Annual Report
2021
Thai Sugar Terminal Public Company Limited

สารบัญ
วิสัยทัศน์
สารจากประธานกรรมการบริษัท
สารจากประธานกรรมการบริหาร
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริษัท
ส่ วนที การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
1. โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
2. การบริ หารจัดการความเสี ยง
3. รายงานการพัฒนาอย่างยังยืน
4. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
5. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน
ส่ วนที การกํากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญเกียวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร พนักงานและอืนๆ
8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

1
2
3
4
5

ส่ วนที งบการเงิน

174

ส่ วนที การรับรองความถูกต้องของข้ อมูล

258

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

หมายเหตุ:

8
31

85
87
89

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริ ษทั
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั

ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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การนําข้อมูลมาแสดงให้ปรากฎในแบบ - One Report ฉบับนี
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วิสยั ทัศน์
เราคือ กลุ ่ม บริษ ทั ให้บ ริก ารด้า นโลจิส ติก ส์ใ นระดับ มาตรฐานสากล และดํา เนิน ธุร กิจ ทีเกียวข้อ งกับ อาหาร
ภายใต้การให้บริการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพือการพัฒนาอย่างยังยืน

พันธกิจ
1) ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนืองใน ระดับสากล
2) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ทเกี
ี ยวข้อง
3) บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพือเพิมศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุน
และควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
4) ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือง เพือนํ าไปสู่การเพิมมูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค
(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
5) สร้างผลประโยชน์ทเป็
ี นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุน้ ส่วนทางธุรกิจ เพือความสําเร็จทียังยืน
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผูม้ สี ่วนร่วมในความสําเร็จทุกท่าน
ในรอบปี ทีผ่า นมา เศรษฐกิจ ไทยได้ร บั
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ ทําให้มอี ตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
น้ อยกว่าปี ก่อนหน้ า กอปรกับ ปี
ผลผลิต
ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง อ้ อ ย มี
ผลผลิตส่งเข้าโรงงานลดลงอีกประมาณ . ล้าน
ตั น อ้ อ ย จากในฤดู ก าลผลิ ต นํ าตาลทรายปี
/ จํานวน . ล้านตันอ้อย เป็ น ปริมาณ
อ้ อ ยส่ ง โรงงาน ในฤดู ก าลผลิต นํ าตาลทรายปี
/ จํานวน . ล้านตันอ้อย แต่จากการ
ทีบริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างยังยืน โดยกําหนดให้มกี ารนํ านโยบาย
และแนวทางด้า นความยังยืน ทีคณะกรรมการ
บริษทั กําหนดไว้ไปปฏิบตั ผิ ่านวิสยั ทัศน์ และพันธ
กิจ รวมถึงนโยบายและระเบีย บวิธีปฏิบตั ิต่ า งๆ
อีก ทังจัด ให้ม ีห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในเพือ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิต ามนโยบายและแนวทาง
ด้านความยังยืนอีกด้วย กอปรกับบริษัทฯ ได้ให้
ความสํา คัญ กับ ผู้ไ ด้เ สีย กลุ่ ม ต่ า งๆ รวมถึง การ
สร้า งพัน ธมิต รทางการค้า มากมาย อีกทัง การ
ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการด้านโลจิ
สติกส์ อย่างต่อเนืองในระดับสากล ส่งผลให้กลุ่ม
บริษทั ฯ ยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไร
และสภาพคล่อง รวมถึงความสามารถในการชําระ
หนีได้
โดยภาพรวมผลประกอบการ ในปี
กลุ่มบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ . ล้านบาท และ
บริษทั ฯ ประกาศจ่ายปนั ผลในอัตรา . ต่อหุน้
แม้ว่า จะมีผ ลกระทบจากภายนอกมากมาย แต่
กลุ่มบริษทั ฯ ยังสามารถรักษาความสามารถใน
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การทํากําไรสุทธิและความสามารถในการชํ า ระ
หนี รวมถึง ยัง รัก ษาความสามารถในการการ
จ่ า ยเงิน ปนั ผลไว้ไ ด้ จึง เป็ น การยืน ยัน ว่า กลุ่ม
บริษทั ฯ ประสบความสําเร็จในการในการดําเนิ น
ธุรกิจอย่างยังยืน
ในนามของประธานกรรมการ ผม
ขอขอบคุ ณ สํ า หรับ ความไว้ ว างใจและความ
เชือมันจากผู้ถือ หุ้น นั ก ลงทุ น สถาบัน การเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกท่านทีได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดําเนิน
ธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุม่ เท อดทนและซือสัตย์
ส่งผลให้บริษทั ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี
บริ ษั ท ฯ ขอยื น ยัน ว่ า จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ตระหนักถึงผูม้ สี ่วน
ได้ เ สีย ทุ ก ฝ่ า ย รวมถึ ง มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ
สิงแวดล้ อ ม สัง คม เพือให้บ ริษัท เติบ โตอย่ า ง
ยังยืน

นายปรีชา อรรถวิภชั น์
ประธานคณะกรรมการบริษทั
ข้ อมูลบริ ษัท

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผูม้ สี ่วนร่วมในความสําเร็จทุกท่าน
แ ม้ ว่ า ใ น ช่ ว ง ปี
ที ผ่ า น ม า
เศรษฐกิจของประเทศจะได้รบั ผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใ หม่ แต่
จ า ก ก า ร ส อ ง ปี ที ผ่ า น ม า บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญกับการผลิตทีได้มาตรฐานในระดับ
สากล ทั งในส่ ว นของการผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐาน BRC FSSC 22000 และ ISO 22000
และการให้ค วามสําคัญ การการบริห ารจัด การ
ต้ น ทุ น ให้ ส ามารถแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรมได้
รวมถึงการสร้างกลุ่มพันธมิตรและสร้างโอกาส
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งผลให้ บริษทั
ไทยชู ก าร์ เทอร์ม ิเ นิ ล จํ า กัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ รัก ษาความสามารถในการทํ า
กําไรได้อย่างยังยืน ตอกยําความสําเร็จในฐานะ
“ผู้นําในด้ า นการให้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์
และดําเนิ นธุรกิ จทีเกียวข้องกับอาหาร”

ทั งนี ด้ ว ยการที คณะผู้ บ ริ ห ารและ
พนั ก งานทุ ก ระดับ ปฏิบ ัติต าม วิส ัย ทัศ น์ แ ละ
พันธกิจ รวมถึงการดําเนินงานด้วยค่านิยมหลัก
ขององค์ ก รอย่ า งเคร่ ง ครัด ได้ แ ก่ มีว ินั ย การ
ทํ า งาน มีค วามซือสัต ย์ มีใ จรัก บริก าร และมี
ความสามารถ กอปรกับ การดําเนินธุรกิจด้วย
ความระมัด ระวัง จะเป็ น แนวทางเพื อสร้ า ง
ความสําเร็จอย่างต่อเนืองต่อไป
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บริษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์ ม ิเ นิ ล จํ า กัด
(มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมันทีพร้อมจะ
ประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มสี ่วนได้
เสีย เศรษฐกิจ สัง คม และสิงแวดล้อ มอย่ า งมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจน
มีธ รรมภิบ าลเป็ น เครืองกํ า กับ ให้ ก ารดํ า เนิ น
กิจกรรมต่างๆ เป็ นไปด้วยความซือสัตย์ สุจริต
โปร่งใส และยุตธิ รรม ในขณะเดียวกันก็มคี วาม
ตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิงแวดล้อม อันจะเป็ นกุญแจสําคัญสู่การเติบโต
ขององค์กรอย่างยังยืนได้อย่างแท้จริง

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร

ข้ อมูลบริ ษัท

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั การแต่งตังจากมติคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ จํานวน ท่าน
โดยมี .นายสุ ว ัฒ น์ สัม มาชี พ วิ ศ วกุ ล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ งเป็ น ผู้ ม ีค วามรู้ ท างด้านบัญ ชี .นางพวงทิพ ย์
ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ และ .นางกรศิร ิ พิณรัตน์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุ มรวม
ครัง และกรรมการ ทุก ท่ านเข้าร่ ว มการประชุ มครบทุกครัง
การเข้า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการแต่ ล ะท่ าน ได้รายงานไว้ใน
รายงานประจําปี
และได้ดาํ เนินการต่างๆ สรุปได้ดงั นี
1. ทบทวนรายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและ
ประจํ า ปี ข องบริษัท และงบการเงิน รวมของบริษั ท ย่ อ ย โดย
พิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การควบคุ ม ภายในทีเกียวข้อ งกับ การจัด ทํ า งบ
การเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผูบ้ ริหารในสายงาน
บั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท สํ า นั ก งาน เอ เอ็ ม ซี จํ า กั ด
ผู้ต รวจสอบบัญชีอย่างสมําเสมอ โดยมีก ารรายงานข้อสังเกต
จากการสอบทานและตรวจสอบ ทังนีในระหว่างการสอบทาน
และตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่พบการทุ จริตหรือการฝ่าฝื น
กฎหมายของบริษทั และบริษทั ย่อย
2. เข้า ร่ ว มประชุ ม กับ บริษัท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิ ติ จํากัด ผู้ต รวจสอบภายใน เพือประเมิน ประสิทธิผล
และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่ วยงาน
ต่างๆ ประเด็นสําคัญทีตรวจพบตลอดจนติดตามผลการปรับปรุง
แก้ไขประเด็นทีตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกันเพือไม่ให้เกิด
ความเสียหาย ซึงนําเสนอโดย ผูต้ รวจสอบภายใน โดยเน้นความ
เป็ นอิสระของทัง ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอก
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5. สอบทานรายการระหว่ า งกัน ของบริษัท กับ
บริษทั ย่อย รวมทังรายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้มนใจว่
ั าธุรกรรมนันเป็ นไป
ตามเงือนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และประโยขน์ สูงสุด
ของบริษทั พร้อมทังเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โปร่งใส ไม่ม ี
รายการทีกระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
6. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
รวมทังค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในที
เหมาะสมเพือนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพือให้ค วาม
เห็น ชอบในการเสนอรายชือผู้ส อบบัญชีและค่าตอบแทนต่อที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพืออนุ มตั แิ ต่งตังสําหรับปี
ในการดํ า เนิ น งานตามบทบาทหน้ า ทีในปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและพิจารณาการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารที รั บ ผิ ด ชอบ
ผู้ ต รวจสอบภายในและผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก โดยรวม
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ทีเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงมีการดําเนินงานทีสอดคล้องกับ
ข้อ กํ า หนดกฎหมายทีเกียวข้อ งกับ การประกอบธุ ร กิจ และ
นโยบายของบริษทั รวมทังงบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทําขึน
ตามหลักการบัญชีทรัี บรองทัวไปเชือถือได้ โดยได้นําระบบการ
บริหารความเสียงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วย
แล้ว

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจําปี
โดยเน้ น หนัก ในเรืองทีจะมีค วามเสียง
ทีมีผ ลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทังของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยติ ด ตามผลการแก้ ไ ขตามข้อ เสนอแนะของผู้ ต รวจสอบ
ภายในให้มกี ารดําเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนืองเพือให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ในเครือเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากทีสุด
4. ทบทวนระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานตาม
ข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึง
การปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง โดยประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารสายงานบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
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03

. นายปรีชา อรรถวิภชั น์
- ประธานกรรมการบริษทั
. นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
- ประธานกรรมการบริหาร
. นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสียง
. นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
- กรรมการบริษทั
- ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- กรรมการบริหารความเสียง
. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
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07

08

06. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสียง
07. นางกรศิร ิ พิณรัตน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
08. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
09. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
. นายวินย์ ชินธรรมมิตร
- กรรมการบริษทั
10
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11. นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
- กรรมการบริษทั
12. นางเยาวนุ ช เดชวิทกั ษ์
- กรรมการบริษทั
13. นายพัลลภ เหมะทักษิณ
- กรรมการบริษทั
- รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
- กรรมการบริหารความเสียง
14. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
15. นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล
- กรรมการอิสระ
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้ างรายได้ และการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE” หรือ บริ ษทั ฯ”) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อ 27 กันยายน 2519
โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมน้าตาล ประกอบด้วยโรงงานน้ าตาลจานวน 9 โรงงาน เป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ โดยใช้ช่อื ว่าบริษทั เดอะไทย
ชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล คอปอเรชัน่ จากัด มีเป้ าหมายเพื่อใช้คลังสินค้าและท่าเทียบเรือบนพืน้ ทีป่ ระมาณ 93 ไร่ และต่อมาซือ้
ทีด่ นิ เพิม่ เติมและในปั จจุบนั สามารถขยายพืน้ ที่เป็ น 153 ไร่ 1 งาน 34.30 ตารางวา เพื่อใช้เป็ นทีเ่ ก็บพักรอสินค้าน้าตาล
เพื่อเตรียมขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทร และวางแผนให้คลังสินค้าติดแม่น้าเจ้าพระยาแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางของโรงงานน้ าตาล
ของกลุ่มสมาชิกและผูส้ ่งออกน้ าตาลของประเทศ ซึง่ ประกอบด้วยโกดังเก็บสินค้าจานวน 32 หลัง ท่าเทียบเรือจานวน 3
ท่า บริษัท เดอะไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล คอปอเรชัน่ จากัด ได้รบั อนุ ญาตเป็ นบริษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 และได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัดในปี 2537 ใช้ช่อื ใหม่ว่า “บริษทั
ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ 0107537001692 มาจนถึงปั จจุบนั
ด้วยวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารและโลจิสติกส์ รวมทัง้ โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของ
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ บริษทั ฯ จึงได้ขยายการลงทุนในแต่ละส่วนงานออกไปโดยจัดตัง้ เป็ นบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ดังนี้
- บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) (“TMILL”) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายแป้ งสาลี ทัง้
แบบโปรตีนสูง และแบบโปรตีนต่ า โดยแป้ งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสาหรับผลิตบะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป บะหมีส่ ด ขนมปั ง และ
อาหารสัตว์ และแป้ งสาลีโปรตีนต่ า จะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้ งอเนกประสงค์ ในปี
2555 TMILL ได้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ทาการซือ้ ขาย
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนจานวน 85 ล้านหุ้น จาหน่ ายให้แก่ประชาชน
ทัวไป
่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ TMILL ร้อยละ 69.34
- บริษัท ที เอส คลังสินค้า จากัด (บริษัทย่อย) (“TSW”) ประกอบธุรกิจ คลังสินค้าทัง้ แบบเทกอง และแบบ
กระสอบ รวมถึงการให้บริการขนถ่ายสินค้าและการเปลีย่ นบรรจุภณ
ั ฑ์
- บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด (บริษัทย่อย) (“TSO”) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาหน่ ายน้ ามันพืช
ปาล์มเพื่อการบริโภค ทัง้ ในส่วนของน้ ามันปาล์ม โอเลอินผ่านกรรมวิธี (Refined Palm Olein: RO) และน้ ามันปาล์มข้น
(RBD Palm Oil: RPO) รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไขปาล์มสเตียริน (RBD Palm Stearin: RS) และ กรดไขปาล์ม
(Palm Fatty Acid Distillate: PFAD)
- บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด (บริษัทย่อย) (“TSG”) ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็ นอาคาร
ห้องพักอาศัย 4 ชัน้ จานวน 45 ห้อง รวมถึงการประกอบธุรกิจซือ้ มาขายไป
- บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด (บริษทั ย่อย) (“TSTL”) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
ต่างๆ อาทิ กระสอบพลาสติก ขวดพลาสติก ปี๊ ป เป็ นต้น รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ 16C
- บริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล จากัด (บริษทั ร่วม) (“PCCT”) ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารท่าเรือเพือ่
ขนถ่ายสินค้าท่าเรือคอนเทนเนอร์ 16C เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
ของ บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) (“RCL”) กับ TSTL โดย TSTL ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20
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1.1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) ได้ทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์และพันธกิจ โดยมี
นโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใต้ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
วิ ส ยั ทัศ น์ เราคือ กลุ่ม บริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในระดับ
มาตรฐานสากลภายใต้การให้บริการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
พันธกิ จ
1) ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่องใน ระดับสากล
2) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ทเ่ี กีย่ วข้อง
3) บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุมต้นทุน
และควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
4) ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การเพิม่ มูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค
(Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
5) สร้างผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุน้ ส่วนทางธุรกิจ เพื่อความสาเร็จทีย่ งยื
ั่ น
เป้ าหมายระยะสัน้
ปี 2561 เป็ นปี แห่งการเรียนรู้และพัฒนา โดยการเสริมสร้าง เรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร และปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้เป็ นระบบ รวมถึงการสร้างทีมงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะด้าน
ปี 2562 เป็ นปี แห่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการพัฒนาการให้บริการคลังสินค้า
และท่าเรือด้วยมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ปี 2563-2565 เป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริการทีด่ แี ก่ลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว มีสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ มีระบบการบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้
ตลอดเวลาดูแลซ่อมบารุงสถานทีต่ ลอดจนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อพร้อมทีจ่ ะให้บริการแก่ลกู ค้าตลอดเวลา
เป้ าหมายระยะยาว (ภายในปี 2566 - 2569) ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั คือ การพัฒนาธุรกิจบริการขน
ถ่ายสินค้าให้มคี วามสะดวกรวดเร็วเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทีน่ าสินค้าเข้ามาใช้บริการให้มคี วามหลากหลายขึน้ ไม่เพียงแต่
เฉพาะสินค้าหลัก ได้แก่ น้าตาลทรายดิบและน้าตาลทรายขาวเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆ รวมถึง
การให้บริการด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แก่ลกู ค้าเพื่อสร้างการบริการทางด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร
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1.1.2. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

2564

2530

2520
2519

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

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

2519

2520

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

2526

2521

2530

2526

ก่อตั้ง บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า
จากัด

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

พัฒนาการสาคัญของ TSTE ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2519
ก่อ ตัง้ บริษ ทั เดอะไทยชูการ์ เทอร์ม เิ นิ้ล คอปอเรชั ่น จากัด ประกอบธุรกิจท่าเรือและ
คลังสินค้าบนพืน้ ที่ 93 ไร่ ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ต่อมาซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมรวมเป็ น 153 ไร่ 1
งาน 13.5 ตารางวา เพื่อใช้เป็ นพืน้ ทีเ่ ก็บพักรอสินค้าน้าตาลเพื่อเตรียมขนถ่ายขึน้ เรือเดิน
สมุทร โดยเป็ นคลังสินค้าทีต่ ดิ แม่น้าเจ้าพระยาเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการส่งออกน้าตาลของ
โรงงานน้าตาลของกลุ่มสมาชิกและผูส้ ่งออกน้าตาล
2533
ได้ร บั อนุ ญ าตเป็ นบริษทั จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย เมื่อ วัน ที่ 13
กรกฎาคม 2533
2537
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์
มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
2556
ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิม่ จานวน 2 หลัง เนื้อทีร่ วม 12,237 ตารางเมตร
2557
ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิม่ จานวน 1 หลัง เนื้อทีร่ วม 2,800 ตารางเมตร
2558
- ก่อสร้างอาคารสานักงานใหม่ 7 ชัน้ 1 อาคารและเพิม่ โกดังเก็บสินค้า 1 หลัง เนื้อทีร่ วม
2,660 ตารางเมตร
- ดาเนิ นการโครงการมหาวงษ์ วิลล่ า เพื่อก่ อสร้างอาคารพาณิ ชย์ จ านวน 25 ยูนิ ต และ
ทาวน์เฮาส์ จานวน 77 ยูนิต
- ยกเลิกการทาธุรกิจรับฝากกากน้ าตาล(โมลาส) ซึ่งทางผู้บริหารมีความเห็นว่าปั จจุบนั มี
การติดต่อจากลูกค้าเพื่อขอรับฝากกากน้าตาลลดลง
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บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

2559

2560

2561
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- เปลีย่ นแปลงจานวนและมูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้ (Par Value) ของบริษทั จากเดิมมูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จานวน 145,199,967 หุ้น เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จานวน
290,399,934 หุ้ น โดยหุ้ น สามัญ ที่ อ อกและเรี ย กช าระแล้ ว เพิ่ ม ขึ้น จากเดิ ม จ านวน
145,199,929 หุน้ เป็ นจานวน 290,399,858 หุน้
- บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 145,199,967 บาทเป็ น 145,199,929 บาท
แบ่ ง เป็ น หุ้น สามัญ 290,399,858 หุ้น มู ล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท และเพิ่ม ทุ น จด
ทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลจานวน 29,039,986 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 145,199,929 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 174,239,915 บาท โดยออกหุน้
สามัญใหม่จานวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยหลังจากการเพิม่
ทุนจดทะเบียนแล้ว บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 174,239,915 บาท แบ่งเป็ น หุน้ สามัญ
จานวน 348,479,830 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
- การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อ จัดสรรหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน
34,847,965 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วน
จานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ราคาจองซือ้ 1 บาทต่อหุน้ และทีป่ ระชุมฯ มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915
บาท เป็ น 174,239,822.50 บาท และอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อซือ้ ทีด่ นิ
จาก บริษทั แพนสินทรัพย์ จากัด เพื่อให้บริษทั ได้นามาทาประโยชน์ในโครงการต่างๆ
ทัง้ โครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเนอร์และการรับฝากสินค้า โดยเพิม่ ทุนจดทะเบียนแบบ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุนจาก 174,239,822.50 บาทเป็ น 191,663,805 บาท
และบริษทั ฯได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วจาก 174,239,822.50 บาท เป็ น
191,663,590.50 บาท เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด
ของทุนจดเบียนของบริษทั ฯ ดังนี้
- ท ุน จ ด ท ะ เ บ ยี น 191, 663, 805 บ า ท แ ล ะ ท ุน จ ด ท ะ เ บ ยี น ช า ร ะ แ ล ว้ เ ป็ น เง นิ
191,663,590.50 บาท
- ได้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดจี ากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก
(Corporate Governance Score Very Good) เกรด 4 ดาว
- แต่งตัง้ นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ให้มผี ล
ตัง้ แต่ วัน ที ่ 1 มกราคม 2561 พร้อ มทัง้ ก าหนดขอบเขตหน้า ทีค่ วามรับ ผิด ชอบของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- แต่งตัง้ นายพัลลภ เหมะทักษิณ ดารงตาแหน่ งรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทัง้ นี้ ให้
มีผลตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 พร้อมทัง้ กาหนดขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ ดั การ
- ได้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดจี ากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก
(Corporate Governance Score Very Good) เกรด 4 ดาว
- บริษ ทั ใช้ส ทิ ธิแ ปลงสภาพ TMILL-W1 ครัง้ สุด ท้า ย ในเดือ นตุล าคม 2561 จ านวน
37,349,120 หน่ วย ในราคาหน่ วยละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน 74,698,240 บาท ปั จจุบนั
ถือหุน้ ทัง้ หมด 274,508,840 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 68.86
- จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท โดยจ่ายให้ผถู้ อื หุน้
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จานวน 383,327,181 หุน้ เป็ นเงิน 22,999,630.86 บาท
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- ได้ร บั มาตรฐานระบบบริห ารงานคุณ ภาพ ISO 9001:2015 จาก AMC Service
Company Limited
- ได้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดจี ากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก
(Corporate Governance Score Very Good) เกรด 4 ดาว
- ลงทุน โครงสร้า งพืน้ ฐานเพื่อ เพิม่ ความสามารถในการแข่ง ขัน ทางธุร กิจ อาทิ ลงทุน
รถบรรทุก กระสอบ จานวน 10 คัน รถบรรทุก น้ า ตาลทรายเทกอง 2 คัน รถตัก 2 คัน
รถโฟล์ท ลิฟ ท์ จ านวน 14 คัน ปรับ ปรุง ระบบขนถ่า ยน้ า ตาลทรายดิบ ระหว่า งไซโล
ปรับปรุงระบบพ่นน้าตาลทรายดิบ สายพาน และสถานีเทท้าย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือและคลังสินค้า ผ่านระบบ IT
- พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
- จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท โดยจ่ายให้ผถู้ อื หุน้
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จานวน 383,327,181 หุน้ เป็ นเงิน 38,332,718.10 บาท
- ปรับ ปรุง คลัง สิน ค้า เพื่อ ทาเป็ น โรงงานให้เ ช่า ครบวงจร ให้บ ริก ารทัง้ ในส่ว นของการ
บริการท่าเรือ การขนถ่ายสินค้าและคลังสินค้า
- ได้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการทีด่ จี ากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีเลิ ศ
(Corporate Governance Score Excellent) เกรด 5 ดาว และเป็ น หนึ่ง ในบริษ ทั Top
Quartile ของหุ้นที่ มี Market Capital 1,000 – 2,999 ล้านบาท
- ได้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการทีด่ จี ากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีเลิ ศ
(Corporate Governance Score Excellent) เกรด 5 ดาว และเป็ น หนึ่ง ในบริษ ทั Top
Quartile ของหุ้นที่ มี Market Capital 1,000 – 2,999 ล้านบาท

พัฒนาการสาคัญของ TMILL ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2520
ก่อตัง้ บริษทั ไทยชูการ์คลังสินค้า จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ดาเนินธุรกิจ
คลังสินค้าโดยรับฝากสินค้าน้าตาลทรายดิบและน้าตาลทรายขาวเป็ นหลัก
2544
ยกเลิกใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสินค้า และจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั
ไทยชูการ์ อินเตอร์เทรด จากัด ดาเนินธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คลังสินค้าเทกอง
ใช้พกั สินค้าน้าตาลทรายดิบรอขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทร
2548
เพิม่ ทุน จดทะเบียนเป็ น 200 ล้า นบาท เปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษ ทั ที เอส ฟลาวมิลล์
จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี โดย TSTE ได้เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ
97.13 ของทุนจดทะเบียน
2550
จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือ
หุน้ ของ TSTE เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 98.82 ของทุนจดทะเบียน
2552
เพื่อนา TMILL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ จึงได้ปรับโครงสร้างทุนของ
บริษทั โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท เหลือจานวนหุน้ 2
ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท
2553
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) และเปลีย่ นแปลง
มูลค่าทีต่ ราไว้จาก 100 บาทต่อหุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุน้ รวมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 85
ล้านบาท จากเดิม 200 ล้านบาท เป็ น 285 ล้านบาท
2555
TMILL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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พัฒนาการสาคัญของ TSW ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2530
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จากัด (บริษัทย่อย) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท มีทุนจดทะเบียน 50
ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ ้น สามัญ จ านวน 500,000 หุ ้น มูล ค่ า หุ ้น ละ 100.- บาท
เรีย กชาระแล้ว หุ้น ละ 25.- บาท เป็ น เงิน 12,500,000 บาท บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิ
เนิ้ล จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 62.60 ของทุนจดทะเบียน ดาเนินธุรกิจคลังสินค้า โดย
รับฝากสินค้าประเภทน้ าตาลทรายดิบแบบเทกองและน้ าตาลทรายขาวชนิดบรรจุกระสอบ
เพื่อรอการขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทร
พัฒนาการสาคัญของ TSO ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2526
ก่อตัง้ บริษทั ชูการ์ไซโลคลังสินค้า จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
ไซโลและคลังสินค้า
2544
ยกเลิกใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสินค้า
2552
จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด และเพิม่
ทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 94.31 ของทุนจดทะเบียน
เพื่อดาเนินธุรกิจโรงงานกลันน
่ ้ามันปาล์มเพื่อบริโภค
2555
จดทะเบียนเพิม่ ทุนเป็ น 600 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 97.48 ของทุนจด
ทะเบียน
2556
เนื่องจาก TSO ขาดทุนจากราคาน้ ามันปาล์มดิบในสต๊อกมีราคาสูงกว่าราคาตลาด จึงให้
บริษทั โอพีจเี ทค จากัด เช่ากิจการโรงกลั ่นน้ ามันปาล์มเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ เดือน
พฤษภาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2559
2559
บริษทั โอพีจเี ทค จากัด ต่อสัญญาเช่ากิจการโรงกลันน
่ ้ามันปาล์มออกไปอีกเป็ นระยะเวลา
3 ปี ตัง้ แต่ เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2562
2561
- ลดทุนจดทะเบียนชาระแล้ว เป็ นเท่ากับ 300,000,000 บาท เป็ นหุน้ สามัญ 6,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 50 บาท
- บริษทั โอพีจเี ทค จากัด ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด เนื่องจากขาดสภาพคล่อง
บริษ ทั ฯ ได้ร บั โอนพนัก งาน TS Oil เดิม จาก OPG กลับ มาเป็ น พนัก งานของ TS Oil
เหมือนเดิม และรับพนักงานบางส่วนของ OPG พร้อมทัง้ รับมอบทรัพย์สนิ
- ได้รบั มาตรฐานระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2005 จาก BIS GROUP
(Thailand) Company Limited
2562
เพื่อให้แนวทางการดาเนินธุรกิจมุ่งเน้นเรื่องการกลั ่นน้ ามันพืชชัดเจน ทาง TSO ได้ปรับ
โครงสร้างธุรกิจ โดยโอนธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ อาทิ ขวดบรรจุน้ ามันพืช และปี๊ ป เป็ นต้น ให้
ทาง TSTL
2563
- ได้รบั การรับรองมาตรฐาน the Food Safety Management System คือ BRC Grade
B, FSSC 22000:2005 และ ISO 22000:2005 จาก SGS
- ได้ร บั การรับ รองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001:2553) จากกรมสวัส ดิก ารและ
คุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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พัฒนาการสาคัญของ TSG ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2521
ก่อตัง้ บริษทั ไทยชูการ์ ไซโลแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
2544
ยกเลิกใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสินค้า
2548
เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด มีทุนจดทะเบียนจานวน 50 ล้านบาท เรียก
ชาระค่าหุน้ เต็มมูลค่าจดทะเบียน บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่
ร้อยละ 79.78 ดาเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยโดยมีอาคารทีพ่ กั อาศัยขนาดความสูง 9 ชัน้
มีห้องพักจานวน 262 ห้อง ตัง้ อยู่ในซอยเอราวัณสิง่ ทอ ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2552
ก่อสร้างอาคารให้เช่าพักอาศัยเพิม่ อีก 1 หลัง มีห้องพักประมาณ 45 ห้อง ตัง้ อยู่บนที่ดนิ ของ
บริษทั ฯ ในซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ให้บริษทั มันเดย์ แมน จากัด เช่าทีเอสเอ อพาร์ตเมนต์ 2 อาคารห้องพักอาศัย 4 ชัน้ จานวน 45
2559
ห้อง มีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
- ขายทีด่ นิ พร้อมอาคารพักอาศัย 9 ชัน้ มีจานวน 263 ห้อง พืน้ ทีข่ นาด 9,520 ตารางเมตร
ให้กบั บริษทั โซล่า แอสฟั ลท์ จากัด ในราคา 75 ล้านบาท
2562
เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด ดาเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย และซือ้ มา
ขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค
พัฒนาการสาคัญของ TSTL ในช่วงทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
รายละเอียด
2520
ก่อตัง้ บริษทั ไทยชูการ์ขนส่ง จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขนส่ง
สินค้า
2550
เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 50
ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจรับขนส่ง
สินค้าแป้ งสาลีโดยมีลูกค้า TMILL ใช้บริการ
2551
- จดทะเบียนเพิม่ ทุนเป็ น 50 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 77.44 ของทุนจด
ทะเบียน
- ได้เช่าอาคารคลังสินค้า จาก TSTE เพื่อปรับปรุงและติดตัง้ เครื่องจักรเป็ นโรงงานผลิต
กระสอบพลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อ จาหน่ ายให้แ ก่โรงงานน้ า ตาล โรงงานแป้ งสาลีและ
จ าหน่ า ยให้แ ก่ล ูก ค้า ภายนอกที่ใ ช้บ รรจุพ ชื ผลทางการเกษตรปุ๋ ย และอื่น ๆ โดยเริม่
ดาเนินการผลิตและจาหน่ ายในเดือนตุลาคม 2551
2552
และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 80 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 85.90 ของทุนจด
ทะเบียน เพื่อติดตัง้ เครื่องจักรผลิตกระสอบเพิม่ เติม
2558
- จดทะเบียนเพิม่ ทุนเป็ น 400 ล้านบาท โดย TSTE ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 85.90 ของทุนจด
ทะเบียน
- ลงทุนโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ พืน้ ที่ 32,388 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้
คอนเทนเนอร์ รวมทัง้ หมด 3,500 Teus
2559
ร่วมลงทุนกับ บจก. อาร์ ซี แอลโลจิสติกส์ เพื่อจัดตัง้ บจก.ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล
โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ประกอบกิจการรับจ้างบริหารท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
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2561

2562
2563

แบบ 56-1 One Report 2564

- ได้ ร ั บ มาตรฐานระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars
Company Limited
- ปรับปรุงท่าเรือเพื่อสร้างโรงพักสินค้า ซึง่ มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
เพื่อให้ TSTL เป็ นบริษทั แกนในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ของกลุ่มบริษทั TSTL จึงรับโอนธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์ อาทิ ขวดบรรจุน้ามันพืช และปี๊ ป เป็ นต้น จาก TSO
- ได้ ร ั บ มาตรฐานระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015 จาก ACS Registrars
Company Limited สาหรับกิจการขนถ่ายสินค้าสาหรับเรือบรรทุกสินค้า

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) เป็ นผู้นาในด้านการให้บริ การด้านโลจิ สติ กส์ และ
ดาเนิ นธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ให้บริการท่าเรือ คลังสินค้า
และขนถ่ายสินค้า ซึง่ มีน้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายขาวเป็ นสินค้าหลัก ในส่วนของคลังสินค้านอกจากจะใช้เก็บพักรอการส่ง
มอบขึน้ เรือเดินสมุทรแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ลกู ค้าเช่าเพื่อเก็บสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ข้าวสาร น้ามันพืชและสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ
เพื่อรอการส่งมอบขึน้ เรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจาหน่ ายภายในประเทศได้อกี ด้วย ในส่วนธุรกิจอาหาร
ประกอบด้ว ย โรงงานแป้ ง สาลี โรงงานกลั ่นน้ า มัน ปาล์ม และธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และอื่นๆ ประกอบด้วย โรงงานบรรจุ
ภัณฑ์ และซือ้ มาขายไปรวมทัง้ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มบริษทั ทัง้ หมด ตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน ตัง้ อยู่ที่ ตาบล
สาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จัง หวัด สมุ ท รปราการ พื้น ที่ ร วม 153 ไร่ 1 งาน 34.30 ตารางวา
ทัง้ นี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ในปั จจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ
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1.2.1. โครงสร้ างรายได้
โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั ฯ แยกตามประเภทธุรกิจสาหรับปี 2563 – 2564 เป็ นดังนี้
2563
%การถือหุน
้
ของบริษ ัท รายได้ (ลบ.)
บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล
้
ธุรกิจขนถ่ายสินค ้าและบริการท่าเทียบเรือ
TSTE
302.64
บจก. ที เอส คลังสินค ้า
ธุรกิจคลังสินค ้า
64.13%
40.95
บจก. ที เอส ฟลาวมิลล์
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี
68.86%
1,472.20
บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม
97.48%
499.41
บจก. ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และบรรจุภณ
ั ฑ์
85.90%
190.81
้ มาขายไป
บจก. ที เอส จี เทรดดิง้
ธุรกิจให ้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และซือ
79.78%
11.38
บจก. ทีเอสเอ็ม แมเนจเม ้นท์
ธุรกิจบริหารแรงงาน
65.62%
รวม
2,517.39
บริษ ัท

ประเภทธุรกิจ

2564
%
รายได้ (ลบ.)
%
12.02%
324.63
14.06%
1.63%
45.60
1.97%
58.48%
1,493.10
64.65%
19.84%
256.82
11.12%
7.58%
160.08
6.93%
0.45%
28.89
1.25%
0.00%
0.42
0.02%
100.00%
2,309.54 100.00%

หมายเหตุ 1 .รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจยังไม่หกั รายการระหว่างกัน
2. กาไรสุทธิยงั ไม่หกั ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานของบริษทั อยู่ในสถานะทีด่ มี ผี ลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอดและมีการ
จ่า ยเงิน ปั น ผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น มีก ารกากับ ดูแ ลกิจการที่ดมี รี ะบบควบคุมภายในตลอดจนมีก ารเปิ ดเผยข้อ มูลอย่าง
เพียงพอแก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
1.2.1. การประกอบธุรกิจของแต่ละประเภท
1.2.1.1. ธุรกิจท่ าเรื อและคลังสินค้า
ท่าเรือของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนปู่ เจ้า สมิง พราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอ
พระประแดง จัง หวัด สมุ ท รปราการ ประกอบด้วยท่าเรือ 3 ท่า ได้แก่ 16A, 16B และ 16C โดยที่ บริษัท ไทยชูการ์
เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (TSTE) บริหารท่าเรือ 16A, 16B เป็ นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร อาทิเช่น น้ าตาล,
ข้าวสาลี, น้ ามันพืช, น้ ามันปาล์มดิบ และน้ ามันปาล์มผ่านกรรมวิธี เป็ นต้น ทัง้ สินค้าที่เป็ นลักษณะเทกอง (Bulk) และ
กระสอบ (Bag) รวมไปถึง สินค้าที่บรรจุในชะลอม (Pre-Sling) และในส่วนของท่าเรือ 16C เป็ นท่าเรือเพื่อการขนส่ง
สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ บริหารงานโดย บริษัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล จากัด (บริษัทร่วม) (“PCCT”) ซึ่งเป็ น
บริษทั ร่วมทุนระหว่าง บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
(“RCL”) กับ TSTL โดย TSTL ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20
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1.2.1.1.1. บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) (TSTE) เลขทะเบียนบริษทั 0107537001692

ประเภทสินค้าและปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ 16A และ 16B ในปี 2562 – 2564 เป็ นดังนี้
ประเภทและปริมาณสิ นค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า
ประเภทสินค้ า
นา้ ตาลทรายดิบ
นา้ ตาลทรายขาว
อื่นๆ
รวม

ปี 2564
135,284.47
188,328.25
232,225.87
555,838.59

ร้ อยละ
24.34
33.88
41.78
100.00

ปี 2563
105,576.81
152,586.70
271,992.24
530,155.75

หน่วย : เมตริกตัน
ร้ อยละ
ปี 2562
ร้ อยละ
19.91
463,153.25
49.28
28.78
385,429.00
41.01
51.30
91,169.42
9.71
100.00 939,751.67 100.00

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

18

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
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คลังสิ นค้าเพื่อเก็บพักและส่งมอบขึน้ เรือเดิ นสมุทรตามภาคต่างๆ ดังนี้
จังหวัดสมุทรปราการ (ตัง้ ริมฝั ง่ แม่น้าเจ้าพระยา)
1. บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
2. บริษทั มิตรผลคลังสินค้า จากัด
3. บริษทั ไทยรวมทุนคลังสินค้า จากัด
จังหวัดอ่างทอง (ตัง้ ริมฝั ง่ แม่น้าเจ้าพระยา)
1) บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จากัด
2) บริษทั อ่างทองชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด
3) บริษทั อ่างทองคลังสินค้า จากัด
โรงงานน้ า ตาลทางภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งและภาคตะวัน ออกจะขนส่ง เข้า เก็บในคลัง สินค้ า
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่
1. บริษทั เคอรีส่ ยามซีพอร์ต จากัด
2. บริษทั อ่าวไทยคลังสินค้า จากัด
ในการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทรน้ าตาลที่เก็บพักอยู่ท่ีคลังสินค้าแถบจังหวัดอ่างทองจะถูกลาเลียงมาทาง
เรือโป๊ ะเข้ามาที่สมุทรปราการเนื่องจากความลึกของร่องน้ าไม่เอื้ออานวยให้เรือเดินสมุท รผ่านเข้าไปได้ ส่วนเรือ เดิน
สมุทรที่มขี นาดใหญ่เกินกว่า 20,000 ตัน จะเข้าเทียบท่าเรือน้าลึกรับสินค้าที่คลังสินค้าแถบจังหวัดชลบุรี
เนื่ อ งจากน้ า ตาลทรายดิบ และน้ า ตาลทรายขาวเป็ น สิน ค้า หลัก ผ่ า นท่ า เรือ 16A, 16B ดัง นั น้ บริษัท ฯ จึง
ตัง้ เป้ าหมายปริมาณน้ าตาลทรายผ่านท่า ในปี 2564 จานวน 300,000 ตัน เป็ นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็ น
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานของบริษทั ที่ไม่ใช่การเงินตัวหนึ่ง ผลการดาเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มียอดสะสมน้ าตาลเข้า
รวมเพีย ง 323,613 ตัน และมีย อดสะสมน้ า ตาลออกรวม 299,384 ตัน สูง กว่ า เป้ า หมายองค์ก ร และเมื่อ พิจ ารณา
เปรียบเทียบปริมาณน้าตาลทรายผ่านท่าเมื่อเทียบกับปริมาณน้ าตาลทรายทีผ่ ลิตได้ทวประเทศ
ั่
ระหว่างปี 2562 – 2564
เป็ นดังนี้
รายการ
ปริมาณอ้อยส่งเข้าหีบทวประเทศ
่ั
(ต ัน)
ปริมาณนา้ ตาลทรายทีผ
่ ลิตได้ทวประเทศ
่ั
(ต ัน)
ปี ปฏิทน
ิ
ปริมาณนา้ ตาลทรายผ่านท่า TSTE (ต ัน)
%นา้ ตาลทรายผ่านท่า /นา้ ตาลทรายทีผ
่ ลิตได้ทวประเทศ
่ั

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

ฤดูการหีบอ้อย
2562/2563
74,893,175
8,294,329
2563
สะสมเข้า
สะสมออก
258,164
286,116
3.11%
3.45%

2563/2564
66,658,812
7,586,604
2564
สะสมเข้า
สะสมออก
323,613
299,384
4.27%
3.95%

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกาหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นเป็ นส่วนหนึ่งของ KPI องค์กร ซึ่งถือเป็ น
ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่การเงินอีกตัวหนึ่งด้วย และเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า บริษทั ฯ ได้
จัดจ้าง G Inspection Co., Ltd. เพื่อเป็ นหน่วยงานกากับการปฏิบตั งิ าน (Compliance Unit) อีกด้วย
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1.2.1.1.2. บริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด (บริษทั ร่วม) (“PCCT”)

เป็ นผูใ้ ห้บริการท่าเทียบเรือขนสินค้าตูค้ อนเทนเนอร์ (Terminal Handing Service) เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยมีขอ้ มูลท่าเรือ ดังนี้
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 ท่าเรือ 16C (TSTL) ที่บริหารงานโดย PCCT มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ 3 ของท่าเทียบ
เรือขนสินค้าตูค้ อนเทนเนอร์เชิงพาณิชย์ เฉพาะทีใ่ ห้บริการบริเวณแม่น้า
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1.2.1.1.3. บริษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด (TSW) เลขทะเบียนบริษทั 0105530047784

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

ลักษณะธุรกิจ : โรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม
กระบวนการผลิ ตและผลิ ตภัณฑ์ที่ได้
Production

Raw Material
Nameplate Capacity

Nameplate Capacity

400 Tons (CPO)
per Day

300 Tons (RPO)
per Day

320 Tons (CPO)
per Day

Palm Oil
Crushing
Mill

Crude Palm Oil
(CPO)

Deodorization and
Distillation

16 Tons (PFAD)
per Day

Palm Fatty Acid Distillate
(PFAD)

23

300 Tons (RPO)
per Day

Refined Bleach
Deoderized Palm
Oil (RPO)

240 Tons (RPO)
per Day

180 Tons (RO)
per Day

Fractionating

60 Tons (RS) per
Day

Refined Palm
Stearin (RS)

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

ช่องทางการจัดจาหน่ าย
1. กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) เช่น โรงงานผลิตอาหาร อาหารสัตว์ สบู่ น้ามันเครื่องและเคมีภณ
ั ฑ์ต่างๆ เป็ นต้น
2. กลุ่มห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) เช่น ห้างบิก๊ ซี ห้างแม็คโคร เป็ นต้น
3. กลุ่มร้านค้าส่ง (Wholesale) เช่น ยีป่ ั ว๊ ซาปั ว๊ เป็ นต้น
4. กลุ่มผูใ้ ช้โดยตรง (End User) เช่น ร้านอาหาร เบเกอรีแ่ ละโรงแรม เป็ นต้น
รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จดั จาหน่ าย
1. ขวด ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หบี (หีบละ 12 ขวด)
2. ถุง ขนาด 1 ลิตร บรรจุใส่หบี (หีบละ 12 ถุง)
3. ปี๊ บ ขนาด 18 ลิตร และขนาด 13.75 ลิตร
4. ถุงในกล่อง(Bag in Box) ขนาด 18 ลิตร และขนาด 13.75 ลิตร
5. ถังพลาสติก (Drum) 200 ลิตร
6. รถแทงค์เดีย่ ว ขนาด 12-13 ตัน และรถแทงค์พ่วง ขนาด 26-30 ตัน
มาตรฐานต่างๆ ที่ได้รบั การรับรอง
1. เครื่องหมายรับรองระบบ ISO 22000 : 2005 เลขที่ GB10/81733
2. เครื่องหมายรับรองระบบ GMP เลขที่ TH10/5399
3. เครื่องหมายรับรองระบบ HACCP เลขที่ 10/5340
4. เครื่องหมายรับรองฮาลาล เลขที่ กอท.ฮล. B536/2553 (มาตรฐานอาหารมุสลิม)
5. เครื่องหมายรับรองโคเชอร์ (มาตรฐานอาหารยิว)
6. เครื่องหมายรับรอง RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
7. เครือ่ งหมายรับรอง BRC, FSSC 22000:2005 และ ISO 22000:2005
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1.2.1.3. ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ และอื่นๆ
1.2.1.3.1. บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิ สติ กส์ จากัด (TSTL) เลขทะเบียนบริษทั 0105520002486

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

1,500,000 ขวดต่อเดือน

ผลิ ตฝา

2,900,000 ขวดต่อเดือน

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

104,000 หีบต่อเดือน
52,000 หีบต่อเดือน

แบบปี๊ บ (13.75L หรือ 18.0L)

78,000 ปี๊ บต่อเดือน

แบบถัง (190 Kg.)

5,200 ถังต่อเดือน

1.2.1.3.2. บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด (TSG) เลขทะเบียนบริษทั 0105521016901
ลักษณะธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และห้องพักอาศัย และซือ้ มาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค
ดาเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ห้องพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตัง้ อยู่ในซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564 มีลกู ค้าเช่าพักอาศัยคิดเป็ นร้อยละ 62.22
25
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
การถือหุ้นของบริษัทในบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

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

บริ ษทั ย่อย 2 (TMILL)
ธุรกิจ : โรงงานแป้งสาลี

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

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

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

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 จานวนหุ ้นทั้งหมด
 มูลค่าหุ ้น

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 จานวนหุ ้นทั้งหมด
 มูลค่าหุ ้น

บริ ษทั ย่อย 6 (TSM)
ธุรกิจ : บริ หารจัดการแรงงาน

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 จานวนหุ ้นทั้งหมด
 มูลค่าหุ ้น

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 จานวนหุ ้นทั้งหมด
 มูลค่าหุ ้น

 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว
 จานวนหุ ้นทั้งหมด
 มูลค่าหุ ้น

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

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

TSTE
64.13%

TSTE
68.86%

TSTE
79.78%

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1.19%

2.99%

0.39%

ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

17.79%
ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

18.08%

2.1

2.2

29.95%

17.23%2.3

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

TSTE
85.90%

13.71%

PCCT
20.00%

2.4

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

: 5,000,000 บาท
: 5,000,000 บาท
: 50,000 หุ ้น
: 100 บาท

TSTE
97.48%

TSW
91.99%

กรรมการ

TSTL

0.15%

4.00%

ผูถ้ ือหุ น้ อื่นๆ

TSG

2.37%2.5

4.00%
กรรมการ

0.01%
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หมายเหตุ
- 1. บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด ประกอบกิจการคลังสินค้า และตามทีพ่ ระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ได้มผี ลบังคับใช้นับตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ผปู้ ระกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น ตามพรบ. ดังกล่าว มิได้กาหนดเงื่อนไขไว้ว่ากรรมการของผูป้ ระกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุน้ รวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จดทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกาหนดเงื่อนไขควบคุ ม
กิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 แล้ว
- 2. ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ ของบริษทั ย่อย ได้แก่
- 2.1 บริษทั ที เอส คลังสิ นค้า จากัด (TSW)
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
ความเกีย่ วข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
14.16
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
บริษทั มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด
1.04
เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั น้าตาลกุมภวาปี จากัด
0.05
ไม่มี
นายสรวง เรืองศุข
1.34
ไม่มี
นางอารยา อรุณานนท์ชยั
1.49
ไม่มี
รวม
18.08
- 2.2 บริษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จากัด (มหาชน) (TMILL)
จดทะเบียนและซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 68.86 ส่วนที่เหลือร้อ ยละ 31.14 เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ อยู่ใ น บริษัท ศูนย์ร ับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
- 2.3 บริษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จากัด (TSG)
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด

5.11

บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด

5.04

บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

4.10

บริษทั มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด

1.07

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

1.04
0.52
0.17
0.17
0.01
17.23
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ความเกีย่ วข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินย์ ชินธรรมมิตร
เป็ นกรรมการร่วม
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์เป็ นกรรมการร่วม
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
เป็ นกรรมการร่วม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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- 2.4 บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิ สติ กส์ จากัด (TSTL)
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
ความเกีย่ วข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
มีน ายชนะชัย ชุ ติม าวรพัน ธ์ นายชลัช ชิน ธรรมมิตร์
10.13
และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
2.63
เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
0.53
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินย์ ชินธรรมมิตร
0.25
เป็ นกรรมการร่วม
ผูถ้ อื หุน้ 17 ราย ถือหุน้ รวมกัน
0.17
ไม่มี
รวม
13.71
- 2.5 บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (TSO)
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
ถือหุน้ ร้อยละ
ความเกีย่ วข้องกับกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จากัด
1.00
มีนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
มีนายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินย์ ชินธรรมมิตร
0.26
เป็ นกรรมการร่วม
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด มหาชน)
0.62
มีน ายชนะชัย ชุ ติม าวรพัน ธ์ นายชลัช ชิน ธรรมมิตร์
และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์เป็ นกรรมการร่วม
นายชัย อรุณานนท์ชยั
0.10
ไม่มี
นายสุรจักร เรืองศุข
0.03
ไม่มี
นางพูลลาภ เรืองศุข
0.03
ไม่มี
บริษทั มันคงสยามธุ
่
รกิจ จากัด
0.16
มีนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
เป็ นกรรมการร่วม
นางอารยา อรุณานนท์ชยั
0.17
ไม่มี
รวม
2.37
1.4. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

1.4.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 191,663,805 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 383,327,610 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนชาระแล้ว
เรียกชาระหุน้ สามัญแล้วจานวน 383,327,181 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นเงิน 191,663,590.50 บาท
คงเหลือจานวนหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระ 429 หุน้
ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ได้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ปิ ด XO ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผถู้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ดังนี้
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1.4.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผูถ้ ือหุ้น 10 รายแรก 3 ปี ย้อนหลังที่ปรากฎในสมุดทะเบียน TSD
- ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float) ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 692 ราย
ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย จานวน 689 ราย จานวนหุน้ 383,236,978 คิดเป็ น 99.98 %
ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าว จานวน 3 ราย จานวนหุน้ 90,203 คิดเป็ น 0.02 %
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีหนุ้ สามัญ จานวน 383,327,181 หุน้
ปี 2564
ลาดับ
ที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ปี 2563
ชื่อผู้ถือหุ้น

%

ปี 2562

จานวนหุ้น

%

ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

%

1

บมจ.น้ำตำลขอนแก่น

91,301,062

23.818

บมจ.น้ำตำลขอนแก่น

91,301,062

23.818

บมจ.น้ำตำลขอนแก่น

91,301,062

23.818

2

นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์

63,818,515

16.649

นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์

63,818,515

16.649

นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์

63,818,515

16.649

3

บจก.ประจวบอุตสำหกรรม

38,199,755

9.965

บจก.ประจวบอุตสำหกรรม

38,199,755

9.965

บจก.ประจวบอุตสำหกรรม

38,199,755

9.965

4

นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์

31,299,893

8.165

นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์

31,299,893

8.165

นำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์

31,299,893

8.165

5

นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุตมิ ำวรพันธ์

27,206,675

7.098

นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุตมิ ำวรพันธ์

27,206,675

7.098

นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุตมิ ำวรพันธ์

27,206,675

7.098

6

นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์

21,496,666

5.608

นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์

19,857,966

5.180

นำยประภำส ชุตมิ ำวรพันธ์

19,756,766

5.154

7

บจก.น้ำตำลรำชบุร ี

18,169,747

4.740

บจก.น้ำตำลรำชบุรี

18,169,747

4.740

บจก.น้ำตำลรำชบุรี

18,169,747

4.740

8

บจก.อุตสำหกรรมมิตรเกษตร

16,027,170

4.181

บจก.อุตสำหกรรมมิตรเกษตร

16,027,170

4.181

บจก.อุตสำหกรรมมิตรเกษตร

16,027,170

4.181

9

นำงบุญพร้อม ชินพิลำศ

5,402,978

1.409

นำงบุญพร้อม ชินพิลำศ

5,402,978

1.409

นำงบุญพร้อม ชินพิลำศ

5,402,978

1.409

10

นำงสำวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน

3,960,000

1.033

นำงสำวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน

3,960,000

1.033

นำงสำวกุลกมล ว่องวัฒนะสิน

3,960,000

1.033

316,882,461

82.67

ผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก

315,142.561

82.21

ผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก

315,142.561

82.21

66,444,720

17.33

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

68,083,420

17.762

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

68,184,620

17.79

383,327,181

100.00

383,327,181

100.00

จานวนหุ้นทัง้ หมด

383,327,181

100.00

ผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก
11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

จานวนหุ้นทัง้ หมด

จานวนหุ้นทัง้ หมด

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่โี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการจัดการ หรือการดาเนินงานของ
บริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
- ไม่มี –
- ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (Shareholding Agreement)
- ไม่มี –
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –
1.6 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท มี นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั นผลในอัต ราไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 50 ของก าไรสุท ธิ ของงบ
การเงิ นเฉพาะบริ ษทั หลังหักภาษี เงิ นได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่น
ใดและการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั น้ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดาเนิ นงานของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย ทั ง้ นี้
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แบบ 56-1 One Report 2564

การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ นาปั จจัยต่ างๆ มาประกอบการพิ จารณาเช่ น ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น
สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็ นต้น
เมื่ อคณะกรรมการบริ ษัท มี มติ เห็นชอบให้ จ่ า ยเงิ นปั นผลประจ าปี แล้ ว จะต้ องนาเสนอขอ
อนุ มตั ิ ต่ อที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้น เว้ นแต่ เ ป็ นการจ่ า ยเงิ นปั นผลระหว่ า งกาล ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท มี
อานาจอนุมตั ิ ให้จ่ายเงิ นปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
เงิ นปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้นหุ้นละเท่ าๆกันโดยการจ่ายเงิ นปั นผลต้ องได้รบั อนุมตั ิ จาก
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาลให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อเห็น
ว่าบริ ษทั มีผลกาไรสมควรพอที่ จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
ประวัติการจ่ายเงิ นปันผลย้อนหลัง
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)

ปี ทจ่ี ่ายเงินปั น
ผล

ผลการดาเนิ นงาน

กาไรสุทธิ

กาไรต่อหุ้น

ประจาปี

(บาท)

(บาท)

อัตราการจ่ายปัน
ผล

อัตราการจ่าย

(บาทต่อหุ้น)

ต่อกาไรสุทธิ (%)

ปั นผล

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 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผลเป็ น
เงินสด สาหรับผลประกอบการประจาปี 2563 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.175 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 67,082,256.68
บาท คิดเป็ นร้อยละ 50.55 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 50.55 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
รวม) โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสุทธิประจาปี 2563 ของบริษทั ทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20
ของกาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษทั หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและสารองตามกฎหมายแล้ว
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อยแต่ละแห่งจะพิ จารณาการจ่ายเงิ นปันผลเมื่อบริ ษทั นัน้ ๆ มีกาไรพอสมควรและจะไม่
มี การจ่ายเงิ น ปั นผลในกรณี ที่ขาดทุน นอกจากนี้ ยงั พิ จารณาจากกระแสเงิ นสดคงเหลือเที ยบกับงบ
ลงทุนของบริ ษทั ย่อยนัน้ ๆ
หากกระแสเงิ นสดคงเหลือของบริ ษทั ย่อยมีเพียงพอและได้ตงั ้ สารองตาม
กฎหมายแล้วบริ ษทั ย่อยนัน้ ๆ จะพิ จารณาจ่ายเงิ นปันผลเป็ นกรณี ๆ ไป
การจ่ า ยเงิน ปั น ผลของบริษัท ย่ อ ยให้ก ับ บริษัท เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ของบริษัท เรื่อ งการจ่ า ยเงิน ปั น ผล
ซึง่ ต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ และสามารถจ่ายเป็ นการเฉพาะคราวได้ โดยการจ่ายเงินปั นผลบริษทั ต้องมี
กาไรพอสมควรกรณีขาดทุ นห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจนกว่าจะแก้ไขจนไม่ขาดทุนแล้ว นอกจากนี้การจ่ายเงินปั นผล
จะต้องมีการกันเงินสารองไว้อย่างน้ อยร้อยละห้าของก าไรจนกว่าทุน สารองจะมีจานวนไม่น้ อยกว่าร้อยละสิบ ของ
จานวนทุนของบริษทั
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสีย่ งแบบยังยื
่ นเพื่อสร้างความเชื่อมันต่
่ อการบรรลุ
เป้ าหมายให้กบั ผู้มีส่วนได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ศึกษาและนากรอบ COSO ERM 2017 มา
ประยุกต์ให้เข้ากับบริษทั และผลักดันให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร บริษทั ฯ ทบทวนความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
โดยคานึงทัง้ ปั จจัยภายนอกและภายใน พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง และผลกระทบของความเสีย่ งที่มตี ่อการ
ดาเนินธุรกิจทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ประเมินความเสีย่ งและระบุความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั ฯ แล้วกาหนดกลยุทธ์และ
แผนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพื่อกากับดูแลและควบคุมความเสีย่ งด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้
คณะกรรมการบริษทั เชื่อว่าการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในเป็ นพืน้ ฐานต่อการบรรลุเป้ าหมาย
ของบริษทั ในการสร้างมูลค่าแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาวอย่างยังยื
่ น โดยคณะกรรมการบริษทั รับผิดชอบให้บริษทั มีระบบการ
บริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อใช้จดั การความ
เสีย่ งต่อการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษทั แต่ไม่ใช่เพื่อกาจัดความเสีย่ ง และช่วยให้เชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสม
ผลต่อรายงานทางการเงิน แต่ไม่ใช่เชื่อมันอย่
่ างแท้จริง คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งรับผิดชอบในการติดตามความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของบริษัท และ
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการออกแบบและนาระบบบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในไปปฏิบตั ใิ ช้ใน
องค์กร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารของบริษทั ได้กาหนด กรอบนโยบายใน
การบริหารความเสีย่ ง วิธกี ารดาเนินงาน และแผนการดาเนินงานการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
1. มุ่งเน้นการบริหารความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย รวมทัง้ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของบริษทั
2. จัดการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ ให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
3. ส่งเสริมให้พนักงานทัวทั
่ ง้ องค์กรได้รบั รูแ้ ละป้ องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ หมด
4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป ทัง้ จากปั จจัยภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทีน่ าไปสูก่ ารสร้างสรรค์ มูลค่าให้แก่องค์กร
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ทัง้ นี้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สีย สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม จาก คู่ มือ การบริ ห ารความเสี่ย งของบริ ษั ท ฯ ที่
www.tstegroup.com
2.2. ปัจจัยความเสี่ยง
เนื่องจากบริษทั ดาเนินธุรกิจด้านการให้บริการ ได้แก่ ขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า
และให้บริการท่าเทียบเรือ เป็ นหลัก ปั จจัยความเสีย่ งของบริษทั จึงอาจเกิดขึน้ ได้ทงั ้ ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร
ดังนัน้ การให้บริการทีด่ แี ละการดูแลเอาใจใส่ต่อสินค้าทีม่ าใช้บริการตลอดจนการรับผิดชอบต่อสินค้า ตัง้ แต่การนาเข้ามา
ในสถานทีเ่ ก็บพักจนถึงเสร็จสิน้ การส่งมอบขึน้ เรือเดินสมุทรเพื่อดารงไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของลูกค้าและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
จึง เป็ น สิ่ง สาคัญ ที่จ ะทาให้เ กิด ความเชื่อ มัน่ ในการน าสิน ค้า เข้ ามาใช้บ ริก ารและเป็ น การสร้า งความเชื่อ ถือ ให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีทจ่ี ะใช้บริการของบริษทั ต่อไปอีกเป็ นเวลายาวนาน อันจะมีผลไปถึงการสร้างผลกาไรให้แก่ผูถ้ อื หุน้
ของบริษ ัท ในขณะเดีย วกัน บริษ ทั ยัง ต้อ งพิจ ารณาถึง ปั จ จัย ภายนอกที่อ าจส่ง ผลกระทบต่อ ธุร กิจ บริก าร เช่น
กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ สภาวะเศรษฐกิจ เป็ นต้น ดังนัน้ ในส่วนของปั จจัยความเสีย่ งอันอาจจะเกิดขึน้ ได้กบั บริษทั
และบริษทั ย่อยซึง่ หากเกิดขึน้ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานและฐานะการเงินทาให้ไม่เป็ นไปตามทีค่ วรจะเป็ นใน
สถานการณ์ปกติ หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ซึง่ สามารถ
สรุปพอสังเขปได้ดงั นี้
2.2.1. ความเสี่ยงด้านการบริหารคลังสิ นค้า
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีคลังสินค้าสาหรับเก็บพักน้ าตาลทรายสาหรับรอการขนถ่ายขึน้ เรือเดินสมุทร
และให้บริษทั ย่อยเช่า ได้แก่ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) เช่าเพื่อเก็บวัตถุดบิ ได้แก่ ข้าวสาลีในการผลิต
แป้ งสาลี เพื่อจาหน่ าย บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด เช่าเพื่อปรับปรุงเป็ นอาคารบรรจุน้ ามันชนิดต่างๆ
และบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด เช่า เพื่อปรับปรุงเป็ นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ทาให้
พื้นที่การให้บริการด้านรับฝากสินค้าน้ าตาลลดลงไปเป็ นการเสียโอกาสในการทาธุรกิจด้านรับฝากและขนถ่ายสินค้า
ดังนัน้ ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้ดาเนินการก่อสร้างโกดังขนาดใหญ่เพิ่มขึน้ อีก 1 หลัง ซึ่งสามารถจุสนิ ค้าได้เพิม่ ขึน้
อีกประมาณ 2,660 ตัน เพื่อเป็ นการชดเชยพืน้ ทีโ่ กดังส่วนทีม่ กี ารปรับปรุงให้บริษทั ย่อยเช่าเพื่อประกอบธุรกิจ
นอกจากนัน้ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด (“บริษทั ย่อย”)ได้ดาเนินการก่อสร้างโกดังสินค้าจานวน 2 หลัง
มีพน้ื ทีร่ วม 9,386 ตัน เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าทัง้ ทีบ่ รรจุกระสอบและสินค้าเทกองในปริมาณมากขึน้
2.2.2. ความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคในเรือ่ งความปลอดภัยของสิ นค้า
เนื่องจากแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ให้ความสาคัญในเรื่องความสะอาดปลอดภัยจากสิง่ เจือปน
ของสินค้าเนื่องจากน้ าตาลทรายเป็ นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ในการปรุงอาหารมากขึน้ ดังนัน้ การดาเนินงานของบริษทั
อาจได้รบั ผลกระทบหากความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทลดลงจากความเสี่ยง
ที่สนิ ค้าอาจมีสารปนเปื้ อนหรือระบบการจัดเก็บสินค้าทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานตลอดจนระบบการจัดการการขนถ่าย
สินค้าขึน้ เรือเดินสมุทรหรือการมอบสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์เพื่อส่งมอบให้แก่ผซู้ อ้ื
ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งในเรื่องผลกระทบต่อความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
บริษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในเรื่องของกระบวนการทางานทีต่ ้องได้มาตรฐาน โดยควบคุมคุณภาพทุกขัน้ ตอนเพื่อให้
สิน ค้า ที่บ ริษัท รับ ฝากและส่ ง มอบไปยัง ลู ก ค้า มีค วามปลอดภัย ต่ อ การน าไปผลิต สิน ค้า เพื่อ บริโ ภคตลอดจนการ
ประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่ง มีการเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อนามาตรวจสอบคุณภาพทัง้ ขาเข้าและขาออก
เพื่อเป็ นทีย่ อมรับของลูกค้าทัง้ ด้านเจ้าของสินค้าและผูซ้ อ้ื นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ดาเนินการขอใบรับมาตรฐาน ISO
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9001 เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูบ้ ริโภคและคู่คา้ ของบริษทั ในส่วนของบริษทั ย่อย ได้ผ่านมาตรฐาน Food Safety ทัง้
GMP และอย. โดยเฉพาะอย่างยิง่ TSO ได้รบั รองมาตรฐาน ISO 22000:2005, FSSC 22000:2005 และ BRC อีกด้วย
2.2.3. การบริหารสภาพคล่อง
บริษัทมีการจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทจะสามารถจัดหาเงิน
ได้เพียงพอทีจ่ ะรองรับภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกาหนดเวลาด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสมซึง่ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารเป็ นผูก้ าหนดกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องรวมถึงทาการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนทัง้ ระยะ
สัน้ และระยะยาวเพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษทั และบริษทั ย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.4. ความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารเป็ นความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการ
ทางาน พนักงาน ระบบงาน และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนปั จจัยภายนอกซึง่ ทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมโดยมีการจัดตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk SubCommittee) เพื่อทาหน้าทีค่ วบคุมด้านปฏิบตั ิการดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดพร้อมกับติดตามความคืบหน้าของการ
จัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีส่ าคัญอย่างใกล้ชดิ และรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจัดประชุมระหว่าง
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องซึง่ ประกอบด้วยคณะทางานบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ผูต้ รวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสีย่ งและกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษทั
มีประสิทธิภาพขึน้
2.2.5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการไม่สามารถดาเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ หรือกลยุทธ์ท่ี
บริษทั ได้กาหนดไว้ โดยความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ อาจเกิดขึไ้ ด้ทงั ้ จากการไม่สามารถดาเนินการตามแผนธุรกิจ
ทีไ่ ด้วางไว้ หรือปั จจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ เกิดการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทีไ่ ด้วางไว้ เพื่อลดความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
บริษทั กาหนดให้หน่วยงานพัฒนาธุรกิจติดตามปั จจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง และรายงาน
รวมทัง้ เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาในทีป่ ระชุม รับทราบและพิจารณาแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ไขปั ญหา และกาหนดกล
ยุทธ์เพื่อลดผลกระทบต่อความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ได้
2.2.6. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
ธุ ร กิจ คลัง สิน ค้า เป็ น ธุร กิจที่อ ยู่ภายใต้ พระราชบัญ ญัติค ลังสิน ค้า ไซโล และห้อ งเย็น พ.ศ. 2558 หาก
กฎเกณฑ์ กฎหมาย รวมทัง้ การกากับดูแลเปลีย่ นแปลงไป อาจส่งผลกระทบทางด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน และ
ผลการดาเนินงานของบริษทั ดังนัน้ เพื่อป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายธุรการทาหน้าทีต่ ดิ ตาม
การเปลีย่ นแปลงในเรื่องกฎเกณฑ์ของทางการและแจ้งให้หน่ วยงานและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิ
โดยทัวกั
่ น อีกทัง้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ นอิสระจากโครงสร้างการบริหารงาน
ทาหน้าทีใ่ นการควบคุมดูแลและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั และ
ทางการ
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3. รายงานการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นประจาปี 2564 ฉบับนี้ ครอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม
2564 แนวทางการรายงานนี้ ไ ด้ท าขึ้น ให้สอดคล้อ งกับ Global Reporting Initiative ฉบับ Standard ระดับ Core ใน
ประเด็นต่อไปนี้

สิ่ งแวดล้อม
พลังงาน
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในพืน้ ที่บริษทั หรือพื้นที่โรงงาน โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้ าเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้จาก
ผูข้ ายไฟฟ้ า

น้าจากภายนอก
ปริมาณน้ าจากภายนอก คือ ปริมาณการใช้น้ าประปาเพื่อ กิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้
มิเตอร์

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

ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) หรือ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซค์ (CO) คานวณโดยใช้ผลความเข้มข้นจาก
การตรวจวัดตามทีก่ ฏหมายกาหนด คูณ กับอัตราการไหลของลม และชัวโมงการท
่
างานเครื่องจักร

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

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

กระบวนการรายงานประเด็นที่มีนัยสาคัญด้านความยังยื
่ น (G4-18)
กลุ่มบริษทั ได้กาหนดประเด็นสาคัญด้านความยังยื
่ น (ระหว่างปี การเงินของบริษทั คือ 1 มกราคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2564) เป็ นสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม โดยร่วมกันกาหนดประเด็นย่อยทีส่ าคัญ
และรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียประกอบตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ หนึ่ ง ระบุประเด็นสาคัญให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และความเสี่ยงของบริษัทฯ
และความสาคัญ ในมุมมองของผู้มีส่ว นได้เ สีย โดยให้เ ป็ น ไปตามตัวชี้วดั มาตรฐานที่ก าหนดใน Global Reporting
Initiative (GRI)
ขัน้ ตอนที่ สอง จัดลาดับความสาคัญของประเด็น ที่ได้มาตามขัน้ ตอนที่หนึ่ง โดยให้หน่ วยงานทีเกี่ยวข้อง
คัดเลือก โดยมีกรอบการพิจารณา คือ ให้จดั ลาดับประเด็นตามความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของกลุ่มบริษทั
และการรักษาประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียตามความเหมาะสม
34
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ขัน้ ตอนที่ สาม สอบทานความสาคัญของประเด็นทีไ่ ด้มาตามขัน้ ตอนที่สอง โดยให้หน่ วยงานภายในที่ ได้รบั
มอบหมายเป็ นผูด้ าเนินการ และนาเสนอประเด็นทีก่ ลันกรองตามขั
่
น้ ตอนที่สามต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
อนุมตั ใิ ห้รายงานประเด็นความยังยื
่ นเหล่านี้ต่อสาธารณชน
ขัน้ ตอนที่ สี่ บริษัทมอบหมายหน่ วยงานภายในสอบทานกระบวนการประเมินประเด็นสาคัญ การรวบรวม
และประมวลผลข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การดาเนินงานด้านสังคม ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
ประเด็นด้านความยังยื
่ นทีส่ าคัญ
14

การพัฒนาและดูแลบุคลากร
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการสิง่ แวดล้อม

S2
EN1

สำคัญต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียภำยนอก

12

EN2

S3

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
S1
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

10

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

8

EC1
EC3

EC2

การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

6

การกากับดูแลกิจการ

การดาเนินธุรกิจอย่างยั ่งยืน

EC4

4

2

0
0

2

4

6

8

10

สำคัญต่อ TSTE

ด้านเศรษฐกิ จ
EC1

EC2

ด้านสิ่ งแวดล้อม

การดาเนินธุรกิจอย่างยั ่งยืน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
EN1

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

EC4

S1

การจัดการสิง่ แวดล้อม
EN2

EC3

ด้านสังคม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การพัฒนาและดูแลบุคลากร
S2

การกากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
S3

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

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

พลังงาน

ด้านสิ่ งแวดล้อม
ก๊าซเรือนกระจก มลพิ ษทางอากาศ น้าจากภายนอก

แบบ 56-1 One Report 2564

ขยะ

ความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล
อุบตั ิ เหตุ
การฝึ กอบรม

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

โครงสร้างการกากับดูแลองค์กร (G4-34)
คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลเป็ น คณะกรรมการที่มีอ านาจหน้ า ที่ค รอบคลุ ม ไปถึง การก ากับ ดูแ ลให้บ ริษัท ฯ
ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมและสังคมด้วย ทัง้ นี้ เพราะนอกจากนโยบายการ
กากับดูแลกิจการจะกาหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารกากับดูแลกิจการทีด่ เี พื่อให้กจิ การของบริษทั ดาเนินไปด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรมแล้ว ยังกาหนดให้บริษทั ฯ ประกอบกิจการโดยให้ความสาคัญกับ การ
รักษาสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและปลอดภั ย ก่ อ นที่ จ ะลงทุ น ในกิ จ การ ปฏิ บ ั ติ ต ามกฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยทีส่ ดุ
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หัวข้อสาคัญและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร (G4-19, G4-21)
ประเด็นความยังยื
่ นของกลุม่ บริ ษัท

ประเด็นความยังยื
่ นตามเกณฑ์
GRI (G4-19)

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
ต่อผูม้ ีส่วน
ต่อภายใน
ได้เสีย ผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กร
ภายนอก

1. การดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น

- กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม
- การบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายใน

- กระบวนการจัดทากลยุทธ์
- การกากับดูแลกิจการ

ผูถ้ อื หุน้ , เจ้าหนี้, คู่ค้า

2. การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

- การหาพันธมิตรทางธุรกิจ
- การจัดหาสินค้าและผูร้ บั เหมา

- การคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็ นธรรม
- การคุม้ ครองแรงงานและสิทธิมนุษยชน

คู่ค้า, ผูร้ บั เหมา

3. การกากับดูแลกิจการ

- การกากับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
- มาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่

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

ผูถ้ อื หุน้ , พนักงาน, คู่ค้า,
ลูกค้า, สังคม

4. การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- การตรวจวัดพลังงานทีใ่ ช้ไป
- การลดความสิน้ เปลืองพลังงาน
- การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด - การจัดการพลังงาน

ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ

5. การจัดการสิง่ แวดล้อม

- การลดมลพิษทางอากาศ
- การจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม
- น้าจากภายนอก

- มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
- ความเดือดร้อนของชุมชน

ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ
, ลูกค้า

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์
- การปฏิบตั ติ ามคู่มอื ความปลอดภัย
- การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

พนักงาน, คู่ค้า,
หน่วยงานภาครัฐ

- ความปลอดภัยของพนักงาน
- ความปลอดภัยของเครื่องจักรและ
6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
อุปกรณ์
- การจัดการเหตุฉุกเฉิน

7. คุณภาพและความพึงพอใจของ
พนักงาน

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

พนักงาน, ลูกค้า,
หน่วยงานภาครัฐ

8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม

- ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
- การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดกับชุมชน

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

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

ผูถ้ อื หุน้

คู่ค้า/ผูร้ บั เหมา

ลูกค้า

เจ้าหนี้

พนักงาน

ชุมชน/สังคม

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

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

1. การจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใสยุตธิ รรม
2. การจ่ายค่าสินค้า/ค่าจ้างตรงเวลา

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

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิ จปลายน้า

ธุรกิ จท่าเรือและคลังสิ นค้า

คลังสินค้า

ธุรกิจแรงงาน

ผูบ้ ริโภค

ท่าเรือ

ธุรกิจแรงงาน
Shipper

Inspector

Surveyor

เรือเดินทะเล

ธุรกิจเรือชายฝั่ ง

กลุ่มธุรกิ จน้ามันพืช
ธุรกิ จต้นน้า

ธุรกิ จปลายน้า

ธุรกิ จน้ามันพืช

Transportation

RO

Consumer

Deodorization,
Distillation and
Fractionating

CPO

RPO

Fried Food
Manufacturer

RS

Margarine

Palm Oil
Crushing Mill

Palm Farmer
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ด้านเศรษฐกิ จ
1. การดาเนิ นธุรกิ จอย่างยังยื
่ น
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างความมันคงทางธุ
่
รกิจ
(ซึง่ หมายรวมถึงผลกาไรประจาปี และการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว) กับการใส่ใจในเรื่องสิง่ แวดล้อม
สังคม และการกับดูแลกิจการ
ในส่วนของความมันคงทางธุ
่
รกิจ บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามวิ สยั ทัศน์ และกลยุทธ์ท่ตี งั ้ ไว้โดยพิจารณา
ทบทวนหรือแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ภายใต้กรอบการกากับกิจการทีด่ ี
โดยมีแนวทางที่ชดั เจนว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่สร้างปั ญหาให้กบั สิง่ แวดล้อมและ
สังคม และพยายามเสริมสร้างกิจกรรมที่จะช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมและพัฒนาสังคมไปพร้อมกันด้วย
2. การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การจัดการคู่ค้าอย่างยังยื
่ น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดใี นส่วนของ
คู่คา้ คือ บริษทั ฯ ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับ คู่คา้ โดยปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ อย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ติ ามข้อตกลงกับคู่คา้ อย่างเทีย่ งตรงและ
เคร่งครัดในกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้าโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณา
หาทางแก้ไขปั ญหา รวมถึงการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกคู่คา้ โดยปฏิบตั กิ บั คู่คา้
อย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐานทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรมและการดาเนินงานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยัง
กาหนดคุณสมบัตคิ ่คู า้ โดยคู่คา้ ต้องมีช่อื เสียงทีด่ ี มีจริยธรรมและความเป็ นมืออาชีพ และไม่มกี ารละเมิด
กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและแรงงานอีกด้วย
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน พร้อมทัง้ ส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้โอกาสกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์
ร่วมกัน
มาตรฐานการผลิ ตสิ นค้าและความต้องการของลูกค้า
มาตรฐานการผลิ ตสิ นค้า
มาตรฐานการผลิต สิน ค้า รวมไปถึง กระบวนการผลิต ภายในโรงงานที่จ ะต้อ งได้ร ับ การยอมรั บ
เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสาคัญด้าน
มาตรฐานการผลิต สิน ค้า และบริก ารเป็ น อย่ า งมาก สิน ค้า ที่ผ ลิต ออกมาและบริก ารต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานของลูกค้า หรือเป็ นมาตรฐานตามกฏหมายทีย่ อมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
กลุ่ ม บริษัท มีน โยบายก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิเ กี่ยวกับ ลูกค้า ในหมวดที่ว่า ด้วยบทบาท
ผูม้ สี ว่ นได้เสียว่าบริษทั ใช้ระบบจัดการคุณภาพในระดับสากล เป็ นต้น
นอกจากนโยบายการกากับดูแลกิจการดังกล่าวแล้ว กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการดาเนินธุรกิจ
อย่างยังยื
่ นตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กลุ่มบริษทั ฯ จึงได้เริม่ นามาตรฐานระดับโลกเกีย่ วกับการ
ผลิตอาหาร โดยปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 บริษทั ในเครือได้รบั รอง
ระบบคุณภาพ FSSC22000:2005, ISO22000:2005 และ BRC
ความต้องการของลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลกู ค้า การส่งมอบ
ที่ ต รงเวลาและการบริ ก ารในระดับ สากล ตลอดจนการรัก ษาความลับ ของลู ก ค้ า โดยเคร่ ง ครัด
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และกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกันภายใต้ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ในระยะยาว
บริษทั สือ่ สารกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทัง้ เยีย่ มเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความ
ต้องการของลูกค้าและการให้ขอ้ มูลข่าวสารใด ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้า
ในทางกลับกันบริษทั ฯ ได้เชิญลูกค้าเยีย่ มชมกิจการและตรวจสอบระบบงานของบริษทั ฯ และโรงงาน
เพื่อให้ลูกค้าได้พจิ ารณาศักยภาพและความพร้อมของบริษทั ฯ ในการเป็ นผูข้ ายสินค้าตามมาตรฐานของ
ลูกค้า รวมถึงบริษทั ได้สารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นประจาทุกปี และนาข้อติชมของลูกค้ามาปรับปรุง
การบริการและพัฒนาระบบการผลิตของบริษทั ต่อไป
มาตรฐานคุณภาพของโรงงาน
บริษทั ได้ปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษทั ได้รบั ระบบคุณภาพ
ดัง นี้ ISO9001:2015, GMP, HACCP, Halal, Kosher และปี 2564 บริษัท ทีเ อส อุ ต สาหกรรมน้ า มัน
จากัด (บริษทั ในเครือ) ได้รบั ระบบคุณภาพ ISO22000:2005, FSSC22000:2005 และ BRC อีกด้วย
3. การกากับดูแลกิ จการ
บริ ษั ท ฯ ถื อ ว่ า การก ากับ ดู แ ลกิ จ การเป็ นกลไกที่ ส าคัญ ในการท าให้ บ ริ ษั ท สามารถ บริห าร
ความสัมพันธ์กบั ผู้มสี ่วนได้เสียต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุน้ พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า
ชุมชน และหน่วยราชการ บริษทั จึงมีนโยบายการกากับดูแลกิจการทีเ่ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่มอย่าง
ชัด เจน เพื่อ ให้ก ารดาเนิ น กิจ การของบริษัท มีค วามโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ มีป ระสิท ธิภ าพ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม
รายงานประจาปี ได้กล่าวถึงนโยบายการกากับดูแลและการกากับดูแลกิจการไว้ทห่ี น้า 69 เป็ นต้นไป
รวมถึงได้กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อีกด้วย

ด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษัท ฯ ให้ค วามสาคัญ กับ การจัด การด้า นสิ่ง แวดล้อ ม บริษัท ฯ จึง ก าหนดให้มีน โยบายด้า นการจัด การ
สิง่ แวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
นโยบายด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
1. บริษัทฯ มุ่งมันในการปกป้
่
องสิง่ แวดล้อมและการป้ องกันมลพิษ ให้ได้ตามเกณฑ์ท่มี าตรฐานกาหนด เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. บริษทั ฯ มุ่งมันปฏิ
่ บตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนด พันธกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ทีไ่ ด้ทาความตกลงไว้
อย่างเคร่งครัด
3. บริษทั ฯ มุ่งมันสร้
่ างจิตสานึกของพนักงาน ให้ตระหนักถึ งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เพิม่ พูนความรู้
ความเข้าใจด้านสิง่ แวดล้อมของพนักงานตามนโยบายตลอดไป
4. บริษทั ฯ จะดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านสิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
และยังยื
่ น
5. บริษทั ฯ จะเผยแพร่ สื่อสารนโยบายสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงาน สาธารณะชน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ หรือผูท้ ส่ี นใจทราบ
ทัง้ นี้ บริษทั ตัง้ เป้ าหมายระยะสัน้ ในการใช้พลังงานสะอาดเพิม่ ขึน้ อาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็ นต้น
โดยตัง้ เป้ าหมายระยะยาว เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานของบริษทั โดยรวม
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แผนการดาเนิ นงานด้านระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับการคานึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมในกระบวนการผลิตสินค้า จึงมี
การออกแบบอาคารโรงงาน สายการผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทีท่ นั สมัย รวมถึงระบบการ
Preventive Maintenance ทีด่ ี โครงการลดการใช้ไฟฟ้ าทัง้ ในส่วนของการผลิต และส่วนของสานักงาน โครงการลดฝุ่ น
โดยใช้ระบบสายพานลาเลียงและกาแพงฝุ่ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการบารุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance)
บริษทั ฯ มีการกาหนดแผนงานในการบารุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่าเสมอ ตามคาแนะนาทีผ่ ผู้ ลิตเครื่องจักร
กาหนดไว้ โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดให้ฝ่ายซ่อมบารุงกาหนดแผนงานการบารุงรักษาในระบบ ERP ของบริษทั ไว้ล่วงหน้า
ทัง้ ปี และมีรายงานการใช้งานและการบารุงรักษาเปรียบเทียบแต่ละส่วนงานเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานของแต่ละ
หน่ วยงาน และมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการบารุงรักษาตามแผนงานอย่า งสม่ าเสมอ การบารุงรักษา
เครื่องจักรอย่างสม่าเสมอ บริษทั ฯ มีเป้ าหมายเพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบเครื่องจักรใช้พลังงานไฟฟ้ า มีประสิทธิภาพ
มากกว่า 70% ของการใช้พลังงานไฟฟ้ าตามคู่มอื เครื่องจักร
โครงการลดการใช้ไฟฟ้ าทัง้ ในส่วนของการผลิต และส่วนของสานักงาน และ โครงการ Solar Rooftop
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการโครงการลดการใช้ไฟฟ้ าทัง้ ในส่วนของการผลิตและคลังสินค้า รวมถึงส่วนของสานักงาน
โดยบริษทั ฯ ได้ทาหลังคาโปร่งแสงเพื่อให้ใช้แสงธรรมชาติแสงอาทิตย์บางส่วนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า โดยกาหนด
เป้ าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้มากกว่ า 5% และดาเนินการตามแผนงาน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้ าในส่วนของคลังสินค้า ได้มากกว่า 13% เมื่อเทียบกับการใช้งานปกติ ในปี 2564 ในส่วนของการใช้ไฟฟ้ า
ส่วนของสานักงาน บริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องการงดการใช้ไฟฟ้ าช่วงเวลาพักกลางวัน โดยพนักงานมีการให้ความ
ร่วมมืออย่างมาก สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้มากกว่า 5% เมื่อเทียบกับการใช้งานปกติ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการติดตัง้ ระบบ Solar Rooftop ทีอ่ าคารคลังสินค้าปั จจุบนั ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้
กว่า 300,000 หน่วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้กว่า 3,895 ตันตลอดโครงการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่
ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ในการเพิม่ กาลังการผลิต Solar Rooftop ที่อาคารคลังสินค้าเพิม่ เติม ซึ่งจะช่วยการใช้
พลังงานไฟฟ้ าเพิม่ เป็ นกว่า 1,000,000 หน่ วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้กว่า 12,985 ตันตลอด
โครงการ
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โครงการลดฝุ่ นโดยใช้ระบบสายพานลาเลียงและกาแพงฝุ่ น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับเรื่องสิง่ แวดล้อมและการป้ องกันฝุ่ น บริษัทฯ จึงได้ลงทุนในเรื่องระบบสายพาน
ลาเลียงเพื่อลดฝุ่ นและลดการใช้พลังงานน้า รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถบรรทุก เพื่อการ
ทอยสินค้าจากโกดังสินค้าไปยังท่าเรือ อีกทัง้ บริษทั ฯ มีมาตรการบรรเทาฝุ่ นทีส่ าคัญ ดังนี้
 จัดทาโครงแสลนป้ องกันฝุ่ น เมื่อรับสินค้าประเภทเทกอง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนหรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
 จัดทาม่านน้า เพื่อให้น้าเป็ นตัวดักจับฝุ่ นอีกขัน้ ตอนหนึ่ง
 จัดทาระบบสกรู เพื่อบรรจุสนิ ค้าใส่ถุงตัน
 จัดทาระบบสายพานลาเลียง โดยมีหลังคาคลุมตลอดแนวสายพาน เพื่อลดการใช้พลังงานและปั ญหาฝุ่ น
 ตรวจสอบรอยรัว่ จุดรัวของฝุ่
่
น ตามสายพานลาเลียง รวมถึงคลังสินค้า
 ตรวจติดตามและตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
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4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (G4-EN3)
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการจัดการด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพื่อ
ไม่ ใ ห้ส่งผลกระทบต่ อ ชุมชนและสิ่ง แวดล้อ ม และยัง ช่ วยในการประหยัด ค่า ใช้จ่า ยด้า นพลังงาน
รวมทัง้ ผู้มสี ่วนได้เสียยังให้ความสาคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภาวะโลก
ร้อนซึง่ มีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
้ งงานไฟฟ้ า หน่วย: K.Watt-Hour
ปริมาณการใชพลั
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
TSG

TSW

TSO

TSTE

2562 (Used)

2562 (Target)

2563 (Used)

2563 (Target)

2564 (Used)

2564 (Target)

TSTL

การจัดการก๊าซเรือนกระจก (G4-EN15, G4-EN16)
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดาเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยการ
ลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและในสานักงาน การส่งเสริมการลดใช้พลังงานในชุมชนไปพร้อม
กับการส่งเสริมการทาโซลาร์เซลล์บนหลังคาโกดังสินค้า และการสร้างพื้นที่สเี ขียวในโรงงาน การ
ปลูกป่ า และการส่งเสริมกิจกรรม ป่ าของชุมชนทัวประเทศตลอดจนการให้
่
ความร่วมมือกับทัง้ ภาครัฐ
และองค์กรต่ าง ๆ โดยบริษัทฯ ตัง้ เป้ าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้ อยกว่าปริมาณที่ กฏหมาย
กาหนด
หน่วย: ตัน

ทีม่ า: ผูท้ วนสอบ บริษทั เอ็ม อี ที จากัด
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5. การจัดการสิ่ งแวดล้อม
การใช้น้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (G4-EN8)
บริษทั ฯ ตัง้ เป้ าหมายลดการใช้น้าต่อจานวนคนให้ได้มากกว่า 5% โดยใช้มาตรการลดการสูญเสียน้า
ทัง้ ในส่วนของน้าในกระบวนการผลิต น้ าทิง้ จากกระบวนการผลิตน้ ามันพืชเป็ นน้ าจากระบบหล่อเย็นทีใ่ ช้
ในการแลกเปลีย่ นอุณหภูมิ โดยน้ าทีใ่ ช้แล้วจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบาบัด ด้วยการตกตะกอนและลดอุณหภูมิ
ให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ ก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าคุณภาพน้าทีป่ ล่อยออกสูแ่ หล่ง
รองรับน้ าเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด ได้แก่ มาตรฐานชลประทาน มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็ นต้น เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งรองรับน้า ส่วนน้าใช้ในสานักงาน
จะผ่านกระบวนการบาบัดจนได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่แหล่งรองรับน้าเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ต่อไป โดยฝ่ ายซ่อมบารุงจะตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ าและ Preventive Maintenance อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อไม่ให้มนี ้าทีส่ ญ
ู เสียไปอย่างไร้คุณค่า และส่งเสริมให้พนักงานในสานักงานใช้น้าอย่างประหยัด
หน่วย: m3

ปริมาณการใชน้ ้ าประปา
113,236

120,000

120,000

100,000
80,000
60,000

43,025

50,000

45152

50,000

40,000
20,000
-

การลดมลพิษทางอากาศ (G4-EN21)
กลุ่มบริษทั ให้ความสาคัญกับการลดผลกระทบอันเกิดจากการดาเนินงานแล้วยังตระหนักถึงการอยู่
ร่วมกับชุมชนรอบข้าง โดยติดตามเฝ้ าระวังผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซทีป่ ล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็ นไป
ตามที่ก ฏหมายก าหนด โดยเฝ้ า ระวังและตรวจสอบการดาเนิน งานด้านสิ่งแวดล้อ มให้สอดคล้องกับ
แผนงานและเป้ าหมายตลอดจนให้มนใจว่
ั ่ า ชุมชนที่อยู่รอบข้างจะได้รบั ผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานน้อยทีส่ ดุ และปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ กาหนดเป้ าหมายการปล่อยปริมาณ
ฝุ่ นละออง การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ และการปล่อยออกไซค์ของไนโตรเจนไม่เกินที่กฏหมาย
กาหนด โดยมีการ Preventive Maintenance เครื่องจักรตามคู่มอื อย่างสม่ าเสมอ และมีการวัดผลและ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ทไ่ี ด้ก่อน – หลังการดาเนินการ Preventive Maintenance เพื่อวัดประสิทธิภาพของ
การทางานของเครื่องจักรและการปล่อยมลพิษทางอากาศ
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หน่วย: ตัน

ทีม่ า: ผูท้ วนสอบ บริษทั เอ็ม อี ที จากัด

หน่วย: ตัน

ทีม่ า: ผูผ้ ทู้ วนสอบ บริษทั เอ็ม อี ที จากัด

หน่วย: ตัน

ทีม่ า: ผูท้ วนสอบ บริษทั เอ็ม อี ที จากัด
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การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (G4-EN23)
เพื่อให้ปริมาณวัสดุทเ่ี หลือใช้จากกระบวนการผลิตและการบารุงรักษาของกลุ่มบริษทั ฯ มีปริมาณที่
ต้องนาไปกาจัดน้อยทีส่ ุด กลุ่มบริษทั ฯ จึงใส่ใจในการควบคุมดูแลการใช้วตั ถุดบิ และวัสดุอุปกรณ์ในการ
บารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและการเลือกวิธกี ารกาจัดวัสดุเหลือใช้ทส่ี ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
ที่สุด โดยทุกแห่งจะให้ความสาคัญกับการคัดเลือกผู้รบั กาจัดและวิธกี ารกาจัดว่าต้องดาเนินการอย่าง
รัดกุมและเป็ นไปตามทีก่ ฏหมายกาหนด นอกจากนี้ ยังมีการตรวจติดตามการกาจัดของผูร้ บั กาจัด เพื่อให้
มันใจว่
่ าวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วจากกลุ่มบริษทั ฯ จะได้รบั การจัดการทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงอุตสหากรรม
หน่วย: ตัน

บริษทั ฯ ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ โดยผูจ้ ดั การความเสีย่ งได้
ประเมินความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และระบุผลกระทบจากความเสีย่ ง
ต่อธุรกิจทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การทีน่ ้าทะเลสูงขึน้ อาจมีผลต่อระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการ
เดินเรือในแม่น้าเจ้าพระยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือโป๊ ะ เป็ นต้น หรือความเสีย่ งทางด้านการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ทาให้โรงงานและคลังสินค้าของบริษทั เกิดภาวะน้าท่วมได้
โดยผูจ้ ดั การความเสีย่ งได้กาหนดให้มแี ผนบริหารจัดการ
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มีหน่วยงานพร้อมแก้ไขปั ญหา และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้
พร้อม อาทิ เครื่องสูบน้า เป็ นต้น ให้มคี วามพร้อมอยู่เสมอ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดเป้ าหมายเชิงปริมาณในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยกว่าปริมาณทีก่ ฏหมายกาหนด และมีการดาเนินการ Preventive Maintenance เครื่องจักร
อย่างสม่าเสมอ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวัดผล และเปรียบเทียบผลลัพธ์ทไ่ี ด้
ก่อน – หลัง การ Preventive Maintenance อย่างสม่าเสมอเพื่อวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรและประเมินประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของเครื่องจักร

ด้านสังคม
บริษทั ฯ มุ่งมันท
่ าเป็ นธุรกิจโดยการสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ให้เ กื้อ กูลเติบ โต เคีย งข้า งกันไปอย่ า งยังยื
่ น ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมาบริษัทฯ จึง ไม่ เ พีย งให้ความสาคัญกับการ
บริหารธุรกิจ เพื่อให้มผี ลประกอบการทีด่ ี และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั ผลิตภัณฑ์ ในทุกย่าง
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ก้าวของการดาเนินธุรกิจบริษทั ฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรือ Corporate
Social Responsibility (CSR) เป็ นอย่างมากและถือเป็ นเป้ าหมาย หลักอันดับต้นๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้วาง
นโยบายและจัดทาโครงการต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการยกระดับ สภาพแวดล้อมทีน่ ่ าอยู่มากขึน้
การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดขี องชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรม ความเป็ นไทย
โดยประเภทของกิจกรรมนัน้ จะมีการส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรม เพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสา
ช่วยเหลือชุมชน ในแต่ ละกิจกรรมบริษัทฯ จะวางเป้ าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรร่วมกัน เพื่อให้ แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากทีส่ ุด ทัง้ นี้ความสาเร็ จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึน้ จากการ
บริจาคทรัพย์สนิ เท่านัน้ แต่ยงั เน้นความ มีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่ วยงานภายนอก
ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย
แนวการดาเนินงานภายในองค์กรนัน้ บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบ
ไป ด้วยบุคลากรจากหลายหน่ วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึง่ จะเป็ นการรวบรวมความคิด การ
สือ่ สาร และการ ดาเนินงาน เพื่อกาหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การออกแบบเพื่อกาหนดกิจกรรม เป็ นการกาหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่ จะได้รบั จากการ
ดาเนิน โครงการนัน้ ๆ
2. การดาเนินกิจกรรม เป็ นการกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงาน งบประมาณ บุคลากรทีจ่ ะเข้ามามีส่วนร่วมและกาหนด
หน่วยงาน ภายนอกทีจ่ ะมีบทบาทรวม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดาเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้หรือ
ไม่ อย่างไรและสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทัง้ ประสานให้กจิ กรรมเป็ นส่วนหนึ่งและเป็ นทีย่ อมรับของ
สังคม โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย
(scaleholders) ตามหลักการดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริษัท มีเ จตนารมณ์ มุ่ ง มัน่ ที่จ ะด าเนิ น ธุ ร กิจ ภายใต้ ห ลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี ตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแล กิจการทีด่ ี และระเบียบปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.
ต.ศ.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มรี ะบบการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน
บริษทั ฯ มุ่งมันด
่ าเนินการภารกิจเพื่อแสวงหาและพัฒนา มีการดาเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุม ชนและสังคม
โดยให้ ความสาคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ให้ความสาคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน
วิถชี วี ติ ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิน่ และมุ่งเน้นทีจ่ ะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนบนพืน้ ฐานการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น และให้ความสาคัญ
3.การบริหารจัดการชุมชนสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันด
่ าเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาอย่างยังยื
่ น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนใน
พื้น ที่ โดยมุ่ ง เน้ น ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุ ด มีก ารป้ อ งกั น แก้ไ ขปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น เพื่อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ มชน สัง คม
สิง่ แวดล้อมให้ความสาคัญและเคารพในสิทธิ ์ มนุษยชน วิถชี วี ติ ชุมชน บ้านธรรม และค่านิยมของท้องถิน่
4. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฏเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด อันจะส่งผลให้บริษทั ฯ ประสบความสาเร็จตาม
เป้ าหมายทีว่ างไว้ ทัง้ ได้รบั ความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบ
การควบคุมภายใน ในการกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
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5. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ ่อแรงงานด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุ ษยชน โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยังยื
่ น ยึดมันในการด
่
าเนิน
ธุรกิจ ด้วยความความโปร่งใส เคารพกฏหมายด้านสิทธิมนุ ษยชน โดยสนับสนุ นให้ผบู้ ริหารและพนัก งานทุกคนปฏิบตั ิ
ตามหลักด้านสิทธิมนุ ษยชน ซึง่ เป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญขององค์กร และเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดย บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามนโยบาย ดังนี้
- บริษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุ นให้พนักงานใช้สทิ ธิของตนในฐานะพลเมื
องโดยชอบตาม
์
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยหมันตรวจตราดู
่
แลมิให้ธุรกิจของบริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ น
เกีย่ วข้องกับ การล่วงละเป็ นสิทธิมนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กเป็ นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สื่อทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของตน โดยตรง และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
- บริษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางานฯลฯ ไม่
กระทาการอันล่วง ละเมิดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสูส่ าธารณะเว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากพนักงานผูน้ นั ้
และเป็ นไปตามระเบียบบริษทั ฯ หรือตามกฏหมาย
- ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชวี ติ ระหว่างชีวติ ทางานและชีวติ ส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงานมี
โอกาสบาเพ็ญ ประโยชน์ ทาความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มรี ะบบการทางานทีม่ ุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ างานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
เพื่อความ ปลอดภัยจากอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบุคลากร ทัง้ จากอุบตั ภิ ยั และโรคภัย
- จัดให้มเี งื่อนไขการจ้า งงานที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตาม
ศักยภาพ
- จัด ให้มีก ารดูแลเรื่องสวัสดิก ารแก่พ นัก งานตามสมควร เช่ น จัด ให้มีวนั ลาพักผ่ อนประจาปี การท างาน
ล่วงเวลาทีส่ มเหตุผล การรักษาพยาบาล ตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ต้องไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิด หรือคุกคามต่อสิทธิ ์ ไม่ว่าจะเป็ น
ทางกาย วาจา หรือการกระทาต่อผูอ้ ่นื บนพืน้ ฐานของสิทธิของมนุ ษยชนได้แก่ เชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา ภาษา ความ
เชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่น ใด ความบกพร่อง มีการทางร่างกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ทาให้เดือดร้อน ราคาญใจ และเกิดความเสียหาย บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุ ษยชนและศักดิศรี
์ ความ
เป็ นมนุ ษย์ ซึง่ เป็ นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในการปฏิบตั ติ ่อ พนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้มสี ทิ ธิและเสรีภาพอย่าง
เท่าเทียมกัน บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการจากัดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานทัง้ ใน ด้านเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ
ความคิดเห็นทางการเมือง รสนิยมทางเพศ และประสบการณ์ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของบริษทั ฯ ได้อย่างอิสระพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ จะ
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน และให้มกี ารถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดอย่างตรงไปตรงมา พนักงานทุกคนจะได้รบั การ
คุม้ ครองตามสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่องเพศ และสภาพของ ร่างกายและ
จิตใจ บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย สิทธิ และข้อบังคับการทางานของบริษัทฯ
เคารพ ในสิทธิ ์ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศทีด่ ใี น
การทางาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มกี ารเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการ ทีเ่ หมาะสมและเป็ น
ธรรมต่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถแข่งขันได้ เช่น การดูแลรักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพประจาปี เงินกูย้ มื กรณีฉุกเฉิน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ นอกจากนี้บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
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พนักงานขององค์กรให้มคี วามรู้ความสามารถ โดย ส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมพัฒนาความรู้อย่าง
สม่าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ใน การทางาน
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์การดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และยังเห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ความเป็ นเลิศด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยมีเป้ าหมายเพื่อเป็ นองค์กรพลเมืองทีด่ ีของโลกทีส่ ร้างความเชื่อมัน่
และความไว้วางใจต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องการ กากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิม่ แก่ผมู้ สี ่วนได้
เสีย รวมถึง สังคม ชุมชน ดังนี้
1. กาหนดให้งาน CSR เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรด้านการเติบโตอย่างยังยื
่ น
- การกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
- วัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามและตามกฏหมาย (Compliance & Legitimate Culture)
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและชื่อเสียงทีด่ ี (Corporate Social Responsibility and Good Reputation)
2. กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสัง คม
ชุมชน และบริษทั ฯ กับระยะเวลาในการดาเนินโครงการทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบนัน้ ได้ เพื่อให้ยงั ประโยชน์สู งสุดทัง้ ใน
เรื่องการใช้งบประมาณและการสร้างประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3. ปฏิบ ัติต ามเป้ า หมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น หรือ รับ stainable Development Gงals (SDGs) นอกจากการ
คัดเลือก โครงการเพื่อสังคมตามเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมแล้ว รูปแบบของโครงการยังถูกออกแบบให้สอดคล้องและตอบสนอง
ต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ น มีการดาเนินงานหรือเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงานในมิตทิ งั ้ 3 คนทีม่ คี วามครอบคลุม
อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรพิจารณา ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนความต่ อเนื่องในการ
ดาเนินงานเพื่อติดตามผลการดาเนินงานที่ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีก ซึง่ บริษทั ฯ จะนาผล การประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการ
พัฒนาปรับปรุงต่อไป
4. กาหนดเป้ าหมายโครงการ CSR เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ ต่อสังคมและชุมชน
(Value Creations & Social Transformation)
5. ประเมิน ความเสี่ย งด้า นคอร์รปั ชันของโครงการ
่
CSR ซึ่ง ผลการประเมิน ความเสี่ยงไม่อ ยู่ในระดับที่มี
นัยสาคัญ
6. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในแนวคิด กิจกรรม และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ีดา้ นความรับผิดชอบ
ต่อ สังคมกับพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
7. ดาเนินนโยบายการเป็ นพลเมืองโลกทีต่ ามแนวทาง UN Global Corapact (LNGC)
บทบาทการเป็ นพลเมืองโลกที่ดี : คณะกรรมการบริษัท มุ่งมันก
่ ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตนเป็ นบรรษัท
พลเมืองโลกทีด่ ี เพื่อเป็ นแบบอย่างทีด่ ี และส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ยอื ถือและปฏิบตั ิ
ตาม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ สรุป การดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยยึดหลัก UNGC ตามพันธะสัญญา 4 ด้าน (ด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชน ด้า นการปฏิบ ัติต่ อ แรงงานอย่ า งเป็ น ธรรม ด้า นการดูแ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้ อ ม และด้า นการต่ อ ต้า นทุ จ ริต
คอร์รปั ชัน)
่ ดังนี้
1. ด้านสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุ ษยชน โดยถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยังยื
่ น ยึดมันใน
่
การดาเนินธุรกิจ ด้วยความความโปร่งใส เคารพกฎหมายด้านสิทธิมนุ ษยชน โดยสนับสนุ นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุก
คนปฏิบตั ิตามหลักด้านสิทธิ มนุ ษยชน ซึ่งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสาคัญของ
องค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดย บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามนโยบาย ดังนี้
- บริษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพและสนับสนุ นให้พนักงานใช้สทิ ธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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- สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยหมันตรวจตราดู
่
แลมิให้ธุรกิจของบริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ น
เกีย่ วข้องกับ การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน โดยตรง และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
- บริษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทาง านฯลฯ ไม่
กระทาการอันล่วง ละเมิดโดยเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสูส่ าธารณะเว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากพนักงานผูน้ นั ้
และเป็ นไปตามระเบียบบริษทั ฯ หรือตามกฎหมาย
- ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชวี ติ ระหว่างชีวติ ทางานและชีวติ ส่วนตัว และส่งเสริมให้พนักงานมี
โอกาสบาเพ็ญ ประโยชน์ ทาความดีเพื่อสังคมส่วนรวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม
- จัดให้มรี ะบบการทางานทีม่ ุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ างานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
เพื่อความ ปลอดภัยจากอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบุคคลกรทัง้ จากอุบตั ภิ ยั และโรคภัย จัดให้มเี งื่อนไขการจ้างงานทีเ่ ป็ น
ธรรมสาหรับพนักงาน และ ให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม ตามศักยภาพ
- จัด ให้มีก ารดูแลเรื่องสวัสดิก ารแก่พ นัก งานตามสมควร เช่ น จัด ให้ มีวนั ลาพักผ่ อนประจาปี การท างาน
ล่วงเวลาทีส่ มเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ต้องไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิด หรือคุกคามต่อสิทธิ ์ ไม่ว่าจะเป็ น
ทางกาย วาจา หรือการกระทาต่อผูอ้ ่นื บนพืน้ ฐานของสิทธิของมนุ ษยชนได้แก่ เชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา ภาษา ความ
เชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่น ใด ความบกพร่อง มีการทางร่างกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ทาให้เดือดร้อน ราคาญใจ และเกิดความเสียหาย
2. ด้านการปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่มนี โยบายรับพนักงานทีม่ อี ายุต่ ากว่า
15 ปี ไม่มกี ารใช้ แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี้ หรือ
แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ เกีย่ วข้องกับการใช้แรงงานทีไ่ ม่ถูกต้องดังกล่าว รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทางานทีม่ คี วามปลอดภัยสาหรับ
พนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูม้ าเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ โดย พยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุและอันตรายใดๆ ที่
อาจเกิดขึน้ ได้
นโยบายสิ ทธิ มนุษยชน (Human Right Policy)
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) มุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น โดยให้ความสาคัญกับสิทธิ
มนุ ษยชน การเคารพศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายไทยและ
กฎหมายระหว่างประเทศ ทัง้ ในส่วนของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (Univeral Declaration of Human Rights) ขององค์สหประชาชาติ และได้นาหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Priciples on Business and Human Right: UNGP) และหลักการ
ว่าด้วยการปกป้ องสิทธิ การเคารพสิทธิ และการเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนที่เกิดขึน้ (Protect,
Respect and Remedy, Ruggie Framwork) นามาปฎิบตั ใิ นบริษทั และส่งเสริมให้บริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูม้ สี ว่ นได้
เสีย คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูร้ บั เหมา ลูกค้า คานึงถึงเรื่องสิทธิมนุ ษยชนและให้ความสาคัญเฉกเช่นเดียวกับบริษทั และเพื่อให้
มันใจว่
่ าการดาเนินธุรกิจของบริษทั ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานกับพนักงานทุกระดับ ผู้รบั เหมา
อย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ เปิ ดรับความหลากหลาย ยอมรับและให้คุณค่าในความแตกต่างของบุคคล ในด้าน เพศ
51

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

รสนิยมทางเพศ ชาติพนั ธ์ สีผวิ สถานะทางครอบครัว ความพิการและความบกพร่องทางจิตใจ รวมถึงการไม่บงั คับใช้
แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และให้ความสาคัญในเรื่องความเท่าเทียมกันของสตรี รวมถึงการ
ไม่ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ กฎหมายความปลอดภัยในการทางานและสุข อนามัย โดย
คานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและเคารพสิทธิ ทัง้ พนักงาน ผูร้ บั เหมา คู่คา้ ทางธุรกิจ ลูกค้า ชุมชนและผูอ้ ยู่อาศัย
ใกล้เคียงบริษทั ฯ รวมถึงผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ และจัดให้มสี ุขอนามัยทีด่ ใี นสถานทีท่ างาน เช่น น้ าดื่ม ห้องสุขาแยกชาย
หญิง เวชภัณฑ์และยารักษาโรค การตรวจสุขภาพพนักงานทัง้ การตรวจแบบทัวไป
่ และการตรวจตามปั จจัยเสีย่ งจาก
การทางาน
โดยผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูร้ บั เหมา ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ต้องทาความเข้าใจ ศึกษา อบรม เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชน และนาไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
คู่คา้ ทางธุรกิจ (Joint Ventures) (คู่คา้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้า)
บริษทั ฯ มุ่งหวังให้ค่คู า้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้า จะตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน
และมีก าร รับ ผิด ชอบต่ อ ผลกระทบด้านสิทธิมนุ ษยชนของตน ในกรณี ท่ีเ กิด การละเมิด สิทธิมนุ ษ ยชนขึ้น บริษัทฯ
คาดหวังว่าคู่คา้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้า จะมีกระบวนการแก้ไข และจัดการปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
เหมาะสมและเป็ นธรรม
ชุมชนในท้องถิน่
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการทาธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยจะปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกาหนดด้านสิง่ แวดล้อม จึงมีการกาหนดนโยบายสิง่ แวดล้อม เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั เิ พื่อลดผลกระทบด้าน สิง่ แวดล้อมทีจ่ ะส่งผลโดยตรงและกระทบสิทธิของชุมชน และสังคม รวมทัง้ เป็ นการ
สร้างสัมพันธ์และเป็ นเพื่อนบ้านทีร่ ะหว่ างบริษทั กับชุมชน ผ่านทางการจัดกิจกรรมตอบแทนทางสังคมทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั
ต่อเนื่องกันจนถึงปั จจุบนั
ติดตาม ตรวจสอบและรับข้อร้องเรียน
บริษทั ฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้านสิทธิมนุ ษยชนอย่างสม่า เสมอ พร้อม
กาหนดแนวทาง หรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม โดยให้ทุกหน่ วยงานมีหน้าทีก่ ากับดูแล
และบริหารความเสีย่ งทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของตน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานหรือผูร้ อ้ งเรียน ทีพ่ บเห็นการกระทาผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่ องการละเมิด
สิทธิมนุ ษยชน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้ แสดงความคิดเห็น ได้ท่ี โทรศัพท์ 0-2813-4567 หรือส่ง
จดหมายมาที่ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โดยบริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้เป็ นความลับ
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหลักทีส่ าคัญและมีคุณค่ายิง่ ต่อความสาเร็จ ความก้าวหน้า และความ
เจริญเติบโตอย่าง มันคง
่ บริษทั ฯ จึงมุ่งดาเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้มคี วามเป็ นเลิศ พัฒนา
บุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทางานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตั งิ านทีท่ นั สมัยอย่าง
เพีย งพอ ให้ค่ า ตอบแทนและสวัสติก าร การท างานในระดั บ เทีย บเคีย งได้ก ับ ธุ ร กิจ ลัก ษณะเดี ย วกัน อีก ทัง้ สร้า ง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทางานทีด่ แี ละมีความปลอดภัย ต่อชีวติ สูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
รับ ผิด ชอบ ซื่อ สัต ย์สุ จ ริต มุ่ ง มัน่ ทุ่ ม เท และปฏิบ ัติต ามกฏระเบีย บ โดยถือ ประโยชน์ ของบริษัท ฯ เป็ น ส าคัญ
องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
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- การสรรหาทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายทีจ่ ะให้มคี วามมันคง
่ ในการจ้างงานสาหรับพนักงานของบริษทั ฯ โดยคานึงถึงความ
จาเป็ นของ ตาแหน่ งงานตามแผนอัตรากาลัง การเปิ ดโอกาสให้พนักงานภายในที่มคี วามสามารถและเหมาะสมกับ
ตาแหน่ งงานที่ต้องการก่อน และ ให้ความยุติธรรมเพื่อคัดเลือกผู้ท่มี ี พ้นื ฐานความรู้ มีความสามารถและทัศนศติท่ดี ี
บรรจุในตาแหน่งว่างทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการรับเข้าทางาน
- การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและสวัสดิ การต่างๆ
บริษทั ฯ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ทีเ่ ทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ตรวจสุขภาพประจาปี เงินกูเ้ พื่อทีอ่ ยู่อาศัย เงินช่วยเหลือ
งานอุปสมบท เงินช่วยเหลืองาน มงคลสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ เบีย้ ขยัน ค่ากะ
ชุดยูนิฟอร์ม และโบนัสประจาปี ตามผล ประกอบการ
ทัง้ นี้ เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ซึ่งขึน้ อยู่กบั ความสาคัญของตาแหน่ งงาน และความรับผิดชอบ
การขึน้ เงินเดือน ในกรณีปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นทีต่ ้องให้พนักงานทางานล่วงเวลาในบางครัง้ โดยพิจารณาตามความจาเป็ นจริงๆ
เพราะบริษทั ฯ ไม่สนับสนุ นให้พนักงานต้องทางานล่วงเวลา แทนทีจ่ ะได้พกั ผ่อนร่างกายและจิตใจ การทางานล่วงเวลา
แต่ละครัง้ จะมีการจ่ายค่าตอบแทน ตามระเบียบของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ต้องการให้พนักงานมีความมันคงในการด
่
าเนินชีวติ ทัง้ ในระหว่างการปฏิบตั งิ านและเมื่อสิน้ สุดความ
เป็ นพนักงานแล้ว โดยได้จดั ให้มกี องทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึง่ เป็ นการสะสมทรัพย์ร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษทั ฯ
- การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ท่จี ะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของ พนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจาปี จะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าว เป็ นบรรทัดฐาน
ความก้าวหน้าในเงินเดือนของ พนักงานย่อมขึน้ อยู่กบั ผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถของพนักงานทีจ่ ะได้รบั การ
เลื่อนขัน้
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการบริหารผลการ
ปฏิบตั งิ านที่ ถูกต้องนาไปสูค่ วามสาเร็จขององค์กรโดยรวม และยังนาไปสูก่ ารสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานเพื่อให้สร้าง
ผลงานที่ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยมีกระบวนการออกแบบความสัมพันธ์การบริหารผลการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารพิจารณาอย่างเป็ น กระบวนการ ประกอบด้วย Input, Process, Output และ Inpact
-Input ค่านิยมองค์กร ทีใ่ ช้เป็ นบรรทัดฐานในการคิด การแสดงออกของบุคลากรทุกคนทีม่ ผี ลให้การทางานเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดโดยสมรรถนะของบุคลากรถือเป็ นมาตรฐานทัง้ ในมิตขิ องสายงานอาชีพ และมิตขิ อง
บทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร
- Process การบริหารผลงาน ได้มกี ารกาหนดและถ่ายทอดเป้ าหมายในทุกระดับ นอกจากนัน้ ยังมีกระบวนการ
ติดตาม ประเมินผลสาเร็จและอุปสรรคเพื่อดาเนินการ แก้ไขระหว่างปี
-Outpus ผลงาน มีการออกแบบคานิยามของผลงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กร โดยกาหนด
ให้ผลการ ปฏิบตั งิ านประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความสาเร็จของงาน ความรูค้ วามสามารถและค่านิยมองค์กร
-Impact ผลประกอบการ พนักงานทุกคนจะรับรูว้ ่าตนเองมีคุณค่าต่อความสาเร็จขององค์กร ทัง้ ในรูปแบบของ
ตัวเงิน (ความ พึงพอใจ) ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การพัฒนาระบบงาน และการบริหารจัดการความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ในปี 2564 ได้มกี ารนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการต่างๆ เพิม่ เติม ดังนี้
1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มคี วามยืดหยุ่น แบ่งความรับผิดชอบใน โครงสร้างองค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษทั ฯ
สามารถแข่งขันได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในยุคดิจทิ ลั
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2. บริษัทฯ ได้ศกึ ษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เป็ นเครื่องมือการบริหารในองค์กรทีใ่ ห้
ความสาคัญกับกระบวนการทางานอย่างสมบูรณ์ ทัง้ ผลลัพธ์หรื อความสาเร็จของงาน ตลอดจนสมรรถนะในงานและ
พฤติกรรมฟั ง ประสงค์ของผูป้ ฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ในการผลักดันงานให้สาเร็จ
3. จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กบั พนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพิม่ ขึน้ โดย
บริษทั ได้เชิญวิทยากร ทีค่ วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ จากภายนอกมาถ่ายทอดความรูต้ ่างๆ ให้กบั พนักงาน อีก
ทัง้ บริษทั ได้สง่ พนักงาน ออกไปอบรมภายนอกตามสถานทีต่ ่างๆ อีกด้วย
วิ นัยและโทษทางวิ นัย
บริษัทฯ มีเจตนาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนด้วยความเข้าใจ ความเห็ นใจ และด้วยขันติธรรม อย่างไรก็ดี
บริษทั ฯ จาต้อง รักษาไว้ซง่ึ ความมีวนิ ยั ในเรื่องของการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกคนภายในขอบเขตอันสมควร ซึง่ เป็ น
สิง่ จาเป็ นเพื่อการรักษาความสงบ ในการพิจารณามาตรการทางวินยั นัน้ จะกระทาโดยยึดหลักให้มกี ารสอบสอนแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่แวดล้อมแต่ ละกรณี โดยตัง้ อยู่บน รากฐานของความยุติธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าวัตถุ ประสงค์ของการมี
มาตรการทางวินัยก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ และเพื่อแก้ไข
การประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ใี ห้ถูกต้อง
วิ ธีการร้องทุกข์
บริษัทฯ จะจัดสภาพการทางานโดยทัวๆ
่ ไปภายในบริษัทฯ ให้เป็ นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับความ
ประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งอย่างใดๆ ขึน้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั อิ าจจะมีขอ้ ขัดแย้งเกิดขึน้ ได้ ซึง่ บริษทั
ฯ ก็มคี วามปรารถนาทีจ่ ะได้รบั ทราบถึง ความรู้สกึ ของพนักงานโดยละเอียดและฉับพลัน ฉะนัน้ บริษัทฯ จึงขอความ
ร่วมมือจากพนักงานแจ้งข้อขัดแย้งของคนแก่ผบู้ งั คับบัญชา ซึง่ จะทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา หรือเป็ นการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ของพนักงานตามความเหมาะสม โดยเร็ว
บริษทั ฯ จะจัดให้มวี ธิ กี ารและช่องทางการสือ่ ข่าวสารสองทิศทางเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสือ่ ด้วยความ
รวดเร็ว โดย ช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ มีหลายช่องทาง เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ Email Line เว็บไซต์
บริษทั เป็ นต้น
การสื่อข่าวสารพนักงาน
พนักงานจะได้รบั ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร โดยรวดเร็ว และถูกต้องในเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และ
หน้าทีพ่ นักงาน ปฏิบตั ิ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จึงปรารถนาทีจ่ ะได้รบั ทราบถึงข่าวสารในเรื่องต่างๆ จากพนักงานอันเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอัน ระหว่างกัน เพื่อร่วมกันปฏิบตั ภิ ารกิจให้บรรลุเป้ าหมายด้วย
บริษทั ฯ จะจัดให้มวี ธิ กี ารและช่องทางการสื่อข่าวสารสองทิศทางเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อด้วยความรวดเร็ว
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับมีบทบาทอันสาคัญยิง่ ในฐานะเป็ นผูถ้ ่ายทอด และรับทราบถึงบรรดาข่าวสาร
ต่างๆ
การสิ้ นสุดการจ้างและการจ่ายผลประโยชน์
การจ้างอาจสิน้ สุด โดยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาของบริษทั ฯ หรือของพนักงานเองก็ได้ ในการสิน้ สุด
การจ้างงาน บริษทั ๆ จะจ่ายผลประโยชน์ทพ่ี นักงานจึงจะได้รบั ตามสิทธิทร่ี ะบุไว้ในระเบียบของบริษทั ฯ แต่ไม่ว่า กรณี
ใดจะต้องไม่น้อยกว่าสิทธิ ์ ทีพ่ นักงาน จะพึงได้รบั ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย
กล่าวโดยสรุป บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการจัดการด้านสังคม สิทธิมนุษยชน และชุมชน ทัง้ ในส่วนของความ
ปลอดภัยของพนักงานและ สุขภาพของชุมชนในสังคม โดยมีโครงการต่างๆ ในปี 2564 ดังนี้
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โครงการรับนักศึกษาฝึ กงาน
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการจ้างงานและให้นักศึกษาใกล้จบการศึกษามีประสบการณ์ในการทางานเป็ นประโยชน์
ทัง้ ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมโดยรวม ในปี 2564 กลุ่มบริษทั ฯ รับนักศึกษาฝึ กงาน 2 คน มาฝึ กงานในส่วนของธุรการ
สานักงาน โดยให้เบีย้ เลีย้ งตามปกติ และให้หวั หน้างานพิจารณาในการรับเข้าทางานต่อเพื่อประโยชน์ในการจัดหางาน
ของบริษทั และนักศึกษาฝึกงานได้พจิ ารณาการทางานต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไป
โครงการแสงสว่างในที่ทางาน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารตรวจวัดความเพียงพอของแสงสว่างในทีท่ างาน ทัง้ ในส่วนของคลังสินค้า การผลิต และ
สานักงาน เพื่อให้พนักงานทุกภาคส่วนมีสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี โดยนาผลการตรวจวัด
ดังกล่าวมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานอย่างต่อเนื่อง
โครงการจาหน่ ายสิ นค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้จาหน่ ายน้ ามันปาล์มโอเลอินบรรจุขวดที่อุดมไปด้วยวิตามินเอ เบต้าแคโรทีน
วิตามินอี และโอเมก้า 3, 6, 9 โดยทีไ่ ม่มไี ขมันทรานส์ เป็ นจานวนรวมกว่า 600,000 ขวด เพื่อให้ประชาชนทัวไปและ
่
ชุมชนโดยรอบมีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ
โครงการลดขยะจากกระดาษ
บริษทั ฯ จัดให้มโี ครงการลดขยะจากกระดาษโดยเฉพาะอย่างยิง่ กระดาษทีใ่ ช้ในสานักงาน โดยสนับสนุ นในมี
การทางานในลักษณะ Paperless และใช้กระดาษเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น โดยบริษทั ตัง้ เป้ าหมายลดขยะจากกระดาษให้ได้
ประมาณ 10% จากกิจกรรมปกติของบริษทั
โครงการลดอุบตั ิ เหตุจากการทางาน
บริษทั ฯ มีโครงการลดอุบตั เิ หตุจากการทางาน ทัง้ ในส่วนของการผลิตและสานักงานอย่างสม่าเสมอ บริษทั จัด
ให้มเี จ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เข้าสารวจหน้างานและความพร้อมของอุปกรณ์การ
ทางาน อุปกรณ์ดบั เพลิง อุปกรณ์ Safety ทุกครัง้ ก่อนการปฏิบตั งิ าน และรายงาน จป.บริหาร และจป.หัวหน้างาน ถึง
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยด่วนในทุกครัง้ ของการทางาน
6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (G4-LA6)
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานโดยมีการจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในกลุ่มโรงงานเพื่อดาเนินงานเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทางาน
สม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมมีหน้าทีใ่ นการประเมินความ
เสี่ย งทางด้า นสุ ข อนามัย และความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อ มการท างานที่เ กิด ขึ้น ในขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน ทัง้ ในส่วนของวัตถุดบิ สินค้ารับฝาก สินค้าสาเร็จรูป การผลิต การจัดเก็บสินค้า การขนส่ง
การซ่อมบารุง โดยมีการประเมินและตรวจสอบทัง้ พนักงานและผู้รบั เหมาหรือคู่ค้า ที่มาปฏิบตั ิง านใน
พืน้ ทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม ได้กาหนดแนวทางและ
ระเบีย บวิธีป ฏิบตั ิในการทางานเพื่อป้ องกัน และลดความเสี่ยงด้า นสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการทางานอีกด้วย ในส่วนของสถานทีป่ ฏิบตั งิ านและสานักงานมีการติดตัง้ ระบบสัญญาณ
เตือนภัย ถังดับเพลิง และประตูห นีไฟภายในโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีการฝึ กซ้อมดับ เพลิง เบื้อ งต้น
ฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟเป็ นประจาทุกปี และในส่วนของโรงงาน ยึดหลักปฏิบตั เิ ดียวกันโดยเน้นข้อบังคับ
เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่มคี วาม
ปลอดภัยสาหรับพนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูม้ าเยีย่ มชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัย
จากอุบตั เิ หตุและอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ได้ รวมทัง้ มีการจัดโครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานรักษา
ความปลอดภัยของกลุ่มโรงงานทัง้ หมด เพิอ่ สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้มสี ว่ นได้เสียกับองค์กร
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ความปลอดภัยเป็ นสิง่ สาคัญแรก ๆ ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงโดยตัง้ เป้ าหมายในการดาเนินงาน คือ
การเป็ นองค์กรทีป่ ราศจากอุบตั เิ หตุต่อพนักงานและผูร้ บั เหมาและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อป้ องกันการ
สูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายด้านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน และเผยแพร่อย่างแพร่หลายในบริษทั ฯ ทัง้ ในส่วนของ อีเมล์ อินทราเนต ไลน์กลุ่ม และการ
ติดประกาศ รวมทัง้ การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารอบรม จป.บริหาร
จป.ปฏิบตั กิ าร จป.วิชาชีพ และหลักสูตรด้านความปลอดภัยภายในสถานทีท่ างานอีกด้วย
โดยบริษทั ฯ กาหนดเป้ าหมายอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ (Fetalities Rate) เป็ นศูนย์ ซึง่ ปี 2564
บริษทั บรรลุเป้ าหมายโดยมีอตั ราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ (Fetalities Rate) เป็ นศูนย์

หมายเหตุ: T.I.F.R คือ อัตราความถีข่ องการบาดเจ็บเทียบต่อการทางาน 1,000,000 ชัวโมง
่

หมายเหตุ: T.I.S.R คือ อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บเทียบต่อการทางาน 1,000,000 ชัวโมง
่
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7. คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (G4-LA2)
พนัก งาน คือ จุ ด เริ่ม ต้น ของการขับ เคลื่อ นธุร กิจไปสู่ค วามสาเร็จ กลุ่ ม บริษัท ฯ จึง มุ่ ง มัน่ ในการ
ดาเนิ น การบริห ารจัดการทรัพยากรอย่า งจริง จังโดยมุ่งเสริมสร้า งศัก ยภาพของพนักงานตลอดช่วง
ระยะเวลาของการทางาน พร้อมทัง้ สรรหาบุคลากรในเชิงรุกเพื่อให้ได้มาซึง่ พนักงานทีม่ คี ุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ น ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทยังให้ความสาคัญต่อการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็ นองค์กรทีม่ ผี อู้ ยากร่วมงานในระดับต้นๆ โดยบริษทั ฯ มีการ
สารวจความพึงพอใจของพนักงานผ่านทางหัวหน้างานแต่ละระดับชัน้ และรายงานผ่านผูบ้ ริหารแต่ละ
ระดับขึน้ ไป และนาผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบายหรือโครงการการสร้างความผูกพัน
ของพนักงานในระดับต่างๆ อาทิเช่น โครงการเพิม่ เงินช่วยเหลือรายปี แก่พนักงาน โครงการสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานไทยชูการ์ เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ เป็ นต้น และเมื่อกาหนดโครงการต่างๆแล้ว
บริษัทฯ ได้กาหนดให้ผู้บริหาร และหัวหน้างานแต่ละสายงานสารสื่อ ผลการประเมินความพึงพอใจและ
โครงการสร้างความผูกพันต่างๆ ให้พนักงานทัวทั
่ ง้ องค์กรรับทราบต่อไป
กลุ่ ม บริษัท ฯ มีช่ อ งการสรรหาพนั ก งานทัง้ ภายในและภายนอก โดยผ่ า นการท าแบบทดสอบ
การสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมกับตาแหน่ งงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
บนพืน้ ฐานของความสามารถและคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมเป็ นหลัก ไม่เลือกปฏิบตั จิ ากเรื่องเชือ้ ชาติ สัญชาติ
เผ่าพันธุ์ สีผวิ ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ และเพศสภาพ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง และ
สถานภาพสมรส รวมทัง้ ยังส่งเสริมให้มกี ารจ้างงานของผูพ้ กิ าร เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผพู้ กิ ารได้มงี านทา
พนัก งานใหม่ ทุ ก คนจะต้อ งรับทราบร่ วมกัน กับต้น สัง กัด เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเกี่ย วกับ รายละเอียด
เป้ าหมาย ตัวชีว้ ดั หลักของงานทีท่ าตามระบบของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังส่งเสริมสนับสนุนพนักงานขององค์กร
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ให้มคี วามก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็ นกาลังหลักในการพัฒนาองค์กรต่อไป
ในปั จจุบนั ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มการนาเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อ
ทดแทนแรงงานคนและลดต้นทุนการผลิตมากขึน้ แต่แรงงานคนหรือทรัพยากรมนุ ษย์นนั ้ ยังคงเป็ นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมท่าเรือและคลังสินค้า ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่ยงั คงต้องพึ่งพาแรงงานคนจานวนมาก ทัง้ ในส่วนของการขนถ่ายน้ าตาลและ
สินค้าอื่น การจัดเรียง เป็ นต้น ทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยแรงงานคนเป็ นกาลังหลัก ด้วยเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของทรัพยากรมนุ ษย์น้ี กลุ่มบริษัทจึงได้ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการเคารพสิทธิดา้ น
แรงงานและสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยบริษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านการ
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ใช้แรงงานบังคับ นโยบายด้านการใช้แรงงานเด็ก นโยบายด้านการเลือกปฏิบตั ิ นโยบายด้านเสรีภาพใน
การสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง นโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน นโยบายด้าน
สิทธิและหน้าทีข่ องนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงนโยบายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
และเผยแพร่อย่างแพร่หลายในบริษทั ฯ ทัง้ ในส่วนของ อีเมล์ อินทราเนต ไลน์กลุ่ม และการติดประกาศ
รวมทัง้ การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
บริษัทและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกส่วนพยายามผลักดันนโยบายและแนวทางต่ าง ๆ ที่จะช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของพนักงานที่ถือเป็ นแรงงานสาคัญขององค์ กรให้ดีข้นึ รวมทัง้ การสร้า ง
มาตรฐานการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดขี น้ึ ยิง่ ขึน้ เช่นดียวกัน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จดั สวัสดิ การและสิง่ อานวยความสะดวกนอกเหนื อจากที่กฏหมาย
กาหนดฯ กาหนดให้แก่พนักงานทุกระดับโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ และเพิม่ ความมันคง
่
ในอนาคตของพนัก งาน เช่ น กองทุ น เงิ น สารองเลี้ยงชีพ การประกัน ชีวิต กลุ่ มและประกัน อุบตั ิเหตุ
โครงการบ้านสร้างสุข ซึ่งเป็ นสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสาหรับพนักงาน
บริษทั ฯ ผ่านธนาคารทีส่ นับสนุ น รวมถึง สวัสดิการเงินกูย้ มื และเงินช่วยเหลือตามวาระต่าง ๆ รวมไปถึง
การส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการทางานและการดารงชีวติ ของพนักงาน โดยจัดสรรวันลาหยุด
พักผ่อนให้ตามความเหมาะสม
ในด้านสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มบริษัทได้จดั ทาข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง intranet และ Line
Group เพื่อให้พนักงานได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างทัวถึ
่ ง และ
ทันท่วงที รวมไปถึงการเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็ น
ประโยชน์แก่พนักงานและการพัฒนาขององค์กรต่อไป
กลุ่มบริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อพนักงานของบริษทั ทุกระดับชัน้ ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา
ไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยสานักงานทุกคนต่างมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค
และมีสิท ธิไ ด้ร ับ สวัสดิก ารตามต าแหน่ ง หน้ า ที่ท่ีพึงได้โ ดยไม่เ ลือ กปฏิบ ัติ และในการพิจ ารณาปรับ
ต าแหน่ ง หรือ เงิน เดือ นของพนักงานบริษัท ได้ดาเนิ น การในรูป ของคณะกรรมการซึ่ง ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารจากฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการ
เสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมภายในและภายนอกบริษทั เพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคต
อีกทัง้ บริษทั ยังมีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษทั
มาตรฐานแรงงานไทยเป็ นเรื่องทีก่ ลุ่มบริษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก การสร้างมาตรฐานแรงงาน
ที่ดีเ ป็ นการเคารพสิท ธิม นุ ษ ยชนขัน้ พื้น ฐาน และได้ ร ับ การยอมรับ จากผู้ มีส่ ว นได้ เ สีย ส่ ง ผลให้
บริษทั มันคง
่ พนักงานมังคั
่ ง่ ประเทศไทยยังยื
่ น
บริษทั มันคง
่
1. สินค้าและบริการได้รบั การยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตทีน่ ่ าเชื่อถือและไว้วางใจเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการแรงงานที่เป็ นธรรม คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานที่มกี ารดาเนิน การ
อย่างมีมาตรฐาน
2. เป็ นเครื่องมือทางการตลาดในการแข่งขันทางธุรกิจในเวทีการค้า
3. มีภาพลักษณ์ทด่ี ี สามารถประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ได้
4. สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศไว้ในระดับสากล
5. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
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พนักงานมังคั
่ ง่
1. มีขวัญกาลังใจ มีความมันคงในการท
่
างาน เพราะ สิทธิมนุษยชนได้รบั การปกป้ อง
2. ลูกจ้างได้รบั การคุม้ ครองให้ได้รบั สิทธิไม่ต่ากว่าทีก่ ฏหมายกาหนด
3. ลูกจ้างมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน และมีสทิ ธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
4. ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการว่าจ้างแรงงาน อันเนื่องจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่อง สัญชาติ เชือ้
ชาติ ศาสนา อายุ เพศ ทัศนคติสว่ นตัว และความพิการ
5. ลูกจ้างมีความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี
ประเทศไทยยังยื
่ น
1. สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และสามารถ
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างเป็ นเลิศ
2. ยกระดับ ภาพลัก ษณ์ ประเทศในเรื่อ งคุ ณภาพสินค้าและบริการที่ผ่า นการรับรองด้วยเกณฑ์
มาตรฐาน มีการบริหารจัดการแรงงานทีเ่ ป็ นธรรม และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาบุคลากร (G4-LA9)
เพื่อให้พนักงานมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและมีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้ าที่การงานในสายงานของตน บริษัทกาหนดเป้ าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้
สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั มีการจัดอบรมทัง้ ในบริษทั โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย
และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทางานรวมทัง้ เรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้า
ร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิม่ พูนความรูก้ บั บริษทั อื่น ๆ ภายนอกบริษทั ด้วย นอกจากนี้ บริษทั มีการ
วางแผนการอบรมและสนับสนุ นในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ า เสมอ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้มีการ
สื่อ สารเพื่อ ถ่ า ยทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่ ว มกัน ระหว่ า งพนักงานใน
องค์กร
ส่วนหนึ่งของการบริหารและพัฒนาบุคลากร คือ การสร้างหลักสูตรที่จาเป็ นต่อพนักงาน
ประกอบด้วย หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
หลัก สู ตรบัง คับ เป็ น หลัก สูต รที่พ นัก งานทุ ก คนต้อ งเข้า รับ การอบรม และหลัก สูต รที่
ออกแบบเฉพาะสาหรับพนักงานทีป่ ฏิบตั เิ ฉพาะด้าน
หลักสูตร ปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
เน้ น การให้ข้อ มูลและคาแนะน าเบื้อ งต้น ของธุร กิจ ท่ าเรือ และคลัง สินค้า รวมทัง้ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง และการปลูกฝั งค่านิยมองค์กร รวมถึง จริยธรรมพนักงาน และนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อให้เข้าใจการจัดโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร ประวัติความเป็ นมา และ
วัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้พนักงานได้รจู้ กั
และเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์กร สามารถปรับพฤติกรรมเพื่ อให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและสังคม
การทางานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วยิง่ ขึน้
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทางาน
เน้นความรูเ้ รื่องความปลอดภัย จุดอันตรายต่าง ๆ ในพืน้ ทีก่ ารทางาน เพื่อให้พนักงานได้
ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ความปลอดภัย ในการท างาน โดยได้มีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตามข้อกาหนดมาตรฐานการทางาน เพื่อรูว้ ธิ กี ารป้ องกัน
อันตรายทีอ่ าจเกิดจากการปฏิบตั งิ าน
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หลักสูตร ระบบการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
เน้ นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดพื้นฐานและขัน้ ตอนของระบบการบริห าร
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยพนักงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในงานของตนเอง และถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในมาตรฐาน เรื่อง การผลิตสินค้าและ
ให้บ ริก ารที่ม่ีคุ ณภาพเพื่อ ให้ลูก ค้า และผู้ใ ช้บ ริก ารเกิด ความมันใจในสิ
่
น ค้า ที่ได้ม าตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพในระดับสากล
หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety) และ BRC
หลักสูตรที่เน้นการจัดระบบความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 (Food Safety) และ
BRC โดยพนักงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องได้รบั การอบรมในหลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหาร
เพื่อการจัดทาแผนป้ องกันสิง่ ทีอ่ าจปนเปื้ อนสู่การผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมันกั
่ บกลุ่มลูกค้าในธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
เพื่อให้พนักงานได้รบั ทราบถึงข้อ กาหนดในมาตรฐานแรงงานไทย ข้อกฏหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้องเรื่องการมีอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การไม่เลือกปฏิบตั ิ การเคารพสิทธิ
มนุ ษ ยชน รวมทัง้ เรื่องความปลอดภัยและอาชีว อนามัยในการทางาน เพื่อ สร้า งทัศ นคติท่ดี ีและ
เสริม สร้า งบทบาทหน้ า ที่ข องผู้บ ริห ารในสถานประกอบกิจ การที่ร องรับ การขยายระบบธุ ร กิจ
ในอนาคต

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการทางานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างความรู้การบริหาร
การพัฒนาภาวะผูน้ า และทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กรสูพ่ นักงานในแต่ละ
ระดับ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้
กลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูง
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสาหรับกลุ่มนี้จะเน้นให้ความรู้ในเชิงการบริหารงานใหม่ ๆ และ
ทักษะการจัดการระดับสูง เพื่อการกาหนดทิศทางขององค์กร และเป้ าหมายให้เกิดผลตามทีว่ างแผน
ไว้ เพื่อให้เท่าทันกับความเปลีย่ นแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ ในกลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูงนี้เน้นไปที่
หลัก สูต ร เช่ น หลัก สูต รการคิด และการเขีย นเชิง กลยุ ท ธ์ (Strategic Thinking and Executive),
Directors Strategic Workshop, หลักสูตรการบริหารความเสีย่ ง เป็ นต้น
กลุ่มพนักงานระดับจัดการ
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสาหรับกลุ่มนี้เน้นให้ความรูใ้ นเชิงการบริหาร และการจัดการทัว่ ๆ
ไป เพื่อวางแผนการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ และพัฒนาภาวะผูน้ าสู่การเจริญเติบโตทีย่ งยื
ั่ น
ในองค์กร ได้แก่ หลักสูตรโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร Mini MBA, การบริหารงานบุคคลสาหรับผูจ้ ดั การ
(HR for non HR), การพัฒ นาผู้น าในบทบาทการสอนงาน (The Leader as Coach), การพัฒ นา
ศักยภาพสาหรับผู้บริหาร (Competency for Executive Management), การบริหารผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective Performance Management System), การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management System) เป็ นต้น
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กลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชา
เน้ นความรู้และทักษะในสายงานของตนเอง เสริมสร้างศิลปะในการสื่อสาร รวมทัง้ การ
ทางานเป็ นทีมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างพนักงาน และการสร้าง
ทัศนคติในการทางานทีด่ มี าสู่องค์กร ซึ่งจะเป็ นส่วนเสริมทักษะการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ได้แก่ การนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) การพัฒนา
ทักษะหัวหน้างาน และการเป็ นพีเ่ ลีย้ งในองค์กร, การเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิผล (negotiation for
Results) และการเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือราชการ การเขียนรายงานเพื่อการนาเสนออย่ างมี
ประสิทธิภาพ เป็ นต้น
กลุ่มพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ
พนักงานในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในการปฏิบตั งิ านและเพิม่ เติมความรู้ในเรื่องหน้าที่
ของตนเอง รวมทัง้ เสริมสร้างความรูเ้ บือ้ งต้นในกิจกรรมเพิม่ ผลผลิตต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการช่วย
ปฏิบ ัติง านได้ดียิ่งขึ้น เช่ น ความรู้เ บื้อ งต้น ในเรื่อ ง กิจ กรรม 5ส. กิจ กรรมกลุ่ มคุณภาพ (QCC),
กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการทางาน (Safety), การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน่
(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็ นต้น

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติ บโตอย่างยังยื
่ น

o
o
o
o
o

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมันจะสร้
่
างองค์กรไปสู่วิสยั ทัศ น์ ท่ตี งั ้ ไว้ด้ว ยการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ของ
องค์ก ร โดยการสร้างค่ านิ ยมขององค์ก ร (Core Values) ที่ค รอบคลุ มลัก ษณะที่พึงประสงค์ และ
สือ่ สารให้ทุกคนในองค์กรได้รบั ทราบ เข้าใจและปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องให้พฒ
ั นาเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมขององค์กร (Core Values) คือ D-I-S-C ประกอบด้วย
D – Discipline หมายถึง วินยั การทางาน
เราจะมี วิ นั ย ในการท างาน โดยท างานอย่ า งมี ม าตรฐาน ( Standard) มี ค วามปลอดภั ย
ทัง้ Safety และระบบ Security (3S)
เราจะประพฤติปฏิบตั ติ าม กฏระเบียบของบริษทั อย่างเคร่งครัด
เราจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน และจะไม่ยอมให้งานที่ไม่ได้คุณภาพ ผ่านออกไปสู่ลูกค้า
โดยเด็ดขาด
เราจะไม่เข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด การพนัน ทุกชนิด ไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม
เราจะร่วมกันสร้างสิง่ แวดล้อมในการทางานทีด่ ี

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

เราจะบริการด้วยใจรัก สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
เราจะร่วมกันสร้างผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรม ระหว่างคู่คา้ ของเรา
เราจะเตรียมความพร้อม เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ
เราจะให้บริการทีด่ ที ส่ี ดุ ต่อลูกค้าทุกรายของบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน
เราจะใช้ถอ้ ยคา ทักษะในการสือ่ สารทีด่ ี ต่อลูกค้าทุกราย เพื่อเกิดความเข้าใจและชัดเจนให้มากทีส่ ดุ
เราจะให้ความสาคัญ พร้อมทัง้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกรณี
เราจะให้บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน มีอธั ยาศัยทีด่ ตี ่อลูกค้า

C – Competency หมายถึง ความสามารถ
o เราจะทางานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุดในองค์กร
o เราจะร่วมกันควบคุมต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น
o เราจะสรรหาและคัด เลือ กบุ ค คลที่ดีเ ข้า มาท างานในองค์ ก ร โดยพิจ ารณาจากความสามารถ
คุณธรรม เป็ นหลัก
o เราจะประเมินผลงาน พิจารณาค่าตอบแทน ตามผลงานทีใ่ ห้กบั องค์กร
o เราจะส่ง เสริม การพัฒนาทักษะ การฝึ ก อบรม เพื่อ ยกระดับ ฝี มือ ในการท างานของพนักงานให้
ทัดเทียมสากล ( Skill Level )
o เราจะนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทท่ี นั สมัย มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
กลุ่มบริษทั ฯ มีการสารวจข้อกังวลของชุมชนและสังคมโดยรอบบริษทั เกีย่ วกับผลกระทบทางลบจากการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั อย่างสม่าเสมอ และระหว่างการสารวจข้อกังวลดังกล่าว บริษทั ฯ ยังได้นาผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษทั
ฯ ในด้านต่างๆ ไปแจกให้ประชาชนชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ชุมชนโดยรอบบริษทั มี สุขภาพทีด่ ี อาทิเช่น การแจกน้ ามัน
ปาล์มโอเลอินตราราชา ทีอ่ ุดมไปด้วยวิตามิน และโอเมก้า ให้แก่ชุมชนโดยรอบระหว่างการสารวจข้อกังวลดังกล่าว

และภายหลังการสารวจข้อกังวลของชุมชนและสังคมโดยรอบบริษทั เกีย่ วกับผลกระทบทางลบจากการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ทุกครัง้ บริษทั ได้นาผลสารวจดังกล่าวมารายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อแก้ไขปรับปรุง และลดความ
เสียหายต่อชุมชนและสังคมทัง้ ทางตรงทางอ้อม หรือหากคราวใดทีไ่ ม่พบปั ญหา บริษทั ฯ ยังมีกระบวนการดูแลชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างประโยชน์ แบบยังยื
่ นให้แก่ชุมชนโดยรอบและ
62

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

โดยรวมมาอย่างยาวนาน ทัง้ ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน การจัดกิจกรรมเทกระจาดทุกปี การจัดกิจกรรม
มวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมแบ่งปั นเพื่อน้อง กิจกรรมบริจาคปฏิทนิ ไม่ใช้แล้วเพื่อทาอักษรเบลล์ให้คนตาบอด กิจกรรมปลูก
ป่ าชายเลน เป็ นต้น
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GRI CONTENT INDIX
General Standard Disclosures
General Standard

Description

Disclosures
Strategy and analysis
G4-1

Page

Statement from CEO

External Assurance

No External Assurance

Organizational profile
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

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

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

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

Part 1- P9
Part 1- P9
Part 1- P15
Part 1- P15
Part 1- P13-16
Part 1- P17-26
Part 1- P17-26
Part 1- P67-68
Not applicable
Part 3- P6
Not applicable
Part 1- P27-28
Part 3- P5-20
Not applicable
Part 1- P13,17-26
Part 3- P1-3
Part 3- P4
Part 3- P4
Part 3- P4
Not applicable
Not applicable

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

Report Profile
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
Governance
G4-34

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

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

Governance structure of the organization

Part 1- P44-65

Organization values, principles, standards and norms

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

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

DMA and
Indicators
G4-EC1
G4-EC3

Energy
Water

G4-EN3
G4-EN8

Emission

G4-EN15
G4-EN16
G4-EN21

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

Page
Part 2- P1-61

No External Assurance

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

G4-EN21

Total weight of waste by type and disposal method

Part 3- P11

Employment

GA-LA2

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

Part 1- P68

Occupational Health and Safety

GA-LA6

Training and Education

GA-LA9
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External Assurance

Part 1- P68

Waste

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

Omissions

Part 3- P12-13
Part 1- P69-70
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4. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Mangement Discussion and Analysis: MD&A)
4.1 ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อนื่
เงิ นให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่ กิจการอืน่
สินค้าคงเหลื อ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวี ยนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวี ยนอืน่
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิ การใช้
สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อนื่
ส่วนของหนี้ ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
หนี้ สินสัญญาอนุพนั ธ์
ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ าย
หนี้ สินหมุนเวี ยนอืน่
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
เงิ นมัดจารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวี ยน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกิ นมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว : ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ื อหุน้
บริษัท ไทยชู การ์
รวมส่วนของผูถ้ ื อหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
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รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2562

%

117,289
2.30
299,277
5.86
545,879 10.69
62,374
1.22
15,148
0.30
1,039,967 20.36
831 0.02
7,937
0.16
4,031,627 78.92
4,788
0.09
23,534
0.46
4,068,717 79.64
5,108,684 100.00

หน่วย : พันบาท

งบตรวจสอบ
2563
%
120,198
2.56
236,161
5.03
500 0.01
336,364
7.16
42,927
0.91
436 0.01
12,115
0.26
748,701 15.94
824 0.02
9,879
0.21
3,887,525 82.79
25,169
9,148
0.19
14,603
0.31
3,947,148 84.06
4,695,849 100.00

2564

%

130,743
2.51
254,908
4.89
500 0.01
781,002 14.97
11,814
0.23
2,684
0.05
9,494
0.18
1,191,145 22.84
817 0.02
11,362
0.22
3,970,051 76.11
21,518
0.41
10,321
0.20
10,773
0.21
4,024,842 77.16
5,215,987 100.00

581,858
114,072

11.39
2.23

297,000
86,509

6.32
1.84

607,622
109,291

11.65
2.10

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

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

56,400
5,331
5,240
14,612
16,136
481,228
79,500
12,953
2,075
14,545
380,528
661
490,262
971,490

1.20
0.11
0.11
0.31
0.34
10.25
1.69
0.28
0.04
0.31
8.10
0.01
10.44
20.69

26,400
7,391
1
13,319
17,600
781,624
53,100
9,350
2,024
17,277
416,487
315
498,553
1,280,177

0.51
0.14
0.00
0.26
0.34
14.99
1.02
0.18
0.04
0.33
7.98
0.01
9.56
24.54

191,664
191,664
17,424

3.75
3.75
0.34

191,664
191,664
17,424

4.08
4.08
0.37

191,664
191,664
17,424

3.67
3.67
0.33

19,200
0.38
19,200
0.41
1,373,946 26.89
1,445,284 30.78
1,628,834 31.88
1,591,054 33.88
เทอร์3,231,068
มเิ นิล้ จากั63.25
ด (มหาชน)3,264,626 69.52
459,528
9.00
459,733
9.79
3,690,596 72.24
3,724,359 79.31
5,108,684 100.00
4,695,849 100.00

19,200
0.37
1,528,457 29.30
1,718,726 32.95
3,475,471 66.63
460,339
8.83
3,935,810 75.46
ข้อมูลบริ ษทั
5,215,987 100.00
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท
ฐานะการเงิน
2562

%

งบตรวจสอบ
2563
%

2564

%

(ปรับปรุ งใหม่)

สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
3,848
0.10
12,891
ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อนื่
42,718
1.16
21,302
เงิ นให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
27,000
0.73
สินค้าคงเหลื อ
1,462
0.04
1,765
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
62,374
1.69
42,927
สินทรัพย์หมุนเวี ยนอืน่
1,280
0.03
1,182
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
138,682
3.75
80,067
สินทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวี ยนอืน่
363
0.01
361
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
1,519,417 41.13
1,568,600
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
296,615
8.03
291,272
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,710,891 46.31
1,683,898
สินทรัพย์สิทธิ การใช้
2,880
สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอืน่
28,378
0.77
30,740
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
3,555,664 96.25
3,577,751
รวมสิ นทรัพย์
3,694,346 100.00
3,657,818
หนีส้ ิ น
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
253,000
6.85
265,000
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
78,000
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อนื่
42,810
1.16
19,779
ส่วนของหนี้ ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
62,000
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
102,400
2.77
56,400
หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
916
0.02
947
ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ าย
6,347
0.17
หนี้ สินหมุนเวี ยนอืน่
5,041
0.14
2,506
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
410,514 11.11
484,632
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
137,000
3.71
58,000
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
169,892
4.60
79,500
หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
3,614
0.10
2,667
เงิ นมัดจารับ
19,648
0.53
20,001
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
5,354
0.14
5,667
หนี้ สินทางภาษี รอการตัดบัญชี
253,036
6.85
252,448
หนี้ สินไม่หมุนเวี ยนอืน่
464
0.01
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
589,008 15.94
418,283
รวมหนีส้ ิ น
999,522 27.06
902,915
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
191,664
5.19
191,664
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
191,664
5.19
191,664
ส่วนเกิ นมูลค่าหุน้
0.47
บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากั17,424
ด (มหาชน)
และบริษัทย่17,424
อย
กาไรสะสม
งบกาไรขาดทุ19,200
นรวม 0.52
จัดสรรแล้ว : ทุนสารองตามกฎหมาย
19,200
ยังไม่ได้จดั สรร
1,373,946
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม
2562 ถึ37.19
ง 31 ธันวาคม1,445,284
2564
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ื อหุน้
1,092,590 29.57
1,081,331
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
2,694,824 72.94
2,754,903
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
3,694,346 100.00
3,657,818
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0.35
0.58
0.05
1.17
0.03
2.19
0.01
42.88
7.96
46.04
0.08
0.84
97.81
100.00

12,692
47,929
1,430
11,814
577
74,442
357
1,630,725
281,708
1,835,813
1,864
32,643
3,783,110
3,857,552

0.33
1.24
0.04
0.31
0.01
1.93
0.01
42.27
7.30
47.59
0.05
0.85
98.07
100.00

7.24
2.13
0.54

180,001
170,000
18,501

4.67
4.41
0.48

1.69
1.54
0.03
0.07
13.25
1.59
2.17
0.07
0.55
0.15
6.90
11.44
24.68

27,000
26,400
2,076
161
2,658
426,797
93,000
53,100
592
18,856
6,728
287,070
459,346
886,143

0.70
0.68
0.05
0.00
0.07
11.06
2.41
1.38
0.02
0.49
0.17
7.44
11.91
22.97

5.24
5.24
0.48

191,664
191,664
17,424

4.97
4.97
0.45

0.52
39.51
29.56
75.32
100.00

19,200
1,528,457
1,214,664
2,971,409
3,857,552

0.50
39.62
31.49
77.03
100.00

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

หน่วย : พันบาท
งบกาไร (ขาดทุน)

งบตรวจสอบ
2562

รายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการให้เช่ าและบริ การ
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ต้ นทุนจากการดาเนินงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนจากการให้เช่ าและบริ การ
รวมต้ นทุนจากการดาเนินงาน
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากสัญญาอนุ พนั ธ์
ค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
กาไรจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิ น
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

%

2563

%

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

77.47
1.18
21.35
100.00

1,860,777
27,900
373,303
2,261,980

82.26
1.23
16.50
100.00

1,744,477
21,970
319,536
2,085,983
505,202
25,033
(44,054)
(206,631)
279,550
(32,882)
246,668
(45,894)
200,774

67.32
0.85
12.33
80.50
19.50
0.97
(1.70)
(7.97)
10.79
(1.27)
9.52
(1.77)
7.75

1,571,208
19,447
244,052
1,834,707
427,273
22,519
(4,781)
(41,884)
(188,272)
214,855
(17,681)
197,174
(39,744)
157,430

69.46
0.86
10.79
81.11
18.89
1.00
(0.21)
(1.85)
(8.32)
9.50
(0.78)
8.72
(1.76)
6.96

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

165,426
35,348
200,774

6.38
1.36
7.75

132,718
24,712
157,430

5.87
1.09
6.96

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

0.43
383,327
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0.35
383,327

2564

%

1,586,966
31,216
410,653
2,028,835

78.22
1.54
20.24
100.00

1,273,902 62.79
31,113
1.53
256,391 12.64
1,561,406 76.96
467,429 23.04
14,240
0.70
7,486
0.37
(41,793) (2.06)
(211,168) (10.41)
236,194 11.64
(9,704) (0.48)
226,490 11.16
(51,886) (2.56)
174,604
8.61

149,180
25,424
174,604

7.35
1.25
8.61

0.39
383,327

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท
งบกาไร (ขาดทุน)

งบตรวจสอบ
2562

%

2563

%

2564

%

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการให้เช่ าและบริ การ
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ต้ นทุนจากการดาเนินงาน
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนการจากการให้เช่ าและบริ การ
รวมต้ นทุนจากการดาเนินงาน
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
กาไรจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิ น
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ย่อยทีใ่ ช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไรต่อหุ ้นส่วนขั้นพื้นฐาน (หน่ วย : บาท/หุ ้น)
จานวนหุ ้นสามัญ (หน่ วย : พันหุ ้น)
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30,550
286,698
317,248

9.63
90.37
100.00

27,900
152,062
179,962

15.50
84.50
100.00

31,216
157,078
188,294

16.58
83.42
100.00

21,970
102,985
124,955
192,293
22,453
(2,782)
(83,198)
128,766
(23,226)
81,766
187,306
(21,880)
165,426

6.93
32.46
39.39
60.61
7.08
(0.88)
(26.22)
40.59
(7.32)
25.77
59.04
(6.90)
52.14

19,447
51,292
70,739
109,223
19,691
(2,661)
(72,692)
53,561
(15,445)
102,990
141,106
(8,388)
132,718

10.81
28.50
39.31
60.69
10.94
(1.48)
(40.39)
29.76
(8.58)
57.23
78.41
(4.66)
73.75

31,113
51,603
82,716
105,578
19,337
(1,589)
(73,229)
50,097
(9,603)
117,001
157,495
(8,315)
149,180

16.52
27.41
43.93
56.07
10.27
(0.84)
(38.89)
26.61
(5.10)
62.14
83.64
(4.42)
79.23

0.43
383,327

0.35
383,327

0.39
383,327

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ส่วนเกิ นพันธบัตรตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
กาไรที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร)ขาดทุนจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
สินค้าคงเหลื อ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์สญั ญาอนุพนั ธ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
เงิ นมัดจารับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ยรับ
รับภาษีเงิ นได้
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
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งบตรวจสอบ
2563

2564

200,774

157,430

174,604

3,460
1,581
(2,882)
3,061
2,496
7
141,114
(1,510)
(11)
3,882
(283)
32,882
45,894
430,465

(687)
(264)
(482)
7
129,602
7,462
1,219
(48)
4,804
2,407
(624)
640
16,623
39,744
357,833

311
(1,228)
437
7
114,980
7,714
(2,706)
(8)
(2,683)
2,780
(307)
633
8,601
51,887
355,022

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

63,743
209,172
19,929
1,618
(799)

(19,099)
(443,410)
31,113
436
703
1,622

(107,829)
2,716
(487)
(911)
709
640,146
282
4,508
(51,916)
593,020

(27,469)
(23)
(2,810)
571
(750)
(165)
620,850
621
2,452
(49,108)
574,815

24,514
(5,239)
1,463
(51)
(346)
(53,272)
348
4,985
(53,651)
(101,590)

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดจ่ายเงิ นให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการอืน่
เงิ นสดจ่ายซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงิ นสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
เงิ นสดรับเงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายเงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงิ นสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงิ นปั นผลจ่าย
เงิ นสดจ่ายปั นผลให้ผมู้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
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งบตรวจสอบ
2563

2564

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

(500)
(89)
(43,007)
3,385
2,000
(38,211)

(901)
(36,672)
6,115
(31,458)

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

(284,858)
(4,089)
50,007
(186,400)
(5,871)
(16,666)
(61,332)
(24,486)
(533,695)
2,909
117,289
120,198

310,622
(4,085)
(56,400)
(6,239)
(8,393)
(67,082)
(24,830)
143,593
10,545
120,198
130,743

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท
รายการ
2562

งบตรวจสอบ
2563

2564

(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรับกระทบกาไรก่ อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ส่วนเกิ นพันธบัตรตัดจาหน่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิ การใช้
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ ายหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
ดอกเบี้ยจ่ าย
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อนื่
สินค้าคงเหลื อ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวี ยนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอืน่
หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อนื่
หนี้ สินหมุนเวี ยนอืน่
เงิ นมัดจารับจากค่าเช่ าโกดังและที่ดิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวี ยนอืน่
เงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ยรับ
จ่ ายภาษี เงิ นได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
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165,426

132,718

149,180

(2,882)
3
(81,766)
34,811
(415)
1,936
(2,269)
23,226
21,880
159,950

(482)
3
(102,990)
27,618
1,017
(309)
1,045
(473)
142
15,303
8,388
81,980

3
(117,001)
27,837
1,017
(2,570)
1,061
(85)
111
9,493
8,315
77,361

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

21,336
(303)
19,929
98
(2,362)

(26,627)
336
31,113
604
(1,903)

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

(20,011)
(2,534)
353
(732)
(464)
97,290
553
(12,509)
85,334

(1,212)
151
(1,144)
78,679
85
(7,127)
71,637
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บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (ต่อ)
สาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พันบาท
รายการ
2562

งบตรวจสอบ
2563

2564

(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดรับเงิ นให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงิ นสดจ่ ายเงิ นให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงิ นสดรับจากเงิ นปั นผล
เงิ นสดจ่ ายซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงิ นสดจ่ ายซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ ายเจ้าหนี้ ทรัพย์สิน
เงิ นสดรับเงิ นกูย้ มื จากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงิ นสดจ่ ายเงิ นกูย้ มื จากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงิ นสดรับเงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ ายเงิ นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดจ่ ายหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
เงิ นสดจ่ ายดอกเบี้ยจ่ าย
เงิ นปั นผลจ่ าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
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77,000
(82,000)
64,740
(336)
(56,252)
637
3,789

87,000
(60,000)
53,760
(89)
(14,477)
31
2,000
68,225

54,902
(901)
(2,436)
4,000
55,565

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

12,000
(3,382)
78,000
(17,000)
50,007
(186,400)
(1,058)
(15,351)
(61,332)
(144,516)
9,043
3,848
12,891

(84,999)
(410)
120,000
(28,000)
0
(56,400)
(1,058)
(9,452)
(67,082)
(127,401)
(199)
12,891
12,692
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13.1.3 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินรวม

หน่ วย

งบตรวจสอบ
2563

2562

2564

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

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.24
0.50
0.58
9.23
39.55
2.49
146.59
12.10
30.17
133.53

1.56
0.74
0.87
8.45
43.20
3.61
101.11
18.29
19.96
110.99

1.52
0.49
(0.16)
8.26
44.19
2.34
155.99
15.95
22.89
177.29

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%
%
%

19.50
9.82
0.97
233.00
7.67
5.52

18.89
8.50
1.00
382.06
6.89
4.25

23.04
10.57
1.07
(47.37)
8.51
4.56

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

3.80
8.37
0.50

3.21
7.35
0.47

3.52
7.46
0.41

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

เท่า
เท่า
เท่า
%
บาท
บาท
บาท

0.38
0.83
8.44
30.55
0.16
0.43
9.63

0.26
1.05
12.89
38.96
0.16
0.35
9.72

0.33
0.57
28.14
38.42
0.18
0.39
10.27

74

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย

งบตรวจสอบ
2563

2562

2564

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

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.34
0.11
0.39
10.42
35.03
3.27
111.63
(73.68)

0.17
0.07
0.19
5.62
64.95
2.26
161.51
(88.23)

0.17
0.14
0.16
5.44
67.10
4.32
84.50
1.34

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%
%
%
%
%

60.61
33.51
7.08
140.09
48.70
6.80

60.69
18.82
10.64
251.95
66.47
4.87

56.07
16.34
10.27
232.89
74.85
5.21

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

4.78
6.03
0.10

3.61
4.52
0.05

3.97
4.84
0.06

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลต่อหุน้
กาไรสุทธิต่อหุน้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

เท่า
เท่า
เท่า
%
บาท
บาท
บาท

0.37
0.34
9.10
37.08
0.16
0.43
7.03

0.33
0.50
10.20
46.21
0.16
0.35
7.19

0.30
0.49
17.68
44.97
0.18
0.39
7.75

4.2. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
4.2.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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4.2.1.1 ภาพรวมการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
บริ ษทั มีรายได้รวมในปี 2564 จานวน 2,050.56 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2563 จานวน 2,284.50 ล้านบาท
ลดลงจานวน 233.94 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 10.24
ในปี 2564 บริ ษ ัท จึ ง มี โ ครงสร้ า งรายได้เ ปลี่ ย นแปลงจากปี ที่ ผ่ า นมาโดยมี ร ายได้ร วม 2 ,050.56 ล้า นบาท
แบ่ ง ออกเป็ น รายได้จากการขายแป้ งสาลี จานวน 1,483.15 ล้านบาท หรื อ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 72.33 รายได้ค่า ธรรมเนี ยม
ขนถ่ายและบริ การจานวน 74.48 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.63 รายได้ค่าเก็บรั กษาสิ นค้าจานวน 26.07 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 1.27 รายได้จากการขายน้ ามันปาล์มจานวน 86.12 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.20 รายได้จากการขาย
กระสอบพลาสติกจานวน 5.25 ล้านบบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.26 รายได้ค่าเช่าคลังสิ นค้าและค่าเช่าโรงงานจานวน 8.70
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.42 รายได้รับผลิตและบรรจุน้ ามันพืชจานวน 181.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.85 รายได้บริ การ
ท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ จานวน 118.31 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.77 รายได้ขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 31.22 ล้าน
บาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.52 รายได้ธุรกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์จานวน 2.93 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.14 รายได้จากการขาย
สิ นค้าอื่นจานวน 9.52 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.46 รายได้ค่าเช่าห้องพักอาศัยจานวน 1.54 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
0.08 และรายได้อื่นรวมจานวน 21.73 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.06 ของรายได้รวม ทาให้รายได้รวมในปี 2564 เปรี ยบเทียบ
กับปี 2563 เพิ่มขึ้นจานวน 233.94 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.24
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ รวมในปี 2564 จานวน 149.18 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2563 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ รวมจานวน
132.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 16.46 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40
ปัจจัยสาคัญทีท่ าให้ กาไรสุ ทธิโดยรวมเพิม่ ขึน้ มีดงั นี้
1. จากผลกระทบด้านราคาน้ ามันปาล์มที่มีความผันผวนสู ง และมีความเสี่ ยงสู งในการดาเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จึงได้
ลดความเสี่ ยงจากความผันผวนด้านราคาน้ ามันปาล์มดิบ ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตน้ ามันปาล์มเพื่อจัดจาหน่าย โดย
ในปี 2564 บริ ษทั ได้เน้นการสร้างพันธมิตรในการรับจ้างผลิตน้ ามันเพิ่มขึ้น รวมถึงรับจ้างผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์และบรรจุสินค้า
เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ น ซึ่งทาให้บริ ษทั มีรายได้ที่แน่นอน ส่งผลให้บริ ษทั มีกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
2. สื บเนื่ องจากผลกระทบภัยแล้งธรรมชาติ ทาให้ปริ มาณน้ าตาลซึ่ งเป็ นสิ นค้าหลักที่ เข้ามาใช้บริ การกับบริ ษทั
ยังคงมีปริ มาณที่ค่อนข้างน้อยกว่าปกติ เมื่อเที ยบกับปี ที่ผ่านๆ มาในอดี ต แต่ในปี 2564 บริ ษทั มีปริ มาณน้ าตาลที่ เข้ามาใช้
บริ การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่ องจากบริ ษทั ได้พยายามหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริ ษทั ได้หาสิ นค้าประเภทอื่น
มาชดเชยกับปริ มาณน้ าตาลที่ลดลง จึงทาให้บริ ษทั มีรายได้จากการขนถ่ายและบริ การเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
3. บริ ษทั มีรายได้จากการขายแป้ งสาลีที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
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4.2.1.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน

รายได้จากงบกาไรขาดทุนรวม
หน่วย : พันบาท
โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ

2562
มูลค่ า

2563
%

ธุรกิจบริการ
ธุรกิ จขนถ่ายและบริ การ
182,791
6.99
ธุรกิ จรับฝากเก็บสินค้า
114,795
4.39
ธุรกิ จเช่าคลังสินค้า/โรงงาน/ที่ดิน
7,040
0.27
ธุรกิ จท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์
208,764
7.98
ธุรกิ จเช่าให้เช่าห้องพักอาศัย
1,492
0.06
ธุรกิ จรับผลิ ตและบรรจุน้ ามันพืช
38,274
1.46
รวมธุรกิจบริการ
553,156 21.14
ธุรกิจขายสินค้ า
ธุรกิ จโรงงานแป้ งสาลี
1,476,449 56.43
ธุรกิ จโรงงานน้ ามันปาล์ม
492,953 18.84
ธุรกิ จโรงงานกระสอบพลาสติก
34,016
1.30
ธุรกิ จโรงงานบรรจุภณั ฑ์
4,061
0.16
ธุรกิ จขายสินค้าอืน่
รวมธุรกิจขายสินค้ า
2,007,479 76.73
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
30,550
1.17
รายได้ อนื่
กาไรจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายได้อนื่ ๆ
หมายเหตุ รายได้หกั รายการระหว่างกันแล้ว 25,034 0.96
รวมรายได้ อนื่
25,034
0.96
รายได้ รวม
2,616,219 100.00
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการดาเนินธุรกิจแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม

มูลค่ า

2564
%

มูลค่ า

%

62,758
27,351
7,505
171,937
1,408
102,345
373,304

2.75
1.20
0.33
7.53
0.06
4.48
16.34

74,478
26,067
8,704
118,308
1,541
181,555
410,653

3.63
1.27
0.42
5.77
0.08
8.85
20.03

1,464,769
388,187
3,080
3,778
963
1,860,777
27,900

64.12
16.99
0.13
0.17
0.04
81.45
1.22

1,483,154
86,117
5,246
2,928
9,521
1,586,966
31,216

72.33
4.20
0.26
0.14
0.46
77.39
1.52

22,518
0.99
22,518
0.99
2,284,499 100.00

7,486
0.37
14,240
0.69
21,726
1.06
2,050,561 100.00

คือ ธุรกิจบริ การ ธุรกิจขายสิ นค้า และธุรกิจ-

อสังหาริ มทรัพย์
1. ธุรกิจบริ การ ได้แก่ ธุรกิจขนถ่ายสิ นค้าและบริ การ ธุรกิจรับฝากเก็บสิ นค้า ธุรกิจให้เช่าคลังสิ นค้า/โรงงาน
ธุรกิจท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ ธุรกิจรับจ้างผลิตและบรรจุน้ ามัน และธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัย
2. ธุรกิจขายสิ นค้า ได้แก่ ธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี ธุรกิจโรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม ธุรกิจโรงงานกระสอบพลาสติก
ธุรกิจบรรจุภณั ฑ์ และธุรกิจค้าปลีก
3. ธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์
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ธุรกิจขนถ่ ายและบริ การ
ตารางแสดงปริมาณสินค้ าหลักส่ งออก
หน่วย : เมตริ กตัน
ปริมาณสินค้ าออก
น้ าตาลทรายดิบ (BULK)
น้ าตาลทรายขาว
รวมสินค้ าออก

2562

2563

2564

358,770.90

118,015.70

129,756.06

474,547.55

168,101.90

169,628.20

833,318.45

286,117.60

299,384.26

จากตารางจะเห็นได้วา่ ปริ มาณน้ าตาลส่ งออกในปี 2562 มีจานวน 8.33 แสนตัน ในปี 2563 มีจานวน 2.86 แสนตัน
และในปี 2564 มีจานวน 2.99 แสนตัน เมื่อเปรี ยบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2564 มีปริ มาณน้ าตาลส่ งออกลดลงจากปี 2562
จานวน 5.34 แสนตัน หรื อลดลงร้อยละ 64.07 และเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 13,267.67 ตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64
ดังนั้นในปี 2564 จึ งทาให้บริ ษทั มีรายได้ขนถ่ายและบริ การจานวน 74.48 ล้านบาท ในปี 2563 จานวน 62.76
ล้านบาท และในปี 2562 จานวน 182.79 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2564 มีรายได้ลดลงจากปี 2562 จานวน
108.31 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 59.26 และเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 11.72 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.67
ธุรกิจรับฝากเก็บสิ นค้า
หน่วย : เมตริ กตัน
ปริมาณสินค้ าเข้ า
น้ าตาลทรายดิบ (BULK)
น้ าตาลทรายขาว
รวมสินค้ าเข้ า

2562

2563

2564

385,429.01

105,576.81

135,284.47

463,153.25

152,586.70

188,328.25

848,582.26

258,163.51

323,612.72

จากตารางจะเห็ นได้ว่าปริ มาณน้ าตาลเข้ามาใช้บริ การในปี 2562 มีจานวน 8.48 แสนตัน ในปี 2563 มีจานวน
2.58 แสนตัน และในปี 2564 มี จานวน 3.24 แสนตัน เมื่ อเปรี ยบเที ยบกัน 3 ปี พบว่าในปี 2564 มี ปริ มาณน้ าตาลเข้ามา
ใช้บริ การลดลงจากปี 2562 จานวน 5.25 แสนตัน หรื อลดลงร้อยละ 61.86 และเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 0.65 แสนตัน
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.35
ดังนั้นในปี 2564 บริ ษทั มีรายได้รับฝากสิ นค้าจานวน 26.07 ล้านบาท ในปี 2563 มีจานวน 27.35 ล้านบาท
และในปี 2562 มีจานวน 114.79 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมาพบว่าในปี 2564 บริ ษทั มีรายได้ลดลงจากปี 2562
จานวน 88.73 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 77.29 และลดลงจากปี 2563 จานวน 1.28 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 4.69
ธุรกิจให้ เช่ าคลังสิ นค้ า/โรงงาน
บริ ษทั มีรายได้จากการให้เช่าคลังสิ นค้าโรงงานและที่ดินในปี 2562 จานวน 7.04 ล้านบาท ในปี 2563 จานวน 7.51
ล้านบาท และในปี 2564 จานวน 8.70 ล้านบาท เนื่องจากคลังสิ นค้าส่วนใหญ่เป็ นการเช่าระหว่างกันเพื่อดาเนินงาน
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ธุรกิจท่ าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์
บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ในปี 2562 จานวน 208.76 ล้านบาท ในปี 2563 จานวน
171.94 ล้านบาท และในปี 2564 จานวน 118.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 และปี 2563 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การ
ท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์ลดลง
ธุรกิจให้ เช่ าห้ องพักอาศัย
บริ ษทั มีอาคารพักอาศัยขนาด 45 ห้อง ตั้งอยูใ่ นซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริ ษทั มีรายได้จากการให้เช่าห้องพักอาศัย ในปี 2562 จานวน 1.49 ล้านบาท ในปี 2563
จานวน 1.41 ล้านบาท และในปี 2564 จานวน 1.54 ล้านบาท
ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีให้กบั ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมผลิตขนมปั ง บะหมี่สด บะหมี่สาเร็ จรู ป
และผูป้ ระกอบการรายย่อย ได้แก่ เบเกอรี่ ขนมคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว และขนมอบนานาชนิ ด นอกจากนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์พลอยได้ส่วนหนึ่ง คือ ราข้าวสาลี ซึ่งจะจาหน่ายให้แก่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายแป้ งสาลีจานวน 1,476.45 ล้านบาท ในปี 2563 จานวน 1,464.77 ล้านบาท
และในปี 2564 จานวน 1,483.15 ล้านบาท จึงทาให้บริ ษทั มีกาไรสุทธิในปี 2562 จานวน 101.28 ล้านบาท ในปี 2563 จานวน
105.52 ล้านบาท และในปี 2564 จานวน 112.68 ล้านบาท
ธุรกิจนา้ มันปาล์ ม
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายน้ ามันปาล์ม ได้แก่ น้ ามันปาล์มข้น น้ ามันปาล์มใส ปาล์มสเตียรี น กรดไขปาล์ม
รวมถึงการรับจ้างผลิตและบรรจุน้ ามัน
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายน้ ามันปาล์มจานวน 492.95 ล้านบาท ในปี 2563 จานวน 388.19 ล้านบาท
และในปี 2564 จานวน 86.12 ล้านบาท และในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการรับจ้างผลิตและบรรจุน้ ามันจานวน 38.27 ล้าน
บาท ในปี 2563 จานวน 102.35 ล้านบาท และในปี 2564 จานวน 181.55 ล้านบาท
ธุรกิจโรงกระสอบ
บริ ษ ัทเป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายกระสอบพลาสติ ก สานให้กับผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม ได้แ ก่ โรงงานน้ าตาล
โรงงานแป้ งสาลี และผูป้ ระกอบการรายย่อย ได้แก่ ข้าวสาร น้ าแข็ง ดิน ทราย เป็ นต้น
บริ ษทั มีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติก ในปี 2562 จานวน 34.02 ล้านบาท ในปี 2563 จานวน 3.08 ล้านบาท
และในปี 2564 จานวน 5.25 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ได้หยุดการผลิตตั้งแต่ปี 2563
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กาไรขั้นต้ น
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นรวมในปี 2562 จานวน 505.20 ล้านบาท ในปี 2563 จานวน 427.27 ล้านบาท และในปี 2564
จานวน 467.43 ล้านบาท บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 จานวน 37.77 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 7.40 และ
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 40.16 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.40
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรสุทธิในปี 2562 จานวน 165.43 ล้านบาท ในปี 2563 จานวน 132.72 ล้านบาท และในปี 2564 จานวน
149.18 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 กาไรสุทธิลดลงจานวน 16.25 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 9.82 และเพิ่มขึ้นจากปี 2563
จานวน 16.46 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40
สภาพคล่ องและแหล่ งทีม่ าของเงินทุน
ในระหว่างปี 2562 ถึง 2564 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.24 เท่า 1.56 เท่า และ 1.52 เท่าตามลาดับ ซึ่ ง
ในปี 2564 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2562 และเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เกิ ดจากบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียน
จานวน 1,191.14 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 130.74 ล้านบาท ลูกหนี้ การค้าจานวน
254.91 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือจานวน 781 ล้านบาท ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จานวน 11.81 ล้านบาท สิ นทรัพย์สญ
ั ญา
อนุ พนั ธ์จานวน 2.68 ล้านบาท สิ นทรั พย์หมุนเวียนอื่ นจานวน 9.49 ล้านบาท และหนี้ สินหมุนเวียนจานวน 781.62 ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 607.62 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจานวน 109.29 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จานวน 26.40 ล้านบาท หนี้ สินสัญญาเช่าจานวน 7.39 ล้านบาท ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายจานวน
13.32 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น จานวน 17.60 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2562 ถึ ง 2564 บริ ษทั มี ระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ ย 39.55 วัน 43.20 วัน และ 44.19 ตามลาดับ
บริ ษ ัท มี ร ะยะเวลาในการช าระหนี้ เ ฉลี่ ย 30.17 วัน 19.96 วัน และ 22.89 วัน ตามล าดับ และวงจรเงิ น สดในปี 2562
เท่ากับ 133.53 วัน ในปี 2563 เท่ากับ 110.99 และในปี 2564 เท่ากับ 177.29 วัน อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารได้ควบคุมการให้
เครดิตกับลูกค้าและเร่ งรัดการเก็บหนี้จากลูกหนี้ให้เร็ วขึ้น
กระแสเงินสด
ตารางสรุปกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
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2562
593,020

2563
574,815

หน่วย : พันบาท
2564
(101,590)

(99,606)

(38,211)

(31,458)

(491,032)

(533,695)

143,593

2,382

2,909

10,545

117,289

120,198

130,743
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ในปี 2564 บริ ษ ัท ฯ มี เ งิ น สดใช้ไ ปในกิ จกรรมดาเนิ นงาน 101.59 ล้า นบาท เงิ น สดใช้ไ ปในกิ จกรรมลงทุ น
31.49 ล้านบาท และเงิ นสดได้มาในกิ จกรรมจัดหาเงิ น 143.59 ล้านบาท บริ ษทั มี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด
เพิ่มขึ้นสุทธิ 10.55 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 2564 จานวน 130.74 ล้านบาท
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงานจากการซื้ อวัตถุดิบมาผลิตสิ นค้า เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพื่อซื้ อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์อื่นๆ และเงิ นสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินเกิ ดจากบริ ษทั ย่อยกูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ น เพื่อซื้ อวัตถุดิบมาผลิต
สิ นค้า
แหล่ งเงินทุน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 107 ล้านบาท เบิกใช้ไปจานวน 0.99 ล้านบาท
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมจานวน 1,113 ล้านบาท เบิกใช้ไปจานวน 180 ล้านบาท
คงเหลือจานวน 933 ล้านบาท บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูร้ ะยะสั้น (ร่ วมกัน) ที่ยงั ไม่เบิกใช้ จานวน 100 ล้าน บริ ษทั
ย่อยมีวงเงินกูร้ ะยะสั้น ทรัสต์รีซีท รับซื้อลูกหนี้ และ invoice financing จานวน 400 ล้านบาท ยังไม่เบิกใช้ และวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดิตจานวน 2,090 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 544.39 ล้านบาท คงเหลือจานวน 1,545.61 ล้านบาท และสัญญาซื้ อขาย
เงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า จานวน 1,803 ล้านบาท ใช้ไปจานวน 440.77 ล้านบาท คงเหลือจานวน 1,362.23 ล้านบาท
และวงเงินร่ วมกันในเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสรี ซีท เงินกูร้ ะยะสั้นและสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เลตเตอร์
ออฟเครดิตจานวน 10,000,000 USD ยังไม่เบิกใช้ วัตถุประสงค์เพื่อนาไปซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสิ นค้า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี
วงเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 612.31 ล้านบาท ชาระคืนเงินกูไ้ ปแล้วจานวน 532.81 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบัน 79.50 ล้านบาท
4.2.1.3 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 5,215.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
520.14 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 11.08 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับสิ นทรั พย์รวมจานวน 4,695.85 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2563
โดยแบ่งสิ นทรัพย์ดงั นี้
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ จานวน 3,970.05 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ
76.11 ของสิ นทรั พย์รวมเพิ่มขึ้ นเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับสิ้ นปี 2563 จานวน 82.53 ล้านบาทหรื อ เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 2.12 และ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อการลงทุ นบริ ษทั มี จานวน 11.36 ล้า นบาท คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 0.22 ของสิ น ทรั พ ย์รวม เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นจานวน 1.48 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.01
สินค้ าคงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือ จานวน 781 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.97 ของสิ นทรัพย์รวม
ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบจานวน 681.87 ล้านบาท งานระหว่างทาจานวน 11.52 ล้านบาท สิ นค้าสาเร็ จรู ปจานวน 20.05 ล้าน

81

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

บาท วัสดุสิ้นเปลืองจานวน 16.19 ล้านบาท อะไหล่และวัสดุโรงงานจานวน 5.34 ล้านบาท และสิ นค้าระหว่างทางจานวน
46.79 ล้านบาท บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 0.75 ล้านบาท
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
รายการ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับที่อยูใ่ นกาหนดชาระ
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มากกว่า 9 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ปี 2562
205,713

หน่วย : พันบาท
ปี 2563
ปี 2564
145,064
178,570

78,555

81,013

69,002

807

60

116

2,468

852

36

17,670

17,578

17,883

305,213

244,566

265,607

(18,212)

(17,588)

(17,899)

287,001

226,979

247,708

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าบริ ษทั จานวน 247.71 ล้านบาท และลูกหนี้ อื่นจานวน 7.20 ล้านบาท
รวม 254.91 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.89 ของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจานวน 18.75 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 7.94 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสิ้นปี 2562
หนีส้ ิน
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 1,280.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจานวน
308.69 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.77 เมื่อเปรี ยบเทียบกับหนี้สินรวม 971.49 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 โดยแบ่งหนี้สิน ดังนี้
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีเงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งรวมจานวน 607.62 ล้านบาท
คิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 11.65 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 310.62 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.59 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สิ้นปี 2563 โดยแบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน จานวน 230 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้กยู้ มื เงินจากสถาบัน
การเงินในรู ปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทจานวน 376.63 ล้านบาท เพื่อนาเข้าวัตถุดิบข้าวสาลีจากต่างประเทศใช้ในการผลิต
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นรวมจานวน 79.50 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 1.53 ของหนี้สินรวมโดยแบ่งออกเป็ นส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 26.40 ล้านบาท
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และเงินกูร้ ะยะยาวจานวน 53.10 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ้นปี 2563 จานวน 135.90 ล้านบาท ลดลงจานวน 56.40 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 41.50 เนื่องจากในปี 2564 บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินต้นระหว่างปี จานวน 56.40 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ ว นของผูถ้ ือ หุ ้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 จานวน 3 ,935.81 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น
จานวน 211.45 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 5.68 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น 3,724.36 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2563
โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มขึ้นจากกาไรสุทธิสาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 174.60 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับปี จานวน 128.76 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปั นผลจ่าย จานวน 67.08 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปั นผลจ่ายส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย จานวน 24.83 ล้านบาท
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการดาเนินงานในอนาคต
ธุรกิจคลังสิ นค้ า
(1) ด้านการคมนาคม
บริ ษทั ฯ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตจังหวัดสมุทรปราการซึ่ งเป็ นทางออกสู่ อ่าวไทย ปั จจุบนั มีการสร้างถนน
และสะพานเชื่ อมต่อทาให้การคมนาคมจากภาคหนึ่ งไปสู่ อีกภาคหนึ่ งของประเทศมี ความสะดวกและรวดเร็ วขึ้น เช่น
ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพระรามที่ สอง สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนบูรพาวิถีและอื่นๆ เชื่ อมต่อเส้นทางจาก
จังหวัดภาคเหนื อ ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุ โขทัย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ได้แก่ นครราชสี มา อุบลราชธานี อุดรธานี ภาคกลางอันได้แก่ อยุธยา อ่างทอง สุ พรรณบุรี ผ่านลงไปสู่ ภาคใต้โดยใช้
ถนนพระรามสองเป็ นเส้น ทางคมนาคมหลัก หรื อ ไปสู่ ภ าคตะวัน ออกโดยผ่า นออกไปทางถนนบู ร พาวิถี ห รื อ เข้า สู่
จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม จากที่ กล่าวข้างต้นทาให้การขนส่ งสิ นค้าไปมาจากภาคหนึ่ ง
สู่ อีกภาคหนึ่ งมี ความสะดวกรวดเร็ วและประหยัดพลังงานมากขึ้ น กว่าเดิ ม ดังนั้นการส่ งสิ นค้าจากภาคต่า งๆ เข้ามา
ใช้บ ริ การเก็ บ พัก สิ น ค้า เพื่ อ รอการขนถ่ า ยขึ้ น เรื อเดิ น สมุ ท รมี ค วามสะดวกมากขึ้ น ประกอบกับ ที่ ต้ ัง ของบริ ษ ัท ฯ
เป็ นจุ ดเชื่ อมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่ งทางบกและขนถ่ายขึ้ นเรื อเดิ นสมุทรเพื่อขนส่ งต่อไปยังจุ ดหมายปลายทาง
โดยทางทะเลจึงเป็ นข้อได้เปรี ยบที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถให้บริ การแก่ลูกค้าได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
(2) นโยบายของทางราชการ
เนื่ องจากในอนาคตทางการท่าเรื อแห่ งประเทศไทยมีโครงการที่จะปิ ดท่าเทียบเรื อคลองเตยซึ่ งเป็ นแหล่งชุมชน
พักอาศัยใหญ่แห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้เรื อบรรทุกสิ นค้าไปเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสิ นค้าบริ เวณท่าเทียบเรื อน้ าลึก
ที่ ศรี ราชา หรื อแหลมฉบังแทน ในขณะที่ธุรกิ จขนส่ งสิ นค้ากาลังขยายออกไปแต่ทางการท่าเรื อแห่ งประเทศไทยยังไม่ได้
มี ก ารประกาศก าหนดนโยบายและระยะเวลาที่ ชัด เจน อัน จะส่ ง ผลกระทบกับ ผูค้ นที่ พ กั อาศัย อยู่ใ นบริ เ วณใกล้เคี ยง
ไม่ ว่า จะด้ว ยเสี ย ง ฝุ่ นละออง การจราจรที่ คบั คัง่ และควัน เสี ยจากรถบรรทุ ก และเรื อ เดิ นสมุทรขนาดใหญ่ ตลอดจน
ธุรกิจต่างๆ ที่สัมพันธ์กบั ธุรกิจในบริ เวณท่าเที ยบเรื อคลองเตยต้องมีการเตรี ยมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปในอนาคต ในส่ วนของบริ ษทั ฯ ย่อมได้รับผลกระทบบางส่ วนจากการที่เรื อเดินสมุทรเข้ามาเทียบท่าใช้บริ การต่อเนื่ อง
จากการใช้ท่าเทียบเรื อคลองเตยซึ่งมีท้ งั ผลดีและผลเสี ย
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ในด้า นผลเสี ย คื อ จ านวนเรื อ ที่ ใ ช้บ ริ ก ารอาจลดลงเนื่ อ งจากเรื อ เดิ น สมุ ท รขนาดใหญ่ ที่ เ ข้า มารั บ สิ น ค้า
ในกรุ งเทพฯ (คลองเตย) จะไม่เข้ามาในแม่น้ าจากการลาเลียงสิ นค้า
ในด้านดี คือ สิ นค้าที่บรรทุกมาจากภาคต่างๆ โดยเส้นทางรถยนต์จะนาเข้ามาใช้บริ การที่คลังสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาและอยู่ในเขตจังหวัดปริ มณฑลไม่ตอ้ งส่ งเข้าไปในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อขนส่ งเป็ นระยะทางไกลถึงท่าเทียบเรื อน้ าลึก เนื่องจากเรื อบรรทุกสิ นค้าที่มีขนาดกลางยังสามารถเข้ามาเทียบท่ายังท่าเทียบเรื อของบริ ษทั ฯ
เพื่อขนถ่ายสิ นค้าได้เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าทางบกให้แก่เจ้าของสิ นค้าทาให้การให้บริ การท่าเทียบเรื อ
การรับฝากสิ นค้าและการให้บริ การขนถ่ายสิ นค้าจากลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้น
ธุรกิจแป้งสาลี
(1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ
การเปลี่ยนเงื่อนไขทางการค้าของประเทศผูส้ ่งออกรายใหญ่ เช่น การทาข้อตกลง FTA กับประเทศสหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลียและแคนาดา ทาให้บริ ษทั สามารถนาเข้าวัตถุดิบโดยไม่ตอ้ งชาระค่าภาษีอากรขาข้า หรื อการ เพิ่มภาษีอากรขาออก
ของประเทศจีนจาก 5% เป็ น 25% เพื่อจากัดการส่ งออกแป้ งสาเร็ จรู ปทาให้ผนู ้ าเข้าแป้ งสาลีในไทยไม่สามารถนาเข้าแป้ งสาลี
ราคาถูกเข้ามาได้ต่อไปอีก แต่หากมาตรการดังกล่าวยกเลิกไปโรงงานแป้ งสาลีในไทยอาจจะต้องกลับมาแข่งขันกับแป้ งจีน
อีก
(2) พฤติกรรมการบริ โภค
ปั จจุ บันผูบ้ ริ โภคหันมาบริ โภคอาหารที่ มีคุณค่าต่อสุ ขภาพมากขึ้ น เช่ น ขนมปั งโฮลวีต ซึ่ งจะมี กากใยและ
วิตามิ น แร่ ธาตุมากกว่า ขนมปั งธรรมดา หรื อบะหมี่ ก่ ึ งสาเร็ จรู ปโฮลวีต เป็ นต้น ทาให้บริ ษทั มี โอกาสในการก าไร
จากการบริ โภคแป้ งโฮลวีต เพิ่มมากขึ้น
(3) การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในธุรกิจ
ปั จ จุ บัน บริ ษทั มี ร ะบบซอฟท์แ วร์ ERP ที่ ค วามทัน สมัย เพื่อต้องการชิ งความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่ง เนื่ องจาก
ซอฟท์แวร์ ดงั กล่าวสามารถบริ หารจัดการข้อมูลในองค์กรให้เป็ นแบบรวมศูนย์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของ แต่ละหน่วยงานที่
เป็ นภาคสนับสนุน (Back Office) เข้าด้วยกัน และประมวลเป็ นสารสนเทศ ที่ช่วยให้การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารนั้นถูกต้องและ
รวดเร็ วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ธุรกิจโรงงานกลัน่ นา้ มันปาล์ ม
(1) พฤติกรรมการบริ โภค
สถานการณ์ปัจจุบนั ของน้ ามันปาล์ม พฤติกรรมการใช้น้ ามันปาล์มของประเทศที่พฒั นาแล้วได้เปลี่ยนไป ยอด
การบริ โภคลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริ โภคหันมาบริ โภคอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึ้น ทาให้โรงงานผูผ้ ลิตอาหาร
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้น เช่น เปลี่ยนชนิดน้ ามันที่ใช้เป็ นน้ ามันราข้าวแทน
น้ ามันปาล์ม ส่งผลให้ปัจจุบนั ผลผลิตปาล์มล้นตลาด มีผลต่อราคาวัตถุดิบน้ ามันปาล์ม (Crude Palm Olein) ตกต่าอย่างมาก
(2) นโยบายภาครัฐ
ราคาน้ ามันปาล์มมีความผันผวนสูง เนื่องจากเป็ นสิ นค้าควบคุมโดยมีความอ่อนไหวไปตามนโยบายของ
ภาครัฐบาล (Crude Palm Olein) การกาหนดมาตรการแก้ปัญหาที่ราคาตกต่า และการดาเนินธุรกิจต้องพิจารณานโยบายของ
ภาครัฐประกอบควบคู่กนั ได้แก่ การกาหนด-เพดานการจาหน่าย การแจ้งการขนย้าย การแจ้งปริ มาณคงเหลือ สถานที่จดั เก็บ
นโยบายการใช้พลังงานทดแทน นโยบายเพิม่ พื้นที่เพาะปลูกปาล์ม เป็ นต้น
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5. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
5.1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษทั
ประเภทธุรกิ จ
เว็บไซต์
ที่ก่อตัง้
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ตงั ้ สานักงานและคลังสิ นค้า

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
Thai Sugar Terminal Public Company Limited
TSTE (ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
0107537001692
บริการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร ให้เช่าโกดังเก็บสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ
www.tstegroup.com
27 กันยายน 2519
13 กรกฎาคม 2533
90 หมูท่ ่ี 1 ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

5.2. ข้ อมูลสาคัญอื่น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

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

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์

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

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

0-2183-4567 ต่อ 4012
0-2183-4561 และ 0-2722-5079
nattawat@tstegroup.com
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บุคคลอ้างอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร
TSD Call center
เว็บไซต์
อีเมล์
ผูส้ อบบัญชี

ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ผูต้ รวจสอบภายใน
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์

แบบ 56-1 One Report 2564

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9381
0-2009-9476
0-2009-9000
http://www.tsd.co.th
TSDCallCenter@set.or
บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
โดย นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4663 และ
หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4664 และ
หรือ นายนริศ เสาวลักษ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5369
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ยูนิต 4
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2231-3980-7
0-2231-3988
amc@amc-mri.com
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด โดย
นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2587-8080
0-2585-2018
internalaudit@dharmniti.co.th
http://www.dharmniti.co.th

5.3. ข้อพิพาททางกฏหมาย
ในปี 2564 บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์มิเนิ้ ล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อยไม่ มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ทีม่ ผี ลกระทบทางลบต่อทรัพย์สนิ หรือผลการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด
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ส่ วนที
การกํากับดูแลกิจการ
. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายทีจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ รวมทังได้ ยดึ ถือและปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีภายในประเทศ เช่น หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
สําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ทีประกาศใช้ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และหลักเกณฑ์ตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ในระดับสากล
และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทให้ มีความทันสมัยสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ทีประกาศใช้ ใหม่จาก
หน่วยงานกํากับดูแลอย่างต่อเนือง ซึงคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครังที 2/2563 เมือวันที กุมภาพันธ์ 2563 ได้
พิจารณาอนุมตั ิ นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท ฉบับปรับปรุง ปี 2563 เพือให้ สอดคล้ องกับ หลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ทีประกาศใช้ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้ อมทังได้ เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบน Website ของบริ ษัทฯ ที www.tstegroup.com
. . ภายรวมของนโยบายและแนวปฏิบตั ิการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิทีเกียวกับคณะกรรมการครอบคลุมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริ หาร โดยมีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร เป็ น ประเภท คือ ค่าตอบแทนคงที เช่น เงินเดือน
ผู้บริ หาร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบียประชุมกรรมการและผู้บริ หาร เป็ นต้ น และ ค่าตอบแทนผันแปรตามปั จจัยต่างๆ
อาทิเช่น ค่าตอบแทนทีเป็ นโบนัส คํานวณจากกําไร ผลการดําเนินงาน และ KPI องค์กร รวมถึง KPI ส่วนบุคคล เป็ นต้ น
ทังนี คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงมีความเป็ นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ เป็ นผู้กําหนด พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมตั ิเป็ นรายปี รวมถึงนําเสนอแผนการพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการ
รวมถึงการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิทีเกียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย ครอบคลุมการดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้
ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน และการส่งเสริ มการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน การป้องกันความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย การชดเชยกรณีทีเกิดการละเมิดสิทธิ การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัป
ชัน และมาตรการดําเนินการกับผู้ทีกระทําไม่เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครังที 10/2563 เมือวันที พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรับปรุ ง ปี 2563 และคู่มือบริ หารความเสียงด้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรับปรุง ปี 2563 และประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยบริ ษัทจะไม่
เรี ยก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทําธุรกิจกับบุคคล และ/หรื อ นิติบคุ คลทีเกียวข้ องกับทุจริ ตคอร์ รัปชัน และบริ ษัทจะไม่จ่ายเพือให้
มาซึงงาน/ธุรกิจ ในลักษณะไม่เป็ นธรรม ทังนี บริ ษัทได้ รับการรับรองฐานะสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ประจําไตรมาส ปี
(Certified) โดยได้เปิ ดเผยนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์
รัปชัน ฉบับปรับปรุง ปี 2563 และคูม่ ือบริ หารความเสียงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรับปรุง ปี 2563 และการประกาศ
เจตนารมณ์และการได้ รับการรับรองเป็ นแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ไว้บนเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com
. . จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการได้จดั ให้มจี รรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพือให้
ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยบรรณฉบับนีได้ทําการทบทวนและปรับปรุง อย่าง
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สมําเสมอ โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนือหาให้ชดั เจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ที
เกียวข้อง รวมทัง มีแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีกว้างขึน ทังนี เพือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจในปจั จุบนั โดย
พนักงานทุกท่านทีได้ปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณ เพือให้บริษทั สามารถบรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยืนและ
เป็ นทียอมรับของทุกฝ่าย การปฏิบตั ต่อผู้มสี ่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที คู่แข่ง
ทางการค้า สิงแวดล้อม สังคมและส่วนรวมโดยได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com
บริษทั ฯ ได้จดั ทําทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) โดยได้รบั
การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ฯ มีค วามเข้า ใจ และสามารถนํ า ไปใช้เ ป็ น แนวทางการปฏิบ ัติต่ อ ผู้มีส่ว นได้เ สีย ทุ ก กลุ่ ม ได้อ ย่ า งครบถ้ ว น
สอดคล้องตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีทงั 5 หมวด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิผถู้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ ไว้ดงั นี .คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเชือมันและตระหนักถึงความสําคัญของการกําากับดูแลกิจการทีดี
เพือเพิมความเชือมันให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการทีทําาให้เกิดการกํากับดูแล
กิจการทีดีของบริษทั ซึงรวมถึงความเข้าใจ ของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย โอกาส
และความเสียงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทั จะทําการทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
กิจการเสมอ และทําการเผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษทั ที http://tstegroup.com เพือให้ผู้
ถือหุน้
นักลงทุน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รบั ทราบแนวทางปฏิบตั แิ ละการดําาเนินธุรกิจของบริษทั ภายใต้
หลักการกําากับดูแลกิจการทีดี นอกจากนีบริษัทยังได้ทําการเผยแพร่และสือสารไปยังพนักงานของบริษัท เพือให้
รับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ ตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
1. ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนํ าเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการทีดีในการ
ปฏิบตั -ิ หน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ซือสัตย์สุจริต เทียงธรรม โปร่งใส มีวสิ ยั ทัศน์ ทังหมดต้องอยู่ภายใต้จริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจเพือใช้ในการดําเนินงานและให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ อย่าง
เป็ นธรรม
2. คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความรับผิดชอบมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าทีอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานทีสําคัญ
โดยจะต้อ งพิจ ารณาถึงป จั จัยเสียงและวางแนวทางการบริหารจัด การทีมีค วามเหมาะสม รวมทังต้อ งดํา เนิ นการ
เพือให้มนใจว่
ั าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมคี วามน่าเชือถือ
4. คณะกรรมการบริษทั จะต้องเป็ นผูน้ ําและเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี และดูแลในเรืองการจัดการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเกียวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มกี ารประเมินผลตนเองรายปี เพือใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการฯ
6. คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้พิจารณากําหนดจรรยาบรรณของบริษัท เพือให้คณะกรรมการผู้บริหาร
พนักงานรวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบบริษทั
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7. มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษทั ในเรืองทางการเงินและทีไม่ใช่เรืองทางการเงิน อย่างเพียงพอเชือถือ
ได้และทันเวลา เพือให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
8. ผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน มีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทาง
ในการสือสารกับบริษทั ทีเหมาะสม
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่ งบริหารทีสําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
และมีกระบวนการสรรหาทีโปร่งใสเป็ นธรรม
บริษทั มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
และสถาบันอืนๆ ในหลักสูตรทีเกียวข้องเพือเป็ นการเพิมพูนความรูด้ า้ นต่างๆ ทีเกียวกับบทบาทหน้าทีของกรรมการ
โดยแจ้งให้ก รรมการทราบ ส่ง เสริม การปลูกจิตสํา นึก แห่ง ความรับ ผิดชอบภายใต้หลัก การกํา กับดูแ ลกิจ การทีดี
ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและผูเ้ กียวข้องให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบข่าวการดําเนินการทีเกียวกับการกํากับ
ดูแลกิจการ จัดให้มกี ารประชุมกันในระดับต่างๆ อย่างสมําเสมอเพือเสริมสร้างบรรยากาศทีดีเป็ นการเสริมความเข้าใจกัน
ระหว่างฝา่ ยบริหารและพนักงาน เปิ ดโอกาสให้มกี ารซักถามข้อข้องใจได้อย่างอิสระตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิงแวดล้อมภายนอกบริษทั ด้วย

. . การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบกํากับดูแลกิจการในรอบปี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์
รั ป ชัน และคู่มื อ บริ ห ารความเสี ยงด้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน แนวปฏิ บัติ และระบบการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ กฎบัต ร
คณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี เพือให้ มีความมันใจได้ วา่ บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกํากับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนือง เพือเพิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลและแสดงให้ เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษัท ทีสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนปี
(CG Code) อย่างน้ อยปี
ละ ครัง
ทังนี ในรอบปี
ทีผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ รับการประเมินการกํากับดูแลกิจการทีดีจากสมาคมกรรมการบริ ษัท
ไทยในระดับดีเลิศ ( Corporate Governance Score Excellent) เกรด 5 ดาว และเป็ นหนึงในบริ ษัท Top Quartile
ของหุ้นทีมี Market Capital 1,000 – 2,999 ล้ านบาท และได้ รับ AGM Scoring (100)
. โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสําคัญเกียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย ผู้บริหาร
พนักงาน และอืนๆ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทควรปฏิบตั ิหน้ าทีเพือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการ
บริหารทีชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย
. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบทีมีต่อผูถ้ อื หุน้ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างเต็มที
. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
ก. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน
ข. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึงประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย คน
ทีมีความเป็ นอิสระ
ค. มีการมอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการทีชัดเจน
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7.1. โครงสร้างการกํากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมการบริ ษัท (BOD)

คณะกรรมการบริ หารความเสียง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร (EXC)

Internal Audit

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร (CEO)

Compliance Function

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

สํานักเลขานุการบริ ษัท

โครงการลงทุนอืนๆ

สํานักประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

กลุ่มปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ธุรกิจท่าเรื อและคลังสินค้ า
ผู้อํานวยการ

ธุรกิจปาล์มนํามัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

กลุม่ งานวิศวกรรมและ
ซ่อมบํารุง

ธุรกิจอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์
ผู้อํานวยการ

ฝ่ ายคลังสินค้ า
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารท่าเรื อ
ฝ่ ายด่านชังนําหนัก
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โรงกลันนํามันปาล์ม

โรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์

งานวิศวกรรมและซ่อมบํารุง
ผู้อํานวยการ

กลุม่ ยุทธศาสตร์
และพัฒนาธุรกิจ
งานยุทธศาสตร์ และพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการ

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายซ่อมบํารุงและ
ยานยนต์

ฝ่ ายธุรการคลังสินค้ า
และลูกค้ า

ฝ่ ายโยธาและจัด
จ้ าง

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาและ
ควบคุม

ข้ อมูลบริ ษัท

กลุม่ งานสนับสนุน
องค์กร
งานสํานักงาน
ผู้อํานวยการ

กลุม่ บัญชี

และการเงิน
งานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายจัดซือและพัสดุ

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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. . ข้ อมูลเกียวกับคณะกรรมการ
7.2.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

14
15

รายชือกรรมการ
นายปรีชา อรรถวิภชั น์
นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์ * / **
นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ * / **
นายพงศ์ ชินธรรมมิตร **
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
นางกรศิริ พิณรัตน์
นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายวินย์ ชินธรรมมิตร **
นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ *
นายพัลลภ เหมะทักษิณ * / **
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล *

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
เมษายน 2563 – เมษายน 2566
เมษายน 2564 – เมษายน 2567
เมษายน 2562 - เมษายน 2565
เมษายน 2564 – เมษายน 2567
เมษายน 2562 – เมษายน 2565
เมษายน 2562 - เมษายน 2565
มิถุนายน 2562 – เมษายน 2565
เมษายน 2563 – เมษายน 2566
เมษายน 2562 – เมษายน 2565
เมษายน 2563 – เมษายน 2566
เมษายน 2563 – เมษายน 2566
เมษายน 2564 – เมษายน 2567
เมษายน 2564 – เมษายน 2567
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2566

เมษายน 2564 – เมษายน 2567

หมายเหตุ .* ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ครังที 1/2564 เมือวันที 29 เมษายน 2564 มีมติแต่งตังกรรมการ ทีครบวาระกลับ
เข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึง
.** หมายถึงกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั โดยกําหนดให้กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั สอง ( ) คน ลง
ลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญบริษทั

ตามข้อบังคับบริษทั กําหนดให้คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน รายชือคณะกรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ณ ลงวันที 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย กรรมการ 15 ท่าน
คณะกรรมการบริษทั ทัง 15 คน ไม่มคี ุณสมบัตติ อ้ งห้าม ดังนี
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี ทผ่ี านมา
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance) และให้มกี ารถ่วงดุลกันระหว่าง
ดังนันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษทั จํานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิส ระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการทีมีคุ ณ สมบัติส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข อง
สํานักงานงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปจั จุบนั มี จํานวน 6 คน (คิดเป็ นร้อยละ )
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการทีมิได้ดํารงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหาร
และไม่มสี ว่ นเกียวข้องในการบริหารงานประจําของบริษทั อาจจะเป็ นหรือไม่เป็ นกรรมการอิสระก็ได้ ปจั จุบนั มี จํานวน
คน (รวมกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 86.67)
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กรรมการทีเป็ น ผู้บ ริห าร (Executive Director) หมายถึง กรรมการทีดํา รงตํ า แหน่ ง ผู้บ ริห าร และมีส่ว น
เกียวข้องในการบริหารงานประจําของบริษทั ฯ ปจั จุบนั มีจาํ นวน 2 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 13.33)
ทังนี ประธานกรรมการบริษัท เป็ นกรรมการอิสระ ไม่มอี ํานาจควบคุมบริษทั ฯ และไม่เป็ นบุคคลในครอบครัว
เดียวกับประธานกรรมการ หรือเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทํางาน หรือได้รบั มอบหมายให้มหี น้าที
ความรับผิดชอบด้านการบริหารคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ และปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความรับผิดชอบ
ซือสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีถงึ ประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทั
และเห็นว่าเป็ น
ั
ปจจัยสําคัญประการหนึงในการเพิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทํางานของคณะกรรมการบริษทั ทังนี ความ
หลากหลายนันไม่ได้จาํ กัดเฉพาะเรืองเพศเท่านัน แต่ยงั รวมถึง อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ
และความรู้ ปจั จุบนั ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ของคณะกรรมการ ซึง Board Skills Matrix เป็ นดังนี
Board Skills Matrix
ลําดับ

รายชือ

ท่าเรือ /
ศุลกากร

บริ หารธุรกิ จ

นําตาล

1
2

นายปรีชา อรรถวิ ภชั น์
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

/

/

/
/

3
4

นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิ ศวกุล
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

/

/

/
/

5
6
7

นายพงศ์ ชิ นธรรมมิ ตร
นางพวงทิ พย์ ศิ ลปศาสตร์
นางกรศิ ริ พิ ณรัตน์

/

/

/

การตรวจสอบ
/
/
/

กฏหมาย

/

วิ ศวกรรม

การตลาด/

พลังงาน/

การจัดการ

ทรัพยากรบุคคล/สังคม

/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
/

/
/
/
/

/
/

14 นายกมนดนัย ชิ นธรรมมิ ตร์

/

/

/

15 นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล

/

/

/

/

ทังนี ในกรณีทกรรมการและผู
ี
บ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ว่างลง บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
สรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทําหน้าทีใน
การพิจารณาสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ในการทํางาน ทักษะจําเป็ นทียังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยไม่
จํากัดเพศ และพร้อมอุทศิ เวลาเพือปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเต็มที รวมทังไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดี ทังนี ในการแต่งตังกรรมการของบริษทั ฯ นัน ส่วนหนึงจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ
(Director Pool) หรือบริษทั ทีปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึงจะก่อให้เกิดความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการและจัดทํา Board Skills Matrix เพือกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต้องการสรรหา โดย
พิจารณาจากทักษะทีจําเป็ นทียังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น หากบริษทั ฯ มี
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจใหม่ทนอกเหนื
ี
อจากธุรกิจเดิมทีดําเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จาํ เป็ นต้องสรรหาผูม้ ี
คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ทบริ
ี ษทั ฯ จะดําเนินการต่อไป เพือเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ล้วแต่กรณีซงถื
ึ อเป็ นกระบวนการในการแต่งตังกรรมการของบริษทั ฯ ตัวอย่างคือ ในปี
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ ดังนัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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/
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/

ภาวะผู้นํา

/

/
/
/
/

คอมพิ วเตอร์

ดูแลกิ จการทีดี
/
/

/

8 นางสาวจุฑาทิ พย์ อรุณ านนท์ชยั
9 นายชลัช ชิ นธรรมมิ ตร์
10 นายวิ นย์ ชิ นธรรมมิ ตร
11 นายธนดล สุจิภิญโญ
12 นางเยาวนุช เดชวิ ทกั ษ์
13 นายพัลลภ เหมะทักษิ ณ

บัญชีการเงิ น/
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จึงดําเนินการขันตอนทีกล่าวข้างต้นและเสนอคุณกรศิริ พิณรัตน์ เพือสนับสนุนกลยุทธ์ดงั กล่าว ปี
กรรมการ ทีมี
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ลาออก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงดําเนินการขันตอนทีกล่าวข้างต้นและ
เสนอคุณยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล ทีมีทกั ษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และมีความรอบรูใ้ นด้านธุรกิจนําตาล เพือเสนอเป็ น
กรรมการ เป็ นต้น
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารทังทางตรงและทางอ้อม ทีมีการเปลียนแปลงระหว่างปี 2564
ลําดับ

รายชือกรรมการ

ตําแหน่ ง

หุน้ สามมัญ
จํานวนหุน้ ณ
31 ธ.ค. 2563
Par 0.50 บาท

1

นายปรีชา

อรรถวิภชั น์*

2

นายประภาส
(รวมคู่สมรส)

ชุตมิ าวรพันธ์

3

นายสุวฒ
ั น์

สัมมาชีพวิศวกุล*

4

นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

5

นายพงศ์

ชินธรรมมิตร

6

นางพวงทิพย์

ศิลปศาสตร์*

7

นางกรศิร ิ

8

กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการ

กรรมการ / ประธานบริหาร

15,681
, ,
3,048,163

,

,
-

-

-

-

-

-

-

หุน้ สามมัญ
จํานวนหุน้ ณ
31 ธ.ค. 2564
Par 0.50 บาท

ร้อยละ
ของหุน้
ออกเสียง

15,681

0.004

,
,

,
,

.
.

-

-

-

-

-

-

-

63,818,515

-

-

-

-

63,818,515

16.649

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

พิณรัตน์*

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

นส. จุฑาทิพย์

อรุณานนท์ชยั *

กรรมการอิสระ

153,331

-

-

-

-

153,331

0.04

9

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

191,664

-

-

-

-

191,664

0.05

10

นายวินย์

ชินธรรมมิตร

กรรมการ

2,860,480

-

-

-

-

2,860,480

0.746

11

นายธนดล
(รวมคู่สมรส)

สุจภิ ญ
ิ โญ

กรรมการ

3,834,354
, ,

-

-

-

-

3,834,354
, ,

12

นางเยาวนุช

เดชวิทกั ษ์

กรรมการ

31,299,893

-

-

-

-

31,299,893

13

นายพัลลภ

เหมะทักษิณ

รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร

99,000

-

78,000

-

-

,

14

นายกมนดนัย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

225,806

-

-

-

-

225,806

0.059

15

นส. ยุรพรรณ

เจนลาภวัฒนกุล* กรรมการอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

16

นายธนากร

เจรฺญวงศา

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

100

-

-

-

-

100

0.000

17

นส. อมรรัตน์

หัตถกรรม

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

กรรมการอิสระ

รายการเปลียนแปลงระหว่างปี 2564
ขาย รับโอน รับหุน้
ั
ซือสุทธิ สุทธิ (โอน) ปนผล
Par 0.50 บาท

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ / รองประธาน
บริหาร

* กรรมการอิสระ

ข้ อมูลบริ ษัท

8.165
.

. . . บทบาท หน้ าที ความรับผิดชอบและอํานาจดําเนิ นการของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มแี นวการปฏิบตั ทิ ดีี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงถือเป็นจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ประกาศให้ทราบโดยทัวกัน พร้อมทังเปิ ดเผยไว้บนเว๊บไซต์ โดยให้ถอื เป็ นนโยบายที
ใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับชันของบริษทั ฯ ซึงต้องศึกษาทําความเข้าใจและปฏิบตั อิ ย่างสมําเสมอ
ทังการปฏิบตั ติ ามลายลักษณ์อกั ษร และการปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์แห่งความซือสัตย์ (The Spirit of Integrity) และ
เพือให้มนใจว่
ั าพนักงานทุกคนมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ และ
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษทั ฯ ได้ทยอยดําเนินการทดสอบพนักงานเกียวกับกฎเกณฑ์และการ
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ปฏิบตั งิ านเป็ นระยะ และมีการนําผลทีได้มาประเมินระดับความรูค้ วามเข้าใจของพนักงานเพือการปรับปรุงและพัฒนา
ให้ถูกต้อง
รวมถึงเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ประจําปี
คณะกรรมการทําหน้าทีในการกําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับกําหนดนโยบายเรืองการรักษาสิงแวดล้อมและความปลอดภัยรวมถึงในการปฏิบตั งิ าน
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพือให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึง
ในปี
คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาทบทวนและอนุ มตั ิวสิ ยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายทีสําคัญให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี นโยบายการต่อต้านการทุจริต เป็ นต้น
คณะกรรมการได้ตดิ ตามดูแลให้มกี ารนํากลยุทธ์ของบริษทั ฯ ไปปฏิบตั ิ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุก
ครัง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้มกี ารรายงานผลการดําเนินงานและ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ ทังในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายทีไม่ใช่ตวั เงิน อาทิเช่น การขอหนังสือ
รับรอง ISO22000, FSSC22000 และ BRC ของ TSO (บริษทั ในเครือ) เป็ นต้น และแผนงานต่างๆ เพือให้เป็ นไปตาม
กลยุทธ์ทวางไว้
ี
บทบาท หน้าที ความรับผิดชอบและอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียด ดังนี
1. ดูแลและจัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั รวมทังมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. กํ า หนดนโยบายและทิศ ทางการดํ า เนิ น งานของบริษั ท และกํ า กับ ดู แ ล (Monitor and Supervise)
่
ให้ฝายจัดการดําเนินการ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือเพิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงขึนให้แก่กจิ การและสร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผถู้ อื หุน้
3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายทีได้รบั
มอบหมายเว้นแต่ เรืองดังต่อไปนีคณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดําเนินการ
3.1 เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้
3.2 การทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
3.3 การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีสําคัญทีมีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ ของสินทรัพย์รวมตาม
งบการเงินรวมล่าสุด
และในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทั อืนหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิมทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั
(ฉ) การใดทีพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากทีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เช่น การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน หรือรายการทีเกียวโยงกัน
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการ
กําหนดค่าตอบแทนสรรหาและกําหนดผูส้ บื ทอดตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ รวมทังดูแลให้บริษทั มีกระบวนการทีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
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5. ดูแ ลให้ม กี ารกํา กับ ตรวจสอบ ทังจากผู้ต รวจสอบภายใน และผู ้ส อบบัญ ชีภ ายนอกให้ทํา หน้า ที
อย่างมีประสิทธิผล
6. อนุ มตั ิงบการเงินประจําไตรมาสรายงวดและประจําปี และดูแลให้มกี ารจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตาม
หลักการบัญชีทรัี บรองทัวไป
7. คณะกรรมการจะดําเนินการจัดให้มกี ารประชุมเดือนละ 1 ครัง และ/หรือในกรณีทีมีเรืองทีจะต้องให้
คณะกรรมการพิจ ารณาซึงไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นระยะเวลาทีเหมาะสมในการประชุ ม ประจํา เดือ นก็จ ะจัด ให้มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการเพิมขึนตามทีเห็นสมควร
- มีก ารกํ า หนดระเบีย บการประชุ ม วาระหลัก ของการประชุ ม ไว้ ล่ ว งหน้ า อย่ า งชัด เจนตลอดปี
เช่น ระเบียบวาระเพือรับรอง เพือทราบ เพือพิจารณาและระเบียบวาระอืนๆ
- การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เกี
ี ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
- เปิ ดโอกาสให้มกี ารแสดงความเห็นอย่างมีอสิ ระ
- กําหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพือการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
- ประธานกรรมการเป็ นผูด้ แู ลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
8. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มชี อ่ งทางในการสือสารกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั อย่างเหมาะสม
9. มีความตังใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดําเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ ชียวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพือการตัดสินใจทีถูกต้องแม่นยํา
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทจะเป็
ี นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจมีความ
สนใจในกิจการของบริษทั ทีตนเองเป็ นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายในไม่เกิน
สีเดือ นนั บ แต่ ว ัน ปิ ด บัญ ชีทํ า งบดุ ล งวดสินปี ข องบริษัท การประชุ ม คราวอืนๆ ให้ เ รีย กว่ า การประชุ ม วิส ามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปี ของบริษทั
เสนอต่อ ทีประชุม ผู ถ้ อื หุ น้ ในการประชุม สามัญ ประจํา ปี เ พือพิจ ารณาอนุ ม ตั งิ บดุล และบัญ ชีกํา ไรขาดทุน นี และ
คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสินก่อนการนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั จะได้รบั การแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นเวลา 3 ปี เพือความต่อเนืองในการดําเนินงานวาระ
ของการดํารงตําแหน่ งอาจเปลียนแปลงได้ตามมติอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทกรรมการดํ
ี
ารงตําแหน่งจน
ครบวาระ ทีประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาผลการดําเนินงานของกรรมการทีครบวาระว่ากรรมการผูท้ ครบวาระนั
ี
น
ได้ส ละเวลาในการปฏิบ ัติหน้ า ทีตามบทบาทหน้ า ทีและความรับผิด ชอบได้อ ย่า งเต็มความสามารถหรือ ไม่ ซึงเมือ
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะพิจารณาแต่งตังกรรมการผู้ทครบวาระนั
ี
นให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึงและนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป หากกรรมการประสงค์จะลาออก
จากการเป็ นกรรมการก่อนหมดวาระต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริษทั
การกํา หนดจํา นวนวาระทีจะดํ า รงตํ า แหน่ ง ติด ต่ อ กัน ได้น านทีสุด คณะกรรมการบริษัท มีค วามเห็น ว่ า
เนืองจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั แม้จะเป็ นการดําเนินธุรกิจบริการแต่ลกู ค้าหลักเป็ นลูกค้าในอุตสาหกรรมนําตาลซึง
ดําเนินธุรกิจทีมีความเกียวข้องกับส่วนราชการหลายหน่ วยงานตลอดจนชาวไร่และอืนๆ ดังนันผู้ทจะดํ
ี ารงตําแหน่ ง
กรรมการจะต้องมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมนําตาลและเป็ นผูถ้ อื หุน้ และตัวแทน
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ซึงได้แก่โรงงานนําตาล จึงไม่ได้กําหนดจํานวนวาระทีจะดํารงตําแหน่ งติดต่อกันได้นานทีสุด อย่างไรก็
ตามการพิจารณาจะคํานึงถึงความรูค้ วามสามารถตลอดจนความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านทีครบวาระการดํารง
ตําแหน่งจะกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปอีก
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การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้าตลอดปี ปี ละ 12 ครัง
โดยปกติประชุมเดือนละ 1 ครัง และอาจมีการเรียกประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ นเพือให้กรรมการของบริษัท
ได้รบั ทราบและจัดสรรเวลาเพือเข้าร่วมประชุมพิเศษตามความจําเป็ นในการประชุมแต่ละครัง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ร่วมกันกําหนดระเบียบวาระการประชุมทีชัดเจนตังแต่เรือง
สืบเนืองจากการประชุมครังทีผ่านมา เรืองเสนอเพือทราบและเรืองเสนอเพือพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที
ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม วัน เพือให้คณะกรรมการบริษทั ได้มเี วลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและ/หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมจากผู้ทบริ
ี ษัทกําหนดไว้ก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุม
แต่ ล ะครังใช้เ วลาประมาณ 2-3 ชัวโมง ในการประชุ ม กรรมการทุ ก คนมีโ อกาสอภิป รายและแสดงความคิด เห็น
อย่ า งเปิ ด เผย มีก ารจดบัน ทึก เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรและจัด เก็บ รายงานการประชุ ม ทีผ่ า นการรับ รองแล้ว จาก
คณะกรรมการบริษทั เพือให้กรรมการและผูท้ เกี
ี ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้
อนึ ง ในการประชุ ม คณะกรรมการหากมีเ รืองพิจ ารณาเกียวกับ การทํา ธุ ร กรรมต่ า งๆ ทีมีก รรมการ
หรือผู้บริหารทีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนทีเกียวข้องแล้ว กรรมการหรือผู้บริหารทีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมการประชุม
พิจารณาในเรืองนันๆ
การลงมติในทีประชุมจะเป็ นไปตามกฎหมาย คือให้ถอื เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึงมีหนึงเสียงในการ
ลงคะแนน อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อบังคับจะกําหนดองค์ประชุมขันตําไว้ คณะกรรมการบริ ษัทได้กาํ หนดนโยบาย
เพิ มขึนนอกเหนื อจากทีกําหนดไว้ว่าจํานวนองค์ประชุมขันตําของคณะกรรมการบริ ษทั ทีจะลงมติ ในแต่ละวาระ
จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทังหมดของบริษทั
การถ่ วงดุลของกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านทีมีความเป็ นอิสระ ซึงเพียงพอ
และสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของ คณะกรรมการได้อีกทังบริษัทได้แยกตําแหน่ งประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่เป็ นบุคคล เดียวกัน เพือเป็ นการแบ่งแยกหน้าทีระหว่างการกําา
หนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงานประจําโดยมีการแบ่งแยก หน้าทีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพือให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอํานาจอย่าง
เพียงพอ ทังนีมติการอนุ มตั ิการทํารายการทีสําคัญยังคงต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากที ประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี นอกจากนี อํานาจทีมอบให้คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นการมอบอํานาจทีไม่ทําให้บุคคลทีมีส่วนได้เสียสามารถอนุ มตั ริ ายการใดๆ ทีตนเอง
หรือ บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทําร่วมกับบริษทั หรือ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพือเปิ ดโอกาสให้อภิปรายปญั หาต่างๆ ทังทีเกียวกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยังยืน หรือ เรืองอืนๆ ทีอยู่ในความสนใจ โดย
ในปี 2564 ได้มกี ารประชุมของกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวม 1 ครัง เมือวันที 16 ธันวาคม 2564
การแต่งตังและถอดถอนกรรมการ
การแต่งตังและถอดถอนกรรมการบริษทั สรุปได้ดงั นี
1. กรรมการของบริษทั เลือกตังโดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าห้าคน ซึงกรรมการไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถนที
ิ อยู่ในราชอาณาจักรและมีกรรมการทีเป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ั
ของจํานวนกรรมการทังหมด ซึงปจจุบนั บริษัท มีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน จากจํานวนกรรมการทังหมด 15 คน
โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัตติ ามทีกฎหมายและข้อบังคับกําหนด
2. ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ เลือกตังกรรมการทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
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( ) ผูถ้ อื หุน้ รายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ
( ) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
( ) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
( ) บุคคลซึงได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือจะเลือกตังในครังนัน
( ) ในกรณีทบุี คคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผเู้ ป็ นประธานในทีประชุมนันเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด
3. ในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครังให้ก รรมการออกจากตํา แหน่ ง ตามวาระหนึ งในสามเป็ น
อัต ราถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสามกรรมการ
ทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งจดทะเบียนบริษทั นัน ให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนในปี ทสามและปี
ี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
4. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535
(4) ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนใบลาออกต่
ื
อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึงบริษทั
6. ในกรณีทตํี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
ตามทีคณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาและเสนอทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาเข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการ
ทียังเหลืออยู่
7. ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึงออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนผู้ถอื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
8. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
บทบาทหน้ าทีของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าทีกํากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ
รวมทังให้คาํ แนะนําและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝา่ ยจัดการ แต่ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานประจําของบริษทั ฯ
ประธานกรรมการเป็ นผูท้ ําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมคณะกรรมการบริษทั และทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และสนับสนุ นให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจนสําเร็จลุล่วง
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เพือให้การแบ่งแยกอํานาจหน้าทีในเรืองการกําหนดนโยบายบริษทั ฯ การบริหารงานของบริษทั ฯ แยกจากกัน
อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกําหนดให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธาน
กรรมการมีบทบาทหน้าที ดังนี
1. เรีย กประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ฯ โดยประธานหรือผู้ซึงได้ร ับมอบหมายส่งหนัง สือ เชิญประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นเร่งด่วน กรรมการ 2 คนขึนไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการก็ได้ เป็ นประธานในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ
กับประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
2. มี บ ทบาทในการควบคุ ม การประชุ ม ให้ มีป ระสิท ธิภ าพ เป็ น ไปตามระเบีย บข้อ บัง คับ ฯ สนั น สนุ น
และเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3.สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้ าทีความ
รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
4.ดูแล ติดตาม การบริหารของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทีกําหนดไว้
5.เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชีขาดในกรณีทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง
ทังสองฝา่ ยเท่ากัน
อนึง ภายหลังจากการประชุมสินสุดลง สํานักเลขานุการบริษทั จะรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุมและ
นํ าเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ทเกี
ี ยวข้องได้แก้ไขเพิมเติมรายงานการประชุมให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วนตามที
ประชุม และเมือมีการแก้ไขแล้ว สํานักเลขาฯ จะนํารายงานการประชุมดังกล่าวให้ทประชุ
ี
มรับรองในครังถัดไป และให้
ประธานกรรมการบริษทั ซึงทําหน้าทีประธานทีประชุมลงลายมือรับรองความถูกต้อง ทังนีรายงานการประชุมทีรับรอง
แล้ว จะถูกเก็บอย่างเป็ นระบบทังในรูปแบบของเอกสารทีสํานักเลขาฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพือความสะดวกในการอ้างอิง
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี เป็ นการประชุมทีกําหนดไว้ล่วงหน้าปี ละ 1 ครัง ทังนีในกรณีทมีี เรืองสําคัญ
เร่งด่วนทีจะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุ มตั จิ ากผู้ถอื หุน้ คณะกรรมการบริษทั จะกําหนดเป็ นครังๆ ไป โดยเป็ นการ
ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะปฏิ บ ั ติ ต ามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน พ.ศ.2535
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายต่ างๆ ทีเกียวข้องกําหนดไว้เพือให้เป็ นตามกฎหมายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
การประชุ ม กรรมการทีไม่ เ ป็ น ผู้บริหาร เป็ น การประชุ มกํา หนดไว้ปี ล ะ 1 ครัง จะเป็ น การประชุม เฉพาะ
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร โดยไม่มปี ระธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ายบริหารอืนๆ เข้าร่วม
ประชุม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีได้ประชุมระหว่างกันเองเพือพิจารณาเกียวกับ
ประเด็นต่างๆ เกียวกับฝา่ ยจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มฝี า่ ยบริหารและสรุปผลให้ฝา่ ยบริหารได้รบั ทราบ
บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั ฯ
2. อนุ มตั ิแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทังกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ายจัดการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย และแผนงานทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. ส่งเสริมให้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจทีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เพือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจและติดตามให้มกี าร
ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
4. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเพียงพอ เหมาะสม เพือให้มนใจว่
ั าการทํารายงานต่างๆ ได้รบั อนุ มตั จิ ากผูม้ ี
อํานาจมีการสอบทานและจัดทําบัญชีทถูี กต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ทีสามารถป้องกันการนําทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไป
ใช้ในทางมิชอบ
บทบาทหน้ าทีของประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร
ประธานเจ้า หน้ า ทีบริห าร เป็ น หัว หน้ า คณะผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ (ซึงอาจเรีย กชือตํ า แหน่ ง เป็ น อย่ า งอืน)
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจัดการงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุตามแผนทีวางไว้ และรายงานผลการ
บริหารต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
. บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทประชุ
ี ม
ผูถ้ อื หุน้ มติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริษทั ฯ มติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เกี
ี ยวข้อง
. สังการหรือดําเนินการใดๆ ทีจําเป็ นและสมควร เพือให้การดําเนินการตามข้อ . สําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และ
หากเป็ นเรืองสําคัญให้รายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร
. พิจารณาและอนุ มตั กิ ารบรรจุ แต่งตัง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทาง
วินัย ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทังนี การดําเนินการต่างๆ ต้องไม่ขดั แย้งกับอํานาจของ
คณะกรรมการบริหารเป็ นผู้รบั มอบอํานาจของบริษทั ฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง มติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ มติทประชุ
ี มคณะกรรมการ และ/หรือ มติที
ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ
. ให้มอี ํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอืน ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ
และ/หรือ เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสังทีคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ฯ กําหนดไว้
. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างสมําเสมอ เพือป้องกันความเสียงจากปจั จัยต่างๆ ไม่
ว่าภายในและภายนอกบริษทั ฯ
. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกียวกับธุรกิจของบริษทั ฯ และสัญญาต่างๆ ซึงเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษัทฯ รวมทังกําหนดขันตอนและวิธีการจัดทํา สัญญาดังกล่าว เพือนํ าเสนอต่ อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
. มีอาํ นาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และเพือรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
. ปฏิบตั หิ น้าทีอืนๆ ตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นคราวๆ ไป
ทังนี การมอบอํานาจแก่บุคคลอืนทีเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจในการอนุ มตั ิ
รายการใดทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงการอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีประชุมผู้ถอื หุน้ เพือพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
หรือ กฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
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การดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั อืนๆ
เพือความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจกรรมการบริษทั จะเปิ ดเผยการดํารงตําแหน่ งแต่ละแห่งของตนและแจ้ง
ให้บ ริษัท ทราบเพือเปิ ด เผยให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัวไปทราบ ทังนี เพือเป็ น การนํ า ประสบการณ์ แ ละความรู้
ความสามารถในธุรกิจทีตนดูแลอยู่มาปรับปรุงใช้กบั ธุรกิจของบริษทั ให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้าทีเข้ามาใช้บริการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดวันประชุมเป็ นการล่วงหน้ าในแต่ ละปี โดยปกติจะกําหนดทุกวันพฤหัสบดี
สุดท้ายของเดือนเพือให้คณะกรรมการสามารถติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนงานได้อย่างต่อเนืองและแจ้ง
กําหนดวันประชุมทังปี ให้กรรมการทราบตังแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิมเติมตามความเหมาะสม
โดยเลขานุ การบริษทั จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบทีมีสารสนเทศสําคัญ
ครบถ้วนไปยังกรรมการเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอเพือให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ ในกรณีมเี หตุจําเป็ นเร่งด่วนโดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิมได้จาก
เลขานุ การบริษทั และมีความเป็ นอิสระทีจะเสนอเรืองเข้าสู่วาระการประชุมได้ ทังนีวาระการประชุมคณะกรรมการจะ
แบ่งเป็ นหมวดหมู่ชดั เจนและ มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ซึงการกําหนดวาระจะผ่านการ
พิจารณาของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ในระหว่ า งการประชุมประธานกรรมการจะจัด สรรเวลาในการประชุมอย่า งเพีย งพอและเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและมีการเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพือให้ขอ้ มูลเพิมเติมทีเกียวข้อง
กับวารการประชุมและเพือรับทราบนโยบายโดยตรงสามารถนําไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีได้จดั ให้มกี าร
จดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมสาระสําคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาทีเหมาะสมและจัดเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและเอกสารประกอบอย่างเป็ นระบบพร้อมให้คณะกรรมการและ
ผูท้ เกี
ี ยวข้องตรวจสอบและสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้
ในกรณีทีกรรมการบริษัทท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในวาระทีพิจารณากรรมการท่านนันจะ
เปิ ดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยทันที และจะไม่มสี ่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในวาระนัน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพือทําหน้าทีช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิ
หน้าทีรับผิดชอบในแต่ละด้านโดยรายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ 7.2 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีในการสอบทานประเภท องค์ประกอบ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะเป็ นประจําทุกปี คณะกรรมการแต่ละคณะมีขอ้ บังคับทีระบุขอบเขต อํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ
อย่ า งชัด เจน และประธานคณะกรรมการแต่ ล ะคณะมีห น้ า ทีในการรายงานผลการปฏิบ ัติง านและประเด็น สําคัญ
ต่อคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีรับความรับผิดชอบในการกําหนดกรอบการบริหารความเสียงและการควบคุม
ภายในให้สามารถรองรับการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนีคณะกรรมการบริษทั ยัง
มีห น้ า ทีในการทํา ให้ข้อ มูล ด้า นการเงิน มีค วามน่ า เชือถือ และความสามารถทํ า ให้เ กิด การปฏิบ ัติต ามกฎหมาย
และกฎระเบีย บ ได้ติด ตามการปฏิบ ัติต ามกรอบการบริห ารความเสียงและการควบคุ ม ภายในให้เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามทีกําหนดไว้
ในการกําหนดและสอบทานกรอบการบริหารความเสียง คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริง
ของความเสียงทีเกียวข้อง โดยควรพิจารณาจากความสูญเสียทีอาจจะเกิดขึนและค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสียงนันๆ
เพือให้สามารถทีจะทําให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมได้
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คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทําและอนุ มตั ิค่มู อื จรรยาบรรณธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที
ระบุถงึ แนวทางในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีและการปฏิบตั งิ านของกรรมการและพนักงานในองค์กร ซึงได้กล่าวถึงข้อมูล
เกียวกับ หลัก การและคุ ณ ค่ า หลัก ทีบริษั ท มุ่ ง หวัง ตลอดจนและภาระความรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ มีส่ ว นได้ เ สีย ต่ า งๆ
เพือประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมและการปฏิบตั ิงานของกรรมการและพนักงานด้วยความซือสัตย์
สุจริตและยุตธิ รรม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน โดยการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความ
เคารพ ในเกียรติและศักดิศรีและให้โอกาสในการทํางานแก่พนักงานทุกระดับ เพือสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั พนักงาน
ทีจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หน้าทีความรับผิดชอบทีมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนและสถานทีทํางาน
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายหน้าทีในการบริหารกิจการให้แก่คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารภายใต้
ระบบการควบคุมภายในทีจัดให้มขี นอย่
ึ างเพียงพอและเหมาะสม และส่วนหนึงของแผนการตรวจสอบภายในจะ
ครอบคลุมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึงจะต้องมีการดําเนินการอย่าง
เป็ นระบบและสมําเสมอ โดยผูต้ รวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกงวด 3 เดือน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ในภาพรวมเป็ นประจําทุกปี
. . ข้ อมูลเกียวกับคณะกรรมการชุดย่ อย
เพือให้การปฎิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้
แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเพือแบ่งภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กํากับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรืองสําคัญ
ของบริษทั ฯในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอาํ นาจหน้าทีความรับผิดชอบตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสียง
7.3.1 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตังขึนโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทังหมด ท่าน
โดยคัดเลือกจากบุคคลทีมีความรูค้ วามสามารถ มีความใจบทบาทหน้าทีทีต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงาน
การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท เป็ น อย่ า งดี มีห น้ า ทีดู แ ลการบริห ารจัด การของบริษัท ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เสมอ คณะกรรมการบริหารมีรายนามดังต่อไปนี
1. นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพงศ์
ชินธรรมมิตร
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. นายพัลลภ
เหมะทักษิณ
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
* โดยเลขานุการบริษทั นายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าทีจัดการงานและดําเนินกิจการของบริษทั ตามทีคณะกรรมการกําหนด
หรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการให้ดาํ เนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าทีในการบริหารธุรกิจของบริษทั ตามแผนงานทีกําหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษทั
เพือรับทราบถึงกิจการทีฝา่ ยบริหารได้ทําไปแล้วจะเกิดการเปลียนแปลงอย่างสําคัญแก่กจิ การของบริษทั และ/
หรือเรืองทีฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอเพืออนุ มตั ิเป็ นรายเรืองให้เสนอเพือรับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
ก่อน
4. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจและหน้าทีในการดําเนินกิจกรรมตามทีกําหนดเพือบริหารกิจการให้ประสบ
ความสําเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษทั
5. จัดทําและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายทีสําคัญของบริษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือพิจารณาอนุมตั ิ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดําเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
บุคคล
7. พิจารณาแต่งตัง ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลาง
และจัดหาผูส้ บื ทอดการดํารงตําแหน่งต่อ
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้ าในการ
ดําเนินการเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
9. ติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกระดับเกียวกับการบริหารจัดการความเสียงตามแนวทางทีบริษทั
กําหนดรวมทังประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย
ทีเกียวข้อง
ปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีก ารประชุม 11 ครัง มีการรายงานผลการปฏิบตั ิห น้ าทีอย่ างสมําเสมอ
รวมถึงการรายงานการทําหน้าทีในรอบปี ทผ่ี านมา
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจําปี 2564
ครังที/2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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วันที
28
25
25
29
27
24
26
30
28
25
16

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

พุทธศักราช
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
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รายนามผูเ้ ข้าประชุม
คณะกรรมการบริ หาร ประชุม

ลําดับที
1
2
3
4

ชือ – สกุล

ตําแหน่ ง

เข้าประชุม

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร
11
นายพงศ์
ชินธรรมมิตร
รองประธานกรรมการบริหาร
11
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฯ
11
นายพัลลภ เหมะทักษิณ
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
11
หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ย่อย

ครัง

ทังปี
รวมครัง

คิ ดเป็ น
ร้อยละ

11
11
11
11

100
100
100
100

7.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุ มตั จิ ดั ตังคณะกรรมการตรวจสอบตังแต่ปี 2542 มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
3 ปี โดยแต่งตังจากกรรมการอิสระซึงมีคุณสมบัตติ ามทีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีจาํ นวนอย่าง
น้อย สามคนและอย่างน้อยหนึงคนต้องมีความรูด้ ้านบัญชีและการเงินซึงปจั จุบนั ประกอบ 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการ
ทีเป็ นอิสระดังรายชือต่อไปนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ชือ – นามสกุล
1. นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล*
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
3. นางกรศิริ พิณรัตน์
หมายเหตุ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการทีเป็ นอิสระและมีความรูด้ า้ นบัญชี
กรรมการทีเป็ นอิสระ
กรรมการทีเป็ นอิสระ

1) คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจั จุบนั มีการต่อวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2562
และสินสุดลงในเดือ นเมษายน 2565
2) นายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครังที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
ได้ทบทวนและอนุ มตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท ครังที 02/2563 เมือวันที กุ มภาพันธ์
ได้มีมติอนุ มตั ิกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังกล่าว ดังนี
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แต่งตังขึนโดยการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั เพือสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอืนๆ ที
เกียวข้อง
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึนมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือทําหน้าทีช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการปฎิบตั ิ
หน้าทีกํากับดูแลเกียวกับ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพือส่งเสริมให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการทีดี และมีการสอบทานการ
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บริหารความเสียงของบริษัท รวมทังรับผิดชอบในการจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และนํ าเสนอในรายงาน
ประจําปี ของบริษทั
1. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย รวมทังเลิกจ้างหรือถอดถอน หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การ
ว่าจ้างบริษทั ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสียงการดําเนินงานของบริษัทฯ เพือให้ผลกระทบทีอาจเกิดขึนให้อยู่ในระดับที
ยอมรับได้รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน
4. สอบทานและดําเนินการให้ฝา่ ยบริหารหรือฝา่ ยจัดการจัดให้มรี ะบบหรือช่องทางการรับเรืองร้องเรียนหรือร้อง
ทุกข์รวมทังการปรับปรุงแก้ไขและการกํากับดูแลเรืองการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มคี วามเหมาะสมเป็ นแต่ละเรืองแต่ ละ
กรณี ๆ ไป
5. พิจารณาข้อร้องเรียนเกียวกับการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั และบริษทั ย่อย
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบ ัติตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
7. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง รวมทังเลิกจ้างหรือถอดถอน บุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าที
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพือขออนุ มตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทังเข้าประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
8. พิจารณารายการเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึงรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(2) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษทั
(3) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ในการปฎิบ ัติหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ ามีรายการหรือการกระทํา
ดังต่ อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่ อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือดําเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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(1) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสงผิ
ิ ดปกติหรือมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝา่ ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
2.คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี
1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมีอย่างน้อย 3 คน ซึงในจํานวนนีอย่างน้อย 1 คน ต้อง
มีความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน
2. มีคุ ณสมบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้คณะกรรมการบริษทั เลือก และแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึงเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
4. เลขานุการบริษทั ทําหน้าทีเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
3.วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษทั
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมือ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี หรือตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีทกรรมการตรวจสอบลาออกก่
ี
อนครบวาระการดํารงตําแหน่ ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษทั ฯ
ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพือคณะกรรมการบริษทั หรือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้พจิ ารณาแต่งตังกรรมการท่านอืนทีมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคลทีลาออกและให้บริษทั ฯ แจ้งการลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย
ในกรณีทตํี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอนนอกจากถึ
ื
งคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพือให้กรรมการตรวจสอบมี
จํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริษทั กําหนด โดยบุคคลทีเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ทียังคงเหลืออยู่
อนึงกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งได้ โดยมีคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาแต่งตังต่อไป
4. การประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง และมีอาํ นาจในการ
เรียกประชุมเพิมได้ตามความจําเป็ น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึงหนึง
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานทีประชุม ในกรณีทประธานกรรมการตรวจสอบไม่
ี
อยู่ในทีประชุม
หรือติดภารกิจทีจําเป็ น ให้กรรมการตรวจสอบทีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึงท่านเป็ นประธานทีประชุม
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4. การประชุมเป็ นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มขี นอย่
ึ าง
สมําเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทําได้โดยถือเสียงข้างมาก ทังนีกรรมการตรวจสอบผู้ทมีี ส่วนได้เสีย
ใดๆ ในเรืองทีพิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรืองนันๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
6. ในการเรีย กประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคําสังของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี นื หรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน
ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชิญผูท้ เกี
ี ยวข้อง ได้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั
และ/หรือบริษทั ย่อย ให้เข้าร่วมประชุม หารือ ชีแจง หรือตอบข้อซักถามได้
5. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
บริษทั รับทราบ และจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั และลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
การทบทวนกฎบัตร และการประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบควรทบทวนกฎบัตร เมือมีการเปลียนแปลง และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ตนเองอย่างน้อยปี ละครัง และสรุปผลนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือทราบและพิจารณา
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม รวม 4 ครัง เพือทํา หน้ า ทีดูแ ลการดํา เนิน กิจ การ
ในนามคณะกรรมการบริษทั ตามบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบทีกําหนดในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2564
ครังที /2564 วันที
เดือน
พุทธศักราช
1
18 กุมภาพันธ์
2564
2
13 พฤษภาคม
2564
3
11
สิงหาคม
2564
4
11 พฤศจิกายน
2564
จํานวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 มีดงั นี
ชือกรรมการ
นายสุวฒ
ั น์
นางพวงทิพย์
นางกรศิริ
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สัมมาชีพวิศวกุล
ศิลป์ศาสตร์
พิณรัตน์

ประชุม 4 ครัง
เข้าประชุม
4/4
4/4
4/4

คิ ดเป็ น
ร้อยละ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
เมษายน 2562 – เมษายน 2565
เมษายน 2562 – เมษายน 2565
เมษายน 2562 – เมษายน 2565
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 256
ลําดับ

รายชือ

2

นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
นางกรศิริ พิณรัตน์

4

ตําแหน่ ง

รวม

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หน่ วย : บาท

ค่าตอบแทน (ปี )

โบนัส

ค่าตอบแทนรวม
(ปี )

,000
72,000
72,000

,000
,000
,000

,000
90,000
90,000

,000

,000

390,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนิ นงานโดยสรุปดังนี .- ทบทวนระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และพิจารณารายงานผลการสอบทานโดยการประชุมร่วมกับผู้บ ริห าร
ทีมีหน้าทีรับผิดชอบและผูต้ รวจสอบภายใน
- ติดตามโดยใกล้ชดิ เกียวกับการทํารายการเกียวโยงกันและรายการระหว่างกันเพือให้มนใจได้
ั
ว่ามีความ
โปร่งใสและมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเพียงพอ
- ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในเพือประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและระบบควบคุมความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตามการ
ปฏิบตั งิ านควบคุมภายในอย่างใกล้ชดิ และอภิปรายเกียวกับความสําคัญของข้อบกพร่องทีชัดเจนในกระบวนการควบคุมภายใน
และพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี
- ในทุ ก ไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยประชุ มพิจารณาร่วมกับ
ผูบ้ ริหารในสายการเงินและผูส้ อบบัญชีภายนอกเพือพิจารณาข้อสังเกตต่างๆ และรายงานต่อ ทีประชุมคณะกรรมการ
เพือทราบ เพือดําเนินการหรือเพือวางแผนหรือกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจต่อไป
- ทบทวนรายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจําปี ของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย
โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการ
จัดทํางบการเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผูบ้ ริหารในสายงานบัญชีของบริษทั และบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม
ซี จํากัด ผูต้ รวจสอบบัญชีอย่างสมําเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ ทังนีในระหว่าง
การสอบทานและตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝา่ ฝืนกฎหมายของบริษทั และบริษทั ย่อย
- เข้าร่วมประชุมกับบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ผูต้ รวจสอบภายใน เพือประเมินประสิทธิผล
และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่ วยงานต่างๆ ประเด็นสําคัญทีตรวจพบตลอดจนติดตามผล
การปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกันเพือไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึงนําเสนอโดยผูต้ รวจสอบภายใน
โดยเน้นความเป็ นอิสระของทังผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอก
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 2563 โดยเน้นหนักในเรืองทีจะมีความเสียง
ทีมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทังของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ให้มกี ารดําเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนืองเพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ในเครือเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากทีสุด
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- ทบทวนระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านตามข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอืนทีเกียวข้อง โดยประชุมร่วมกับ
ผูบ้ ริหารสายงานบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
- พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในกรณีทอาจมี
ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทํารายการทีเกียวโยงกัน
ระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย โดยถือหลักความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักในการปฏิบตั งิ าน
เพือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
- ประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านของผู้ ต รวจสอบบัญ ชีแ ละผู้ ต รวจสอบภายในตลอดจนพิจ ารณาความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน รวมทังค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและการ
ตรวจสอบภายในทีเหมาะสมเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชือผูส้ อบบัญชี
และค่าตอบแทนต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพืออนุมตั แิ ต่งตังสําหรับปี 2563
.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ได้อ นุ ม ัติแ ต่ ง ตังคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนตังแต่ ปี 2550
เพือช่วยในการสรรหาบุคคลทีมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเหมาะสมเข้
ี
าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั
รวมทังช่วยเสนอนโยบายค่าตอบแทนสําหรับผูบ้ ริหารดังกล่าวนันต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาต่อมาทีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทังคณะ 3 ท่าน (คิดเป็ น
%)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ชือ - นามสกุล
1. นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชือ - นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์*
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ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มกี ารประชุมร่วมกัน จํานวน 1 ครัง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2564
ครังที /2563 วันที
เดือน
พุทธศักราช
1
28
มกราคม
2564
คณะกรรมการบริษทั ครังที 11/2560 เมือวันที 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มมี ติอนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือทบทวน
ข้อมูลต่างๆ ให้เป็ นปจั จุบนั มากยิงขึน การกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบตั งิ านด้านอืนๆ ตามทีได้รบั มอบหมาย
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนสามารถปฎิบตั ิหน้าทีได้อย่างเป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
เพือสร้างความมันใจและความน่าเชือถือต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม ( ) คน และ 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าว
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้พิจ ารณาแต่ งตัง เพือปฏิบ ัติหน้ า ทีในตํา แหน่ ง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดูแล เช่น พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการปฎิบตั งิ านอยู่ในตําแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการ
บริษัท ทังนีเมือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกได้โดยขึนอยู่กบั
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั นอกจากการพ้นตําแหน่ งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่งเมือ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
5. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดคนหนึงลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนหนั
ื งสือต่อประธานกร
รมการบริษทั ทังนี การลาออกจะมีผลนับแต่วนั ทีหนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั
6. ในกรณี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่งทังคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทีพ้นจากตําแหน่งต้องอยู่รกั ษาการในตําแหน่ง เพือดําเนินการงานต่อไปพลางก่อน
จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที
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7. ในกรณีทตํี าแหน่ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอนนอกจากถึ
ื
งคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนขึนเป็ นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน แทน เพือให้มจี ํานวนกรรมการครบตามทีกําหนด โดยบุคคลทีเข้าเป็ นกรรมการ
แทน อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่
ขอบเขตหน้ าที
 ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กร
และสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป
 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั และกลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมด้วย
ความโปร่งใส เพือแต่งตังเป็ นกรรมการบริษทั โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังเป็ นกรรมการบริษทั
 พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจะมาเป็ นกรรมการอิสระให้
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
 พิจารณาสรรหากลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมในตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบริษทั ดําเนินการอยู่ ด้วยความโปร่งใส
เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาแต่งตัง
 จัดให้มแี ผนสืบทอดตําแหน่ งกรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง เพือเตรียมความพร้อมเป็ น
แผนต่อเนืองให้มผี ู้สบื ทอดงานในกรณีทกรรมการผู
ี
้จดั การหรือผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่ งนันๆ
เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้เพือให้ก ารบริหารงานของบริษัทดําเนินไปได้อ ย่ า ง
ต่อเนือง โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ให้มคี วามเป็ นธรรมและสมเหตุผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ
บริษัทอืนในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทัง นํ าเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บริษทั และกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั ิ
 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพือพิจารณาความเหมาะในการกําหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนของ
ื
พนักงานบริษทั ตามการแนะนําเบืองต้นของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 ทบทวน เปลียนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์ และนําเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
 ปฎิบตั หิ น้าทีอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
การประชุม
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มกี ารประชุมตามความจําเป็ น และสมควร
แก่หน้าทีความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปี ละ 2
ครัง
 ในการเรีย กประชุมให้ป ระธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน หรือ เลขานุ การ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคําสังของประธานคณะกรรมการสรรหาและ
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พิจารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
การประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี นื หรือกําหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านันก็ได้
การรายงาน
รายงานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง และจัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทังนีบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ได้ตามหลัก เกณฑ์ทีบริษัทกําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนํ าชือเสนอต่ อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เลือกตังเป็ นรายบุคคล
ในปี 256 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน 1 ครัง และ ในกรณีทมีี เรือง
ทีต้องพิจารณาเป็ นกรณีพเิ ศษ อาจมีการประชุมเพิมเติมจะจัดให้มขี นได้
ึ ตามความเหมาะสมตามทีประธานฯ ให้ความ
เห็นชอบโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทังคณะและทีประชุมได้พจิ ารณาเรืองต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์ในการกําหนด
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการชุดต่างๆพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย กําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัตขิ องบุคคลทีผูถ้ อื หุน้ เสนอเข้าเป็ นกรรมการเป็ นต้น
หลักเกณฑ์ในการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการชุดต่างๆ
ทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีใช้พจิ ารณาจากประวัติและคุณสมบัติเบืองต้น
ตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ความรูค้ วามสามารถตลอดจนประสพการณ์ ซึงผูท้ มีี คุณสมบัติ
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่ งกรรมการจะต้องแจ้งสถานะในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั อืนๆ ทังทีเป็ นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัททีไม่ได้เป็ นบริษัทจดทะเบียนตลอดจนรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้
เสียของตนและผูเ้ กียวข้องต่อกรรมการเพือประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน
โดยกรรมการจะต้อ งไม่ ดํา รงตํ า แหน่ ง กรรมการในบริษัท ทีมีล ัก ษณะธุ ร กิจ ทีเป็ น การแข่ง ขัน กับ ธุ ร กิจ ของบริษัท
กรรมการกําหนดให้กรรมการแต่ละท่านแจ้งการดํารงตําแหน่ งกรรมการทุกบริษัททีดํารงตําแหน่ งต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบและทําการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัวไป
7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริษทั ในคราวประชุม ครังที 8/2561 เมือวันที 30 สิงหาคม 2561 ได้มมี ติจดั ตังคณะกรรมการ
บริหารความเสียง ปจั จุบนั ประกอบด้วยประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน รวมมี
กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน มีกาํ หนดการประชุมในปี
เป็ นดังนี

111

ข้ อมูลบริ ษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง ประจําปี 2564
ครังที /2564 วันที
เดือน
พุทธศักราช
1
18 กุมภาพันธ์
2564
2
13 พฤษภาคม
2564
3
11
สิงหาคม
2564
4
11 พฤศจิกายน
2564
ชือ-สกุล

ประเภท

ตําแหน่ ง

เข้าประชุม

คิ ดเป็ นร้อยละ

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

100

1. นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสียง

2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
3. นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
4. นายพัลลภ เหมะทักษิณ
5. นางกรศิร ิ พิณรัตน์

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง

หมายเหตุ *

นายธนาการ เจริญวงศา ผูจ้ ดั การความเสียง
นายณัฐวรรธ์ อัศวธนิกกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสียง

. ขอบเขต อํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบ
1.1 กําหนดนโยบายการบริหารความเสียงและการวางกรอบการบริหารความเสียง เพือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือพิจารณาในเรืองของการบริหารความเสียงโดยรวมของบริษทั ซึงครอบคลุมถึงความเสียงประเภท
ต่างๆ ทีสําคัญ คือ ความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสียงด้านการดําเนินงาน (Operational
Risk), ความเสียงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสียงด้านกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ
ทีเกียวข้อง (Compliance Risk) เป็ นต้น
1.2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสียงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุมความ
เสียง ของบริษทั ฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับทียอมรับได้
1.3 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสียงโดยรวม ของบริษทั ฯ และทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิตาม
นโยบายทีกําหนด
1.4 จัด ให้มีก ารประเมิน และวิเ คราะห์ค วามเสียงทีอาจเกิด ขึนอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื อง ทังในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤติ เพือให้มนใจว่
ั า การสํารวจความเสียงได้ครอบคลุมทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ
1.5 สนั บ สนุ น และพัฒ นาการบริห ารความเสียงให้ เ กิด ขึนอย่ า งต่ อ เนื องทัวทังองค์ ก ร และสอดคล้ อ งกับ
มาตรฐานสากล
1.6 รายงานผลการบริหารความเสียงด้านต่างๆ และให้ขอ้ เสนอแนะในสิงทีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพือให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทกํี าหนด ต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสมําเสมอ
1.7 คณะกรรมการบริหารความเสียงสามารถจัดจ้างทีปรึกษาจากภายนอก เพือขอคําแนะนําได้ดว้ ยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
1.8 ปฏิบตั หิ น้าทีอืนตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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2. การประชุม
1.1 ให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครังตามความจําเป็ นและเหมาะสม
1.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียงให้เลขานุ การคณะกรรมการบริหารความเสียงโดยคําสัง
ของประธานคณะกรรมการบริหารความเสียงส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสียงไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนการประชุมเว้นแต่ในกรณีจําเป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนหรือกําหนดการ
ประชุมให้เร็วกว่านันก็ได้
1.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการบริหารความเสียงทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทประธานคณะกรรมการบริ
ี
หาร
ความเสียงไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้กรรมการบริหารความเสียงทีมาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสียงทีเป็ นกรรมการอิสระคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
1.4 การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
1.5 กรรมการบริหารความเสียงคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสียงซึงมีส่วน
ได้เสียในเรืองใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออก
เสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
1.6 ลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสียงอาจกระทําได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึงว่า
ได้มกี ารประชุมลงมติแล้ว เมือมตินนๆกรรมการบริ
ั
หารความเสียงได้ลงลายมือชือรับรองไว้ทุกคน
3. การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสียงจะต้องรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานการ
ทําหน้าที ในรอบปี ทผ่ี านมาต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจําปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี
1.1 จํานวนครังในการประชุม
1.2 จํานวนครังทีกรรมการบริหารความเสียงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
1.3 ผลการปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎบัตรทีกําหนดไว้
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบและผูท้ ีเกียวข้อง
ให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสียง สามารถเรีย กผู้บ ริห ารทีเกียวข้อ งกับ การบริห ารความเสียงนัน ๆ
เข้าร่วมประชุม เพือส่งเสริมและจัดให้มกี ารบริหารความเสียงทัวทังองค์กร รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสียง
5. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการบริหารความเสียง ทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงาน
ปญั หาอุปสรรคทีเป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (หากมี) เพือให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
6. การทบทวนกฎบัตร
ให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสียง ทบทวนกฎบัต รของคณะกรรมการบริห ารความเสียง ปี ล ะ 1 ครัง
หรือทบทวนเมือมีการเปลียนแปลง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ
ปจั จุบนั คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีกํากับดูแลกิจการด้วย เนืองจากโครงสร้างองค์กรของบริษทั เป็ น
องค์กรทีไม่ใหญ่และแผนการปฏิบตั ิงานทีไม่ซบั ซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
คณะกรรมการบริหารรวมถึงจํานวนพนักงานทังหมดมีจาํ นวนไม่มากนัก ดังนันงานในด้านการกํากับดูแลกิจการจึงอยู่
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ในส่วนหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระทังหมด ได้แก่นายสุวฒ
ั น์
สัมมาชีพวิศวกุล นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ และนางกรศิริ พิณรัตน์ ผู้ตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบบัญชีในการ
ตรวจสอบจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบเกียวกับการตรวจระบบการปฏิบตั ิงานและการควบคุมภายในรวมไปถึงการ
ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดต่างๆ ของหน่ วยงานภายนอกทีมีความเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจเพือให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี อันได้แก่
งานด้านบัญชี ได้แก่
- การจัดทํางบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีทยอมรั
ี
บกันทัวไป
- การคํานวณการประเมิน ตลอดไปจนถึงการนําส่งภาษีต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานทีเกียวข้อง
งานด้านทะเบียนใบอนุญาตกับหน่ วยงานราชการ ได้แก่
- กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมการขนส่งทางนํา สํานักงานพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
- สํานักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- สํานักงานควบคุมสิงแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามระเบียบต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
- สํานักงานเขตเทศบาลตําบลอําเภอ ตลอดจนหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
การรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการเพือกําหนดแนวทางทังในด้านการ
ประกอบธุรกิจแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ทบทวนข้อพึงปฏิบตั ติ ่างๆของผูบ้ ริหารไปจนถึงคณะกรรมการ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน เพือสนับสนุนให้มกี ารดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนมีการสอบ
ทาน เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปตามข้อกฎหมายเพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีเป็ นสากลและสอดคล้องกับนโยบาย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการยึดมันในการปฏิบตั ติ ามหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที
ดี มีการสือสารไปยังพนักงานทุกระดับโดยกําหนดเป็ นภารกิจ วิสยั ทัศน์และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพือทีจะ
สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางทีใช้ปฏิบตั ภิ ายในของบริษทั ซึงจะทําให้มนใจได้
ั
ว่าบริษทั ได้ดําเนินการตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีโดยคณะกรรมการบริษทั มีความตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบในการดําเนินงานเพือประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดําเนินงาน การตัดสินใจและการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่าง
เป็ นธรรมยึดมันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผูกมิตรไมตรีกบั ชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วมทาง
สังคมเพือรักษาสิงแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน ซึงจะช่วยส่งเสริมผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและส่งผลให้
เกิดการเพิมมูลค่าสูงสุดให้ผถู้ อื หุน้ บริษทั มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบตั หิ น้าทีของตนให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้า มีความเชือมันในการทํางานร่วมกัน โดยยึดมันในหลักการระเบียบวินยั การปฏิบตั ทิ ดีี และพร้อม
ตอบสนองในทุกสถานการณ์
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. . ข้ อมูลเกียวกับผู้บริหาร
ผูบ้ ริหาร ณ 31 ธันวาคม 2564 (จากแผนภูมิ . . โครงสร้างการกํากับดูแลกิ จการ)
. นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
. นายพัลลภ
เหมะทักษิณ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
3. นายธนากร
เจริญวงศา
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และสนับสุนนองค์กร
. นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ ผูบ้ ริหาร หมายถึงผูบ้ ริหารตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การถือหลักทรัพย์ของผูบ้ ริหารระดับสูง เปรียบเทียบ 3 ปี
ลําดับ

จํานวนหุน้ (หุน้ )

ชือ – นามสกุล

31 ธ.ค.2564 31 ธ.ค.2563
1

นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

63,818,515

,

,

31-ธ.ค.-62
,

,

จํานวนหุน้ เพิม (ลด)
ระหว่างปี (หุน้ )
ไม่เปลียนแปลง

(คู่สมรสและบุตรและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภาวะ ไม่มกี ารถือหุน้ )
2

นายพัลลภ

เหมะทักษิ ณ

,

,

-

(

,

)

(คู่สมรสและบุตรและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภาวะ ไม่มกี ารถือหุน้ )
3

นายธนากร

เจริญวงศา

ไม่เปลียนแปลง

(คู่สมรสและบุตรและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภาวะ ไม่มกี ารถือหุน้ )
นางสาวอมรรัตน์

หัตถกรรม

-

-

-

ไม่มหี ุน้ TSTE

หน้าทีและความรับผิดชอบโดยรวมของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั คือการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ รวมถึงหน้ าทีและความรับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามแผนธุรกิจและบริหารงบประมาณตามทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ในปี 2564 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยทุกสายงานจะร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ทุกวันพุธที 1 และพุธที 3 ของเดือน เพือติดตามผลการดําเนินงานและแลกเปลียนความคิดเห็นเพือปรับปรุงการทํางาน
และเป็ นการเพิมประสิทธิภาพในการทํางานให้ดยี งขึ
ิ น
ทังนี ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.23/2551
เรืองกําหนดบทนิยามผู้บริหารเพือการปฏิบตั ิตามหมวด 3/1 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึงแก้ไขโดยพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ.2551 โดยผูบ้ ริหารทัง 6 คน ไม่มคี ุณสมบัตติ อ้ งห้าม
ดังนี
. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
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อนึง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะของการขาดความน่ าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ.8/2553 เรืองการกําหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
อํานาจอนุมตั ติ ามคู่มอื อํานาจดําเนินการ
งบประมาณประจําปี
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
งบโครงการลงทุนใหม่ รายการมีมลู ค่ามากกว่า 25 ล้านบาท คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
งบโครงการลงทุนใหม่ รายการมีมลู ค่าไม่เกิน 25 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารอนุมตั ิ
งบโครงการลงทุนใหม่ รายการมีมลู ค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าทีบริหารอนุมตั ิ
และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือทราบ
หมายเหตุ * อํานาจอนุ มตั ดิ งั กล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั โดยรวม เพือเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานของบริษทั
และตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
2. กําหนดกลยุทธ์และแผนการธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการเพือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจการลงทุนใหม่ๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษทั และบริษทั ย่อย เพือเพิมรายได้
ให้แก่บริษทั เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
4. บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้ าหมาย และแผนการดํ าเนิ นงาน เป้ าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษทั รวมถึงแผนธุรกิจทีได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติทประชุ
ี
มผู้
ถือหุน้
5. มอบอํานาจ หรือมอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตทีเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์อาํ นาจอนุมตั ิ หรือระเบียบข้อกําหนด หรือคําสังทีคณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดไว้
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอืนตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั
7. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกียวกับธุรกิจของบริษทั และสัญญาต่างๆ ซึงเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษทั
รวมทังกํ า หนดขันตอนและวิธีก ารจัด ทํา สัญ ญาดัง กล่ า ว เสนอต่ อ คณะกรรมการบริห าร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั
8. มีอาํ นาจในการออก แก้ไข เพิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสัง และข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริษทั
เช่น การบรรจุ แต่งตัง ถอดถอน และวินยั พนักงานและลูกจ้าง
ทังนีการใช้อาํ นาจของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอืนทีประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
เห็นสมควร ไม่รวมถึงอํานาจ หรือการมอบอํานาจในการอนุ มตั ิรายการใดทีตนเองหรือบุคคลเกียวข้อง ซึงอาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืนใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
หรือรายการทีไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกิจปกติทวไปของบริ
ั
ษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึงการอนุ มตั ิรายการ
ดังกล่าวต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพือพิจารณา และอนุ มตั ติ าม
ข้อบังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
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7.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
หลักเกณฑ์การพิ จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน ทํา หน้ า ทีทบทวน
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลสําหรับคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
กับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจ และภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทาง
การเงินของบริษทั ทังนีบริษทั ได้ขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว ดังนี.ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิ น)
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ครังที 1/2564 เมือวันที 29 เมษายน 2564 มีมติอนุ มตั ิเฉพาะเบีย
ประชุมประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2564 เป็ นดังนี.- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ 80,000. - บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ 20,000. – บาท –
เบียประชุมคณะกรรมการ
ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง) 18,000.- บาท
กรรมการ (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง) 12,000.- บาท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 12,000. - บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ 6,000. - บาท
เบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครังละ
เบียประชุมประธาน ครังละ 12,000.- บาท
เบียประชุมกรรมการ ครังละ 6,000.- บาท
นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร (Chief of Executive Officer)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ า ตอบแทน จะเป็ น ผู้พิจ ารณาค่ า ตอบแทนและโบนัส ของประธาน
เจ้า หน้ า ทีบริหาร และนํ า เสนอต่ อ ทีประชุม คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุ มตั ิ โดยการพิจ ารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนจะมีทงระยะสั
ั
นและระยะยาว โดยมีขนตอนการพิ
ั
จารณาชัดเจน โดยการพิจารณาระยะสัน คือการ
พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษทั ในแต่ละปี ว่า เป็ นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจทีคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบการในธุรกิจเดียวกัน และภาพรวมในระยะยาวคือ
ความสามารถในการเชือมโยงวิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รไปสู่ผ ลการดํ า เนิ น งานได้อ ย่ า งชัด เจน
ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดําเนินงานให้อย่างทันท่วงทีและทันต่อสถานการณ์
ของธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหารโดยคณะกรรมการบริษทั
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (Managing Director)
กรรมการผู้จดั การใหญ่ หน้ าทีเป็ นผู้ดูแลทางด้าน Operation คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้อยู่ใ น
อํานาจอนุมตั ขิ องประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เป็ นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตามนโยบายทังใน
ระยะสัน และระยะยาว โดยมีขนตอนการพิ
ั
จารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
1. การพิจ ารณาจากภาระหน้ า ทีความรับ ผิด ชอบของกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ ต ามนโยบายทีได้ ร ับ
มอบหมายงานทางด้าน Operation
2. พิจารณาจากผลการดําเนินงานในทุกมิตวิ ่า เป็ นตามแผนธุรกิจ
3. พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดขี นึ
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ในปี 2564 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง คน มีรายละเอียดดังนี
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง แบ่งเป็ น ประเภท คือ ค่าตอบแทนคงที เช่น เงินเดือนผู้บริ หาร ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าเบียประชุมกรรมการและผู้บริ หาร เป็ นต้ น และ ค่าตอบแทนผันแปรตามปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนที
เป็ นโบนัส คํานวณจากกําไร ผลการดําเนินงาน และ KPI องค์กร รวมถึง KPI ส่วนบุคคล เป็ นต้ น ทังนี คณะกรรมการบริษัท
ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงมีความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
เป็ นผู้กําหนด พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิเป็ นรายปี
รวมถึงนําเสนอแผนการพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการ รวมถึงการกํากับดูแลบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วมต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิ น
รายละเอียดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนทีเป็ นเงินเดือนรวม
โบนัส

จํานวนเงิ น
22,212,000.00
7,716,000.00

ค่าครองชีพและอืนๆ

50,400.00

ค่านํามันรถ

495,170.00
รวม

30,473,570.00

หมายเหตุ ผูบ้ ริหาร ตามนิยามสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอืนๆ (ทีไม่ใช่ตวั เงิ น)
1. ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
3. รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานยุทธศาสตร์และสนับสนุนองค์กร
. ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

มีรถประจําตําแหน่ง+พนักงานขับรถ+ค่านํามันรถ
มีรถประจําตําแหน่ง+พนักงานขับรถ+ค่านํามันรถ
มีรถประจําตําแหน่ง+ค่านํามันรถ
มีค่านํามันรถ

แผนการสืบทอดงาน
บริษัท ฯ เห็น ว่ า องค์ก รจะเจริญ ก้า วหน้ า และพัฒ นาได้ ขึนอยู่ ก ับ บุ ค ลากรให้มีค วามรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรม สําหรับตําแหน่ งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนศึกษาหาข้อมูลคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน เป็ นแผนการสืบทอดงานต่อไปในอนาคต
บริษัทฯ จัดให้มแี ผนการสืบทอดอํานาจโดยประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้มอบหมายงานทีสําคัญให้แก่รอง
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ รวมถึงในบางโอกาสจะได้มอบอํานาจให้ทําภารกิจ
สําคัญต่างๆ แทนประธานเจ้าหน้าทีบริหารอีกด้วย อาทิเช่น ช่วงเวลาทีประธานเจ้าหน้าทีบริหารติดภาระกิจสําคัญใน
ต่างประเทศ ได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นรักษาการและมี
อํานาจในการดําเนินการแทน เป็ นต้น
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. . ข้ อมูลเกียวกับพนักงาน
จํานวนพนักงานและค่าตอบแทน
โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นแบบรวมศูนย์ เพือให้มคี วามเป็ นเอกภาพ
และเป็ น ไปในทิศทางเดีย วกัน ภายใต้ก ารกํา กับดูแลของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้า หน้ าทีบริหาร
ทังนี บุคคลของบริษทั และบริษทั ย่อยสามารถถ่ายโอนภาระหน้าทีความรับผิดชอบเพือการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา
ทังนี บริษทั มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าครองชีพ รางวัลผลตอบแทน
การทํางาน ซึงได้กําหนดให้พจิ ารณาจากผลการดําเนินงานในแต่ละปี เพือเป็ นการตอบแทนความทุ่มเทความร่วมมือ
ร่วมใจของพนักงานทุกคนทีช่วยผลักดันให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั บรรลุเป้าหมาย
นโยบายค่าตอบแทนพนักงานบริษทั และบริษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้ม อบให้ป ระธานเจ้า หน้ า ทีบริห าร พิจ ารณาค่ า ตอบแทนของพนัก งานตังแต่
ระดับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ลงไปถึงระดับปฏิบตั กิ าร โดยใช้ KPI เป็ นตัวกําหนดการวัดผล KPI องค์กรประกอบด้วย
1. การเงิน
2. ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3. การดําเนินงาน
- Operation ปกติ
- งานโครงการ
รวม

40%
5%
35%
20%
100%

ทังนี ข้อมูลทีได้จากการประเมินผลงาน บริษทั จะนําข้อมูลเหล่านันมาพิจารณาในการให้โบนัส การพิจารณา
การเลือนตําแหน่ง การปรับอัตราค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานทีมีศกั ยภาพสูง และผูส้ บื
ทอดตําแหน่ง เพือให้พนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน และให้บริษทั มีพนักงานทีพร้อมจะก้าวขึนมาสูใ่ นตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีจะขับเคลือนให้บริษทั ก้าวไปข้างหน้า
ในปี 2564 กลุ่มบริษทั มีพนักงานรวมทังสิน 197 คน (รวมผูบ้ ริหาร) โดยแยกตามสายงานดังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
บริษ ัท
TSTE
TSTL
TSO
TSW
TSG
รวม

จํานวนพน ักงาน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
43
45
25
12
29
8
19
8
7
1
123
74

ค่าตอบแทนพนักงานทีเป็ นตัวเงิ น

119

รวม (คน)
88
37
37
27
8
197

จํานวนเงิ น

เงินเดือนรวม

19,865,755.00

โบนัส
ค่าล่วงเวลา
ค่าครองชีพและอืน
เงินสวัสดิการ*
รวม

3,071,350.00
872,269.00
148,800.00
297,644.32
24,255,818.32
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กองทุนสํารองเลียงชีพ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุ มตั ิในการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของกลุ่ม TSTE โดย
สถาบันการเงินเป็ นผูบ้ ริหารจัดการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุน ให้พนักงานทุกรายเข้าสูร่ ะบบกองทุนเลียงชีพ โดยอัตราเงินสะสมจากเดิม 2% เป็ น 3-5% โดยหักจากเงินเดือน
พนักงาน
ทังนี ในปี 2564 ได้หกั เงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวน 811,569.00 บาท
โครงการ Employee Engagement
เพือรักษาบุคลากรทีสําคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสร้างขวัญ กําลังใจ และตอบแทนการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ ในการสร้างมูลค่าหุน้ รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ มี
ความรู้ส ึก มีส่ ว นร่ ว มในการเป็ น เจ้า ของกิจ การร่ ว มกัน และจู ง ใจให้ก รรมการและพนั ก งานปฏิบ ัติห น้ า ทีอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และร่วมทํางานให้บริษทั ฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว ดังนัน บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายค่าตอบแทน
ให้กบั พนักงานอย่างเป็ นธรรม ด้วยหลักระบบการบริหารงานและประเมินผลทัวทังองค์กร (Balance Scorecard) เพือ
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการพิจารณาผลตอบแทนแก่พนักงานในระยะยาว รวมทังอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการทํา โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) และ/หรือ โครงการสําหรับ
พนักงาน ผูบ้ ริหาร กรรมการ ของบริษทั จดทะเบียนทีมีการทยอยลงทุนในหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีตนทํางานอยู่ โดย
ลงทุนเป็ นรายงวด สมําเสมอ และเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ (EJIP) ซึงรวมถึงผลกระทบทีอาจะเกิดขึนกับผูถ้ อื
หุน้ รายเดิม ข้อดีขอ้ เสีย และผลประโยชน์ทงที
ั เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินทีอาจเกิดขึนของโครงการ รวมถึงกฎระเบียบ
และการอนุมตั กิ ารดําเนินการทีเกียวข้องกับโครงการ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2564 ฝ่า ยบริห ารให้ค วามสํา คัญ กับ การอบรมพนั ก งานทีต้ อ งมีท ัก ษะในการทํ า งาน ให้เ หมาะกับ
ภาระหน้าทีความรับผิดชอบ และสอดคล้องนโยบายขององค์กรด้วย โดยเฉพาะพนักงานทีต้องปฎิบตั ิหน้าทีเกียวกับ
การขับยานพาหนะ รถโฟล์ลฟิ ท์ รถเครน รถบรรทุก ตลอดจนการทํางานในทีสูง เป็ นต้น พนักงานเหล่านีควรได้รบั การ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานทีเชือถือได้ มีมาตรฐาน ออกใบรับรองให้กบั พนักงานทีได้ผ่านการฝึกอบรม และรวมถึงเรืองของ
สุขอนามัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม ซึงมีความสําคัญต่อองค์กร และเกียวข้องกับการกํากับดูแลของหน่ วยงาน
ภาครัฐด้วย บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึงมีหน้าทีในการ
คอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน และให้ปฏิบตั ไิ ปตามทีกฎหมายกําหนด
เสริมสร้างความรูแ้ ละประสบการณ์
โดยบริษทั ได้มกี ารจัดประชุม Morning Talk ตามแผนกต่างๆ เพือวัตถุประสงค์ดงั นี
1. เพือเป็ นการแจ้งข่าวสารต่างๆจาก Safety, HR, ธุรการ
2. เป็ นการสือสาร 2 ทาง
3. เป็ นการเข้าไปรับทราบถึงปญั หาจากพนักงานโดยตรง
4. เป็ นการเน้นยําในเรืองความปลอดภัยในการทํางาน
มีการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมนอกสถานทีหรือการจัดฝึกอบรมหน้างาน ดังนี
1. เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับเทคนิค
2. เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร
ั นเหนือศรีษะ และปนจั
ั นชนิดอยู่กบั ทีชนิดอืนๆ
3. ผูบ้ งั คับปนจั
4. ดับเพลิงขันต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟปี
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5. Interpretation Iso :
Requirement
6. ระบบการจัดการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ
7. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และบริษัทยังให้ความรู้ในเรืองความปลอดภัยในการทํางานบนทีสูง การดับเพลิงและอพยพในกรณี
เกิดอัคคีภยั ซึงเป็ นการสร้างความรูแ้ ละความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยงั สามารถช่วยเหลือผูอ้ นื
และผูอ้ าศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง
การอบรมของพนักงาน บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
เริม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564
จํานวนพนักงาน
197 คน
จํานวนชัวโมงการอบรม หลักสูตร
66 ชัวโมง
ชัวโมงการอบรมโดยเฉลีย
0.34 ชัวโมง/คน
ด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในปี 2564 พนักงานของบริษทั ฯ มีการลาดังนี
ประเภทการลา
จํานวนคน
การเกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน
2
การเจ็บปว่ ยจากการทํางาน
หมายเหตุ * การลาปว่ ยทัวไปของพนักงาน ไม่ได้เกิดจากการทํางาน
ความปลอดภัยในการปฎิ บตั ิ งาน
บริษทั ฯ ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน การอบรมภาคปฏิบตั ใิ นการป้องกัน
อัคคีภยั และฝึ กซ้อมป้องกันท่าเรือ ทุกปี ปจั จุบนั บริษทั ได้รบั การรับรองหนังสือรับรองการปฏิบตั ขิ องท่าเรือเพือการ
รักษาความปลอดภัย SOC ตาม ISPS Code ซึงออกโดยกรมเจ้าท่าตังแต่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง 18 ธันวาคม 2565
(รวม 5 ปี )
ความปลอดภัย อาชีวอนานัย และสิ งแวดล้อม
บริษทั มีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจบนพืนฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อมทีดี โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี
1. บริษทั จัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยประจําปี
2. ทํา การติด ประกาศสัญ ลัก ษณ์ เ ตือ นอัน ตราย และเครืองหมายเกียวกับ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย
ฝึกอบรมให้ความรูใ้ นเรืองของความปลอดภัยในการทํางานแก่พนักงานทีปฎิบตั งิ านภาคสนามทุกเช้า
3. จัดหาอุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีได้มาตรฐานให้พนักงานได้สวมใส่ในขณะปฏิบตั งิ าน เช่น
เข็ม ขัด พยุ ง หลัง รองเท้า นิ ร ภัย ถุ ง มือ เสือติด สะท้อ นแสง หน้ า กากกัน ฝุ่น Safety Belt สํา หรับ รถยก
ตรวจสอบวัด สภาพล้อ มในการทํา งาน ได้แ ก่ แสง เสีย ง ความร้อ น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนภัย
ดับเพลิง ประตูหนีไฟ เป็ นประจํา
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4. บริษทั ฯ ได้จดั ตังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน เพือการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานมีความปลอดภัย ปราศจากอุบตั เิ หตุ และโรคอันเนืองจากการทํางาน
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดขึน
ต้องได้รบั ความร่วมมือร่วมใจ ตามหน้าทีความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตังแต่คณะผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับ และเพือให้การบริหารงานความปลอดภัย มีการดําเนินงานไปด้วยความสะดวกราบรืน บริษทั ฯ
จึงกําหนดนโยบายไว้ดงั ต่อไปนี
1. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงาน ทํางานด้วยความปลอดภัย โดยความปลอดภัยในการทํางานเป็ นหน้าที
รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฏิบตั งิ าน
2. บริษทั ฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่าของบริษทั ฯ ดังนันความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน จึงถือเป็ น นโยบายสําคัญของบริษทั ฯ
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และวิธีการ
ปฏิบตั งิ านทีปลอดภัย เพือให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยจัดหาเครืองมืออุปกรณ์ ความปลอดภัยให้เพียงพอ
กับสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ทีจะเกิดขึนในขณะทํางาน ตลอดจนแนะนํ าชีแจงให้
ทราบถึงสาเหตุ และวิธปี ้ องกัน
4. บริษทั ฯ จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษทั ฯ สถานทีทํางาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณ
บริษทั ฯ อยู่เสมอ เพือให้มคี วามปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมทีดีถูกสุขลักษณะ อันนํามาซึงคุณภาพชีวติ การทํางานและ
สุขภาพทีดี โดยทัวกันของพนักงาน
5. บริษทั ฯ ส่งเสริม สนับสนุ นให้มกี จิ กรรมความปลอดภัยต่างๆ ทีจะช่วยกระตุ้นจิตสํานึกของพนักงาน เช่น
การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็ นต้น
6. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน อย่างเคร่งครัด หากมีการฝา่ ฝืนหรือละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั ฯ
7. พนักงานทุกคนจะต้องปฎิบตั ิ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสยั ) ในสถานทีทํางานอย่าง
เคร่งครัดเพือ ป้องกัน อุบตั เิ หตุ และโรคเนืองจากการทํางาน
8. บริษทั ฯ จะทบทวนและประเมินระบบการดําเนินงานด้านความปลอดภัยเป็ นระยะๆ เพือนํามาวางแผนใน
การปรับปรุง อย่างต่อเนือง
9. บริษทั ฯ กําหนดเป็ น นโยบาย ให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกคนต้องกระทําตนให้เป็ นแบบอย่างทีดีและ มีหน้าทีดูแล
รับผิดชอบ ในเรืองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตาม
กฎข้อบังคับที บริษทั ได้กาํ หนดโดยถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
10. บริษัท ฯ กํ า หนดเป็ น นโยบาย ให้พ นั ก งานทุ ก คนต้ อ งมีห น้ า ที รับ ผิด ชอบในการปฏิบ ัติง านให้เ กิด
ความปลอดภัย แก่ ตนเอง และเพือนร่ ว มงาน โดยปฏิบ ัติต ามกฎข้อ บัง คับ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานทีบริษทั ฯ ได้กาํ หนด และถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
11. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบตั ิเหตุ และรักษาสิงแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรบั
ข้อ เสนอแนะข้อ คิด เห็น ต่ า งๆ ของพนัก งาน โดยจะนํ า ไปพิจ ารณา ตลอดจนปรับ ปรุ ง แก้ไ ขจุ ด บกพร่ อ งต่ า งๆ
ตามความเหมาะสมเพือให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากทีสุด
12. อุบตั เิ หตุเป็ นศูนย์
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. . ข้ อมูลสําคัญอืนๆ
7.6.1 ผูบ้ ริหารสูงสุดทีดูแลการทําบัญชี
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ตังแต่วนั ที สิงหาคม
โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ํารงตําแหน่ งเป็ นผู้บริหารสูงสุดทีดูแล
การทําบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ ทําหน้าทีและรับผิดชอบการจัดทําบัญชี รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทางบัญชีให้
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย
แล้ว รวมทังการจัดให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล ในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญทัง
ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว รวมถึงได้จดั
ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และรายงานข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในต่ อ ผู้ส อบบัญ ชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึงครอบคลุ ม ถึง ข้อ บกพร่ อ งและการ
เปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
7.6.2 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ได้ต ระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของบทบาทหน้ า ทีของเลขานุ ก ารบริษัท ซึงมีส่ว นช่ วย
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง นายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริษทั ตังแต่วนั ที
พฤศจิกายน
โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ ทําหน้าที
ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง สนับสนุ นให้
ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี พร้อมปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังการติดตามผลการปฎิบตั ิ ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั และมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารทีกฎหมายกําหนด โดยเปิ ดเผย
คุณสมบัตใิ นแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจําปี เอกสารแนบรายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ํานาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษทั
7.6.3 ผูต้ รวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้พิจ ารณาคุ ณ สมบัติข องผู้ต รวจสอบภายในโดยต้อ งเป็ น ผู้ทีมีค วามรู้แ ละ
ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ปจั จัยความเสียงบัญชีและมีความเข้าใจในระบบการทํางานที
เกียวข้องกับลักษณะธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยสามารถให้ขอ้ เสนอแนะเพือนําเสนอฝา่ ยบริหารพิจารณาดําเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตังเป็ นรายปี
สํ า หรับ ปี 256 คณะกรรมการตรวจสอบได้ เ สนอบริ ษั ท ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํ า กัด โดย
นางสาวฤทัย ชนก สุ ภ าพงษ์ ตํ า แหน่ ง ป จั จุ บ ัน กรรมการบริห าร วุ ฒิก ารศึก ษาปริญ ญาตรีค ณะมนุ ษ ศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา อบรมหลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั อิ บรมหลักสูตร
IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชีอบรมประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในประเทศไทย (CPIAT) เป็ นผู้สอบภายในของ
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บริษทั และบริษทั ย่อยโดยได้รบั ค่าตอบแทนประจําปี 256 จํานวน , บาท เพือทําหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานทางการทีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ ง
หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ปรากฎในเอกสารแนบ 3
ค่าบริการอืนๆ
- ไม่มี –
อนึงบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ผูต้ รวจสอบภายในไม่เป็ นบุคคลหรือมีรายการทีอาจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และบริษทั ย่อยและมิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ในเครือ
ในปี 2564 บริษัทได้แต่งตังให้นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ จากบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด
ทําหน้าทีเป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิสระและทําการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษทั ซึงผูส้ อบบัญชี
ภายในมีความเห็นว่าบริษทั มีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสียง และการควบคุมดูแลเพือควบคุมความ
ถูกต้อง กระบวนการปฏิบตั ิงานทีเพียงพอต่อการสนับสนุ นให้บริษทั บรรลุความสําเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ตามทีฝา่ ยจัดการกําหนด
7.6.4 ผูบ้ ริหารสูงสุดทีดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2561 บริษัทจัดทําจรรยบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพือเป็ นแนวทางหรือกรอบในการปฏิบตั ิหน้ าทีของนัก
ลงทุน-สัมพันธ์ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด (ข้อมูลจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์อยู่บน website บริษทั )
บริษัท ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง โปร่งใส โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ วยงานทีเกียวข้องตามระเบียบทีได้กําหนดไว้ และยังมีขอ้ มูลทีเกียวกับ
บริษทั แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั (www.tstegroup.com) และในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุนต้องการติดต่อกับบริษทั
สามารถติดต่อมายังบริษทั ได้ที
นายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล
สํานักเลขานุการบริษทั
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
เลขที 90 หมู่ ซอยสยามไซโล ตําบลสําโรงกลางอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-183-4567 หรือส่งอีเมล์มายังบริษทั ได้ที E-mail Address : thaisugar@tstegroup.com
Attention: Company Secretary
และ/หรือ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานฝา่ ยบัญชีและการเงิน
นส. อมรรัตน์ หัตถกรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานฝา่ ยบัญชีและการเงิน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
เลขที 90 หมู่ ซอยสยามไซโล ตําบลสําโรงกลางอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-183-4567
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7.6.5 ผูต้ รวจสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาคุ ณ สมบัติแ ละประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของผู้ส อบบัญ ชีแ ละเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพือเสนอ
ต่อทีประชุมคณะกรรมการและนําเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 256 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านตลอดปี 2563 ของผูส้ อบบัญชี
และเสนอชือผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีประจําปี 256 ของบริษทั
บริษทั

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด
(มหาชน)
และบริษทั ย่อย
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ผูส้ อบบัญชีทีรับผิดชอบ

เลขที

นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
/
หรือ
/
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
หรือ
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
ซึงในกรณีทผูี ส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้
ให้สาํ นักงานฯ จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืนของสํานักงานฯ แทนได้
นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์
หรือ
/
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ
/
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล หรือ
/
นายอาทิตย์ ลิขติ จิตถะ
11566
ซึงในกรณีทผูี ส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้
ให้สาํ นักงานฯ จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืนของสํานักงานฯ แทนได้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีในปี 2564
ในปี 2564 บริษัท ไทยชูก าร์ เทอร์มิเ นิ ล จํา กัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย จ่ า ยค่ า ตอบแทน (Audit Free)
เป็ นจํานวนเงิน 1,3 ,000 บาท (หนึงล้านสามแสนห้าหมืนห้าพันบาทถ้วน) เฉพาะของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล
จํากัด (มหาชน) จํานวน 645,000 บาท (หกแสนสีหมืนห้าพันบาทถ้วน)
ค่าบริการอืนๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
- ไม่ม-ี
อนึง บริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตไม่เป็ นบุคคลหรือมีรายการทีอาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และบริษทั ย่อยและมิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ในเครือ
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. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้ านการกํากับดูแลกิจการ
. . สรุ ปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีของคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ านมา
. . การสรรหา พัฒนา และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าทีของคณะกรรมการ
. . . การสรรหาคณะกรรมการ
ในกรณีทกรรมการและผู
ี
บ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ว่างลง บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
สรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชือกรรมการหรือผูบ้ ริ
หารระดับสูง เพือให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงคน
ใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ในการทํางาน ทักษะจําเป็ นที
ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยไม่จํากัดเพศ และพร้อมอุทศิ เวลาเพือปฏิบตั หิ น้าทีอย่าง
เต็มที รวมทังไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ทังนี ในการแต่งตังกรรมการของ
บริษั ท ฯ นั น ส่ ว นหนึ งจะพิจ ารณาจากฐานข้อ มู ล กรรมการ (Director Pool) หรือ บริษั ท ทีปรึก ษาแล้ ว แต่ ก รณี
(Professional Search Firm) ซึงจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจัดทํา Board Skills
Matrix เพือกํ า หนดคุ ณ สมบัติข องกรรมการทีต้ อ งการสรรหา โดยพิจ ารณาจากทัก ษะทีจํ า เป็ น ทียัง ขาดอยู่ ใ น
คณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดํา เนิ นธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ใหม่ ที
นอกเหนือจากธุรกิจเดิมทีดําเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จาํ เป็ นต้องสรรหาผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ให้ตรง
กับธุรกิจใหม่ทบริ
ี ษทั ฯ จะดําเนินการต่อไป เพือเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แล้วแต่กรณีซงถื
ึ อเป็ นกระบวนการในการแต่งตังกรรมการของบริษทั ฯ
กรรมการอิ สระ
บริษทั ได้กาํ หนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือง โครงสร้างคณะกรรมการเพือส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษทั และแนวทางปฏิบตั ขิ อง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพือสร้างความเชือมันแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของ
การบริหารทีดี บริษัท จึงกําหนดให้คําว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึงกรรมการทีไม่ทําหน้าทีจัดการของบริษทั
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็ นกรรมการทีเป็ นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถอื หุ้นทีมีอํานาจควบคุมและเป็ นผู้ซงไม่
ึ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในลักษณะทีจะทําให้มขี อ้ จํากัดในการแสดงความเห็นทีเป็ นอิสระ
บริษัท กํ า หนดคุ ณ สมบัติข อง กรรมการอิส ระของบริษัท เข้ม กว่ า คุ ณ สมบัติข องกรรมการอิส ระตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี..
เป็ นบุคคลทีถือหุ้นไม่เกินร้อยละ . ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริษัท บริษัทใน
เครือบริษทั ร่วม
.
ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา หรือไม่
เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็ นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือส่วนได้สว่ นเสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
.
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ หรือผูส้ อบบัญชี ในลักษณะทีเป็ นการจํากัด
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีตําแหน่งกรรมการและไม่มปี ระโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง
ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทั ในเครือบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะทีจะทําให้ขาดความเป็ นอิสระ
.
ไม่เป็ นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อนที
ื อาจทําให้ขาดความเป็ นอิสระกับผูบ้ ริหารระดับสูง ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รบั
การแต่งตังให้เป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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.
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุม-ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุมหรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี
.
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือ
ทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่า ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื -หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี
.
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึงเป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
.
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีมีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที
ปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ . ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึง
ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
. ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษทั
. . . การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญ ให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
เพือให้มีก ารปรับ ปรุ ง และการปฏิบ ัติง านอย่ า งต่ อ เนื อง ทังหลัก สูต รการอบรมภายในและภายนอกบริษั ท โดย
คณะกรรมการบริษทั ทุกท่านต้องได้รบั การฝึกอบรม เพือให้เข้าใจการปฏิบตั หิ น้าทีในฐานะกรรมการคณะกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร
The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program ในรอบปี
กรรมการบริษัท มีการอบรม
ดังนี
ลําดับ
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รายชือกรรมการ

อบรม

ไม่อบรม

1

นายปรีชา อรรถวิภชั น์

√

2

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์

√

3

นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล

√

4

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

√

5

นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

√

6

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

√

7

นางกรศิริ พิณรัตน์

√

8

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั

√

9

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

√

10

นายวินย์ ชินธรรมมิตร

√
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อบรม

ไม่อบรม

นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ

√

12

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

√

13

นายพัลลภ เหมะทักษิณ

√

14

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

√

15

นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล

√

หมายเหตุ กรรมการทุกท่านได้เข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกท่านแล้ว
การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
สําหรับกรรมการทีเข้ารับตําแหน่ งใหม่ในคณะกรรมการของบริษทั บริษทั ได้จดั เตรียมเอกสารให้กรรมการ
ใหม่ได้รบั ทราบนโยบายธุรกิจรวมทังข้อมูลทีเกียวข้อง เช่น โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการและขอบเขตอํานาจ
หน้าที โครงสร้างทุน ผูถ้ อื หุน้ แนวทางการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน รวมทังกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทัง
ส่งมอบคู่มอื สําหรับกรรมการ ซึงเป็ นข้อมูลทีเป็ นประโยชน์สําหรับการเป็ นกรรมการบริษัทให้กบั กรรมการทังนีคู่มอื
กรรมการประกอบด้วย
1. พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง)
2. ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดีี สาํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน
3. จรรยาบรรณธุรกิจ
4. หนังสือรับรองบริษทั วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
5. คู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียนของ ก.ล.ต.
6. หนังสือรายการทีเกียวโยงกันของบริษทั จดทะเบียน
7. หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียน
8. รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี ของบริษทั ฉบับล่าสุด
ทังนี บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารเยียมชมกิจการ และการพบปะหารือกับประธานกรรมการ รวมทังประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร เพือสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อีกด้วย
ในกรณีกรรมการทียังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดําเนินการส่งเข้ารับการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
. . . การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลงานตนเองแบบรายบุคคล และแบบทังคณะกรรมการบริษทั รวมทัง
แบบคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง เพือช่วยให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยได้มกี าร
พิจารณาทบทวนผลงานประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ทผ่ี านมาโดยมีวตั ถุประสงค์ในการนําผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีและเพิมประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการโดยใช้ “แบบฟอร์มการ
ประเมิน ตนเองทังแบบรายบุคคล คณะกรรมการทังคณะ และคณะกรรมการชุ ดย่อยทังคณะ” ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ภายหลังคณะกรรมการแต่ละคณะประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฎิบตั งิ าน
กลับมายังสํานักเลขานุการบริษทั และเลขาคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพือรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละ
คนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับทราบต่อไป
หลัก เกณฑ์ก ารประเมิน ผลงานของคณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย (ทังคณะและ
รายบุคคล)
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ได้นําแบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษทั ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึงหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
การประเมิ นตนเองของกรรมการทังคณะ ประจําปี 2564
การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริษทั
หัวข้อประเมิ น
โครงสร้างและ บทบาท หน้ าที การประชุม การทําหน้ าที ความสัมพันธ์
คุณสมบัติของ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการ ของกรรมการ กับฝ่ ายจัดการ
ลําดับ

ผูป้ ระเมิ น

ของกรรมการ

บริ ษทั

บริ ษทั

1 นายปรีชา อรรถวิภัชน์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

2 นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

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 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

4.00

3.90

4.00

3.86

4.00

4.00

3.96

ดีมาก

5 นายสุวฒั น์ สัมมาชีพวิศวกุล
6 นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

3.69

4.00

3.89

4.00

4.00

3.50

3.85

ดีมาก

7 นางกรศิริ พิณ รัตน์

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 นายชลัช ชินธรรมมิตร์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

10 นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

3.77

4.00

4.00

3.71

4.00

3.50

3.83

ดีมาก

11 นายธนดล สุจิภิญโญ
12 นายวินย์ ชินธรรมมิตร

4.00

4.00

3.89

4.00

4.00

4.00

3.98

ดีมาก

3.23

2.90

3.22

3.00

3.20

3.33

3.15

ดีมาก

13 นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

14 นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล

3.85

3.75

3.89

4.00

4.00

4.00

3.92

ดีมาก

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.83

3.97

ดีมาก

3.82

ดีมาก
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คณะกรรมการ

15 นายพัลลภ เหมะทักษิณ
ภาพเฉลียรวม

บริ ษทั

การพัฒนา
ตนเองของ
และการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร
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การประเมิ นคณะกรรมการบริษทั แบบทังคณะ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

หัวข้อประเมิ น

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

3.83
3.79
.85
.80
3.87
.81
.83

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั
บทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
การทําหน้าทีของกรรมการบริษทั
ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษทั และการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ภาพรวมเฉลีย

ผลการประเมิ นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล

รายคณะ

ลําดับ

หัวข้อประเมิ น

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

1
2
3

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลีย

4.00
4.00
3.95
.98

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.00
4.00
3.97
3.99

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการประเมิ นคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
รายบุคคล

รายคณะ

ลําดับ

หัวข้อประเมิ น

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

1
2
3

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.67
3.67
3.67

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.69
3.69
3.69

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ภาพรวมเฉลีย

3.67

ดีมาก

3.69

ดีมาก

ผลการประเมิ นคณะกรรมการบริหารความเสียง
รายบุคคล

รายคณะ

ลําดับ

หัวข้อประเมิ น

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)

คะแนนเต็ม
4

1
2
3

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.98
3.97
3.96

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.99
3.99
3.97

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ภาพรวมเฉลีย

3.97

ดีมาก

3.98

ดีมาก
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ผลการประเมิ นตนเองของประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร (CEO)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวข้อประเมิ น
ความเป็ นผูน้ ํา
การกําหนดกลยุทธ์
การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
การวางแผนและผลการปฏิบตั ทิ างการเงิน
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
การบริหารและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
การสืบทอดตําแหน่ ง
ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว
ภาพรวมเฉลีย

ผลประเมิ น
(ร้อยละ)
3.5
3.7
3.8
3.7
4.0
2.5
3.5
3.3
4.0
3.7
3.6

คะแนนเต็ม
4
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ทังนีการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าทีบริหารนัน ผลการประเมินจะเป็ นส่วนหนึงของการกําหนด
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริหารในแต่ละปี ดว้ ย
. . การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ในปี 2564 ได้มกี ารกําหนดการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหน้าทังปี จํานวนทังหมด 12 ครัง แต่เนืองจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงยกเลิกการประชุม วันที / /
จํานวน ครัง คงเหลือการ
ประชุม ทังสิน ครัง และเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อีกจํานวน 1 ครัง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ทุ ก ครังจะมีฝ่า ยบริห ารเข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ครัง เพือรายงานผลการ
ดําเนินงานนําเสนอข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทั เพือให้สามารถ นําไป
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทังนี กรรมการบริษทั เข้าประชุมเฉลียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมในรอบปี 2564 ดังนี
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ตารางประชุมจํานวนครังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ลําดับที

ชือ - สกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั

คณะกรรมการ
บริ ษ ัท
เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

11/11

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริ หารความเสียง

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

100

-

-

-

-

-

-

-

11/11

100

11/11

100

-

-

-

-

11/11

100

4/4

100

1/1

11/11

100

11/11

100

-

-

11/11

100

11/11

100

-

11/11

100

-

-

11/11

100

-

-

11/11

100

-

การประชุมโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการ

การประชุม
ผู้ถอื หุ้น

เข้าประชุม

ร้อยละ

เข้าประชุม

ร้อยละ(%)

-

1/1

100

1/1

100

-

-

1/1

100

1/1

100

100

4/4

100

1/1

100

1/1

100

-

-

4/4

100

1/1

100

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

4/4

100

1/1

100

4/4

100

1/1

100

1/1

100

4/4

100

-

-

4/4

100

1/1

100

1/1

100

-

-

-

1/1

100

-

-

1/1

100

1/1

100

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

1

นายปรีชา

อรรถวิภชั น์

2

นายประภาส

ชุตมิ าวรพันธ์

3

นายสุ วฒั น์

สัมมาชีพวิศวกุล

4

นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

5

นายพงศ์

ชินธรรมมิตร

6

นางพวงทิพย์

ศิลปศาสตร์

7

นางกรศิร ิ

พิณรัตน์

8

นางสาวจุฑาทิพย์

อรุณานนท์ชยั

9

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริษทั

11/11

100

-

-

10

นายวินย์

ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษทั

11/11

100

-

-

1/1

100

1/1

100

11

นายธนดล

สุ จภิ ญ
ิ โญ

กรรมการบริษทั

9/11

82

-

-

1/1

100

1/1

100

12

นางเยาวนุช

เดชวิทกั ษ์

กรรมการบริษทั

11/11

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

11/11

100

11/11

100

-

-

-

-

4/4

100

1/1

100

ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสียง
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/กรรมการบริษทั /
กรรมการบริการความเสียง
กรรมการบริษทั /รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสียง/กรรมการสรรหาและ
กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริษทั /กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

13)

นายพัลลภ

เหมะทักษิณ

กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสียง

14

นายกมนดนัย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริษทั

11/11

100

15

นางสาวยุรพรรณ

เจนลาภวัฒ นกุล

กรรมการบริษทั

11/11

100
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-

-

-

-

1/1

100

1/1

100

1/1

100

1/1

100

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

บริษทั ฯ กําหนดแผนการประชุม ของปี 2565 ของการประชุมผูถ้ อื หุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มฝี ่ายจัดการ เป็ นการล่วงหน้า โดยได้รบั อนุ มตั แิ ผนการประชุมจาก
คณะกรรมการบริษทั ครังที 10/2564 เมือวันที 25 พฤศจิกายน 2564 เป็ นดังนี (ตารางการประชุมนีอาจมีการเปลียนแปลง
ได้ และยังไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ)
ครังที

บริษทั
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

บริหาร
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ความเสียง สรรหาฯ
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

ผูถ้ ือหุ้น
/ /

ไม่มีฝ่ายจัดการ
/ /

ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิ น)
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าทีทบทวนพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลสําหรับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมทังพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจ และภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของ
บริษทั ทังนีบริษทั ได้ขออนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ครังที 1/2564 เมือวันที 29 เมษายน 2564 มีมติอนุ มตั ิเฉพาะเบีย
ประชุมประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2564 เป็ นดังนี.- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ 80,000. - บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ 20,000. – บาท –
เบียประชุมคณะกรรมการ
ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง) 18,000.- บาท
กรรมการ (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง) 12,000.- บาท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 12,000. - บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ 6,000. - บาท
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เบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครังละ
เบียประชุมประธาน ครังละ 12,000.- บาท
เบียประชุมกรรมการ ครังละ 6,000.- บาท
คณะกรรมการบริหาร ในปี 2564 ไม่มคี ่าตอบแทนรายเดือน
เบียประชุมคณะกรรมการบริหาร ต่อท่าน ครังละ
เบียประชุมประธาน
เบียประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)

ครังละ ,
ครังละ ,

.- บาท
.- บาท

สําหรับเงินโบนัสทีประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี ครังที 1/2564 เมือวัน ที 29 เมษายน 2564 มีมติอนุ มตั ใิ ห้
จ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในปี ทผ่ี านมา
ค่าตอบแทนกรรมการทีเป็ นตัวเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย:บาท
รายชื อกรรมการ

1.นายปรี ชา อรรถวิ ภชั น์
2.นายประภาส ชุ ติมาวรพันธ์
3.นายสุ วัฒน์ สัมมาชี พวิ ศวกุ ล
4.นายชนะชัย ชุ ติมาวรพันธ์
5.นายพงศ์ ชิ นธรรมมิตร
6.นางพวงทิพย์ ศิ ลปศาสตร์
7.นางกรศิ ริ พิ ณรัตน์
8.นางสาวจุ ฑาทิพย์ อรุ ณานนท์ชัย
9.นายชลัช ชิ นธรรมมิตร์
10.นายวิ นย์ ชิ นธรรมมิตร
11.นายธนดล สุ จิภิญโญ
12.นางเยาวนุช เดชวิ ทกั ษ์
13.นายพัลลภ เหมะทักษิณ
14.นายกมนดนัย ชิ นธรรมมิตร์
15.นางยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุ ล
รวม

ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
960,000.00
240,000.00
240,000.00
144,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
72,000.00
240,000.00
72,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
3,360,000.00
288,000.00

TSTE
โบนัสกรรมการ
ตรวจสอบ

36,000.00

18,000.00
18,000.00

72,000.00

รวม
ค่ าเบียประชุ ม
216,000.00
144,000.00
180,000.00
156,000.00
210,000.00
162,000.00
156,000.00
150,000.00
144,000.00
144,000.00
132,000.00
144,000.00
156,000.00
144,000.00
144,000.00
2,166,000.00

โบนัส
370,000.00 1,546,000.00
70,000.00 454,000.00
60,000.00 660,000.00
70,000.00 466,000.00
60,000.00 510,000.00
60,000.00 552,000.00
60,000.00 546,000.00
60,000.00 450,000.00
60,000.00 444,000.00
60,000.00 444,000.00
60,000.00 432,000.00
60,000.00 444,000.00
60,000.00 456,000.00
60,000.00 444,000.00
50,000.00 434,000.00
850,000.00 8,282,000.00

ค่าตอบแทนอืนๆ ทีมิ ใช่ตวั เงิ น
ประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจําปี โดยเป็ นการประกันกลุ่มรวมกับพนักงานทังองค์กร
8.1.3 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ มีการส่งบุคคลเพือเป็ นตัวแทนของบริษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ โดยคํานึงถึงการมีประวัตแิ ละคุณสมบัตทิ ไม่
ี เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตังตัวแทน
เพือดําเนินการดังกล่าว และเพือเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ในการลงมติของกรรมการ กรรมการทีเป็ น
ตัวแทนของบริษทั ฯ ในการประชุมของบริษทั ย่อย ในเรืองต่อไปนีต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
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คณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ในคราวประชุม ครังที 5/2561 เมือวันที 31 พฤษภาคม 2561
มีมติอนุ มตั ินโยบายการกํากับดูแลบริษัทย่อย ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
1. การเปลียนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารของบริษทั
ย่อย รวมถึงการลงมติเลือกกรรมการทีออกก่อนครบ หรือตามวาระ
2. การแต่งตังการถอดถอน การต่ออายุของผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ย่อย และผูด้ ํารงตําแหน่ง
ระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผูบ้ ริหารสูงสุดลงมา รวมถึงผูม้ ตี ําแหน่ งเทียบเท่ารายที 4 ทุกราย และการ
กําหนด และ/หรือ เปลียนแปลงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทงหมดของบุ
ั
คคลดังกล่าว (ทังนีในเรืองทีมี
ความอ่ อ นไหวให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ า ตอบแทนของบริษ ทฯ พิจ ารณาเห็น ชอบก่อน
เพือนําเสนอให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการ)
3. การประกาศจ่ายปนั ผลระหว่างกาล และการประกาศจ่ายปนั ผลประจําปี ของบริษทั ยอ่ย
4. การอนุมตั งิ บประมาณประจําปี ของบริษทั ย่อย
5. การอนุ มตั ิงบลงทุนต่างๆ ของบริษัททีมีสาระสําคัญในมูลค่าโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท ของบริษทั
ย่อยนอกเหนือจากทีอนุมตั ใิ นงบประมาณประจําปี แล้ว
6. การแต่งตังหรือเปลียนแปลงผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย
7. การเข้าลงทุนการร่วมลงทุนการประกอบกิจการ หรือการก่อให้เกิดภาระผูกพันอืนใด นอกเหนือจากการ
ประกอบธุรกิจปกติ ทีมีสาระสําคัญในมูลค่าคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกันมากกว่า 100 ล้านบาท
ของบริษทั ย่อย
8. การเข้าทํารายการระหว่างกันทีก่อนให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็ นธุรกิจ
ปกติหรือธุรกิจไม่ปกติของบริษัทย่อย โดยพิจารณาในภาพของงบการเงินรวม ทังนีให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นก่อน
9. การลงมติใด ๆ ทีอาจก่อให้เกิดการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยในภายหลัง
10. เรืองอืนๆ ทีมีสาระสําคัญทีจะส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ
ทังนี บริษทั กําหนดให้มกี ลไกในการกํากับดูแลทีมีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
การทํารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลทีเกียวโยง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ หรือการทํารายการ
สําคัญอืนใดของบริษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการ
ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทํานองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั และมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอ รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
. . การติ ดตามให้มีการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ในการกํา กับดูแลกิ จการ
บริษัทมีความมุ่งมันทีจะพัฒนาปรับปรุง “การกํากับดูแลกิจการทีดี” และ “จริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างต่ อเนื อง โดยให้หน่ วยงานทีเป็ นกลางจากภายนอกทํา การประเมินทุ กปี เพือนํ า ผลไปปรับปรุง ให้
เหมาะสมยิงขึน และเผยแพร่ผลการประเมินให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทราบอย่างทัวถึง โดยผลประเมินการกํากับดูแล
กิจ การตามโครงการสํา รวจการกํา กับ ดูแ ลกิจ การบริษัท จดทะเบีย นไทยประจํา ปี 2564 (Corporate Governance
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Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย ร่ ว มกับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ได้รบั การจัดอันดับในระดับ
“ดีเลิศ” (Corporate Governance Score Excellent) เกรด ดาว และและเป็ นหนึงในบริษทั Top Quartile
ของหุ้นที มี Market Capital 1,000 – 2,999 ล้านบาท
นอกจากนี บริษัทได้มกี ารติดตามในอีก 4 ประเด็น เพือให้เกิดการปฏิบตั ติ ามการกํากับดูแลกิจการทีดี โดย
สามารถติดตามผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย ดังนี
. . . . การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลการติ ดตาม
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีเพือผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ทีมีส่วน
เกียวข้องหรือเกียวโยงกับรายการทีพิจารณาต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกียวโยงของตนในรายการ
ดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมทังได้กําหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูส้ อดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวซึงทีผ่านมายังไม่เคยมีปญั หาดังกล่าวเกิดขึน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง หากมีเรืองเกียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระ
ใดทีกรรมการเกียวข้องหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียนันกรรมการดังกล่าวจะงดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ซึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะเมือมีการเปลียนแปลง
การถือหลักทรัพย์บริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบและรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีซือขาย โอน หรือรับโอน ซึงจะรายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการตามหัวข้อ “รายงาน
การเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร” ซึงกําหนดไว้ตายตัวในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง
การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ดําเนินงานโดยยึดมันและให้ความสําคัญในการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีจงึ จัดให้มกี าร
ควบคุมดูแลและป้องกันเกียวกับการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวโยงกันหรือ
รายการระหว่างกัน อย่า งเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมทีดีโดยถือ เป็ นหนึ งในจรรยาบรรณสํา คัญทีกรรมการและ
พนักงานต้องยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดเพือเป็ นทีเชือถือและไว้วางใจของผูท้ มีี ส่วนได้เสียทุกฝา่ ยซึงมีหลักเกณฑ์ทสํี าคัญ
ดังนี
- คณะกรรมการรบริษทั ได้กําหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทํารายการทีเกียว
โยงกันและกําหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทํารายการทีต้องผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและดูแ ลให้มีก ารปฏิบ ัติเ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ข องสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
- กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีมีผลประโยชน์เกียวข้องกับธุรกรรมทีทํากับบริษทั หรือบริษทั
ย่อยของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุ มตั ิธุรกรรมดังกล่าวและให้การกําหนดราคาเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมยุตธิ รรมตามเงือนไขการค้าโดยทัวไปเสมือนการทํารายการกับบุคคลทัวไป
- กําหนดให้มกี ารนําเสนอรายการทีเกียวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
ขออนุ มตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและตามหลักเกณฑ์ทสํี านักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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- คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดหลักการให้สามารถทํารายการทีเกียวโยงกันได้ระหว่างกรรมการผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องของบริษทั ทีทํากับบริษทั หรือบริษทั ย่อยได้ หากรายการนันมีขอ้ ตกลงทางการค้าเหมือนที
ทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไป
- ในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัทบริษัท
กําหนดให้เป็ นธุรกรรมทีมีเงือนไขหรือข้อกําหนดทีเป็ นปกติเหมือนกับธุรกรรมทีทํากับบุคคลทัวไปทีมีความเสียงในระดับ
เดียวกันหรือเป็ นกรณีทได้
ี รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั ย่อยตามแต่กรณี
การทํา ธุรกรรมดังกล่าว ในรอบปี 2564 ทีผ่านมา บริษทั ได้ตรวจสอบกรณีทอาจก่
ี
อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และไม่พบการกระทําใดทีขัดแย้งกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามทีบริษัทกําหนด เพือ
ยกระดับการกํา กับดูแลกิจการภายในองค์กร ในปี ทผ่ี านมาบริษทั ได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจใน ส่วนของความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นป้องกันการนําข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพือให้ครอบคลุมป้องกันและลดความเสียงในเรือง
ดังกล่าว
8.1.4.2 การใช้ข้อมูลภายในเพือแสวงหาผลประโยชน์และผลการติ ดตาม
บริษทั มีนโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูลความโปร่งใส รายงานทางการเงินและดําเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอืนๆทีเกียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั ทีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเชือถือได้และทันเวลา
อย่างสมําเสมอให้กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนบุคคลทัวไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อบังคับและระเบียบทีเกียวข้องเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมือกรรมการบริษัทหรือ
ผู้บ ริห ารมีก ารเปลียนแปลงการซือขายหุ้น ตามข้อ กํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือนและกําหนดให้จดั ส่งรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้แก่
บริษทั ภายหลังจากทีได้ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วทุกครังหาก
มีการเปลียนแปลง
สําหรับในการดูแลเรืองการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท นัน บริษัทถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษทั อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิงข้อมูลภายในทียัง
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลทีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ทีจะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลทีได้จากการ
เป็ นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรืองการทําธุรกิจทีแข่งขันกับบริษัทหรือธุร กิจ
ทีเกียวเนื องไม่ ใช้ข้อ มูล ภายในเพือประโยชน์ ของตนในการซือขายหุ้น ของบริษัทหรือ ให้ข้อ มูล ภายในแก่ บุค คลอืน
เพือประโยชน์ ในการซือขายหุ้นของบริษัท รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ไปแล้ว ทังนีบริษทั ใช้ระบบ
ควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายในเช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั จากบุคคลภายนอก กําหนดระดับการเข้าถึง
ข้อมูลของบริษทั ให้กบั พนักงานในระดับต่างๆให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ ในกรณีทผูี บ้ ริหารหรือพนักงานมีสว่ นร่วม
ในการทํางานเฉพาะกิจทีเกียวกับข้อมูลทียังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึงงานนันๆ เข้าข่าย
การเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อการเคลือนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานเหล่านัน
จะทําการเก็บรักษาข้อมูลภายในจนกว่า จะมีก ารเปิ ด เผยข้อ มูล ต่ อ ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการดูแลเรืองการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั นัน บริษทั ได้กาํ หนดไว้
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ในข้อบังคับการทํางานของพนักงาน ทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษในกรณีทพนั
ี กงานผู้ใดหลีกเลียงหรือฝ่าฝื นวินัย
ทีกําหนดไว้ให้ถอื ว่าพนักงานผูน้ นทํ
ั าผิดวินยั และต้องได้รบั โทษตามลักษณะความผิด
ในปี
บริษัททบทวนกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน (รายละเอียดปรากฎในจรรยาบรรณธุรกิจ) ซึงประกาศไว้บน Web site บริษัท) และแยกจรรยาบรรณ
พนักงาน นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน นโยบายการแจ้งเบาะแสผูก้ ระทําความผิด โดยฝา่ ยทรัพยากรบุคคลจะทําเป็ นคู่มอื
สําหรับดูแลพนักงานให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกล่าว
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการนําข้อมูล
ภายในของบริษทั ฯ ซึงยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพือแสวงหาประโยชน์สว่ นตน ดังนี
1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกียวกับหน้ าทีในการจัดทํารายงานการถือ
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ อยู
ี ่กนิ ด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ นิติ
บุคคลทีบุคคลดังกล่าวถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด และมีสดั ส่วนการถือ
หุน้ มากทีสุดในนิตบิ ุคคลนัน ทังนีให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในประกาศที สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึง
การรายงานในกรณีทมีี บุคคลอืนใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ด้วย ทังนี การรายงานกรณีทมีี บุคคลอืน (Nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าไว้แทนนันให้
ระบุ ร ายการดัง กล่ า วแยกต่ า งหากจากกรณี ถื อ หลัก ทรัพ ย์ แ ละสัญ ญาซือขายล่ ว งหน้ า เองโดยตรง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
รวมทังการรายงานการได้มาหรือจําหน่ ายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตน คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
2. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิมเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนีให้แก่เลขานุ การบริษัท ในวันเดียวกับวันทีส่งรายงานต่ อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ เพือรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป
3. บริษัท ฯ ห้า มกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานของบริษัท ฯ ทีได้ร ับ ทราบข้อ มู ล ภายในของบริษัท ฯ
นํ าข้อมูลนันไปใช้ประโยชน์ด้วยการซือขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวแก่บุคคลอืน รวมทังบุคคลในครอบครัว ทีอาจนําข้อมูลนันไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึงหากเกิด
กรณีดงั กล่าวขึน ทังผู้ให้ข้อมูลและผู้รบั ข้อมูลทีนํ าไปใช้ประโยชน์ อาจต้องมีความผิดตามทีกฎหมายที
กํ า หนดไว้ รวมทัง บริษัท ฯ ถือ ว่ า เป็ น ความผิด ทางวินั ย ตามข้อ บัง คับ การทํ า งานของบริษัท ฯ โดย
จะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์
ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจาก
กรรมการแล้วแต่กรณี เป็ นต้น
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นอกจากนีบริษัทฯ กําหนดช่วงห้ามซือขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทีเกียวข้องทีได้ล่วงรูง้ บการเงินของบริษทั ฯ หรือข้อมูลอืนใดทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท กระทํา การ หรือ ยิน ยอมให้ผู้อืนใช้ข้อ มูล ดัง กล่ า วกระทํา การซือขายหลัก ทรัพ ย์ของบริษัท
ในช่วงหนึงเดือน ก่อนทีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน และต้องไม่ซือขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา ชัวโมง นับแต่ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลนันสู่สาธารณะผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4. บริษทั ฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทีลาออกแล้วเปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริษทั ฯ
ทีตนได้รบั ทราบจากการปฏิบตั หิ น้าทีให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาํ
ให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทั ฯ และคู่คา้ ของบริษทั ฯ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
มีหน้าทีเก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษทั ฯ และมีหน้าทีในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ
เพือประโยชน์การดําเนินุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน โดยมิให้ขดั ต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ทังนี ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงงานของบริษทั ฯ นําความลับและ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษทั ฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษทั อืนทีตนเองเป็ นผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
สําหรับการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้า
ทีแจ้งเรืองการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทนั ที ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันทีซือ ขาย โอนและรับโอนและแจ้ง
เลขานุการบริษทั เพือรายงานคณะกรรมการบริษทั เพือทราบ
นอกจากนี บริษัทมีการดูแลเรืองการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีนโยบายห้าม
กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทีมีส่วนเกียวข้องกับการรับรู้ขอ้ มูลภายในทีมีสาระสําคัญของบริษัท
และบริษทั ย่อย ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ กียวข้อง รวมถึงการซือขายหลักทรัพย์
ของบริษทั โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีอยู่ในหน่วยงานทีทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซือขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และกรรมการ ผูบ้ ริหารสูงสุด หรือผูด้ ํารงตําแหน่ง
ระดับบริหาร รายแรก นับต่อจากผูบ้ ริหารสูงสุดลงมาทุกราย รวมถึงคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิตภิ าวะจะต้องรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน วันนับจาก
ดํารงตําแหน่ ง และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน วันทําการนับจากวันทีมีการเปลียนแปลง
นอกจากนี กรรมการต้องรายงานการถือหุน้ ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อ ยทุ ก สินไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจ ารณาการถือ ครองหลักทรัพ ย์ของกรรมการและรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบภายใต้กจิ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ทังนี ในปี
ไม่ มีก รณี ก รรมการบริษัท หรือ ผู้บ ริห ารระดับ สูง ของบริษัท ดํา เนิ น การซือขายหลักทรัพย์
โดยใช้ขอ้ มูลภายในแต่อย่างใด
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. . . นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันและผลการติ ดตาม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครังที 10/2563 เมือวันที พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรับปรุง ปี 2563 และคูม่ ือบริ หารความเสียงด้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรับปรุง ปี 2563 และประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยบริ ษัทจะไม่
เรี ยก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทําธุรกิจกับบุคคล และ/หรื อ นิติบคุ คลทีเกียวข้ องกับทุจริ ตคอร์ รัปชัน และบริ ษัทจะไม่จา่ ยเพือให้ มา
ซึงงาน/ธุรกิจ ในลักษณะไม่เป็ นธรรม ทังนี บริ ษัทได้ รับการรับรองฐานะสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ประจําไตรมาส ปี
(Certified) โดยได้เปิ ดเผยนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2563 และคูม่ ือบริ หารความเสียงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรับปรุง ปี 2563 และการประกาศเจตนารมณ์
และการได้ รับการรับรองเป็ นแนวร่วมต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ไว้บนเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com
บริษทั จัดให้มกี ารประเมินความเสียงต่อการเกิดคอร์รปั ชัน ไปพร้อมกับการประเมินความเสียงขององค์กร โดย
ทุกฝ่ายงานได้ดําเนินการวิเคราะห์เพือระบุว่ากิจกรรมทีปฏิบตั ิอยู่มเี หตุการณ์ ความเสียงอะไรบ้างทีได้เกิดขึนหรือ มี
โอกาสจะเกิดขึน และส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างไร จากการประเมินความเสียงด้านคอร์รปั ชันประจาปี
พบว่ามีความเสียงทีเป็ นส่วนหนึงของการดําเนินงานตามปกติ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย โดยทัง หัวข้อย่อยมีความ
เสียงในระดับตํา โดยการกําหนดแนวปฏิบตั เิ พือควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสียงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน และการ
สือสารและฝึ กอบรมแก่พนักงานเพือให้ความรู้เกียวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึง
กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน และการให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทังหมดแล้ว
แนวปฏิ บตั ิ เกียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพือป้ องกันและติ ดตามความเสียงจากการทุจริต
บริษทั ฯ กําหนดให้มแี นวปฏิบตั เิ กียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพือป้องกันและติดตามความเสียงจากการทุจริต
และคอร์รบั ชัน สรุป ดังนี
1. จัด ให้มีก ระบวนการตรวจสอบ ประเมิน ระบบการควบคุ มภายใน และการบริห ารความเสียงทีครอบคลุม
ระบบงานสําคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซือจัดจ้าง การจัดทําสัญญา ระบบการจัดทําและ
ควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชําระเงิน เป็ นต้น ทังนีเพือป้องกันและติดตามความเสียงจากการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับแนวทางในการแก้ไขทีเหมาะสม
2. จัดให้มชี ่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝา่ ฝืน การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รปั ชันหรือข้อสงสัยในรายงาน
ทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในโดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษา
ข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทังมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริษทั ฯ
และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้อง กรณีสามารถติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนได้ บริษทั ฯ จะแจ้งผลการดําเนินการ
ให้รบั ทราบเป็ นลายลักณ์อกั ษร
3. หัวหน้าสายงานทีเกียวข้องต้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ิงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี)
และรายงานให้ผมู้ อี าํ นาจทราบตามลําดับ
แนวทางในการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางปฏิ บตั ิ ในการป้ องกันการมีส่วนเกี ยวข้องกับการ
คอร์รปั ชัน
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บริษทั ฯ กําหนดให้มแี นวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกันการมีสว่ นข้องกับการ
คอร์รปั ชัน ดังนี
1. จัดให้มฝี ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสียง การกํากับดูแล
กิจการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนือง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี ทได้
ี รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลตรวจสอบทีมีนยั สําคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. กําหนดให้ฝ่ายบริหารความเสียงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสียงจากการ
ทุจริตและคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือง เพือให้การนํ ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิท ธิผ ล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่ อ ต้านทุจริตคอร์ร ัปชันอย่า งสมําเสมอ โดย
นํ าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสียง และรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
อย่างทันเวลาและสมําเสมอ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานทีมีเหตุอนั ควรให้เชือ
ว่ามีรายการ หรือการกระทําซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝื น การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
ป้องกันการมีสว่ นเกียวข้องกับการคอร์รปั ชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควมคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ทังนี ในรอบปี ทผี ่านมา ไม่มกี รณีกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารระดับสูง หรือพนักงานของบริษทั ทุจริตคอร์รปั ชัน
แต่อย่างใด
. . . ผลการติ ดตามข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกียวกับการกระทํา
ความผิด กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินทีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในทีบกพร่องต่อคณะกรรมการ
บริษทั ทังนีให้เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ฯจะนําเสนอเป็ นนโยบายแยกต่างหาก
และประกาศให้พนักงานได้รบั ทราบทัวกัน
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษทั กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีความโปร่งใส ซือสัตย์ และมีจริยธรรม
ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนันคณะกรรมการบริษทั จึงได้กําหนดนโยบายการ
แจ้งเบาะแสการกระทําผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนีขึนมาใช้ปฏิบตั ิ เพือเป็ นการคุม้ ครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ทีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกียวกับการกระทําผิด หรือทุจริตต่อ
บริษทั ฯ
1. วัตถุประสงค์
1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ
สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตใดๆ ทีเกียวข้องกับบริษทั ฯ
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1.2 กําหนดช่องทางทีปลอดภัยและเป็ นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต
เพือปกป้องบุคคลใดก็ตามให้สามารถให้ขอ้ มูลในเรืองทีตนเป็ นกังวลได้อย่างมันใจ
1.3 ให้ความคุม้ ครองแก่ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมทัง ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ
แก่ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลียนแปลงตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานทีทํางาน
พนักงงานไล่ออก การหยุดดําเนินธุรกรรมทางการค้าต่างๆ และกระทําการอืนใดทีมีลกั ษณะการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นธรรม
หรือผลเสียหายแก่ผแู้ จ้งเบาะแสโดยชือผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสและข้อมูลทีแจ้งจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
2. คํานิ ยาม
2.1 บริษทั ฯ หมายถึง บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย ได้แก่บริษทั ที เอสคลังสินค้า
จํากัด บริษัท ทีเอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด บริษัท ทีเอสขนส่ง และโลจิสติกส์ จํากัด และบริษัท ที เอส จี
เทรดดิง จํากัด
2.2 พนักงงาน หมายถึง บุคลากรทุกคนของ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย รวมถึง
กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ
2.3 ผู้ร้อ งเรีย นหรือ ผู้แ จ้ง เบาะแส หมายถึง บุ ค คลทีเปิ ด เผยข้อ มูล ของการกระทํา หรือ การทุ จ ริต หรือ การผิด
จรรยาบรรณใดๆ ทีตนเองได้พบเห็น
2.4 ผูถ้ ูกร้องเรียน หมายถึง บุคคลทีถูกร้องเรียน หรือมีสว่ นเกียวข้องกับเรืองทีได้รอ้ งเรียน
3. ผูม้ ีสิทธิ รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูท้ มีี สว่ นได้เสีย และบุคคลอืนๆ ทีพบเห็นการกระทําทีฝา่ ฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั และการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน
4. ในกรณี ผแู้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน มีข้อร้องเรียน ให้ส่งข้อเรืองร้องเรียนมายัง
4.1 ผูบ้ งั คับบัญชาในทุกระดับ
4.2 หัวหน้าสูงสุดของฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
4.3 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. วิ ธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษัท ฯ ได้กํา หนดวิธีก ารและช่ อ งทางการร้อ งเรีย นและแจ้ง เบาะแส ซึงผู้ร้อ งเรีย นหรือ แจ้ง เบาะแสสามารถ
ดําเนินการได้ ดังนี
5.1 สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5.2 ผ่านช่องทางอีเมลล์ของบริษทั คือ thaisugar@tstegroup.com หรือ
5.3 ผ่านช่องทางฝา่ ยทรัพยากรบุคคล ที prasert@tstegroup.com
ทางไปรษณีย์
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
เลขที 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
5.4 ตูร้ บั หนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสทีบริษทั กําหนดขึน หรือ
5.5 แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของเลขานุการบริษทั ที scretary@tstegroup.com
ทางไปรษณีย์
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เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
เลขที 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
5.6 ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึงเป็ นกรรมการอิสระ) มีทอยู
ี ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
เลขที 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
5.7 ในกรณีทผูี ้รอ้ งเรียนเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยชือต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานทีชัดเจนเพียงพอที
แสดงให้เ ห็น ว่ า มีเ หตุ อ ัน ควรเชือว่ า มีก ารกระทํ า ทีเป็ น การฝ่ า ฝื น กฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรือ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน
ทังนี การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็ นความลับทีสุดและผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถร้องเรียน
ได้มากกว่าหนึงช่องทาง และไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทําให้บริษทั สามารถ
แจ้งผลการดําเนินการ หรือรายละเอียดเพิมเติมในเรืองทีร้องเรียนให้ทราบได้
6. ขันตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
6.1 ผู้รบั ข้อร้องเรียนและเบาะแสจะเป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้บุคคล หรือหน่ วยงานที
ไว้วางใจเป็ นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อเท็จจริงและเบาะแสกระทําผิดหรือการทุจริตตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณีโดยดําเนินการด้วยความเป็ นอิสระและเทียงธรรม รวมทัง บริษทั ฯ จะดําเนินการลงโทษ
ทางวินยั หรือหรือดําเนินคดีทาง กฎหมายกับผูก้ ระทําผิด ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและทุจริต
6.2 ในกรณีทีผู้บงั คับบัญชาหรือผู้รบั เรืองร้องเรียนรับทราบเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมทังพบว่า
มี ก ารกระทํ า ผิ ด หรื อ ทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึนจริ ง ให้ แ จ้ ง ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คลภายในภายใน 7 วัน
เพือดําเนินการตามขันตอนการสอบสวนทีกําหนดไว้ และจัดทํารายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
6.3 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึงคนใดหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องมาให้ขอ้ มูลหรือ
ขอให้จดั ส่งเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องมาเพือตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามความเหมาะสมเป็ นแต่กรณีไป
6.4 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริง บริษทั ฯ จะมีมาตราการดําเนินการ ดังต่อไปนี
- ในกรณีทข้ี อร้องเรียนเป็ นเรืองทีบริษทั กระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณบริษทั
โดยผูร้ อ้ งเรียนเสนอเรืองทีพบการกระทําผิดพร้อมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ทิ ถูี กต้อง
ต่ อ ผู้มีอํา นาจดํา เนิ น การพิจ ารณา และในกรณี ทีเป็ น เรืองสํา คัญ เช่ น เป็ น เรืองทีกระทบต่ อ ชือเสีย ง
ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินบริษทั ขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษทั หรือเกียวข้อง
กับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบแจ้งเรืองดังกล่าวหรือข้อเท็จจริงและเสนอ
แนวทางในการดําเนินการ เพือเสนอเรืองต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเบืองต้น ก่อนนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณารับทราบ เพือดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
7. การคุ้มครองปกป้ องผูแ้ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการกระทําผิดหรือทุจริต
7.1 ผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจจะทําให้เกิดความ
เสียหายกับตนเอง แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานทีชัดเจนเพียงพอทีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั
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ควรเชือว่ามีการกระทําทีเป็ นการฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
เกิดขึน รวมทัง การทุจริตคอร์รปั ชัน อย่างไรก็ตามหากเลือกทีจะเปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้ผแู้ จ้งข้อร้องเรียน
สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วยิงขึน
7.2 ข้อมูลทีเกียวข้อง บริษัทฯ ถือเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสแหล่งทีมาของข้อมูลหรือบุคคลทีเกียวข้อง ทังนี ผู้รบั ผิดชอบในทุก
ขันตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลทีได้รบั รูช้ นความลั
ั
บสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง หากฝา่ ฝืน
ถือเป็ นการกระทําผิดวินยั
7.3 บริษทั ฯ จะให้ความคุม้ ครองและจะไม่ยนิ ยอมให้มกี ารข่มขู่ คุกคาม พนักงานหรือผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสที
ได้รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมถึง ผูท้ ให้
ี ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการ
สอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
ในรอบปี ทผี ่านมา บริษทั ไม่มขี อ้ ร้องเรียนทีเกียวข้องกับการทุจริต และการละเมิดนโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี
รวมทังไม่มกี ารแจ้งเบาะแสเกียวกับการคอร์รปั ชัน
. รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่านมา
บริษทั ฯ ได้แสดงจํานวนครังการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงอธิบายผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยทังหมดไว้ในหัวข้อ . ข้อมูลเกียวกับคณะกรรมการชุดย่อย
ข้างต้นทังหมดแล้ว กล่าวโดยสรุป ในปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม ครัง และกรรมการ ทุกท่าน
เข้าร่วมการประชุมครบทุกครัง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้รายงานไว้ในรายงานประจําปี
และได้
ดําเนินการต่างๆ สรุปได้ดงั นี
. ทบทวนรายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจําปี ของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย โดย
พิจารณาข้อมูลทางบัญชีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการจัดทํางบ
การเงินดังกล่าว โดยประชุมพิจารณาร่วมกับผูบ้ ริหารในสายงานบัญชีของบริษทั และบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ผูต้ รวจสอบบัญชีอย่างสมําเสมอ โดยมีการรายงานข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบ ทังนีในระหว่างการสอบทาน
และตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีไม่พบการทุจริตหรือการฝา่ ฝืนกฎหมายของบริษทั และบริษทั ย่อย
. เข้าร่วมประชุมกับบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ผู้ตรวจสอบภายใน เพือประเมินประสิทธิผล และ
ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของหน่ วยงานต่ างๆ ประเด็นสําคัญทีตรวจพบตลอดจนติด ตามผลการ
ปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีตรวจพบตลอดจนแนวทางป้องกันเพือไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึงนําเสนอโดย ผูต้ รวจสอบภายใน
โดยเน้นความเป็ นอิสระของทัง ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอก
. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี
โดยเน้นหนักในเรืองทีจะมีความเสียง ทีมี
ผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจทังของบริษัทและบริษัทย่อย โดยติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในให้มกี ารดําเนินการอย่างถูกต้องและต่อเนืองเพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ในเครือเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากทีสุด
. ทบทวนระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านตามข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึง
การปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอืนทีเกียวข้อง โดยประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร
สายงานบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
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. สอบทานรายการระหว่างกันของบริษทั กับบริษทั ย่อย รวมทังรายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้มนใจว่
ั าธุรกรรมนันเป็ นไปตามเงือนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และประโยขน์สงู สุด
ของบริษทั พร้อมทังเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โปร่งใส ไม่มรี ายการทีกระทบต่อบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทังค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและการตรวจสอบ
ภายในทีเหมาะสมเพือนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพือให้ค วามเห็น ชอบในการเสนอรายชือผู้ส อบบัญ ชีแ ละ
ค่าตอบแทนต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพืออนุมตั แิ ต่งตังสําหรับปี
ในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าทีในปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและพิจารณาการดําเนินงานของ
บริษัท โดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหารทีรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก โดยรวมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงมีการดําเนินงานทีสอดคล้อ งกับ
ข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ และนโยบายของบริษทั รวมทังงบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทําขึน
ตามหลักการบัญชีทรัี บรองทัวไปเชือถือได้ โดยได้นําระบบการบริหารความเสียงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณา
ด้วยแล้ว
. รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยในรอบปี ทีผ่านมา
บริษัทฯ ได้แสดงจํานวนครังการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงอธิบายผลการ
ปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยทังหมดไว้ในหัวข้อ . ข้อมูลเกียวกับคณะกรรมการชุด
ย่อย ข้างต้นทังหมดแล้ว
. การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
. . การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
9.1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในโดยเฉพาะคณะกรรมการบริษัท และ
ผูบ้ ริหารทีรับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการควบคุมภายในของ COSO
รวมทังบริษัทฯ ได้จดั ให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชือถือ ได้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส กําหนดให้มวี าระหลัก เพือให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการควบคุมภายใน พร้อมทังให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝา่ ยจัดการ เพือให้มกี ารแก้ไข หรือ
ปรับปรุงระบบของการควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างสมําเสมอภายใต้การดําเนินงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกําหนดให้รายงานผลการ
ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้ผตู้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างเป็ น อิสระ ตรงไปตรงมาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและระบบบริหารความเสียงให้อยู่ในระดับ
ทีเหมาะสมโดยมีผตู้ รวจสอบภายในทําหน้าทีสอบทานและควบคุมให้การดําเนินการเป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมาย
ทีวางไว้อนั ได้แก่ การตรวจสอบด้านบริหาร ด้านปฏิบตั งิ านและด้านบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศทังของบริษทั
และบริษัท ย่ อ ยเพือให้ก ารปฏิบ ัติง านเป็ น ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการติ ด ตามต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาสในส่วนของคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการทุกท่านทําแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี เพือประเมินว่าแผนงานต่างๆ ทีบริษทั ดําเนินการอยู่มคี วามรัดกุม
และเพียงพอหรือไม่ เพือนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับแผนใหม่ต่อไปในการประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อดังนี
ด้านการควบคุมภายในองค์กร
คณะกรรมการบริษทั กําหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของฝา่ ย
บริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสมําเสมอ เพือให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการนํ าหลักการกํากับดูแลมาปฏิบตั ิ เพราะเป็ นปจั จัยสําคัญทีมีต่อการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน มีระบบการบริหาร
จัดการทีคํานึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็ นพินฐานทีส่งเสริมการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและเพิม
ประสิทธิภาพ และเพิมประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และคํานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม
 จัดให้มโี ครงสร้างการรายงาน กําหนดอํานาจผูบ้ ริหารในความรับผิดชอบ และการสังการทีเหมุสมภายใต้
การกับดูแลของคณะกรรมการ
 จัดให้มกี ารกิจกรรมควบคุมในทีครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจซึง
มีการสอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ าน เพือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายทีเกียวข้อง
 บริษทั มีวฒ
ั นธรรมองค์กร โดยนําหลักการกับดูแลกิจการทีดีมารวมเป็ นส่วนหนึงในวัฒนธรรองค์กรภายใต้
คําว่า “DISC” ซึงมีความหมายดังนี
D:
Discipline
วินยั การทํางาน
I:
Integrity
ความซือสัตย์
S:
Service Mind
ใจรักบริการ
C:
Competency ความสามารถ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีการประชุมและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมําเสมอ
โดยรับฟงั ปญั หาและมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจรวมถึงการกําหนดผลตอบแทนแก่พนักงานและ
แจ้งผลการดําเนินงานตลอดจนเปิ ดโอกาสให้พนักงานซักถามได้เพือแสดงความโปร่งใส ในด้านโครงสร้างองค์กรบริษทั
มีการปฏิบตั ิตามหลักกฎหมายทีเกียวกับบริษัทมหาชนและกฎหมายอืนทีเกียวข้องโดยเคร่งครัดบริษัทมีขอ้ กําหนด
เกียวกับจริยธรรมและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเน้นยําในเรืองการมีจริยธรรมในฐานะเป็ นองค์กรของมหาชน
การประเมิ นความเสียง (Risk Assessment)
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสียงทีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ เพือให้
สามารถระบุและประเมินความเสียงต่างๆ ทีเกียวข้องเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสียง
ได้ร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณาประเมินความเสียงทังภายในและภายนอกองค์กร ทีอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
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ของบริษทั ฯ โดยฝ่ายจัดการได้ระบุและวิเคราะห์ความเสียงทุกประเภท รวมทังความเสียงการทุจริต และจัดระดับความ
เสียงทีสําคัญตามผลกระทบและโอกาสทีจะเกิดขึน เพือกําหนดแผนงานบริหารความเสียง และมีการทบทวนปจั จัยความ
เสียงเป็ นประจําทุกปี
การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มคี ่มู อื ในการปฏิบตั งิ าน โดยมีการจัดทําคู่มอื อํานาจดําเนินการ กําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าทีและวงเงินอํานาจอนุมตั ขิ องฝา่ ยบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดูแลรักษาทรัพย์สนิ
และใช้ทรัพ ยากรอย่ างมีป ระสิทธิภาพ รวมทังจัด ให้มีการกระบวนการป้อ งการการทุจริตในทุกกิจกรรมดํา เนินงาน
กําหนดนโยบายและแนวทางคุม้ ครองผู้รอ้ งเรียน (Whistle Blower) เพือให้ความคุม้ ครองต่อพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสการ
ปฏิบตั งิ านทีไม่เป็ นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต
ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อเนือง
เพือให้ขอ้ มูต่างๆ มีความถูกต้องและเป็ นปจั จุบนั โดยใช้ระบบเทคโนโลยีทีทันสมัย และมีประสิทธิภาพรวมทังมีความ
ปลอดภัยของข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามข้อมูล เพือให้การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทังการกําหนดนโยบาย
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล สือสารข้อมูลภายในองค์กรให้ผบู้ ริหาร และพนักงาน ทราบถึง
นโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบให้ทุกระดับชันได้ตะหนักถึงความเสียงและการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ มีการจัดช่องทางรับเรืองเกียวกับการกํากับดูแล เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมมิ
ชอบของบุคคลในองค์กร ทังจากพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูกจิ การทีดี
ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีบริษทั ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
และผู้ตรวจสอบภายใน ซึงบริษัทจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดําเนินการโดยทีประชุมได้รายงานผลการสอบทานและ
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อบริษทั และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและจะนําเสนอรายงานทางการเงินพร้อมข้อเสนอแนะ
ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทังรายงานความรับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงินตามทีเสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจําปี การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีสําคัญทังทีเกียวกับ
ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินบนพืนฐานของข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงานด้านต่ างๆ ภายใต้กระบวนการ
ติดตามและควบคุมทีเหมาะสม โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ านพร้อมกับบทบาท เป้าหมายและหน้าทีความ
รับผิดชอบทีชัดเจนให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านตังแต่ในระดับสายงานจนถึงระดับบุคคลเพือให้บุคลากรเข้าใจหลักการปฏิบตั ิงาน
และสือสาร บนพืนฐานเดียวกัน ในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีการจัดอบรมพนักงานในการใช้ระบบนี
อย่างต่อเนืองและจัดให้มรี ะบบสํารองข้อมูลทีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทังบริษัทได้มกี ารกําหนดขอบเขตของ
ข้อมูลทีสามารถรับและส่งผ่านระบบของบริษทั ได้ เพือเป็ นการป้องกันข้อมูลทีมีความเสียงทีจะทําให้เกิดความเสียหาย
กับระบบของบริษทั
ในปี 256 คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานระบบการควบคุ ม ภายในซึงประเมิน โดยผู้บ ริห ารและ
ผูต้ รวจสอบภายในไม่พบประเด็นปญั หาหรือข้อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ ซึงสอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ตามระบบการควบคุมภายในของบริษทั ซึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดความเสียงมีความเพียงพอ
และเหมาะสม ด้วยการดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล และมีการดําเนินงานทีสอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ และนโยบายของบริษทั รวมทังงบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทรัี บรองทัวไป
เชือถือได้ โดยได้นําระบบการบริหารความเสียงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว
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การบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ตังคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยมีกรรมการบริหาร ซึงฝ่ายบริหารระดับสูง
เข้าร่วมเป็ นกรรมการด้วย ทําหน้าทีช่วยคณะกรรมการบริษทั และกระบวนการบริหารความเสียงให้ครอบคลุมกระบวน
การในแผนธุรกิจและระบุถึงปจั จัยความเสียงต่างๆ ทีเกียวข้องของบริษัท เพือใช้เป็ นแนวทางการกําหนดกลุยุทธ์การ
บริหารความเสียงให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือให้มนใจว่
ั
าบริษัทจัดการความเสียงทีมีประสิทธิภาพซึงจัดให้มีการ
ประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามควบคุม และรายงานความเสียงให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
ทราบทุกรายไตรมาส
ในกระบวนความเสียงของบริษทั ประกอบด้วย
1. ความเสียงด้านกํากับดูแล
2. ความเสียงด้านกลยุทธ์
3. ความเสียงด้านการเงิน
4. ความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร
5. ความเสียงด้านการปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบและข้อบังคับ
9.1.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชีบริษทั และบริษทั ย่อย และผูต้ รวจ
สอบภายใน ซึงบริษทั จ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดําเนินการ โดยทีประชุมได้รายงานสอบทานและให้ขอ้ เสนอแนะต่อบริษทั
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิส ระและจะนํ า เสนอรายงานทางการพร้อมข้อ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ดําเนินงานต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทังรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที
เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจําปี การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีสําคัญทังทีเกียวกับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินบนพืนฐานของข้อเท็จจริง
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานระบบการควบคุ ม ภายในซึงประเมิน โดยผู้บ ริห ารและ
ผูต้ รวจสอบภายในไม่พบประเด็นปญั หาหรือข้อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ ซึงสอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ตามระบบการควบคุมภายในของบริษทั ซึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดความเสียงมีความเพียงพอ
และเหมาะสม ด้วยการดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล และมีการดําเนินงานทีสอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ และนโยบายของบริษทั รวมทังงบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทรัี บรองทัวไป
เชือถือได้ โดยได้นําระบบการบริหารความเสียงและกระบวนการตรวจสอบมาพิจารณาด้วยแล้ว
.1.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั
ในปี
บริษัทได้แต่งตังให้นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ทํา
หน้าทีเป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิสระและทําการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษทั ซึงผูส้ อบบัญชีภายในมี
ความเห็นว่าบริษทั มีการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสียงและการควบคุมดูแลเพือควบคุมความถูกต้องของ
กระบวนการปฏิบตั ิงานทีเพียงพอต่อการสนับสนุ นให้บริษัทบรรลุความสําเร็จตามนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามทีฝา่ ยจัดการกําหนด
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. . รายการระหว่างกัน
นโยบายการทํารายการระหว่างกัน
การอนุ มตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน บริษทั มีการกําหนดมาตรการและขันตอนการอนุ มตั กิ ารทํารายการระหว่าง
กันเพือควบคุมการทํารายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ร่วมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มสี ว่ น
ได้สว่ นเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้เป็ นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีบริษทั จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกียวกับความจําเป็ น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันทีเกิดขึนโดยพิจารณาจาก
เงือนไขต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามลัก ษณะการดํ า เนิ น การค้ า ปกติ ใ นตลาดและมีก ารเปรีย บเทีย บราคาทีเกิด ขึนกับ
บุคคลภายนอก ในกรณีทคณะกรรมการตรวจสอบไม่
ี
มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึน
บริษทั จะนําบุคคลทีมีความรูค้ วามชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้น ซึงมีความเป็ นอิสระ
จากบริษัทและบุคคลทีไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้
เพือพิจารณาอนุมตั ติ ามแต่กรณี
นอกจากนี บริษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผบู้ ริหารหรือผูม้ สี ่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุ มตั ิรายการทีตนเองมีส่วนได้เสียทังทางตรงและทางอ้อม อีกทังคณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาดูแลบริษัทให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกียวโยงและการได้มา
หรือจําหน่ ายไปของทรัพย์สนิ ทีสําคัญของบริษทั หรือบริษทั ร่วม รวมทังปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทกํี าหนด โดยสมาคม
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีทกํี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัดและจะทําการ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - ) และรายงานประจําปี
แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ในการทํารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคต เงือนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัวไป
โดยอ้างอิงกับราคาและเงือนไขตลาดทีเหมาะสม ทังนีบริษทั และ/หรือกลุ่มบริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
กรรมการอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับราคาอัตราค่าตอบแทนรวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน
ด้วย หากมีรายการใดทีเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎ
ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษทั อาจให้ผเู้ ชียวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพือนํ าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุน้ ตามแต่กรณี ทังนีกลุ่มบริษัทจะเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ในการทํารายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อย บริษทั ทีเกียวข้องและบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทีเกิดขึนต่อเนือง
ในอนาคต ซึงหากรายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการทําธุรกิจการค้าทัวไปมีเงือนไขเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
และเพือความจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทบริษัท จะมีการกําหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัด เจน
มีค วามเป็ น ธรรมสอดคล้อ งกับ ราคาตลาดและสอดคล้อ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2551
(ฉบับที ) พ.ศ. 2551 มาตราที 89/12 (1) อีกทังบริษัท จะนํ าเสนอรายการดังกล่าวทีเกิดขึนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือพิจารณาและสอบทานการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการทีเกิดขึนทุกไตรมาส
สํา หรับ การทํา รายการระหว่ า งบริษัท กับ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ทีเกียวข้อ ง และบุค คลทีอาจมีค วามขัด แย้ง
ทีไม่เป็ นไปตามเงือนไขการค้าปกติบริษัท จะดําเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ความเห็นถึงความจําเป็ น
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ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกันทีเกิดขึนให้เป็ นไปตามราคาตลาด และมีการ
เปรียบเทียบราคาทีเกิดขึนกับบุคคลภายนอก ทังนีหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันทีอาจเกิดขึน บริษัท จะนํ าบุคคลทีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้น
ซึงมีความเป็ นอิสระจากบริษทั และเป็ นบุคคลทีไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่ างกันทีอาจก่ อให้เกิด ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต
บริษทั มีการกําหนดมาตรการไม่ให้ผบู้ ริหาร กรรมการ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการที
ตนเองมีส่วนได้เสียทังทางตรงและทางอ้อม ทังนีคณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมกํากับตลาดทุนของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทํารายการเกียวโยงและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมกํากับตลาดทุนของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานทีเกียวข้องตลอดจนการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
บัญชีทกํี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
หลักการเกี ยวกับข้อตกลงทางการค้าที มีเงือนไขการค้าโดยทัวไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษัท
และ/หรือ บริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง
ตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ (พรบ.) ทังนี ภายใต้มาตรา / แห่ ง ของ พรบ.
ฉบับที (แก้ไขเพิมเติม พรบ.) ซึงกําหนดวิธกี ารในการทําธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคล- ทีมีความเกียวข้อง (ตามทีนิยามไว้ในพรบ.ดังกล่าว) ("รายการระหว่างกัน") โดยได้กาํ หนดว่า
“มาตรา / กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องจะกระทําธุรกรรมกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยได้ต่อเมือ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี
( ) ธุรกรรมทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง
แล้วแต่กรณีและเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือเป็ นไปตามหลักการทีคณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้แล้ว
( ) การให้กยู้ มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
( ) ธุรกรรมทีคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึงของบริษทั หรือคู่สญ
ั ญาทังสองฝา่ ยมีสถานะเป็ น
(ก) บริษทั ย่อยทีบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษทั ย่อย หรือ
(ข) บริษทั ย่อยทีกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องถือหุน้ หรือมีสว่ นได้เสียอยู่ดว้ ยไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมไม่เกินจํานวนอัตรา หรือมีลกั ษณะตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
( ) ธุรกรรมในประเภทหรือทีมีมลู ค่าไม่เกินจํานวนหรืออัตราทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการประกาศกําหนดตาม ( ) (ข) หรือ ( ) คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจกําหนดให้ธุรกรรมทีกําหนด
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการด้วยก็ได้"
ดังนันเพือให้สอดคล้องกับบทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงกําหนดหลักการในการเข้าทําธุรกรรมทีเป็ นรายการระหว่างกันดังนี
"ให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกัน ระหว่างบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย กับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการทีดําเนินการอยู่ในปจั จุบนั และจะต้อ ง
ดําเนินการต่อไปรวมทังรายการทีจะมีขนในอนาคต)
ึ
โดยไม่ต้องขออนุ มตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทและที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในกรณี ทีรายการดังกล่าวเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ชู นจะพึงกระทํา
กับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกันด้วยอํานาจต่ อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ น
กรรมการผูบ้ ริหารหรือเป็ นบุคคลทีเกียวข้อง ทังนีให้ฝ่าย-บริหารจัดทํารายงานสรุปการทํารายการระหว่างกันเพือเสนอ
ต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและทีประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส "
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รายการระหว่ างกัน
รายละเอียดข้ อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัททีเกียวข้ องกันได้ แสดงไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 ข้ อ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ
ได้ สอบทานรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ แล้ วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขโดยทัวไปและ
เป็ นไปตามปกติของการดําเนินธุรกิจ
9.2.1 ลักษณะรายการระหว่ างกัน เงือนไขและนโยบายราคา
การกําหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน ได้ กระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอ้ างอิง
ได้ กบั ราคาตลาดและมีเงือนไขอืนๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกัน มีดงั นี
. . . . รายการบริ การตามปกติของธุ รกิจ งวดปี 2563 สินสุ ด 31 ธั นวาคม 2563 และงวดปี 2564 สินสุด
31 ธันวาคม 2564
ผู้ให้ บริ การ
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)

ผู้รับบริ การ

ลักษณะรายการ/เงือนไขสําคัญ

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี 2564
.

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

ให้ บริ การเช่าโกดังกับบริษัทย่อย โดยบริ ษัท

32.34

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

คิดค่าบริ การตามพืนที และระยะเวลาในการเช่า

9.08

.

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ซึงเป็ นตามราคาตลาด

5.37

.

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

ให้ บริ การขนถ่ายนําตาลเพือส่งออกให้ กลุม่
โรงงานนําตาล โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การขนถ่าย
ตามปริ มาณสินค้ า ซึงเป็ นไปตามราคาตลาด
มาตรฐานทัวไป

2.24

3.38

1.94
6.14
1.01
-

0.84
5.22
1.51
.

2.7

.

1.23

.

2.53
-

.

บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด
บริ ษัท นําตาลราชบุรี จํากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชันแนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
บริ ษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จํากัด

.

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ให้ บริ การไฟฟ้าและนําประปา และอืนๆ

0.32

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

โดยคิดค่าบริ การตามทีจ่ายจริ ง

0.30

0.26
0.15

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ให้ บริ การผ่านท่าเทียบท่า บริ การรถตัก บริการชัง
นําหนักสินค้ า และส่วนกลาง สาธารณูปโภคโดยคิด
ค่าบริ การเป็ นไปตามตลาดทัวไป

1.97

.

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ให้ บริ การเช่ารถบรรทุกและถังจัดเก็บนํามัน

.

.

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

และระยะเวลาในการเช่า ซึงเป็ นไปตามราคาตลาด

-

5.40

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

ให้ บริ การรักษาความปลอดภัยให้ กบั กลุม่ บริ ษัท
โดยคิดค่าบริ การตามราคาตลาดทัวไป

.

.

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

ค่าบริ หารจัดการ โดยคิดตามทีตกลงร่ วมกัน

.

.

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

.

.

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

.

.

52.16

54.90

1.60

-

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด
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ปี 2563

รายได้ เงินปั นผล

ข้ อมูลบริ ษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ บริการ
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

แบบ 56-1 One Report 2564
ผู้รับบริการ

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด

ลักษณะรายการ/เงือนไขสําคัญ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

ให้ บริ การขนถ่ายนําตาลทรายดิบเทกองเข้ าโกดัง
ให้ กบั กลุม่ โรงงานนําตาล โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การ
ขนถ่ายตามปริ มาณสินค้ า ซึงเป็ นไปตามราคา
ตลาด

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

(0.05)
0.11

.
.

1.01

.

0.51

.
.

0.21

.

-

.

ให้ บริ การเปลียน, คัดแยกกระสอบ และนวดนําตาล
ทราย โดยคิดค่าบริ การตามราคาตลาดทัวไป

0.40

-

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษัท นําตาลราชบุรี จํากัด
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชันแนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จํากัด

ให้ บริ การรับฝากเก็บสินค้ านําตาลเพือส่งออก
โดยคิดค่าบริ การตามปริมาณสินค้ า
และระยะเวลาการฝาก ซึงเป็ นไปตามราคาตลาด

0.08
0.20
2.60
1.34
2.07
0.81

.
.
.
.
.
.

0.12

.

-

.

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

ให้ บริ การผ่านท่าเทียบท่า บริ การรถตัก บริการชัง

-

.

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

นําหนักสินค้ า และส่วนกลาง สาธารณูปโภคโดยคิด

-

.

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ค่าบริ การเป็ นไปตามตลาดทัวไป

-

.

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

ให้ บริ การเช่าโกดัง โดยคิดค่าบริ การตามพืนที
และระยะเวลาในการเช่า ซึงเป็ นไปตามราคาตลาด

5.04

.

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)

จําหน่ายสินค้ าประเภทซือมาขายไป
โดยคิดมูลค่าสินค้ าตามตลาดทัวไป

0.07

.

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)

จําหน่ายสินค้ าประเภทนํามันปาล์ม

.

-

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

โดยคิดมูลค่าสินค้ าตามตลาดทัวไป

1.72
-

6.38
.

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)

ค่าบริ การแรงงานขนถ่ายนํามันปาล์ม
โดยคิดค่าบริ การตามทีจ่ายจริ ง

-

.

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ให้ บริ การไฟฟ้าและนําประปาโดยคิดค่าบริ การ
เป็ นไปตามตลาดทัวไป

-

.

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ให้ เช่าเครื องจักรโดยคิดตามทีตกลงร่วมกัน

-

.

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

ให้ บริ การขนส่งนําตาลทรายเข้ าโกดัง, ขนส่งนํามัน

0.61

.

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

และสินค้ าอืน โดยบริ ษัทคิดค่าบริ การปริ มาณสินค้ า

0.11

.

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

ซึงเป็ นไปตามราคาตลาด

0.13

.

-

.

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

152

.

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ปี 2564

0.56
0.68

บริ ษัท นําตาลราชบุรี จํากัด
บริ ษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชันแนลชูการ์
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จํากัด

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

ปี 2563

ข้ อมูลบริ ษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ บริ การ

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

แบบ 56-1 One Report 2564
ผู้รับบริ การ

ลักษณะรายการ/เงือนไขสําคัญ

มูลค่ า (ล้ านบาท)
ปี
ปี 2563
2564
.
.

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)

จําหน่ายและให้ บริการบรรจุสนิ ค้ าประเภท

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

นํามันปาล์ม, นําตาลทราย, แอลกอฮอล์และ

.

.

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยคิดมูลค่าสินค้ าตาม

.

.

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

ตลาดทัวไป

.

.

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

ให้ บริ การไฟฟ้าและนําประปาโดยคิดค่าบริ การ
เป็ นไปตามตลาดทัวไป

-

.

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

ให้ เช่าอาคาร โดยคิดตามตลาดทัวไป

-

.

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ให้ บริ การท่าเทียบเรื อและบริ การขนถ่ายสินค้ า

-

.

บริ ษัท อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จํากัด

สําหรับเรื อบรรทุกสินค้ า โดยคิดค่าบริ การตาม

.

บริ ษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จํากัด

ราคาตลาดทัวไป

.

.

.

-

.

บริ ษัท โงวฮก จํากัด
บริ ษัท ปู่ เจ้ า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จํากัด

ให้ เช่าทีดิน โดยคิดค่าเช่าตามทีตกลงร่ วมกัน

.

.

บริ ษัท ปู่ เจ้ า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จํากัด

ค่าดอกเบียผิดนัดชําระหนี ตามอัตราทีกําหนด

.

.

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

จําหน่ายสินค้ าประเภทจมูกข้ าวสาลี
โดยคิดมูลค่าสินค้ าตามตลาดทัวไป

-

0.01

บริ ษัท ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้ นท์ จํากัด

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)

ค่าบริ การแรงงานขนถ่ายและบริ การอืน
โดยคิดค่าบริ การตามทีตกลงร่วมกัน

-

0.21
0.18

.

31.97

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

0.02

บริ ษัท ปู่ เจ้ า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จํากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

รับจ้ างบริ หารท่าเทียบเรื อคอนเทนเนอร์
โดยค่าบริ การเป็ นไปตามสัญญาทีตกลงไว้ ร่วมกัน

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)

เป็ นเงินชดเชยค่าขนส่งนําตาลทีนํามาผ่านท่า
โดยคิดค่าชดเชยตามระยะทาง และปริ มาณ

0.05

.
.

สินค้ าผ่านท่าอยู่ภายใต้ บญ
ั ชีสว่ นลดจ่าย ซึง
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)
จะใช้ อตั รามาตรฐานในการคิดค่าชดเชย

0.20
0.44
0.20
-

.
.
.
.

บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษัท นําตาลราชบุรี จํากัด
บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

.

บริ ษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์
เทรดดิง จํากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ซือสินค้ าประเภทนําตาลทราย
โดยคิดมูลค่าสินค้ าตามตลาดทัวไป

.

-

บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ซือสินค้ าประเภทนําตาลทราย
โดยคิดมูลค่าสินค้ าตามตลาดทัวไป

.

-

รายการบริ การระหว่างกันข้ างต้ นเป็ นไปตามเงือนไขการให้ บริ การตามปกติของธุรกิจ ซึงได้ ผา่ นการสอบทานจาก
ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
อนึง เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ) พ.ศ.
ทีประชุมคณะกรรมการ
ครังที /
เมือวันที กรกฎาคม
ได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทําธุรกรรมทีเป็ น
รายการปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจหรื อเงือนไขการค้ าโดยทัวไป และให้ จดั ทํารายงานสรุ ปการทําธุรกรรมเพือรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง
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ข้ อมูลบริ ษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

. . . . ปริมาณรายการคงค้ างและรายการอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2564
บริษัททีมีรายการคงค้ างระหว่ างกัน
บริษัท
บุคคล / นิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

ประเภทรายการ
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีอืน
เงินมัดจํารับค่าเช่าโกดัง

6.47
5.14

28.80

10.86

10.97
.

-

.

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

0.07

-

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

ดอกเบียค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

0.63
0.07

0.36
0.11

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

ลูกหนีการค้ า

0.08
0.33

0.32

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

0.46
0.06
0.02

1.36
0.17
-

ลูกหนีอืน

0.32

0.32

เงินมัดจํารับค่าเช่าโกดังและทีดิน
เจ้ าหนีการค้ า
ดอกเบียค้ างจ่าย

5.16
0.38
0.09

5.16
0.29
0.13

-

0.56

2.04
27.70

2.04
29.94

เจ้ าหนีอืน

ลูกหนีอืน
เงินมัดจํารับค่าเช่าทีดินและถังเก็บนํามัน

เจ้ าหนีอืน
ดอกเบียค้ างจ่าย
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ลูกหนีการค้ า
เงินมัดจํารับค่าเช่าโกดัง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
(รายได้ คา่ เช่าทีดินและโกดังค้ างรับ)

บริ ษัท ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้ นท์ จํากัด

เจ้ าหนีการค้ า

-

.

บริ ษัท ปู่ เจ้ า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จํากัด

เงินมัดจํารับ

0.40

บริ ษัท นําตาลราชบุรี จํากัด

ลูกหนีการค้ า
ส่วนลดค้ างจ่าย

0.40
0.28
0.05

บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย จํากัด

ลูกหนีการค้ า

0.85

-

ส่วนลดค้ างจ่าย

0.20

0.05

ลูกหนีการค้ า

-

0.03

ส่วนลดค้ างจ่าย

-

0.09

บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

ส่วนลดค้ างจ่าย

-

0.01

บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด

ส่วนลดค้ างจ่าย

.

-

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

ลูกหนีการค้ า

-

.

ส่วนลดค้ างจ่าย

.

.

ลูกหนีการค้ า

-

.

ส่วนลดค้ างจ่าย

-

.

ลูกหนีการค้ า

-

0.02

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
บริ ษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จํากัด
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บริษัททีมีรายการคงค้ างระหว่ างกัน
บริษัท
บุคคล / นิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

บริ ษัท ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้ นท์ จํากัด

-

.

เงินมัดจ่ายค่าเช่าโกดัง

.

.

เจ้ าหนีการค้ า

-

.

ลูกหนีอืน

-

.

ลูกหนีการค้ า

-

.

บริ ษัท นําตาลราชบุรี จํากัด

ลูกหนีการค้ า

0.22

0.18

บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย จํากัด

ลูกหนีการค้ า

-

0.07

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ลูกหนีการค้ า

-

.

บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด

ลูกหนีการค้ า

-

.

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

ลูกหนีการค้ า

-

.

บริ ษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด

ลูกหนีการค้ า

-

.

บริ ษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จํากัด

ลูกหนีการค้ า

-

.

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ลูกหนีการค้ า
เจ้ าหนีการค้ า

0.09

.

0.15

0.17

ลูกหนีการค้ า

0.72

-

ลูกหนีอืน
เงินมัดจํารับ
ค่าจ้ างบริ หารค้ างจ่าย

0.17
0.55
0.58

.
0.55
0.79

บริ ษัท อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จํากัด

ลูกหนีการค้ า

5.05

6.86

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)

ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้ า

-

.
.
.

บริ ษัท ปู่ เจ้ าคอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จํากัด

บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

. . . ค่ าเช่ าทีดินและถังนํามัน งวดปี
ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)
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ปี 2563
ปี 2564

ลูกหนีการค้ า

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

ประเภทรายการ

2563 สินสุด 31 ธันวาคม 2563

ผู้เช่ า
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด

และงวดปี

-

2564 สินสุด 31 ธันวาคม 2564

ลักษณะรายการทีสําคัญ

เช่าทีดินพืนทีขนาด 11,413.50 ตารางเมตร
สร้ างอาคารแบบเทกองเพือไว้ เก็บสินค้ ารับฝาก
บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
เช่าทีดินพืนทีขนาด ตารางเมตร
สร้ างอาคารพักอาศัย เพือให้ เช่า
เช่าทีดินพืนทีขนาด 6,000 ตารางเมตร
สร้ างอาคารคลังสินค้ าแบบเทกอง เพือให้ เช่า
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด เช่าทีดินพืนทีขนาด , ตารางเมตร
สร้ างอาคารโรงกลันนํามันปาล์ม
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด เช่าทีดินพืนทีขนาด 528 ตารางเมตร เพือ
ประกอบธุรกิจโรงงานทอกระสอบและขนส่ง
เช่าทีดินพืนทีขนาด 18,438 ตารางเมตร
เช่าทีดินพืนทีขนาด , ตารางเมตร
เช่าทีดินพืนทีขนาด , ตารางเมตร
เช่าทีดินพืนทีขนาด , ตารางเมตร
เพือประกอบธุรกิจท่าเรื อคอนเทนเนอร์
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด
เช่าทีดินพืนทีขนาด 7,013 ตารางเมตร
สร้ างอาคารสํานักงานและอาคารโรงงาน
ผลิตแป้งสาลี

มูลค่ า (ล้ าน
บาท)
7.61

7.61

0.22

0.22

2.52

2.52

2.74

2.74

-

0.06

18.81
6.00
2.70
4.80

18.81
6.00
2.70
1.20

5.41

5.41

ข้ อมูลบริ ษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

ความจํ าเป็ นและความสมเหตุสมผล : บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) ให้ บริ ษัทย่อยเช่าทีดิน
เพือประกอบธุรกิจโดยมีสญ
ั ญาให้ เช่าทีดินอายุสญ
ั ญาเช่าคราวละ 1 ปี และ 3 ปี ซึงเมือครบกําหนดตามสัญญาจะสามารถ
ต่ออายุสญ
ั ญาให้ จนครบกําหนดการเช่า 30 ปี ซึงเป็ นรายการทีดําเนินตามธุรกิจปกติไม่มีเงือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ทีเกียวข้ องการกําหนดราคาสอดคล้ องกับอัตราปกติทีสามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั การ
ทํารายการกับบุคคลอืนทีไม่มีความเกี ยวข้ องกันคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ สอบทานรายการระหว่างกัน
ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค วามเห็ น ว่า รายการดัง กล่า วเป็ นรายการที ดํ า เนิ น ตามธุ ร กิ จ ปกติ มี ค วามจํ า เป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
. . . . เงินกู้ยมื / เงินให้ ก้ ูยมื ระหว่ างบริษัทและบริษัทย่ อย งวดปี

2564 สินสุด 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้ านบาท
ผู้ก้ ู

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยก
มา
1 มค.

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ที เอส จี เทรดดิง จํากัด

.

กู้เพิม

ชําระคืน

ยอด
คงเหลือ

ดอกเบีย
จ่ าย

ระหว่ างปี

ระหว่ างปี

ธค.

-

-

.

.

ปี

บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด

.

.

( . )

.

.

บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

.

.

(. )

.

.

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล : เป็ นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเพือใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการซึงเป็ นเงินกู้ยืมกําหนดระยะเวลาคืนเงินต้ นภายใน ปี ถึง ปี โดยชําระดอกเบียทุกเดือน และทุกๆ
เดือน โดยคิดอัตราดอกเบียเท่ากับเงินฝากประจํา เดือนของธนาคารพาณิชย์บวกด้ วยร้ อยละ . ต่อปี และอัตราร้ อยละ
0.875-1.75 ต่อปี ซึงตํากว่าอัตราดอกเบียเงินกู้จากสถาบันการเงินและผู้ให้ ก้ ย
ู งั ได้ รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบียสูงกว่าเงินฝากจาก
สถาบันการเงิน และในกรณีผ้ ใู ห้ ก้ ยู ืมเงินมีต้นทุนทางการเงินอัตราดอกเบียจะเท่ากับอัตราเดียวกับอัตราดอกเบียเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิ นทีผู้ให้ ก้ ูยืมเงิ นมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ สอบทานระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการช่วยเหลือทางการเงิ นในการดําเนิ นตามธุ รกิ จปกติมีความจํ าเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการเพือก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
การคําประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ
ณ วันที ธันวาคม
และ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับวงเงินสินเชือต่างๆ จากสถาบันการเงิน ดังนี
วงเงินเบิกเกินบํญชี วงเงินหนังสือคําประกัน วงเงินกู้ยืมระยะสัน วงเงินเจ้ าหนีทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ ออฟเครดิต สัญญาซือขาย
เงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ า และวงเงินกู้ยืมระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที , และ . ซึงใน
ระหว่างปี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทังทรัพย์สินใดๆ ทีให้ ไว้ เป็ นหลักประกันแก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
และปรับเงือนไขการกู้ยืมเป็ น Negative Pledge
9.2.1.5.

9.2.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
รายการระหว่างกันทีเกิดขึนนันมีความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ ซึงในปี 2563 และในปี 2564 ทีผ่านมาบริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันทีเกิดขึนกับบริ ษัทย่อยและกับบุคคลที
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อาจมีความขัดแย้ ง ซึงเป็ นรายการทีดําเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงือนไขพิเศษและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ
และผู้ทีเกียวข้ องการกําหนดราคา
อัต ราค่ า บริ ก าร และ/หรื อ อัต ราดอกเบี ย เป็ นการกํ า หนดตามราคาที สอดคล้ อ งกับ อัต ราปกติ ที สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กับการทํารายการกับบุคคลอืนทีไม่มีความเกี ยวข้ องกัน ซึงได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจําปี 2563 และปี
แล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ สอบทานรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อันได้ แก่
รายการเช่าโกดัง เช่าทีดิน ค่าบริ การต่างๆ เงินกู้ยืม ดอกเบียเงินกู้และอืนๆ ซึงได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจําปี 2563 และปี 2564 แล้ ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการทีดําเนินตามธุรกิจปกติมีความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการเพือก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
. . . มาตรการหรือขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนันต้ องอยู่บนพืนฐานของความจําเป็ น
ความสมเหตุสมผลและเป็ นการดําเนินการเพือก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อกลุ่มบริ ษัทฯ ซึงเป็ นไปในราคาและเงือนไข
ทีไม่แตกต่างกับรายการทีมีกบั บุคคลภายนอกทีไม่เกียวข้ องกันและในกรณีทีมีรายการระหว่างกันทีมีสาระสําคัญบริ ษัทฯจะ
จัดให้ ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงทีประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดย
กําหนดให้ มีการออกเสียงในทีประชุมนันๆกรรมการหรื อ ผู้ถือหุ้น ซึงมีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี การ
ดําเนินการใดๆ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.2.4 นโยบายหรื อแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการค้ าตามปกติของการดําเนินธุรกิจ เช่น เช่าโกดัง บริ การขนถ่ายสินค้ า บริ การรับฝากสินค้ า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าขนส่งระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและบริ ษัททีเกียวข้ องกันรายการดังกล่าวจะยังคงมีอยูใ่ นอนาคต ซึง
บริ ษัทจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญและราคาทีคิดต้ องเป็ นไปตามราคาตลาด
รายการเช่ าพืนที จะเป็ นไปตามราคาตลาดและเป็ นราคาค่าเช่าทีเท่ากับการให้ บคุ คลอืนเช่า
รายการกู้ยืมเงินกับบุ คคลทีอาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทไม่มีนโยบายทีจะกู้ยืมเงิ นกับบุคคลทีอาจมีความ
ในอนาคต เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัทบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมตามความเหมาะสม

ขัดแย้ ง

รายการพิเศษอืนๆ เป็ นรายการอืนๆ นอกเหนือจากข้ อ 1- 4
รายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี ยวกับ
ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน ในกรณี ทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริ ษทั จะได้ให้ผเู ้ ชียวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าวเพือนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
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ทังนี รายการระหว่างกันที อาจเกิ ดขึนในอนาคตนันคณะกรรมการบริ ษทั จะปฏิ บตั ิให้เป็ นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกียวโยงกันและการได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที
สําคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
. . การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดีในเรืองอืนๆ
หมวด สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ได้กําหนดให้มกี ารจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สินสุดรอบปี
บัญชีและหากมีความจําเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพเิ ศษ ซึงเป็ นเรืองทีกระทบหรือเกียวข้องกับผลประโยชน์ของ
ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ เกี ยวข้อ งกับ เงือนไขหรื อ กฎเกณฑ์ กฎหมายที ใช้ บ ัง คับ ทีต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ น แล้ ว
บริษทั จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นกรณีไป
บริษทั มีนโยบายทีจะอํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบันทุกรายได้รบั สิทธิพนฐานต่
ื
างๆ ทัง
ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั ด้วยมาตรฐานทีเป็ นทียอมรับและเชือถือได้โดยให้สทิ ธิในการซือ
ขาย โอน หลักทรัพย์ทตนถื
ี ออยู่ได้อย่างเป็ นอิสระการได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การ
แสดงความคิดเห็นในทีประชุมอย่างเป็ นอิสระการร่วมตัดสินใจในเรืองสําคัญของบริษทั เช่นการเลือกตังกรรมการ การ
อนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผล การเลือกตังผูต้ รวจสอบบัญชีและอืนๆ ทังนีผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกคนมีสทิ ธิออกเสียงตามจํานวนหุน้ ที
ถืออยู่ โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึงเสียงและไม่มหี ุน้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษทีเป็ นการจํากัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายอืน
1. ให้ข้อมูลทีสําคัญและจําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อ
เหตุ การณ์ โดยบางเรืองแม้ว่าตามเงือนไขของกฎหมายจะไม่ได้บงั คับให้ต้องเปิ ดเผย แต่ หากบริษัทเห็นว่าเรืองใด
มีความจําเป็ นทีผูถ้ อื หุน้ ต้องรับรู้ บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และข่าวบริษทั จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเกียวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
โดยบริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผู้ถอื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสาร นอกจากนียังได้ชแจง
ี
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ ือหุน้ ไว้อย่างชัดเจนในเอกสารทีบริษทั ได้จดั ส่งไปกับ
หนังสือนัดประชุม
3. ในกรณีทผูี ้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุม นอกจากนีผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถดาวน์โหลด ( Download) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. สําหรับ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ได้อกี ด้วย
. ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้า
รับเลือกตังเป็ นกรรมการล่วงหน้า เพือบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ เสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับเลือกตังเป็ นกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน คือตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม
- 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเผยแพร่การแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็ปไซต์บริษัท www.tstegroup.com
เพือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูก้ ลันกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณา โดยใน
กรณีทีบรรจุเป็ นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระทีกําหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที
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คณะกรรมการบริษทั ปฏิเสธไม่รบั เรือง ทีผูถ้ อื หุน้ เสนอเพือให้บรรจุเป็ นวาระบริษทั จะชีแจงเหตุผลให้ทประชุ
ี
มสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี ทราบ โดยบริษทั ได้จดั ทําแบบฟอร์มสําหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับเลือกตัง
เป็ นกรรมการล่วงหน้า เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีกด้วย
ทังนีในปี 2564 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับเลือกตังเป็ นกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด
บริษทั ฯ ได้แจ้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ฉบับสมบูรณ์ทงภาษาไทย
ั
และภาษาอังกฤษ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บนเว็ปไซต์บริษทั www.tstegroup.com “นักลงทุนสัมพันธ์การ
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันประชุมผูถ้ ือหุ้น
เมือวันที 29 เมษายน 2564 บริษัทได้จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ครังที 1/2564 ในวันประชุ ม
ประธานกรรมการ / ประธานตรวจสอบ/ ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เข้าร่วม
ประชุมในวันดังกล่าว มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คือจํานวน 15 คน (กรรมการเข้าครบทุกท่าน ร้อยละ
) โดยบริษทั ได้พจิ ารณาเห็นสมควรให้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ณ ห้องประชุมบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
ชัน เช่นเดียวกับปี ทผ่ี านมา เนืองจากสามารถรองรับจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีให้ความสนใจเข้าประชุม ทังนีเพืออํานวยความ
สะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ก่ อ นเข้า สู่ว าระการประชุ ม ตามวาระ ประธานในทีประชุ ม ได้ม อบหมายให้เ ลขานุ ก ารบริษัท เป็ น ผู้ชีแจง
รายละเอียดต่างๆ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและวิธกี ารนับคะแนนให้ผถู้ อื หุน้
ทราบอย่างชัดเจน
ในวันทีประชุมบริษัทได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ความเพือความสะดวก นอกจากนีในการ
ใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ละวาระ โดยบริษทั ได้ใช้วธิ เี ก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนทีไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง เพือคํานวณหักออกจากผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตังกรรมการ
จะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพือนํ ามาคํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระและ เมือจบการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
ในระหว่างการประชุม ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระและให้ผู้ถอื หุ้นใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง
รวมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในทุกวาระ
1. ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะปี จ ะมีก รรมการที ครบออกตามวาระจํ า นวนหนึ งในสามของจํ า นวน
คณะกรรมการทังหมด ซึงจะมีการเลือกตังในวันประชุมบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง
แต่ละบุคคลให้เข้ารับการเลือกตังได้อย่างเป็ นอิสระนอกจากนีบริษัทได้กําหนดให้มวี าระเกียวกับค่าตอบแทน
ของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคณะจะได้รบั เป็ นค่าตอบแทนรายเดือนเป็ น
เบียประชุมและโบนัสกรรมการบริษทั ซึงหากมีการเสนอเปลียนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
2. ในการประชุ ม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิด เห็น ข้อ เสนอแนะหรือ ตังคํ า ถามในวาระต่ า งๆ
อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนันบริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรืองดังกล่าวอย่าง
เพียงพอแก่ผถู้ อื หุน้ ทังนีในวาระทีผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัย ข้อซักถามบริษทั ได้จดั เตรียมบุคลากรทีเกียวข้องใน
แต่ละสาขาเป็ นผูใ้ ห้คาํ ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
3. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มกี ารลงคะแนนเสียงด้วยวิธลี บั ได้หากผู้ถือหุน้
ร้องขอและมีผถู้ อื หุน้ คนรับรองเพือให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ลงคะแนนด้วยวิธลี บั
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 256 ครังที 1/2564 บริษัทได้พจิ ารณาตามลําดับในระเบียบวาระทีได้
กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมทีได้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า โดยไม่มกี ารเปลียนแปลงลําดับวาระดังกล่าวและ

159

ข้ อมูลบริ ษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

ไม่มกี ารขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาเรืองอืน ทีนอกเหนือไปจากทีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ แต่
อย่างใด
5. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิน บริษัทฯ ได้แจ้งมติทีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในวัน พฤหัส บดีที เมษายน 2564 หรือ วัน รุ่ งขึนก่อ น 09:00 น. โดยแต่ ล ะวาระมีมติล งคะแนนเสียง
ประกอบด้วยช่องทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง นอกจากนีบริษทั ฯ ได้ทํารายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานทีเกียวข้องภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทังเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ในปี 2564 บริษัท ฯ ได้ร ับ ผลการประเมิน คุณ ภาพจัด การประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี ทีระดับคะแนน
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษทั มุ่งมันจะทําให้ได้ 100 คะแนนเต็มในปี ต่อๆ ไป
หมวด 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน Equitable Treatment of Shareholders
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ให้ความเท่าเทียมกันกับผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่ างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เช่นสิทธิในการซือ ขาย โอน รับโอนหุ้นโดยบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
1. การกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ หี น้าทีดูแลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึงจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรือง เช่น
หากเป็ นข้อร้องเรียนก็จะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธกี ารเยียวยาทีเหมาะสม หรือกรณีเป็ นข้อเสนอแนะ
ทีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรืองสําคัญทีมีผลต่อผู้มสี ่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรืองดังกล่าวต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมใน
การประชุมผูถ้ อื หุน้
2. คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ซึงรวมทังข้อมูลทียังมิได้มกี ารเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัวไปซึงเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลง
ราคาหรือมูลค่าหุน้ ของหลักทรัพย์และดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจังเพือป้องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ในหน่วยงานทีเกียวข้องกับข้อมูล (นโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษทั (www.tstegroup.com )
3. สําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน บริษทั ได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบ ข. ซึงเป็ นแบบทีผูถ้ อื หุน้ กําหนด
ทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบกระทรวงพาณิชย์กําหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี
บริษัทยังให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุน้ ทีเข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริมประชุมแล้วมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระทีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลงมติและนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็ นต้นไป
เว้นแต่ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
4. เพือให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติทประชุ
ี
ม
ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ได้เปิ ดเผยมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุ้นในแต่ละวาระ
บนเว็บไซต์ของบริษทั ภายในวันทําการถัดจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
5. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสาระสําคัญ ได้แก่ มติทประชุ
ี
มและผล
การลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสียงทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวาระ คําถาม
คําชีแจง และความคิดเห็นของทีประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทังส่งรายงานการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
6. แนวทางการควบคุมกระบวนการใช้ขอ้ มูลภายใน
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บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิ ธีการดูแลกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในการนําข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
ซึงยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี
.บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่ กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัทฯ เกียวกับหน้ าทีในการจัดทํ ารายงานการถือ
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ อยู
ี ่กนิ ด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ นิตบิ ุคคลทีบุคคล
ดังกล่าวถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด และมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากทีสุดในนิตบิ ุคคลนัน
ทังนีให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในประกาศที สจ.38/2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีทมีี บุคคลอืนใดถือ
หลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทังนี การรายงานกรณีทมีี บุคคลอืน (Nominee)
ถือหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้ าไว้แทนนันให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และ
สัญญาซือขายล่วงหน้าเองโดยตรง ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ
บทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิมเติม) รวมทังการรายงานการได้มาหรือจําหน่ ายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตน คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
2.บริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ จัดทําและ
เปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานัก งาน
คณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนี
ให้แก่เลขานุ การบริษัท ในวันเดียวกับวันทีส่งรายงานต่ อ สํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพย์ เพือรายงานให้
คณะกรรมการทราบต่อไป
3.บริษทั ฯ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีได้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั ฯ นําข้อมูลนัน
ไปใช้ประโยชน์ดว้ ยการซือขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอืน รวมทัง
บุคคลในครอบครัว ทีอาจนํ าข้อมูลนันไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึงหากเกิดกรณีดงั กล่าวขึน ทังผู้ให้ขอ้ มูลและผูร้ บั
ข้อมูลทีนําไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามทีกฎหมายทีกําหนดไว้ รวมทัง บริษทั ฯ ถือว่าเป็ นความผิดทางวินยั ตาม
ข้อบังคับการทํางานของบริษทั ฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ น
ตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้อง
ลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็ นต้น
นอกจากนีบริษทั ฯ กําหนดช่วงห้ามซือขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทีเกียวข้องทีได้ล่วงรู้งบการเงินของบริษัทฯ หรือข้อมูลอืนใดทีมีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กระทําการ
หรือยินยอมให้ผู้อนใช้
ื ขอ้ มูลดังกล่าวกระทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ งเดือน ก่อนทีงบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของบริษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัวโมง
นับแต่ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลนันสู่สาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และกรรมการ ผูบ้ ริหาร
สูงสุด หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร รายแรก นับต่อจากผูบ้ ริหารสูงสุดลงมาทุกราย รวมถึงคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุ
นิ ติภ าวะจะต้อ งรายงานการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ต่ อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ภายใน วันนับจากดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน วันทําการ
นับจากวันทีมีการเปลียนแปลง นอกจากนี กรรมการต้องรายงานการถือหุน้ ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบผ่าน
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คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกสินไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบภายใต้กจิ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
4.บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทีลาออกแล้วเปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ทีตนได้
รับทราบจากการปฏิบตั หิ น้าทีให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายแก่
บริษทั ฯ และคู่คา้ ของบริษทั ฯ
5.กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของพนักงานของบริษทั ฯ หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าที
เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษทั ฯ และมีหน้าทีในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ เพือประโยชน์การดํา
เนินุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน โดยมิให้ขดั ต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงงานของบริษัทฯ นํ าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอืนที
ตนเองเป็ นผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
การจัดให้ผถู้ ือหุ้นรายย่อยเยียมชมกิ จการ
บริษัทจะจัดให้ผู้ถอื หุน้ รายย่อยเยียมชมกิจการหลังจากเสร็จสินการประชุมสามัญประจําปี ในกรณีทมีี ผถู้ อื หุน้
ร้องขอโดยจัดบุคลากรพาชมภายในบริเวณบริษัท เช่นท่าเทียบเรือ การปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ายต่างๆ อันได้แก่
ฝ่ายคลังสินค้าและสถานีเทนํ าตาล ห้องชังรถบรรทุก ในกรณีทผูี ้ถือหุ้นประสงค์จะเยียมชมกิจการของบริษัทย่อยเช่น
โรงงานแป้งสาลี โรงกลันนํามันปาล์ม และโรงงานทอกระสอบ คณะกรรมการได้จดั ให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานพาชม
จนเป็ นทีพอใจของผูถ้ อื หุน้
หมวด 3 สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) และบริษทั ย่อย( ) ได้ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จรรยบรรณฉบับนีได้ทาํ การปรับปรุง ครังที โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่และปรับปรุงเนือหา
ให้ชดั เจน ตลอดจนครอบคลุมหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมทัง มีแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีกว้างขึน
ทังนี เพือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจในปจั จุบนั โดยพนักงานทุกท่านทีได้ปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณ เพือให้บริษทั
สามารถบรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยืนและเป็ นทียอมรับของทุกฝา่ ย
การปฏิบตั ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหน้าที คู่แข่งทางการค้า สิงแวดล้อม สังคม
และส่วนร่วม
การปฏิ บตั ิ ความรับผิดชอบผูถ้ ือหุ้น
1. สร้างผลตอบแทนทีเจริญเติบโตอย่างมันคงและเหมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทังรายใหญ่ และรายย่อย ทังในระยะ
สันและระยะยาว
2. ปฏิบ ัติ ห น้ า ทีอย่ า งมือ อาชีพ อย่ า งเต็ ม ความรู้ ความสามารถ และความระมัด ระวัง โดยยึด มัน
การปฏิบตั งิ านบนพืนฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
3. ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม เพือสร้างความมันใจแก่ผถู้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อ ผู้
ถื อ หุ้ น ทุ ก รายด้ ว ยความเท่ า เที ย มกั น โดยใช้ ช่ อ งทางในการสื อสารต่ า ง ๆ ที เหมาะสมใน
แต่ละสถานการณ์
4. จัด ทํ า รายงานสถานะขององค์ ก รอย่ า งสมํ าเสมอและครบถ้ ว นตามความเป็ นจริ ง แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
และผูเ้ กียวข้อง
5. ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6.
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เกี
ี ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กร ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ และไม่ดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
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การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีสําคัญยิงทีจะนําพาบริษทั ไปสู่ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ
ของบริษั ท และบรรลุ ผ ลตามเป้ าหมายทีได้ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพสู ง สุ ด บริษั ท จึง ได้ กํ า หนดนโยบาย
ทีจะให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อพนักงานดังนี
1. บริษทั ฯ จัดให้มกี องทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงาน และให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อพนักงาน โดยมี
การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการทีเหมาะสมแก่พนักงาน สอดคล้องกับผลการดําเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจ
การว่าจ้าง
2. บริษัท ฯ ดู แ ลรัก ษาสภาพแวดล้อ มในการทํ า งานให้มีค วามปลอดภัย ต่ อ ชีวิต และทรัพ ย์ส ิน รวมทัง
อาชีวอนามัยของพนักงาน
3. บริษทั ฯ จัดสถานทีทํางานให้มคี วามสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพของงานทีทํา พร้อมสร้างบรรยากาศ
ในสถานทีทํางานให้พนักงานรูส้ กึ อยากทํางานร่วมกับบริษทั อย่างเต็มที
4. บริษทั ฯ สนับสนุ นและเคารพการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
และจัดให้มกี ารป้องกันการคุกคามทางเพศภายในองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรม รวมทังเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
สามารถร้องทุกข์ในเรืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
5. บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็ นมาตรฐานสากล และเป็ นระบบ
ทังการสรรหา การพัฒนาความรูศ้ กั ยภาพและความสามารถ การประเมินผล การแต่งตัง โยกย้าย รวมถึง
การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานทีชัดเจน มีการปฏิบตั ิโดยความสุจริตใจ ตังอยู่บนพืนฐานของ
ความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานอย่างทัวถึงและสมําเสมอ
6. บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนบนพืนฐานของศักดิศรีของความเป็ นมนุ ษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบตั เิ พียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ผิว การศึกษา สถานะ
ทางสังคมหรือเรืองอืนใด และหลีกเลียง กระทําการใด ๆ อันส่งผลต่อความก้าวหน้าและมันคงในอาชีพ
การงานของพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ประกอบธุรกิจการให้บริการจึงให้ความสําคัญแก่ลกู ค้าเป็ นหลัก โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ได้แก่
1. มุ่งมันในการพัฒนา และมีมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีทีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการคุณภาพในระดับ สากล เช่น ISO 9001:2015, FSSC 22000, GMP,
HACCP, HALAL เป็ นต้น
2. จัดระบบทีสามารถให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนข้อบกพร่อง และความไม่พอใจในการบริการ และเสนอ
ข้อแนะนําทีเป็ นประโยชน์เพือดําเนินการตอบสนองแก่ลกู ค้าด้วยความรวดเร็ว
3. ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไขได้ให้รบี แจ้งลูกค้าเพือ
ทราบและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา รวมถึงการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้า เพือนํามาปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการต่อไป
4. เสนอข่าวสารบริการแก่ลูกค้าอย่างเทียงตรง ถูกต้อง เป็ นธรรมและไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงใด ๆ และไม่นํา
ข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ใส่ตนเองและผูเ้ กียวข้องไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริยธรรมทางการค้า และไม่กระทําการใดอันเป็ นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า
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ความรับผิดชอบต่อคู่คา้
1. บริษัท ฯ ไม่ เ รีย ก หรือ รับ หรือ จ่ า ยผลประโยชน์ ใ ด ๆ ทีไม่ สุจ ริต ในการค้า กับ คู่ค้า โดยปฏิบ ัติต าม
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจกับคู่คา้ อย่างเคร่งครัด
2. บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงกับคู่คา้ อย่างเทียงตรงและเคร่งครัดในกรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไข
ต่าง ๆ ได้ตอ้ งรีบแจ้งคู่คา้ โดยเร็วเพือร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปญั หา
3. บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการคัดเลือกคู่ค้า โดยปฏิบตั ิกบั คู่ค้าอย่างเสมอภาคบน
พืนฐานทางการค้าทีเป็ นธรรมและการดําเนินงานอย่างโปร่งใส บริษัทฯ กําหนดคุณสมบัตคิ ่คู ้าโดยคู่คา้
ต้อ งมีชือเสีย งทีดี มีจ ริย ธรรมและความเป็ น มือ อาชีพ และไม่ มีก ารละเมิด กฎหมายด้า นสิงแวดล้อม
และแรงงาน
4. บริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนหนึงพันธมิตรทางการค้าทีเติบโตไปด้วยกัน พร้อมทังส่งเสริมและสนับสนุ นให้
โอกาสกับผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์ร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี
1. บริษทั ฯ เคารพและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีมีต่อเจ้าหนีการค้า และสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ทังในแง่
การชําระหนี และเงือนไขการคําประกัน รวมทังเงือนไขอืน ๆ ทีกําหนดไว้ร่วมกัน
2. บริษัทฯ บริหารเงินทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพือความมันคงและแข็งแกร่ง เพือป้องกันมิให้
บริษัท ฯ อยู่ใ นฐานะทียากลํา บากในการชํา ระหนี คืน แก่ เ จ้า หนี อีก ทังมีก ารบริห ารสภาพคล่ อ งเพือ
เตรียมพร้อมในการชําระคืนหนีให้แก่เจ้าหนีตรงตามระยะเวลาครบกําหนด
3. หากเกิด กรณี ทีบริษัท ฯ ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติตามข้อ ผูกพัน ในสัญญาได้ บริษัท ฯ จะแจ้ง เจ้า หนีโดยเร็ว
เพือร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปญั หาบนพืนฐานการเจรจาตกลงร่วมกัน
4. บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้องและเป็ นความจริง รวมถึงไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทําให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าหนี
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
1. บริษทั ฯ ยึดถือการแข่งขันทางการค้าทีเป็ นธรรม และประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีดี
2. บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
รวมถึงไม่ใช้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จทีจะทําลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้า
3. บริษัทฯ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการแข่งขัน และดําเนินธุรกิจอย่างโปรงใส รวมถึงส่งเสริม
การค้าเสรี
4. บริษทั ฯ สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าทีเป็ นประโยชน์เพือผูบ้ ริโภค มิใช่เป็ นไปเพือการผูกขาด
การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกําหนดราคาสินค้าและ
บริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผูบ้ ริโภคในภาพรวม
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ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษทั
ทรัพ ย์ส ิน ของบริษัทหมายถึง สัง หาริมทรัพย์และอสัง หาริมทรัพ ย์ ทังนี ยัง รวมข้อมูล เอกสารสิทธิสิทธิบตั ร
ลิขสิทธิ และความลับต่าง ๆ ของบริษทั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีพนักงาน ต้องไม่นําทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของบริษทั
ไปใช้เพือประโยชน์สว่ นตัว หรือผูอ้ นื ยกเว้นกรณีฉุกเฉินทีได้รบั อนุญาตจากผูม้ อี าํ นาจแล้วเท่านัน มีหลักปฎิบตั ิ ดังนี
1. พนักงานมีหน้าทีรับผิดชอบมิให้ทรัพย์สนิ ของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสือมค่าโดยเปล่าประโยชน์
ทรัพย์สนิ และทรัพยากรธรรมชาติรวมทังพลังงานต่าง ๆ ของบริษทั ควรนํามาใช้ในการดําเนินกิจการของ
บริษทั เพือให้ได้ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและคุม้ ค่าทรัพย์สนิ สูงสุด
2. พนักงานไม่ควรกระทําการปรับเปลียน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์ของบริษทั ก่อนได้รบั อนุ ญาตจากผูท้ มีี
อํานาจแล้วเท่านัน
3. ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษทั โดยมิชอบ
4. ในกรณีทรัพย์สนิ เป็ นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนําโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิหรือโปรแกรมผิดกฎหมายใดๆ
มาลงในเครืองของบริษทั
4.1 ผูบ้ ริหาร และพนักงานควรใช้อนิ เตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลียงเว็บไซต์ทไม่
ี ควรดังนีเว็บไซต์
ผิดกฎหมายตลอดจนเว็บไซต์ทละเมิ
ี ดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม
4.2 ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจําตัว (Password) ทีใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของ
บริษทั แก่ผอู้ นื เว้นแต่เป็ นงานให้บริการในธุรกิจเฉพาะลูกค้าทีได้รบั อนุญาตแล้วเท่านัน
5. บริษัทฯ กําหนดให้บุคลากรของบริษทั (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) เคารพทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
หรือลิขสิทธิของผูอ้ นื รวมทังการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิของผูอ้ นื
การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ งแวดล้อม สังคมและส่วนรวม
บริษทั จะดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญและยึดมันในการดูแลรักษาสิงแวดล้อม และความปลอดภัย
อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็ นธุรกิจของบริษทั เพือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี
1. บริ ษั ท จะปฎิ บ ั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ต่ าง ๆ ในด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสิงแวดล้อมในการทํางานอย่างเคร่งครัด
2. บริษทั จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
ลูกค้า และบุคคลผูม้ าติดต่องานอยู่เสมอ
3. ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิงต่อกิจกรรมทังปวงทีจะส่งเสริมถึงความปลอดภัย คุณภาพ
อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม
4. สนับสนุนกิจการใด ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
5. หลีกเลียงการกระทําการใด ๆ ทีส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิงแวดล้อม
6. ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใด ๆทีเกียวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็ นภัยต่อส่วนรวมและความ
มันคงของประเทศ ตลอดจนมีก ารดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ว ยความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม เสมอภาค โดยการใช้
จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ
7. สร้างจิตสํานึกและปลูกฝงั ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ
8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตและบริการ เครืองจักร อุปกรณ์ ให้สามารถ
ควบคุม และ/หรือ ลดมลภาวะได้ดยี งขึ
ิ น ตลอดจนส่งเสริมการใช้วตั ถุ ดบิ และผลิตภัณฑ์ทีเป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้อม รวมทังปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง
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การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. บริษัทได้กําหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทํารายการที เกียวโยงกันและ
กําหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการทํารายการทีต้องผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
2. กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีมีผลประโยชน์เกียวข้องกับธุรกรรมทีทํากับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยของบริษทั จะต้องไม่มสี ่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุ มตั ธิ ุรกรรมดังกล่าว และให้การกําหนด
ราคาเป็ นไปอย่างเหมาะสมยุตธิ รรมตามเงือนไขการค้าโดยทัวไปเสมือนการทํารายการกับบุคคลทัวไป
3. กําหนดให้มกี ารนําเสนอรายการทีเกียวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาให้ความเห็นก่อน
เสนอขออนุ มตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและตามหลักเกณฑ์ทสํี านักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
4. คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดหลักการให้สามารถทํารายการทีเกียวโยงกันได้ระหว่างกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องของบริษัททีทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนันมี
ข้อตกลงทางการค้าเหมือนทีทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไป
5. ในการทําธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยหรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษทั ย่อยของบริษทั บริษทั
กําหนดให้เป็ นธุรกรรมทีมีเงือนไขหรือข้อกําหนดทีเป็ นปกติเหมือนกับธุรกรรมทีทํากับบุคคลทัวไปทีมีความเสียง
ในระดับเดียวกันหรือเป็ นกรณีทได้
ี รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั ย่อยตามแต่กรณี
การปฏิ บตั ิ เกียวกับการไม่ละเมิ ดทรัพย์สิน ทางปัญญา
บริษทั เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกียวกับทรัพย์สนิ ทาง ปญั ญาและมีนโยบายห้ามการดําเนินการทีมีลกั ษณะ
เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทุกประเภท พนักงาน มีหน้าทีปกป้องและรักษาความลับอัน เกียวกับทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาของบริษทั เพือมิให้ขอ้ มูลเหล่า นันรัวไหล และต้องไม่นําทรัพย์สนิ ทางปญั ญาประเภทต่างๆ ของบริษทั ไปใช้เพือ
ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพือบุคคลอืนโดย มิได้รบั อนุญาต โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
1. พนักงานทุกคน มีหน้าทีปกป้องและรักษาความลับอันเกียวกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบริษัทเพือมิให้ขอ้ มูล
เหล่านันรัวไหล และต้องไม่นําทรัพย์สนิ ทางปญั ญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตัวหรือ
บุคคลอืนโดยมิได้รบั อนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ นื และไม่นําผลงานอันมีทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาของผูอ้ นไม่
ื ว่าทังหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยทีไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของผลงาน
การปฎิ บตั ิ เกียวกับของขวัญ ของกํานัล การบริจาคเงิ นเพือการกุศล และเงิ นสนับสนุน
1. ต้องเป็ นไปตามประเพณีนิยมซึงมีธรรมเนียมปฏิบตั อิ ยู่
2. กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่คา้ ของบริษทั หรือจากบุคคลใดอันเนืองจากการทํางานในนาม
บริษทั
3. ของขวัญหรือของกํานัลทีมอบให้ตวั แทนบริษัท ให้พนักงานทีได้รบั แทนบริษัท จัดเก็บของเหล่านันเป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริษทั
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4. การบริจาคเงิน หรือให้เงินสนับสนุ น ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั โดยเป็ นไปตาม
หลักปฏิบตั ิของนโยบายทีเกียวข้อง และต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานอืนในการนํ าแสดงในเรืองดังกล่าวที
ชัดเจนและถูกต้องทุกครัง
5. การให้หรือรับบริจาคเพือการกุศล หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็ นอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมันใจว่าไม่เป็ นการสนับสนุนในการติดสินบน
การซือและขายหลักทรัพย์ของบริษทั และการการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนัก งานทีเกียวข้อ ง โดยข้อ มูล ภายใน หมายถึง ข้อ มูล เกียวกับ การดํา เนิ น ธุร กิจหรือข้อ มูล อัน มีส าะสํา คัญต่ อ การ
เปลียนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เช่นฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน การทําสัญญาหรือบอกเลิก
สัญญา ซึงเป็ นข้อมูลทียังมิได้มกี ารเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
1. การเปิ ดเผยข้อมูลใดอันมีสาระสําคัญทียังไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ ให้เปิ ดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โดยดําเนินการให้มนใจว่
ั า ผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุนได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอเท่าเทียมกัน
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ช่องทางการเปิ ดเผยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์หรือ
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตามความเหมาะสม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลอันมีสาระสําคัญไปเพือประโยชน์ของตนใน
การซือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในทียังไม่เปิ ดเผยต่อหลักทรัพย์แก่บุคคลอืนทีไม่
เกียวข้องกับข้อมูลนัน ซึงหมายรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพน้ี อง และเพือน เป็ นต้น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทีได้รบั ทราบข้อมูลภายอันมีสาะสําคัญทีมีผลต่อการเปลียนแปลงราคา
หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต้องระงับการซือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลาหนึง
เดือน ก่อนทีจะเผยแพร่งบการเงิน หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลสําคัญอืนๆ และ
ควรรออย่างน้อย 24 ชัวโมง ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนแล้วก่อนทีจะซือหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ
4. กรรมการ ผูบ้ ริหารสีระดับแรก (ตามมาตรา แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
และ
ฉบับแก้ไขเพิมเติม) มีหน้าทีรายงานการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงหลักทรัพย์รวมถึงการโอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสําเนา
รายงานนีให้แก่เลขานุการบริษทั เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบต่อไป
หมวด การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสําคัญกับเรืองการเปิ ดเผยสารสนเทศเนืองจากเป็ นเรืองทีมีผลการกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสีย จึงมีความจําเป็ นทีต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิ ดเผยสารสนเทศทังทีเป็ น
สารสนเทศทางการเงินและทีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามทีกฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถ้วนเพียงพอ
เชือถือได้และทันเวลาทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ทังนีในการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
บริษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือกรรมการรองผูจ้ ดั การเป็ นผูด้ าํ เนินการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนันยังมีสาํ นัก
เลขานุการบริษทั ทําหน้าทีติดต่อสือสารกับนักลงทุนสถาบันผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีสําคัญบริษทั ได้ดาํ เนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพือให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น ได้
เสียได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัวถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี
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. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2)
) งบการเงินของบริษทั
3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั และอืนๆ
. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
. กระทรวงพาณิชย์
. เว็บไซต์ของบริษทั www.tstegroup.com ซึงมีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ
. การจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์
บริษัท ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่ วยงานอืนของรัฐอย่างเคร่งครัดและ
ติดตามแก้ไขเปลียนแปลงอย่างสมําเสมอเพือให้มนใจได้
ั
ว่ากฎหมายกฏเกณฑ์ข้อบังคับทีบริษัทถือปฏิบตั ินันมีความ
ทันสมัยและเป็ นหลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชือมันในการดําเนินธุรกิจทีโปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น
1. เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
2. เปิ ด เผยข้อ มู ล แบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจํ า ปี (แบบ56-1) ภายใน 3 เดือ น และรายงานประจํา ปี
(แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ทีสินสุดรอบปี บญ
ั ชี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com เพือให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน ได้ทราบข้อมูล
3. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้ค่กู บั รายงานผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจําปี
4. เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยและจํานวนครังการเข้าประชุม
เป็ นรายบุคคล
5. เปิ ดเผยโครงสร้างการดําเนินงานและการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างชัดเจน บนเว็บไซต์บริษทั
6. เปิ ดเผยข้อมูลค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละคนได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ น
รายบุคคล
7. เปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทเกียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างการถือหุ้น
วิสยั ทัศน์ นโยบายการกํากับดูแล จรรยาบรรณต่างๆ ตลอดจนข่าวสารทีเผยแพร่
8. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมทังรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนทีแต่ละ
คนได้รบั จากการเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
9. กําหนดระเบียบการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและระเบียบปฏิบตั ใิ นการซือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บ ริห ารซึงสอดคล้อ งกับ กฎหมายเกียวกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิจ การทีดีโ ดยระเบีย บข้า งต้น
มีหลักการทีสําคัญดังนี
- จัดระบบงานสถานทีปฏิบตั งิ านการเก็บรักษาข้อมูลภายในไม่ให้ถูกเปิ ดเผยไปยังบุคคลอืนและการใช้
ข้อมูลภายในหรือการส่งข้อมูลภายในให้กระทําได้เฉพาะผูท้ จํี าเป็ นต้องรูห้ รือต้องใช้ในการปฏิบตั งิ านเท่านัน
- ห้ามกรรมการและผู้บริหารทํารายการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
อัน เป็ น สาระสํา คัญต่ อ การเปลียนแปลงราคาของหลัก ทรัพย์ทียังมิไ ด้เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือนําข้อมูลภายในนันออกเปิ ดเผยเพือให้ผอู้ นกระทํ
ื
าดังกล่าวโดยตนได้รบั ประโยชน์
- กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ทออกโดยบริ
ี
ษทั ของตน ของคู่สมรสและ
ของบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะและรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทุกครัง เมือมีการ ซือ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์นัน ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดและต้องสําเนารายงาน
ข้างต้น ต่อเลขานุการบริษทั เพือรวบรวมเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบด้วย นอกจากนีบริษทั ยังกําหนดให้
พนักงาน ทีเกียวข้องกับข้อมูลภายในทีเป็ นสาระสําคัญตามเกณฑ์ทีกําหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ดงั กล่ า ว
ของตน ของคู่สมรสและของบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อหน่วยงานกํากับการปฏิบตั งิ านของบริษทั ด้วย
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- ในการกํา กับ ดูแลการซือขายหลักทรัพย์และการป้ องกัน การใช้ข้อ มูล ภายในบริษัทได้กําหนด ช่วง
ระยะเวลาทีจํากัดการซือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
โดยให้งดเว้นการซือขายหลักทรัพ ย์ด ังกล่า วในช่ว งหนึงเดือน ก่อ นวันทีบริษัท เปิ ด เผยข้อมูลงบการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันทีบริษทั เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีการแจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ในการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในให้กรรมการและพนักงานทีเกียวข้องได้ทราบ โดยในปี ทผ่ี านมากรรมการและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
10. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกียวข้องครังแรกต่อเลขานุ การ
บริษทั เพือรายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและรายงานทุกครังเมือมีการเปลียนแปลง
ตามมาตรา / แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด พ.ศ.
ในปี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดช่องทางติดต่ อนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทําจรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้จากเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com ช่องทางในการติดต่อผูอ้ ํานวยการฝา่ ย
ต่อ
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ณ วันที ธันวาคม
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน คน ซึงประกอบด้ว ย
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร คน ซึงรวมกรรมการอิสระ จํานวน คน และกรรมการทีเป็ นผู้บริหาร จํานวน คน
บริ ษั ท มี ก รรมการที ไม่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห าร คน ที มี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานที เกี ยวข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
(ปจั จุบนั คือ นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์ และนายพงศ์ ชินธรรมมิตร)
ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระและไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร มีความเป็ นอิสระกับ
ฝา่ ยจัดการ
คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจและหน้าทีกํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขตที
กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายโดยทําหน้าทีเป็ นผูก้ ํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ
ของบริษั ท ด้ว ยความเป็ น อิส ระเทียงธรรมโดยคํ า นึ ง ถึง ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น และผู้มีป ระโยชน์ ร่ ว มทุ ก รายโดย
คณะกรรมการบริษทั จะไม่ดาํ เนินการใดๆ ทีเป็ นการปฏิบตั งิ านทีซําซ้อนกับกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ทีไม่มีความเกียวข้องส่วนตัว ความเกียวข้อง
ทางธุรกิจ หรือด้านอืนๆ กับบริษทั หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เฉพาะราย ไม่มคี วามผูกพัน
ด้านการเงินหรือส่วนตัวกับบริษทั ทําให้สามารถใช้วจิ ารณญาณได้อย่างเป็ นอิสระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึงกรรมการอิสระของบริษทั ทุกคนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ คื อ ไม่ ไ ด้ มี ก ารถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท เกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 0.5 ของจํ า นวนหุ้ น
(เข้มกว่าประกาศก.ล.ต.) ทีมีสทิ ธิออกเสียงไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ในลักษณะทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/
หรือการให้บริการวิชาชีพรวมทังไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
กรรมการบริษัทมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง ทังนีเพือให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อ
บริษทั โดยมีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ทีเกิดขึนทางธุรกิจสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนําเสนอมุมมองทีเป็ นประโยชน์เกียวกับความเสียงทีสําคัญ
นอกจากนีกรรมการบริษทั ทุกท่านเป็ นผูท้ มีี คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชนจํากัดและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ในการเข้ารับตําแหน่ งกรรมการบริษทั กรรมการแต่ละคนจะได้รบั ข้อมูลสําคัญเกียวกับบริษทั ข้อบังคับทีระบุ
ถึงขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั การได้รบั คําแนะนําด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงือนไขต่างๆ
ในการเป็ นกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงการได้รบั การทําความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษทั
กรรมการบริษทั มีวาระการดํารงตําแหน่ งในคราวแรก ปี กรรมการทีออกตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่ งต่อได้หากผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ นกรณีทจะมี
ี การแต่งตังกรรมการบริษทั ใหม่ คณะกรรมการบริษทั จะต้องสรร
หาบุคคลทีมีคุณสมบัตแิ ละความรูค้ วามสามารถทีเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่ ง ปจั จุบนั ไม่มรี ายงานว่ากรรมการบริษทั
ในบริษทั ดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษทั ในเวลาเดียวกัน
ในกรณีทตํี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนนอกเหนื
ื
อจากการออกตามวาระและวาระคงเหลือไม่น้อยกว่า
สองเดือนให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ซึงมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวน
กรรมการทียังเหลืออยู่และกรรมการทีได้ร ับแต่ งตังใหม่จะมีวาระการดํารงตําแหน่ ง เพียงเท่ าวาระทียัง เหลือ อยู่ข อง
กรรมการซึงตนแทน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าทีในการกํากับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์และแผนงานทีกําหนดไว้
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทังหมด โดยคณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายอํานาจและ
ความรับผิดชอบในบริหารงานประจําวันไปยัง กรรมการผู้จดั การและผู้บ ริหารระดับ สูงตามลําดับรวมทังการแต่ ง ตัง
คณะกรรมการชุดต่างๆมาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน
หน้ าที ของประธานคณะกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้าหน้ าที บริ หารไม่ ซําซ้อ นกัน ทังนี ประธาน
เจ้าหน้าทีบริหารรับผิดชอบในการมอบหมายอํานาจหน้าทีในการดูแลบริหารงานแก่ผบู้ ริหารระดับสูงในลําดับถัดไปและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษั ท ได้ จ ัด ให้ มีสํ า นั ก เลขานุ ก ารบริษั ท ในการทํ า หน้ า ทีในการแนะนํ า และช่ ว ยเหลือ
คณะกรรมการบริษัท โดยรับ ผิด ชอบในการดํา เนิ น การเพือให้เ กิด ความมันใจว่ า บริษัท ปฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บและ
กระบวนการกํากับดูแลกิจการและปฏิบตั หิ น้าทีทีกําหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ทังยังทําหน้าทีในการ
ประสานงานและช่วยเหลือดูแลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ได้รบั การปฏิบตั ิ อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น โดยคํานึงถึงวิสยั ทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ สภาวะความ
เสียงในปจั จุบนั และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติทบทวนกําหนดวิสยั ทัศน์ ดังนี
คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมันทีจะผลักดันให้ธุรกิจของบริษทั เติบโตอย่างยังยืน โดยคํานึงถึงวิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้มคี วามสอดคล้องกันภายใต้ระบบของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้การ
บริหารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายบนแนวทางทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียโดยรวม โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้ร่ ว มกับ ฝ่า ยบริห ารระดับ สูง ในการกํา หนดทิศ ทาง วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย แผนงาน และ
งบประมาณประจําปี และคณะกรรมการจะมีการติดตามการปฏิบตั ิงานให้ได้ตามแผนของฝ่ายจัดการทีวางไว้ โดยฝ่าย
จัดการจะรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริหารรับทราบทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั รับทราบต่อไป
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. . ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
นโยบายและการดําเนิ นงานของบริษทั
บริษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์ มิเ นิ ลจํ า กัด (มหาชน) มีน โยบายดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ด้ ว ยความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
(CorperateSocialResponsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสําคัญในการสนับสนุ นการดําเนินกิจกรรมเพือ
สังคมและชุมชนโดยรอบรวมทังใส่ใจดูแลสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจทีโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนและผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสีย เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชุมชนทีบริษทั ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติตามหลักการ ดังนี
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั สนับสนุ นและเคารพการการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยการปฎิ บตั ิ ต่อผู้ทีมีส่วนเกียวข้อง พนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ บริษทั ให้ความสําคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียม
กันพนักงาน และไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึงด้วยเพราะความแตกต่างในถินกําเนิด เชือชาติ
ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ สีผวิ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ ไม่ใช้แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ
ได้กาํ หนดนโยบายเพือแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั มีการกํากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับทีเหมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลียนแปลงโครงสร้าง
และการจัดระเบียบองค์กรนันจะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทังปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไม่มนี โยบายรับพนักงานทีมีอายุตํากว่า 15 ปี
ไม่มกี ารใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ได้แก่ แรงงานนักโทษโดยบังคับ แรงงานตามสัญญา แรงงานหนี หรือแรงงานทาส
และการค้ามนุษย์ทเกี
ี ยวข้องกับการใช้แรงงานทีไม่ถูกต้อง
บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญเกียวกับด้านบุคลากร การดูแลเกียวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
สภาพความเป็ นอยู่ทดีี ย่อมส่งผลไปถึงสภาพจิตใจและความทุ่มเทในการทํางาน ดังนันบริษทั จึงมีการดูแลเรืองสวัสดิการ
ของพนักงาน เคารพสิ ทธิ ของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และหลักสิ ทธิ มนุษยชน เพิมขึนนอกเหนือจากสิงที
ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ได้แก่
สวัสดิ การด้านต่าง ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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การจัดทําประกันอุบตั ิ เหตุ
นอกเหนือจากการจัดการด้านการประกันตนต่อสํานักงานประกันสังคมแล้ว บริษัทยังจัดทําประกันอุบตั เิ หตุ
เป็ น กรณี พิเ ศษให้แ ก่ พ นัก งานทีต้อ งปฏิบ ัติงานทีมีก ารเสียงอัน ตราย เช่ น พนัก งานขับ รถจัก รยานยนต์ส่ง เอกสาร
พนักงานทีต้องปฏิบตั งิ านในทีสูง พนักงานทีต้องทํางานกับเครืองจักรกล
เสริมสร้างความรูแ้ ละประสบการณ์
บริษทั ได้มกี ารจัดประชุม Morning Talk เพือวัตถุประสงค์ดงั นี
1. เพือเป็ นการแจ้งข่าวสารต่างๆจาก Safety, HR, ธุรการ
2. เป็ นการสือสาร 2 ทาง
3. เป็ นการเข้าไปรับทราบถึงปญั หาจากพนักงานโดยตรง
4. เป็ นการเน้นยําในเรืองความปลอดภัยในการทํางาน
มีการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมนอกสถานทีหรือการจัดฝึกอบรมหน้างาน ดังนี
1. กิจกรรม อบรมความปลอดภัยในการทํางานและตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ
2. หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับลูกจ้างใหม่
3. หลักสูตร ISO 9001:2015
4. หลักสูตรการขับและบํารุงรักษารถยกอย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย (โฟคลิฟท์)
5. หลักสูตรการใช้และบํารุงรักษาเครืองจักร (รถตัก)
6. หลักสูตร VISION & MISSION BUSINESS PLAN (DISC)
และบริษทั ยังให้ความรูใ้ นเรืองความปลอดภัยในการทํางานบนทีสูง การดับเพลิงและอพยพในกรณีเกิดอัคคีภยั
ซึงเป็ นการสร้างความรูแ้ ละความสามารถไม่เพียงช่วยเหลือตนเองแต่ยงั สามารถช่วยเหลือผู้อนและผู
ื
้อาศัยอยู่ในชุมชน
ใกล้เคียง จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตรเจ้าหน้ าทีความปลอดภัยในการทํางานซึงได้รบั วุฒบิ ตั ร จป.วิชาชีพตลอดจน
ความรูใ้ นด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและสารสนเทศการใช้เครืองจักรกลด้านบัญชีและอืนๆทีพนักงานแต่ละคนจะสามารถ
นําความรูม้ าใช้
การใช้สิทธิ ทางการเมือง
บริษทั เล็งเห็นความสําคัญของการทําหน้าทีพลเมืองทีดีโดยให้การสนับสนุ นให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทําหน้าทีในฐานะพลเมืองทีดีตามกฎหมาย แต่หา้ มมิให้กระทําการใดๆ ทีชีนําหรือทําให้เข้าใจว่าบริษทั ให้การสนับสนุ น
แก่พรรคการเมืองใดๆ หรือกลุ่มพลังใดๆ พนักงานมีสทิ ธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างอิสระนอกเหนือเวลางาน
และห้ามทํากิจกรรมทางการเมืองในนามบริษทั
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษทั
ทรัพย์สนิ ของบริษทั หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทังนียังรวมข้อมูลเอกสารสิทธิ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ
และความลับต่างๆของบริษทั เจ้าหน้าทีและพนักงานทุกคนมีหน้าทีในการรับผิดชอบในทรัพย์สนิ ต่างๆ ของบริษทั
. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีพนักงาน ต้องไม่นําทรัพย์สนิ ต่างๆของบริษทั ไปใช้เพือประโยชน์สว่ นตัว
หรือผูอ้ นยกเว้
ื
นกรณีฉุกเฉินทีได้รบั อนุญาตจากผูม้ อี าํ นาจแล้วเท่านัน
. พนักงานมีหน้าทีรับผิดชอบมิให้ทรัพย์สนิ ของบริษัท สูญเสีย สูญหาย หรือเสือมค่าโดยเปล่าประโยชน์
ทรัพย์สนิ ต่างๆ ของบริษัทควรนํ ามาใช้ในการดําเนินกิจการของบริษัทเพือให้ได้ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
คุม้ ค่าทรัพย์สนิ สูงสุด
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. พนักงานไม่ควรกระทําการปรับเปลียน แก้ไข หรือตกแต่งทรัพย์ของบริษัทก่อนได้รบั อนุ ญาตจากผู้ทมีี
อํานาจแล้วเท่านัน
. ห้ามมิให้พนักงาน ปลอมแปลง แก้ไข และ / หรือตกแต่งเอกสารของบริษทั โดยมิชอบ
. ในกรณีทรัพย์สนิ เป็ นคอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้พนักงานนําโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิหรือโปรแกรมผิดกฎหมาย
ใดๆ มาลงในเครืองของบริษทั กรรมการและพนักงานควรใช้อนิ เตอร์เน็ตในการหาข้อมูลและหลีกเลียงเว็ปไซต์ทไม่
ี ควร
ดังนี เว็ปไซต์ผดิ กฎหมายตลอดจนเว็ปไซต์ทละเมิ
ี ดจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม
สิ ทธิ ในการร้องเรียน
บริษทั มีการจัดประชุมพนักงานระดับต่างๆโดยเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เปิ ดเผยหรือในกรณีทพนั
ี กงานมีความประสงค์จะร้องเรียนเรืองราวต่างๆก็สามารถทําได้โดยการส่งจดหมายส่งไปยัง
ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม
เนืองจากบริษัท ดําเนินธุรกิจขนถ่ ายสินค้าขึนเรือเดินสมุทรซึงบริเวณสถานทีประกอบการตังอยู่รมิ แม่นํา
เจ้าพระยาตลอดจนภายในบริเวณคลังสินค้า สถานีเก็บและขนถ่ายกากนํ าตาลตังอยู่ตดิ กับชุมชนทีมีผู้อาศัยกันมาเป็ น
เวลานาน ดังนันการดําเนินธุรกิจบริษทั มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมซึงมีความสัมพันธ์กนั
อย่างแยกกันไม่ออก โดยสรุปเป็ นดังนี.- ในด้านของเศษขยะ ของเสีย สิงปฏิกลู นํามัน หรือสารเคมีต่างๆ บริษทั จัดให้มกี ารดูแลอย่างรัดกุมป้องกันมิ
ให้มกี ารตกหล่นหรือไหลลงสูแ่ ม่นํา มีการว่าจ้างพนักงานดูแลการจัดเก็บและรักษาความสะอาดตลอดจนประสานงานกับ
หน่ วยงานราชการทีรับผิดชอบดูแลเกียวกับการเก็บขยะสิงปฏิกูลต่างๆ ภายในบริเวณและส่วนทีอยู่ติดกับชุมชนทีพัก
อาศัยให้สะอาดเรียบร้อยอย่างสมําเสมอ
- จัดทําและดูแลเกียวกับท่อระบายนํา จัดทําบ่อพักเพือดักไขมันและบําบัดนําเสียมีการนําตัวอย่างนําจากจุด
ต่างๆส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่า Ph., BOD, Ammonium-Nitrogen, Suspended และอืนๆ
เป็ นประจําทุก 3 เดือน
- จัดการดูแลผลกระทบเกียวกับเสียงในขณะปฏิบตั งิ านเพือมิให้รบกวนคนทีพักอาศัยในบริเวณข้างเคียง
- สร้างเขือนคันล้อมรอบถังนํามันด้วยวัสดุทมีี ความมันคงแข็งแรงสําหรับรองรับปริมาณสินค้าทีอาจมีการล้น
หรือรัวจากถังเก็บ
การร่วมพัฒนาชุมชุนหรือสังคม
บริษทั กําหนดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพือเป็ นนโยบายให้กรรมการและพนักงานได้ปฏิบตั ิ ได้แก่
1. สนับสนุนกิจการใดๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
2. หลีกเลียงการกระทําการใดๆ ทีส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ชุมชน และสิงแวดล้อม
3. ไม่ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือใดๆทีเกียวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็ นภัยต่อส่วนรวมและความ
มันคงของประเทศ
4. สร้างจิตสํานึกและปลูกฝงั ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ
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บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
ย่อย (กลุ่มบริ ษัท) และของเฉพาะบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ตามลําดับ ซึงประกอบด้ วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) ณ วันที
ธันวาคม
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
ปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความ
เป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
ส่วนทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ าน
จรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี ข้ าพเจ้ าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสม
เพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนีข้ าพเจ้ าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
การจัดประเภทและการแสดงมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ทีดินและอาคารทีมีไว้ ใช้ งาน
กลุ ่ม บริ ษัท และบริ ษัท มีก ารถือ ครองอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ใ นจํ า นวนที มีส าระสํา คัญ โดยมีก ารจัด ประเภทเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนหรื อทีดินและอาคารทีมีไว้ ใช้ งาน ซึงจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์การถือครองและลักษณะการ
ใช้ งานของอสังหาริ มทรัพย์ ทังนีนโยบายการบัญชีและรายละเอียดของบัญชี อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและบัญชี ทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที .7 ข้ อที .8 ข้ อที และข้ อที ตามลําดับ
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การตอบสนองความเสียงโดยผู้สอบบัญชี
ข้ า พเจ้ าประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภทอสังหาริ มทรัพย์ โดยการสอบถามฝ่ ายบริ หารและทําความ
เข้ า ใจเกณฑ์ ที ใช้ ในการพิ จ ารณาการจัด ประเภท ตรวจสอบความถูก ต้ อ งของรายละเอี ย ดอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ พิ จ ารณา
วัตถุประสงค์การถือครองและลักษณะการใช้ งานของอสังหาริ มทรัพย์ ตรวจสอบสัญญาเช่าทีเกียวข้ อง สําหรับทีดินทีมีการตี
ราคาใหม่ ข้ าพเจ้ าได้ ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเทียงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานการ
ประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระและพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ทีใช้ ในการ
คํานวณหามูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามผู้ประเมินราคาอิสระและผู้บริ หาร และทําการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้ อมูล ที
เกียวข้ อง นอกจากนี ข้ าพเจ้ าได้ ทดสอบการคํานวณมูลค่ายุติธรรมและพิจารณาความครบถ้ วนและถูกต้ องในการรับรู้ รายการ
และการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลอืน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอืน ข้ อมูลอืนประกอบด้ วย ข้ อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานประจําปี นัน ข้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับ
รายงานประจําปี ภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอืนและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความ
เชือมันต่อข้ อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจ ารณาว่า ข้ อ มูล อื นมีค วามขัด แย้ ง ที มีส าระสํา คัญ กับ งบการเงิ น รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู้ ที
ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอืนมีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจําปี ของกลุม่ บริ ษัท หากข้ าพเจ้ าสรุ ปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องสือสารเรื องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลเพือให้ ผ้ มู ีหน้ าทีในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ ไข
ข้ อมูลทีแสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้ อง
ตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริ หารพิจารณาว่าจํ าเป็ น
เพื อให้ ส ามารถจัดทํา งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การทีปราศจากการแสดงข้ อมูลที ขัดต่อ ข้ อ เท็จ จริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษัท
และบริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การ
บัญชีสําหรับการดําเนินการต่อเนืองเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทหรื อหยุดดําเนินงานหรื อ ไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลมีหน้ าทีในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท
และบริ ษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ า พเจ้ า มีว ตั ถุป ระสงค์ เ พื อให้ ไ ด้ ค วามเชื อมันอย่า งสมเหตุส มผลว่า งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญ ชี ซึ งรวมความเห็น ของข้ า พเจ้ า อยู่ด้ ว ย ความเชื อมั นอย่า ง
สมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้ เสมอไป
ข้ อ มูล ที ขัด ต่อ ข้ อ เท็จ จริ ง อาจเกิด จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิด พลาดและถือ ว่า มีส าระสํา คัญ เมือคาดการณ์ อย่าง
สมเหตุสมผลได้ วา่ รายการทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ
ความเสียงเหล่านัน และได้ หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสม เพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสียงทีไม่พบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสียงที
เกิดจากข้ อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้ น
การแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลทีไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัท
และบริ ษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องซึงจัดทําขึนโดยผู้บริ หาร
 สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผู้บริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีทีได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อ
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการทีเกี ยวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลียนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้ รับจนถึงวันทีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทต้ อง
หยุดการดําเนินงานต่อเนือง
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดย
ถูกต้ องตามทีควรหรื อไม่
 ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่ บริ ษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สอสารกั
ื
บผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ทีสําคัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที
ได้ วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าทีในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้ องกับความ
เป็ นอิสระและได้ สือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืน ซึงข้ าพเจ้ าเชือว่ามีเหตุผลที
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการทีข้ าพเจ้ าใช้ เพือป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญมากทีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื องเหล่านีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียาก
ทีจะเกิดขึน ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีคือ
บริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4664
กรุงเทพมหานคร
วันที กุมภาพันธ์
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บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวี ยน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลู กหนีการค้าและลู กหนีอื น

8.2

130,742,653

120,198,005

12,691,766

12,891,456

6.1 และ 9

254,908,239

236,161,258

47,929,374

21,302,164

500,000

500,000

เงิ นให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการอื น

-

-

สิ นค้าคงเหลื อ

10

781,001,980

336,363,988

1,429,535

1,765,169

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

11

11,813,908

42,927,074

11,813,908

42,927,074

สิ นทรัพย์สัญญาอนุพันธ์

34.2

2,683,868

435,684

9,494,143

12,115,118

577,575

1,181,626

1,191,144,791

748,701,127

74,442,158

80,067,489

สิ นทรัพย์หมุนเวี ยนอื น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวี ยน

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวี ยนอื น

12

816,580

823,881

357,243

360,436

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม

13

-

-

-

-

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน

15

11,361,440

ทีดิ น อาคาร และอุ ปกรณ์

16

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอื น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน
รวมสิ นทรัพย์

1,630,725,397

1,568,599,931

9,879,185

281,707,432

291,272,276

3,970,051,216

3,887,525,243

1,835,813,127

1,683,897,940

17

21,518,320

25,168,498

1,863,427

2,880,403

24

10,321,049

9,148,370

10,773,227

14,602,543

32,643,030

30,740,116

4,024,841,832
5,215,986,623

3,947,147,720
4,695,848,847

3,783,109,656
3,857,551,814

3,577,751,102
3,657,818,591

-

-

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึงของงบการเงิ นนี
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บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
หนีสิ นและส่วนของผู ้ถือหุ ้น
หนีสิ นหมุนเวี ยน
เงิ นกู ย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น

19

เงิ นกู ย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน

6.1

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื น

6.1 และ 20

607,621,733
109,291,487

297,000,000
86,508,539

180,001,398

265,000,000

170,000,000

78,000,000

18,501,006

19,778,841

27,000,000

62,000,000

ส่วนของหนีสิ นระยะยาวทีถึ งกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงิ นกู ย้ ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน

6.1

เงิ นกู ย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

21

26,400,000

56,400,000

26,400,000

56,400,000

หนีสิ นตามสัญญาเช่า

22

7,390,891

5,330,997

2,075,518

947,040

34.2

1,326

5,239,504

-

-

ภาษีเงิ นได้ค้างจ่าย

13,318,538

14,612,107

161,502

-

หนีสิ นหมุนเวี ยนอื น

17,599,645

16,136,625

2,657,565

2,506,398

781,623,620

481,227,772

426,796,989

484,632,279

93,000,000

58,000,000

หนีสิ นสัญญาอนุพันธ์

รวมหนีสิ นหมุนเวี ยน

-

-

หนีสิ นไม่หมุนเวี ยน
เงิ นกู ย้ ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน

6.1

เงิ นกู ย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

21

53,100,000

79,500,000

53,100,000

79,500,000

หนีสิ นตามสัญญาเช่า

22

9,350,202

12,952,538

591,765

2,667,283

2,024,158

2,075,204

18,856,301

20,000,677

เงิ นมัดจํา รับ

-

-

ภาระผู กพันผลประโยชน์พนักงาน

23

17,276,852

14,544,669

6,728,676

5,667,303

หนีสิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี

24

416,486,883

380,527,984

287,069,853

252,448,220

315,000

661,233

498,553,095

490,261,628

459,346,595

418,283,483

1,280,176,715

971,489,400

886,143,584

902,915,762

หนีสิ นไม่หมุนเวี ยนอื น
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวี ยน
รวมหนีสิ น

-

-

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึงของงบการเงิ นนี
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บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ทุนเรื อนหุ ้น

25

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 383,327,610 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท

191,663,805

191,663,805

191,663,805

191,663,805

191,663,591

191,663,591

191,663,591

191,663,591

26

17,423,768

17,423,768

17,423,768

17,423,768

26

19,200,000

19,200,000

19,200,000

19,200,000

ยังไม่ได้จัดสรร

1,528,457,128

1,445,284,705

1,528,457,128

1,445,284,705

องค์ประกอบอื นของส่วนของผู ้ถือหุ ้น

1,718,726,019

1,591,054,243

1,214,663,743

1,081,330,765

รวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นของบริ ษทั

3,475,470,506

3,264,626,307

2,971,408,230

2,754,902,829

460,339,402

459,733,140

3,935,809,908
5,215,986,623

3,724,359,447
4,695,848,847

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 383,327,181 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

ส่วนของผู ้มีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ ม
รวมส่วนของผู ้ถือหุ ้น
รวมหนีสิ นและส่วนของผู ้ถือหุ ้น

2,971,408,230
3,857,551,814

2,754,902,829
3,657,818,591

-

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึงของงบการเงิ นนี
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บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกํ าไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2564
2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย

1,618,182,647

1,888,676,683

31,216,000

27,900,000

410,652,034

373,303,786

157,077,621

152,061,905

2,028,834,681

2,261,980,469

188,293,621

179,961,905

(1,305,015,379)

(1,590,655,436)

(31,113,166)

(19,446,647)

(256,390,703)

(244,051,695)

(51,602,450)

(51,292,174)

(1,561,406,082)

(1,834,707,131)

(82,715,616)

(70,738,821)

กําไรขันต้น

467,428,599

427,273,338

105,578,005

109,223,084

รายได้อืน

14,240,401

22,518,807

19,337,430

19,690,612

กําไร(ขาดทุน)จากสัญญาอนุพันธ์

7,486,363

(4,780,854)

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ

(41,793,264)

(41,883,774)

(1,588,604)

(2,660,684)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(211,167,763)

(188,272,246)

(73,229,532)

(72,692,393)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน

236,194,336

214,855,271

50,097,299

53,560,619

(9,703,714)

(17,681,303)

(9,603,708)

(15,444,561)

117,000,831

102,990,215

รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ต้นทุนจากการดําเนินงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้เช่าและบริ การ
รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน

ต้นทุนทางการเงิ น
ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ย่อยทีใช้วิธีส่วนได้เสี ย

-

กําไรก่อนภาษีเงิ นได้

-

-

-

226,490,622

197,173,968

157,494,422

141,106,273

(51,886,558)

(39,743,543)

(8,314,764)

(8,388,155)

174,604,064

157,430,425

149,179,658

132,718,118

ส่วนทีเป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริ ษทั

149,179,658

132,718,118

149,179,658

132,718,118

ส่วนทีเป็ นของผู ้มีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ ม

25,424,406
174,604,064

24,712,307
157,430,425

149,179,658

132,718,118

0.39

0.35

0.39

0.35

ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้

30

กําไรสําหรับปี
การแบ่งปั นกําไรสําหรับปี

กําไรต่อหุ ้นขันพื นฐาน

31

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึงของงบการเงิ นนี
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บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2564
2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรสําหรับปี

2564
174,604,064

2563
157,430,425

149,179,658

132,718,118

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับปี
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตี ราคาทีดิ น

178,745,032

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตี ราคาทีดิ น

(17,844,537)

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงิ นได้เกียวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื น

47,929

(47,225,074)
-

185,821,535
(17,844,537)
33,004

(14,073,574)
-

(32,189,685)

9,445,015

(33,602,001)

2,814,715

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับปี

128,758,739

(37,780,059)

134,408,001

(11,258,859)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

303,362,803

119,650,366

283,587,659

121,459,259

ส่วนทีเป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริ ษทั

277,926,457

94,938,059

283,587,659

121,459,259

ส่วนทีเป็ นของผู ้มีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ ม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

25,436,346
303,362,803

24,712,307
119,650,366

283,587,659

121,459,259

การแบ่งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึงของงบการเงิ นนี
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บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
องค์ ป ระกอบอื นของส่ วนของผู้ถือหุ้ น
กํ าไรขาดทุน
รายการอื นของการ
เบ็ดเสร็จอื น เปลี ยนแปลงทีเกิดจากผู้ถือหุ้ น
ส่ วนเกินทุน การเปลี ยนแปลงสั ดส่ วน
รวม
จากการตีราคา
การถือหุ้ นใน
องค์ ป ระกอบอื น
ทีดิน
บริษัทย่ อยภายใต้
ของส่ วนของ
การควบคุมเดียวกัน
ผู้ถือหุ้ น

หมายเหตุ

ทุนทีออก
และ
ชํ าระแล้ ว

กํ าไรสะสม
จั ดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
ส่ วนเกิน
ทุนสํ ารอง
จั ดสรร
มูล ค่ าหุ้ น ตามกฎหมาย

27

191,663,591
-

17,423,768 19,200,000 1,373,898,936 1,523,198,497
132,718,118
(37,780,059)
132,718,118 (37,780,059)
(61,332,349)

เงิ นปั นผลจ่ายส่วนทีเป็ นของผู ้มีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
กําไรสําหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตี ราคาทีดิ นไปยังกําไรสะสมจากการจํา หน่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงิ นปั นผลจ่าย
27

191,663,591
-

17,423,768 19,200,000 1,445,284,705 1,485,418,438
149,179,658
1,048,620
(1,048,620)
26,403 128,720,396
150,254,681 127,671,776
(67,082,258)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงิ นปั นผลจ่าย

เงิ นปั นผลจ่ายส่วนทีเป็ นของผู ้มีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ย่อย
ส่วนของผู ้มีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ย่อยเพิ มขึ น
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

191,663,591

-

-

-

-

17,423,768 19,200,000 1,528,457,128 1,613,090,214

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึงของงบการเงิ นนี
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105,635,805
-

105,635,805
-

105,635,805

ส่ วน
ของผู้มี
ส่ วนได้ เสี ย
ทีไม่ มีอํานาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้ น

1,628,834,302 3,231,020,597
132,718,118
(37,780,059) (37,780,059)
(37,780,059) 94,938,059
(61,332,349)

459,506,984
24,712,307
24,712,307
-

3,690,527,581
157,430,425
(37,780,059)
119,650,366
(61,332,349)

1,591,054,243 3,264,626,307
149,179,658
(1,048,620)
128,720,396 128,746,799
127,671,776 277,926,457
(67,082,258)

(24,486,151)
459,733,140
25,424,406
11,940
25,436,346
-

(24,486,151)
3,724,359,447
174,604,064
128,758,739
303,362,803
(67,082,258)

(24,830,484)

(24,830,484)

400
460,339,402

400
3,935,809,908

-

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้ น
ของบริษัท

-

1,718,726,019 3,475,470,506
-

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
(หน่ วย : บาท)

ทุนทีออก
หมายเหตุ และชํ าระแล้ ว
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงิ นปั นผลจ่าย

ส่ วนเกิน
มูล ค่ าหุ้ น

กํ าไรสะสม
จั ดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
ทุนสํ ารอง
จั ดสรร
ตามกฎหมาย

องค์ ป ระกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้ น
กํ าไรขาดทุน
รายการอืนของการ
เบ็ดเสร็จอืน
เปลี ยนแปลงทีเกิดจากผู้ถือหุ้ น
ส่ วนเกินทุนจาก
การเปลี ยนแปลงสั ดส่ วน
รวม
การตีราคา
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
องค์ ป ระกอบอืน
ทีดิน
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ของส่ วนของผู้ถือหุ้ น

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้ น

27

191,663,591
-

17,423,768
-

19,200,000
-

1,373,898,936
132,718,118
132,718,118
(61,332,349)

986,953,819
(11,258,859)
(11,258,859)
-

105,635,805
-

1,092,589,624
(11,258,859)
(11,258,859)
-

2,694,775,919
132,718,118
(11,258,859)
121,459,259
(61,332,349)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
กําไรสําหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตี ราคาทีดิ นไปยังกําไรสะสมจากการจําหน่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

191,663,591
-

17,423,768
-

19,200,000
-

1,445,284,705
149,179,658
1,048,620
26,403
150,254,681

975,694,960
(1,048,620)
134,381,598
133,332,978

105,635,805
-

1,081,330,765
(1,048,620)
134,381,598
133,332,978

2,754,902,829
149,179,658
134,408,001
283,587,659

เงิ นปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

191,663,591

17,423,768

19,200,000

(67,082,258)
1,528,457,128

1,109,027,938

105,635,805

1,214,663,743

(67,082,258)
2,971,408,230

27

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึงของงบการเงิ นนี
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186
บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี

174,604,064

157,430,425

149,179,658 132,718,118

311,293

(687,177)

-

-

(1,227,611)

(264,265)

-

-

(482,011)

-

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
โอนกลับขาดทุนจากราคาทุนของสิ นค้าสู งกว่ามูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจํา หน่าย
ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ย่อยทีใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ค่าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคา-สินทรัพย์สิทธิ การใช้
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์
(กําไร)ขาดทุนจากการจํา หน่ายและตัดจํา หน่ายสิ นทรัพย์

7,301

7,313

-

-

3,193

(482,011)
3,193

(117,000,831) ##########

114,980,138

129,601,712

27,837,902

27,618,380

7,714,349

7,462,305

1,016,976

1,016,976

437,719

-

-

(2,706,032)

1,218,689

(8,531)

(47,678)

-

-

(กําไร)ขาดทุนจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์

(2,682,542)

4,803,820

-

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2,780,112

2,406,730

1,061,373

1,045,267

ดอกเบียรับ

(307,351)

(623,637)

(84,712)

(473,273)

ดอกเบียจ่ายหนีสิ นตามสัญญาเช่า

632,598

640,625

111,108

141,726

8,600,663

16,623,073

9,492,600

15,302,835

51,886,558

39,743,543

8,314,764

8,388,155

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
355,022,728

357,833,467

77,361,507

81,980,404

กําไรทียังไม่เกิดขึนจากอัตราแลกเปลี ยน

ดอกเบียจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(2,570,524)

(308,747)
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บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ มขึ น)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลู กหนีอื น
สิ นค้าคงเหลื อ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวี ยนอื น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอื น
หนีสิ นดําเนินงานเพิ มขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นสัญญาอนุพันธ์
หนีสิ นหมุนเวี ยนอื น
เงิ นมัดจํา รับจากค่าเช่าโกดังและทีดิ น
ภาระผู กพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวี ยนอืน
เงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
รับดอกเบียรับ
รับภาษีเงิ นได้
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

(19,098,762)
(443,410,381)
31,113,166
435,684
702,654
1,621,816

63,743,119
209,172,237
19,928,658
1,618,109
(798,600)

(26,627,210)
335,634
31,113,166
604,051
(1,902,914)

21,335,655
(302,915)
19,928,658
98,396
(2,361,760)

24,514,492
(5,239,504)
1,463,020
(51,046)
(346,233)
(53,272,366)
347,839
4,985,700
(53,650,971)

(27,468,775)
(22,966)
(2,810,372)
571,059
(749,818)
(165,268)
620,850,850
621,210
2,452,659
(49,108,268)

(1,212,254) (20,011,109)
151,167 (2,534,285)
(1,144,376)
353,203
(732,154)
(463,871)
78,678,771 97,290,222
84,712
553,577
(7,127,029) (12,508,873)

(101,589,798)

574,816,451

71,636,454

85,334,926

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดรับเงิ นให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

-

-

-

87,000,000

เงิ นสดจ่ายเงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

-

-

-

(60,000,000)

เงิ นสดจ่ายเงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการอืน
เงิ นสดรับจากเงิ นปั นผล

-

(500,000)
-

54,901,768

53,760,020

เงิ นสดจ่ายซื ออสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน

(901,191)

(88,834)

(901,191)

(88,834)

(36,672,081)

(43,007,196)

6,115,536

3,384,636

เงิ นสดจ่ายซื อทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจํา หน่ายทีดิน อาคารและอุ ปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจํา หน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(31,457,736)

2,000,000
(38,211,394)

(2,435,717) (14,477,133)
4,000,000
55,564,860

30,927
2,000,000
68,224,980
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บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
เพิ มขึ น(ลดลง)ในเงินกู ย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น

310,621,733

(284,858,278)

(84,998,602)

12,000,000

(4,085,035)

(4,089,150)

(410,108)

(3,382,218)

เงินสดจ่ายเจ้าหนีทรัพย์สิน
เงินสดรับเงิ นกูย้ ืมจากกิจการทีเกียวข้องกัน

-

-

120,000,000

78,000,000

เงินสดจ่ายเงิ นกูย้ ืมจากกิจการทีเกียวข้องกัน

-

-

(28,000,000)

(17,000,000)

เงินสดรับเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

-

เงินสดจ่ายเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

50,007,633

(56,400,000) (186,400,000)

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า

-

50,007,633

(56,400,000)

(186,400,000)

(6,239,211)

(5,871,108)

(1,058,148)

(1,058,149)

(8,392,963)
(67,082,258)

(16,666,418)
(61,332,349)

(9,451,888)
(67,082,258)

(15,351,190)
(61,332,349)

เงินสดจ่ายปั นผลให้ผู้มีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย(24,830,484)

(24,486,151)

-

-

-

-

-

เงินสดจ่ายดอกเบียจ่าย
เงินปั นผลจ่าย

เงินสดรับค่าหุ้นจากผู ้มีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ มขึ น(ลดลง)สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึงของงบการเงิ นนี

400

143,592,182

(533,695,821) (127,401,004)

(144,516,273)

10,544,648

2,909,236

(199,690)

9,043,633

120,198,005
130,742,653

117,288,769
120,198,005

12,891,456
12,691,766

3,847,823
12,891,456
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บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 256
1. ข้อความทัวไป
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เมือวันที กันยายน
ทะเบียนนิ ติบุคคลเลขที
/
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดเมือวันที พฤษภาคม
ทะเบียนนิ ติบุคคล
เลขที
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมือวันที กรกฎาคม
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที หมู่ ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) โดยบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจให้บริ การขนถ่าย
และขนส่ งนําตาลและสิ นค้าเกษตรบางประเภท ให้เช่าทีดิน ให้เช่าคลังสิ นค้าและทรัพย์สินอืน ประกอบ
กิจการค้าทีดิน ทําการจัดสรรทีดิน และทําการก่อสร้างสิ งปลูกสร้างอย่างอืนบนทีดินเพือจําหน่าย ให้เช่า
เช่าซือเพือเป็ นสถานทีอยูอ่ าศัย สถานทีทําการ อาคารพาณิ ชย์ และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจหลักตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที .
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นในอัตรา
ร้อยละ . ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนีนําเสนอเพือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพือใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึนเพือความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จ ัดทําขึ นตามหลักการบัญชี ที รั บรองทัวไปภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
ซึ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นรวมถึ งการตีความและแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ทีกําหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ งจัดตัง
ตามพระราชบัญญัติวิช าชี พ บัญชี พ.ศ.
ได้มี ม ติ ใ ห้ป ระกาศใช้แล้ว และตามข้อกํา หนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน
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การแสดงรายการในงบการเงิ น เป็ นไปตามข้อ กํา หนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
ลงวันที ธันวาคม
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
งบการเงิ นนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ ม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบาย
การบัญชี
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งทีมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตีความมาตรฐานการบัญชี และตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง รวมถึง
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน(ใหม่) ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม
มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับ การปรับ ปรุ ง หรื อ จัด ให้มีขึ นเพื อให้มีเ นื อหาเท่า เทีย มกับ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและปรับปรุ งคํานิ ยามและข้อกําหนดทางการบัญชี การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ
ซึ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ สาํ หรั บ งบการเงิ น ที มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที เริ มในหรื อหลั ง วัน ที
มกราคม
เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัด
ให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ช ดั เจนเกี ยวกับ วิธี ป ฏิ บ ตั ิท างการบัญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิ หรื อข้อยกเว้นชัวคราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ
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ในการจัดทํา งบการเงิ นให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลย
พินิจ การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบาย
และการรายงานจํานวนเงิ นที เกี ยวกับสิ นทรั พย์ หนี สิ น รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อ
สมมติฐานมาจากประสบการณ์ และปั จจัยต่าง ๆ ทีผูบ้ ริ หารมีความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้อมนัน ดังนัน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมําเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและ
ในงวดอนาคตทีได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทีสําคัญมีดงั นี
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ในการประมาณการรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนีสิ นตามสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการการใช้สิทธิ เลื อกซื อหรื อสิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญา รวมถึงอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื อเลิ กใช้ของสิ นทรั พย์อา้ งอิ ง และต้องทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ ในแต่ละ
ช่ ว งเวลาและบันทึก ขาดทุ นจากการด้อยค่า หากคาดว่า มูล ค่า ที คาดว่า จะได้รั บ คื นตํากว่า มูล ค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นนั ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ งเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ ากรณี บริ ษทั ผูใ้ ห้เช่ า ว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อ
สัญญาเช่าเงินทุนฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ
พิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนเกื อบทังหมดในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่ าว
แล้วหรื อไม่
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน และการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกับปั จจัยทาง
เศรษฐกิจทีมีผลต่อความเสี ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือมูลค่าลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อเกิ ดจากการปรับมูลค่าของสิ นค้าจากผลขาดทุ น
ทีอาจเกิดขึน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ นโดยใช้
การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และสถานะการขายสิ นค้าคงเหลือรายตัวในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม
การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี ยนแปลงจํานวนค่าเผือ
การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื อเลิ กใช้งานของอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุน ที ดิ น
อาคารและอุ ป กรณ์ และต้อ งทบทวนอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ า คงเหลื อ ใหม่ ห ากมี ก าร
เปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่า
จะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นนั ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที
เกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ งเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีใน
อนาคตเพี ย งพอที จะใช้ป ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุ นนัน ในการนี ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่า กลุ่ม บริ ษ ทั ควรรับ รู ้ จาํ นวนสิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด
จํานวนเงิ นเดื อนทีคาดว่าจะเพิมขึนในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงานและปั จจัยทีเกี ยวข้อง
ในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบียทีสะท้อน
ถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานทีเกิดขึนจริ ง
นันอาจแตกต่างไปจากทีประมาณไว้
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คดีความ
กลุ่มบริ ษทั มีหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีทีถูกฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิดขึน
การประมาณการในเรื องอืนๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนทีเกียวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี
. หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
.

งบการเงิ นรวมนี จัดทําขึ นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย แห่ ง (“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมี
สัดส่ วนโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี
อัตราร้อยละ จัดตังขึน
ของการถือหุ น้ ในประเทศ
25 4 2563
บริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
.
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
.48
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) 8.86
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
.
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด .

บริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
บริ ษทั ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จํากัด

.

65.62

ประเภทกิจการ

.
.48
8.86
.
.

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ธุ รกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และประกอบธุ รกิจซือมาขายไป
ธุ รกิจให้เช่าไซโลและคลังสิ นค้า และประกอบธุ รกิจโรงกลันนํามันปาล์ม
ธุ รกิจผลิต และจําหน่ายแป้ งข้าวสาลี
ธุ รกิจรับฝากและขนถ่ายสิ นค้า
ธุ รกิจผลิตและจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ กระสอบพลาสติก เส้นใยพลาสติก
และผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากเม็ด พลาสติ ก และให้บ ริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ
บริ การขนถ่ายสิ นค้าสําหรั บเรื อบรรทุกสิ นค้า

-

ไทย

ธุ รกิจจัดหาและบริ หารแรงงาน

บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั มีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั สิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

3.3 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชี ทีสําคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
3.4 รอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ย่อยสิ นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั
3.5 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกลุ่มบริ ษทั เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และทุนเรื อนหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
ได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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4. สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันทีมี
สภาพคล่ องสู ง ซึ งถึ งกําหนดจ่ายคื นภายในระยะเวลาไม่เกิ น เดื อนนับจากวันที ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.2 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับชําระ โดยรับรู ้ เมื อเริ มแรกด้วย
จํานวนเงิ นของสิ งตอบแทนทีปราศจากเงื อนไขในการได้รับชําระ ในกรณี ทีมีส่วนประกอบด้าน
การจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ี การอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที
คาดว่าจะเกิดขึน ลูกหนี การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันทีครบกําหนดชําระ อัตราความเสี ยหายทีคาดว่า
จะเกิดขึนจะขึนอยูก่ บั ประวัติการชําระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ งมีการปรับเพือ
สะท้อนข้อมูลปั จจุ บนั และการคาดการณ์ ล่วงหน้าเกี ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จมหภาคที มี ผ ลต่ อ
ความสามารถของลูกค้าในการชําระหนี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรขาดทุนภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
. สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยแบ่งเป็ นแต่ละประเภท ดังนี
- สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น
(FVOCI) หรื อผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) และ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
ในการรับ รู ้ ร ายการเมื อเริ มแรก กลุ ่ม บริ ษ ทั ต้อ งวัด มูล ค่า ของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ นหรื อ
หนี สิ นทางการเงิ นทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อ
หักด้วยต้นทุนการทํารายการซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนัน
ต้นทุนการทํารายการของสิ นทรัพ ย์ท างการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นนัน
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
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ตราสารหนี
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี ขึ นอยู่กบั โมเดลทางธุ รกิ จ (Business Model) ของ
กลุ่มบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนีสามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึนอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี
ของกลุ่มบริ ษทั
- ราคาทุนตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายเมื อกลุ่ม
บริ ษทั ถื อครองสิ นทรั พย์ทางการเงิ นนันตามโมเดลธุ รกิ จที มี วตั ถุ ประสงค์การถื อครอง
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นเพื อรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบียจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีกําหนดไว้ รายได้ดอกเบียจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุนทีเกิ ดขึนจากการตัดรายการ
จะรับรู ้โดยตรงในกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในกําไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน (FVOCI) - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเมือกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตามโมเดลธุ รกิจทีมีวตั ถุ ประสงค์เพือรับกระแสเงิ นสดตามสัญญาและเพือขายสิ นทรั พย์
ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ งทําให้เกิดกระแสเงิ นสด
ซึ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีกําหนดไว้ การ
เปลียนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผา่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ยกเว้น
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบียทีเกียวข้องจะรับรู ้ในกําไรขาดทุน เมือมีการ
ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กําไรหรื อขาดทุนสะสมทีเคยรับรู ้รายการในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืนจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากําไรขาดทุน รายได้ดอกเบียจากสิ นทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าแสดงในงบกําไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) - สิ นทรัพย์ทางการเงินทีไม่เข้าเงือนไขการวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ น
กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากตราสารหนีทีวัดมูลค่า FVPL จะรับรู ้ในกําไรขาดทุน ในรอบ
ระยะเวลาทีเกิดรายการ
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กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงิ นลงทุ นในตราสารหนี เฉพาะเมื อกลุ่มบริ ษทั
เปลียนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านัน
ตราสารทุน
การวัดมูลค่าของตราสารทุ นสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี ยนแปลงได้ตามประเภทของ
การวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน (FVOCI) ซึ งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรขาดทุนในภายหลัง
เงิ นปั นผลทีได้รับจากเงิ นลงทุนจะรับรู ้ ในกําไรขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อืนเมือ
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ทีจะได้รับเงินปั นผล
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ น
กําไร(ขาดทุน)อืนในกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า) ของตราสารทุนที วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ
เปลียนแปลงอืน ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ นทางการเงินและส่ วนของเจ้าของ
เครื องมือทางการเงินทีกลุ่มบริ ษ ทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี สิ นทางการเงินหรื อ
ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
- หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาทีจะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นอืน
ให้กบั กิจการอืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรื อเลือนการชําระออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด
ได้นนั เครื องมือทางการเงินนันจะจัดประเภทเป็ นหนี สิ นทางการเงิน เว้นแต่วา่ การชําระนัน
สามารถชําระโดยการออกตราสารทุ นของบริ ษทั เองด้วยจํานวนตราสารทุ นที คงที และ
เปลียนกับจํานวนเงินทีคงที
- หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลือนการชําระภาระผูกพันตาม
สัญญาไปได้ เครื องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
ในการรั บรู ้ รายการเมื อเริ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของหนี สิ นทางการเงิ นด้วยมูลค่า
ยุติธรรม กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการหนี สิ นทางการเงิ นทังหมดทีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย
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สัญญาตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุ พนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน ยกเว้น
สัญญาอนุพนั ธ์ทีใช้สาํ หรับการบัญชีป้องกันความเสี ยง
การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
เมือกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื องมื อทางการเงิ นนัน การซื อหรื อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้ รายการในวันซื อขาย ซึ งเป็ นวันทีกลุ่มบริ ษทั ตกลงทีจะซื อ
หรื อขายสิ นทรัพ ย์ สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ นจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื อสิ ท ธิ ตามสัญญาที จะได้รับ
กระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมดอายุ หรื อเมื อกลุ่ ม บริ ษ ทั โอนสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น
และเป็ นการโอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทังหมดของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน หนีสิ นทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมือหนีสิ นทางการเงินนันสิ นสุ ดลง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนีทังหมดทีไม่ได้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึนคํานวณจาก
ผลต่างของกระแสเงิ นสดทีจะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงิ นสดทังหมดทีบริ ษทั คาดว่าจะ
ได้รับชําระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีได้มา
ในกรณี ทีความเสี ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรั พย์ไม่ได้เพิมขึนอย่างมี นยั สําคัญนับตังแต่การรั บรู ้
รายการเริ มแรก บริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที
อาจจะเกิ ดขึนใน เดื อนข้างหน้า ในขณะที หากความเสี ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์เพิมขึนอย่างมี
นัย สํา คัญนับ ตังแต่ก ารรั บ รู ้ ร ายการเริ มแรก บริ ษ ทั วัดมู ล ค่า ผลขาดทุ น ด้ว ยจํา นวนเงิ นที เท่ากับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีเหลืออยูข่ องเครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกตัดจําหน่ ายออกจากบัญชี เมือกิ จการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแส
เงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
4.4 สิ นค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และปรับ
ด้ว ยค่ า เผื อสิ น ค้า เคลื อนไหวช้า หรื อ ล้า สมัย ซึ งประมาณการจากสิ น ค้า แต่ ล ะชนิ ด ที คาดว่า จะ
เสื อมสภาพ (ถ้ามี) โดยราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือแสดงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
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ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่
ในสถานทีและสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุน
สิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึ งถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ลค่ าสุ ทธิ ที จะได้รั บเป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิ จปกติ หั ก ด้ วย
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นในการขาย
4.5 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ตามวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย มูลค่าทีดิน ค่าถมทีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค
และค่าใช้จ่ายโดยตรงเพือให้ได้มาซึ งสิ นค้าและพร้อมทีจะขาย
4.6 เงิ นลงทุนในบริ ษ ทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมในงบการเงิ นรวม
บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
4.7 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
หรื อมูลค่าทีเพิมขึนหรื อทังสอง ทังนีไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหา
สิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุ นในราคาทุ น หลังจากนันกลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุ นด้วย
ราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือผลขาดทุนการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลื อของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี
- อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
- ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
- ท่าเรื อ และลานวางตู้

- , 50
10,

ปี
ปี
ปี

ค่ า เสื อมราคารวมอยู่ ใ นการคํ า นวณผลการดํ า เนิ น งานและไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื อมราคา
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประเภททีดิน และงานระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลต่างระหว่างจํานวนเงิ นทีได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีตัดรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกจากบัญชี
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การโอนเปลียนประเภทจากอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนไปเป็ นทีดิ นและอาคารทีมีไว้ใช้งาน
ใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันทีมีการเปลี ยนแปลงการใช้งานและจะวัดมูลค่าตามนโยบายบัญชี ของที ดิ น
และอาคาร
4.8 ทีดิ นแสดงด้วยราคาทีตีใหม่หักด้วยค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทีตีใหม่หมายถึง
มูลค่ายุติธรรมซึ งกําหนดจากราคาตลาด ณ วันทีมีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วย
ราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรง ทีเกียวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้ างที
กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
การจัดหาสิ นทรัพย์นนให้
ั อยูใ่ นสภาพทีพร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานทีตังของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ แต่ละรายการที มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
การตีราคาใหม่ดาํ เนิ นการโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ ซึ งมีนโยบายที จะให้ผปู ้ ระเมิ นราคาอิ สระ
ประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครังคราว เพือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนทีตีเพิมขึนสุ ทธิ จากหนีสิ น
ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี จะบันทึกไปยังกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นภายใต้ “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคา
ทีดิน” (ในองค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น) เว้นแต่สินทรัพย์ชินเดียวกันนันจะเคยมีการตีมูลค่า
ลดลงและบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนมาก่อน กรณี ดงั กล่าวจะบันทึกมูลค่าทีตีเพิมขึนในครังหลัง
ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเฉพาะจํานวนทีเกิ นกว่าส่ วนทีตีมูลค่าลดลงซึ งเคยบันทึกไว้ในกําไร
หรื อขาดทุน กรณี ทีมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกมูลค่าทีลดลงในกําไรหรื อ
ขาดทุนสําหรับมูลค่าทีลดลงเฉพาะจํานวนทีลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์ชินเดี ยวกัน
นันทีเคยบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ต้นทุนทีเกิ ดขึ นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของ
มูลค่าตามบัญชี ของรายการทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั จะ
ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัน
ได้อย่างน่าเชื อถือ ชิ นส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึน
ในการซ่อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
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ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
โดยวิธี เส้นตรงตามเกณฑ์อายุก ารให้ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี
-

อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสิ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
ถนน
ท่าเรื อ และลานวางตู้
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ, เรื อขนสิ นค้า

5, 15, 17 และ 19
3-30
-

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนิ นงานและไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรั บที ดิ น
งานระหว่างก่อสร้าง และเครื องจักรระหว่างติดตัง
ดอกเบี ยจ่า ยที เกิด จากเงิน ที กู ย้ ืม มาโดยเฉพาะเพื อใช้ใ นโครงการระหว่า งก่อ สร้า งและ
ระหว่างติดตัง ได้นาํ ไปรวมเป็ นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือกลุ่มบริ ษทั
ตัดรายการสิ นทรัพย์นนออกจากบั
ั
ญชี
การโอนจากอสังหาริ มทรัพย์ทีมีไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนใช้มูลค่าตามบัญชี
ณ วันทีมีการเปลียนแปลงการใช้งาน
4.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า(ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์นนั ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัด
จําหน่ายรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบทีคาดว่าจะ
ได้รั บ ประโยชน์ ใ นอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์นันตามระยะเวลาที คาดว่า จะได้รั บ ประโยชน์ จ าก
สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตน โดยเริ มตัดจํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนเมื อสิ นทรั พ ย์นันพร้ อมที จะให้
ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี
- โปรแกรมบัญชี

ปี
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4.10 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ณ วันเริ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านันเป็ นการให้สิทธิ ใน
การควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุสําหรับช่วงเวลาหนึงเพือการแลกเปลียนกับสิ งตอบแทน
กลุ่ มบริ ษ ทั รั บรู ้ สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้และหนี สิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที สั ญญาเช่ าเริ มมี ผล
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ งประกอบด้วยจํานวนเงิ นของหนี สิ นตามสัญญาเช่ า
จากการวัดมูลค่าเริ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่ายชําระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเริ มมีผลหรื อ
ก่อนวันทีสัญญาเริ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ มแรกใด ๆ ทีเกิดขึน และประมาณการต้นทุนทีจะเกิดขึน
สําหรับผูเ้ ช่าในการรื อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานทีตังของสิ นทรัพย์อา้ งอิง หรื อ
การบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามทีกําหนดไว้ หักด้วยสิ งจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับใด ๆ
หนี สิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทียังไม่ได้
จ่ายชําระ ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล ซึ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่ าหากอัตรานัน
สามารถกําหนดได้ทุ กเมื อ แต่หากอัตรานันไม่สามารถกําหนดได้ทุกเมื อ กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้อ ัตรา
ดอกเบียการกูย้ มื ส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีรวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนีสิ นตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
- การจ่ายชําระคงที รวมถึงการจ่ายชําระคงทีโดยเนื อหา
- การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรทีขึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ งการวัดมูลค่าเริ มแรกใช้ดชั นี หรื อ
อัตรา ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล
- จํานวนเงินทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิ เลือกซื อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลื อก
ซื อหรื อสิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสั ญญาเช่ านัน โดยราคาดังกล่าวเป็ นค่าเช่ าที คาดว่า
จะต้องจ่ายชําระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิ เลือกซื อ และ
- การจ่ายชําระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ว่าบริ ษทั จะยกเลิกสัญญาเช่า
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กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนีสิ นตามสัญญาเช่ าใหม่ กลุ่มบริ ษทั จะคิด
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลจนถึ งวันสิ นสุ ด
อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึนก่อน
อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมือสิ นสุ ด
อายุสัญญาเช่า หรื อหากราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื อ
กลุ่มบริ ษทั ต้องคิดค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลจนถึ งวันสิ นสุ ด
อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้พิจารณา
โดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุของสัญญาเช่า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละประเภท
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํากว่า ดังต่อไปนี
- ทีดินและส่ วนปรับปรุ งทีดิน
- เครื องจักร
- ยานพาหนะ

-

ปี
ปี
ปี

หนี สิ นตามสั ญญาเช่ าต้องมี การวัดมู ลค่าใหม่ เมื อมี การเปลี ยนแปลงจํานวนเงิ นที คาดว่า
จะต้องจ่ายชําระในอนาคต ซึ งอาจเกิดจากการเปลียนแปลงดังต่อไปนี
- การเปลียนแปลงดัชนี หรื ออัตราทีใช้ในการกําหนดการจ่ายชําระเหล่านัน
- การเปลียนแปลงจํานวนเงินทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- กลุ่มบริ ษทั เปลียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซือ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิ เลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า
เมือหนี สิ นตามสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าใหม่เพือสะท้อนการเปลียนแปลงของการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนเงินของการวัดมูลค่าของหนีสิ นตามสัญญาเช่าใหม่ โดย
การปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่า
ลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิมเติมจากการวัดมูลค่าของหนีสิ นตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั
ต้องรับรู ้จาํ นวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรขาดทุน
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สัญญาเช่าระยะสัน และสัญญาเช่าซึ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํา
กลุ่มบริ ษทั อาจเลื อกที จะไม่รับรู ้ สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี สิ นตามสั ญญาเช่ าสํ าหรั บ
สัญญาเช่ าระยะสัน ซึ งเป็ นสัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่าซึ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมี มูลค่าตํา กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที เกียวข้องกับสัญญาเช่ า
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่ มบริ ษ ทั พิ จารณาเมื อเริ มแรกว่าแต่ละสั ญญาเช่ าเป็ นสั ญญาเช่ าเงิ นทุ นหรื อสั ญญาเช่ า
ดําเนิ นงาน ในการจําแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละครัง กลุ่มบริ ษทั ต้องประเมินว่าสัญญานันโอนความ
เสี ยงและผลตอบแทนเกือบทังหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงทีผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับว่าสัญญาเช่ามีการโอน
ความเสี ยงและผลตอบแทนทังหมดหรื อไม่ หากเป็ นไปตามนัน สัญญาเช่ าดังกล่ าวจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าเงินทุน หรื อหากไม่เป็ นไปตามนัน สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ทีให้เช่ าตามสัญญาเช่ าเงิ นทุ นบันทึ กเป็ นลู กหนี สัญญาเช่ าทางการเงิ นด้วยมู ลค่า
ปั จจุ บ นั ของจํานวนเงิ นที จ่ายตามสั ญญาเช่ า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลู กหนี เบื องต้นกับมู ลค่ า
ปั จจุบนั ของลูกหนี บันทึกเป็ นรายได้ทางการเงิ นค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู ้ ตลอดอายุ
ของสัญญาเช่าโดยใช้วธิ ี เงินลงทุนสุ ทธิ ซึงสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงทีทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ มแรก
ทีรวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนีสัญญาเช่าทางการเงิ นเริ มแรกและจะทยอยรับรู ้ โดยลดจากรายได้ตลอด
อายุของสัญญาเช่า
สิ นทรั พย์ทีให้เช่ าตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นในส่ วน
อสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุ นและที ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ และตัดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดี ยวกันกับรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและทีดิ น อาคาร
และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน รายได้ค่าเช่ า (สุ ทธิ จากสิ งตอบแทนจูงใจที ได้
จ่ายให้แก่ผเู ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
4.11 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงานว่ามี ขอ้
บ่งชี ของการด้อยค่าเกิดขึนหรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื น
ของสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีมีสินทรัพย์ทีกําลังพิจารณานันรวมอยู่ โดย
รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดนัน

204
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน ๆ ทีมีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนซึ ง
ยังไม่พร้ อมใช้จะมี การทดสอบการด้อยค่าทุ กปี โดยไม่คาํ นึ งว่าจะมี ขอ้ บ่งชี ของการด้อยค่าเกิ ดขึน
หรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนทันที
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื น หมายถึ ง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของสิ นทรั พ ย์ห รื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์นนั แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
สู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตทีคาดว่าจะ
ได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดทีเป็ นอัตราก่อนภาษีเงิ นได้
ที สะท้อนมูลค่าที อาจประเมิ นได้ใ นตลาดปั จจุ บ นั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มี ต่ อ
สิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดซึ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อืนๆ จะพิจารณา
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื นให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดเงิ นสดที สิ นทรั พย์นนมี
ั
ความเกียวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของสิ นทรัพย์ทีรับ รู ้ใ นงวดก่อน ยกเว้นค่า ความนิย ม จะถูกกลับ
รายการ หากประมาณการทีใช้ในการกําหนดมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนได้เปลียนแปลงไปภาย
หลังจากรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครังล่าสุ ดแล้ว เพียงเพือให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ทีควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย) หากไม่เคย
รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์นนมาก่
ั
อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรขาดทุนทันที
4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์คงค้าง
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุ นสํารองเลียงชี พ ซึ งประกอบด้วยเงิ นที
พนักงานจ่ายสะสมและเงินทีกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารอง
เลียงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินทีกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกียวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงิ นชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและผลประโยชน์จากการทํางานเป็ นระยะเวลานานตามจํานวนปี ทีกําหนด ซึ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่า
เงินชดเชยและผลประโยชน์ดงั กล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี สิ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีได้รับอนุ ญาต
วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิ ดสิ ทธิ ในการ
ได้รั บ ผลประโยชน์ เ พิ มขึ น และวัด มูล ค่ า แต่ล ะหน่ ว ยแยกจากกัน เพื อรวมเป็ นภาระผูก พัน
งวดสุ ดท้าย ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลียจนกว่าผลประโยชน์
ทีปรับเปลียนนันจะตกเป็ นสิ ทธิ ขาดของพนักงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดขึน
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ ทงจํ
ั านวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีทีมีการแก้ไขโครงการ
หรื อลดขนาดโครงการ
4.13 ประมาณการหนีสิ น จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนีสิ นเกิดขึนจาก
ข้อพิพาททางกฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนี สิ นดังกล่าว โดย
ภาระหนี สิ นดังกล่ าวสามารถประมาณจํานวนเงิ นได้อย่างน่ าเชื อถื อ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ น
นัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด
ในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อหนีสิ น
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4.14 การเปลี ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน เป็ นผลต่างระหว่าง
เงินลงทุนตามสัดส่ วนของบริ ษทั ย่อยทีเปลียนแปลงกับมูลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อย ซึ งเกิดจาก
การเปลี ยนแปลงสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยผลต่างดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ และตัดจําหน่ายเมือมีการขายเงินลงทุน
4.15 ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นทีไม่ได้เป็ นของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยแยกแสดงรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ของส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั
ย่อยแยกแสดงในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
4.16 รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม แสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า โดยมีนโยบายดังนี
4. 6. รายได้จากการขายและให้บริ การ รับรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อ
บริ การให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมือมีการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ รายได้จากการขายและ
ให้บริ การแสดงตามมูลค่าทีได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าและบริ การทีได้ส่งมอบ
หลังจากหักส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
4. 6.2 รายได้ค่าเช่ารับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราทีระบุในสัญญาตามวิธีเส้นตรงในแต่ละ
สัญญาบริ การ
4. 6.3 รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีดิน รับรู ้เป็ นรายได้ เมืองานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญา และ
มีการโอนกรรมสิ ทธิ แก่ผซู ้ ื อเรี ยบร้อยแล้ว
4. 6.4 เงินปั นผลรับรู ้รายได้เมือมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
4. 6.5 รายได้ดอกเบียรับรับรู ้รายได้ตามงวดระยะเวลา
. . เงิน อุด หนุ น จากรัฐ บาลจะรับ รู ้เ มื อมีค วามเชื อมันอย่า งสมเหตุส มผลว่า จะปฏิบ ตั ิตาม
เงื อนไขของเงินอุดหนุนที กํา หนดไว้และจะได้รับ เงินอุดหนุนนัน กลุ่ม บริ ษ ทั รับ รู ้เงิน
อุดหนุ นจากรัฐบาลเป็ นรายได้อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาทีรับรู ้ตน้ ทุนทีเงินอุดหนุ น
นันจ่า ยให้เป็ นการชดเชย โดยรับ รู ้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นส่ วนหนึ งของรายได้ใน
กําไรหรื อขาดทุน
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4.17 การรับรู ้ค่าใช้จ่ายมีดงั นี
4.17.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมทีดิน คํานวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดที
ั
คาดว่าจะเกิ ดขึน (โดยคํานึ งถึ งต้นทุ นที เกิ ดขึนจริ ง) ให้กบั บ้านพร้ อมที ดิ นที ขายได้ตาม
เกณฑ์พืนทีทีขายแล้วจึงรับรู ้เป็ นต้นทุนขายในกําไรหรื อขาดทุน
4.17.2 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุนในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเว้นในกรณี ทีมีการบันทึกเป็ นส่ วนหนึ งของ
ต้นทุนสิ นทรัพย์อนั เป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวเพือให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อเพือขาย
4.17. ค่าใช้จ่ายอืนบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.18 ภาษี เงิ นได้ ประกอบด้วย ภาษี เงิ นได้ปัจจุ บนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงิ นได้รับรู ้ ใน
กํา ไรหรื อขาดทุ น เว้นแต่ภาษี เงิ นได้ร อตัดบัญชี ที เกี ยวข้องกับ รายการที รั บ รู ้ ใ นกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืนหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ งจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนหรื อรับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสิ นทรั พย์และหนี สิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สิ นที
เกียวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อทีคาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมือสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีทีเกียวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ได้มีการจ่ายชําระ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หัก ภาษี
รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
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กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทงหมดหรื
ั
อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
ในงบการเงินรวม สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี จะแยกพิจารณาของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ข องบริ ษ ทั หนึ งในกลุ ่ม บริ ษ ทั มาหัก กลบกับ หนี สิ น ภาษีเ งินได้ร อการตัดบัญชี ข องอีก
บริ ษทั หนึงในกลุ่มบริ ษทั ได้ก็ต่อเมือบริ ษทั ทังสองมีสิทธิ ตามกฏหมายทีจะจ่ายชําระหรื อรับคืนภาษี
ด้วยจํานวนสุ ทธิ จาํ นวนเดียวได้ และบริ ษทั ทังสองตังใจทีจะจ่ายชําระหรื อรับคืนภาษีเงินได้ดว้ ยจํานวน
สุ ทธิ จาํ นวนเดียว และบริ ษทั ทังสองตังใจจะรับชําระสิ นทรัพย์หรื อชําระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
4.19 กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกและเรี ยกชําระในระหว่างปี
4.20 รายการที มีมูลค่าเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตราแลกเปลียน
ณ วันทีเกิดรายการ ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ นปี
แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลียน ณ วันนัน ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าว
แสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี
4.21 บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั
หรื อถูกควบคุ มโดยกลุ่ มบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี บุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคล ซึ งถือหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
กลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารทีสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทังสมาชิ กในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ งมี
อํา นาจชัก จูง หรื อ อาจชัก จูง ให้ ป ฏิ บ ตั ิ ตามบุ ค คลดัง กล่ า ว และกิ จการที บุ ค คลดัง กล่ า วมี อ าํ นาจ
ควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4.22 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วนงานธุ รกิ จเป็ น
ส่ วนธุ รกิจทีจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การทีมีความเสี ยงและผลตอบแทนซึ งแตกต่างไปจากความเสี ยง
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีให้ของส่ วนธุ รกิจอืน
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4.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที
จะต้องจ่ายเพือโอนหนีสิ นให้ผอู ้ ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อ
และผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีสิ นซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกําหนด
ให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ห รื อ
หนีสิ นทีมีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมที ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และ
หนีสิ นในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ดังนี
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
5. ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี
ในปี
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งมีการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี การตีราคาวัตถุดิบและ
สิ นค้าระหว่างผลิตประเภทนํามันปาล์ม จากเดิ มซึ งบันทึกด้วยวิธีถวั เฉลียแบบเคลือนทีและถัวเฉลียถ่วง
นําหนักมาเป็ นวิธีเข้าก่อนออกก่อน เพือให้สะท้อนผลการดําเนิ นงานได้อย่างชัดเจนเหมาะสม โดยการ
เปลียนแปลงนโยบายบัญชี ดงั กล่าว บริ ษทั ย่อยปรับปรุ งกําไรสะสมยังไม่จดั สรร ณ วันที มกราคม
เพิมขึนจํานวน . ล้านบาท และกําไรสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
ลดลงจํานวน . ล้าน
บาท ซึ งผลกระทบดังกล่าวไม่มีสาระสําคัญ บริ ษทั จึงรับรู ้ผลกระทบดังกล่าวเข้างบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

210
. รายการธุ รกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ทีเกิดขึนกับกิจการและบุคคลทีเกียวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามทีตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
. สิ นทรัพย์และหนีสิ นระหว่างกัน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3

งบการเงินรวม
3
- ลูกหนีการค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

10,276,407
10,276,407

- ลูกหนีอืน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

106,746
19,137
125,883

- เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
(ในรู ปตัวสัญญาใช้เงินอายุ เดือน)
บริ ษทั ย่อย
ยอดต้นปี
ให้กยู้ มื เพิมระหว่างปี
รับชําระหว่างปี
ยอดปลายปี
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน (รายได้ค่าเช่าค้างรับ)
บริ ษทั ย่อย
- เจ้าหนีการค้า
บริ ษทั ย่อย
- เจ้าหนีอืน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

,
,

,
,
,

, ,

,
-

,
,
,

,
,

,
,

11,616,039
19,137
11,635,176

,

,

-

-

-

-

29,944,899

-

-

514,126

785,109
1,153,900
1,939,009

-

,

-

, ,
31,781,595

-

,
,
,

,

,
, ,

27,000,000
60,000,
(87,000,000)
,

,

2,151,74
1,153,900
3,305,64

,

,
,

,
,
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3

งบการเงินรวม
3
- เงินมัดจํารับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

950,000
950,000

-

18,655,974
400,000
19,055,974

,
,

,

,
,
, ,

- เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
(ในรู ปตัวสัญญาใช้เงินอายุ เดือน)
บริ ษทั ย่อย
ยอดต้นปี
กูย้ มื เพิมระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

78,000,000
120,000,000
(28,000,000)
170,000,000

,

- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
(ในรู ปตัวสัญญาใช้เงินและสัญญาเงินกูอ้ ายุ - ปี )
บริ ษทั ย่อย
ยอดต้นปี
จ่ายชําระระหว่างปี
รวม
หัก ส่ วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
ยอดปลายปี

-

-

120,000,000
120,000,000
(27,000,000)
93,000,000

,
( ,
,
( ,
,

, ,
,

,
, )
,
, )
,

.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- รายได้และค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 1 ธันวาคม

และ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
- รายได้ค่าเช่าโกดัง
บริ ษทั ย่อย

-

-

42,488,585

,

,

- รายได้ค่าเช่าทีดินและเช่าถังโมลาส
บริ ษทั ย่อย

-

-

52,665,271

,

,

2, , 6
2, ,

-

1,895,687
23,072,984
24,968,671

, ,
, ,
, ,

- รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

,
,

,
,
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
- รายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้า
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

, ,

- รายได้จากงานท่าเทียบเรื อ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

2,272,442
38,807,989
41,080,431

- รายได้อืน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม

- ค่าขนถ่ายและให้บริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รวม
- ค่าจ้างบริ หารงานท่าเทียบเรื อ
บริ ษทั ร่ วม
- ส่วนลดจ่าย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

,

115,397
83,707
199,104

,

-

-

, ,
, ,
, ,

-

-

-

12,529,934
83,707
12,613,641

,

-

,
, ,
, ,

,

,
,
, ,

,
,
,
, ,

4,329
4,329

, ,
, ,

2,555,446
4,329
2,559,775

31,971,969

, ,

-

1,224,435

,

1,224,435

,

2,562,001

, ,

- ค่าใช้จ่ายอืน
บริ ษทั ย่อย

-

- ต้นทุนขาย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

-

,

-

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
80,492,176
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2,145,273
รวม
82,637,449

, ,
, ,
, ,

39,392,571
1,506,867
40,899,438

-

-

, ,
, ,
, ,
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.3 นโยบายการกําหนดราคา
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริ การ,
รายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้า, รายได้อืน
รายได้ค่าเช่า
รายได้กิจการท่าเทียบเรื อ

นโยบายการคิดราคา
ราคาและเงือนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทัวไป
ราคาและเงือนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทัวไป

ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน, ราคาและเงือนไขทางการค้าเดียวกันกับ
บุคคลภายนอกทัวไป
ดอกเบียรับ
อัตราร้อยละของเงินฝากประจําบวก . ต่อปี และอัตราร้อยละ 2.25-4.00 ต่อปี
การซือ-ขายสิ นทรัพย์ระหว่างกัน
ตามราคาประเมินจากบุคคลภายนอกและราคาทีตกลงร่ วมกัน
ค่าจ้างบริ หารงานท่าเทียบเรื อ
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ค่าขนถ่ายและให้บริ การ
ราคาและเงือนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทัวไป
ค่าใช้จ่ายอืน
ราคาและเงือนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทัวไป
ดอกเบียจ่าย
อัตราร้อยละของเงินฝากประจําบวก . ต่อปี และอัตราร้อยละ . - . ต่อปี
การคําประกันวงเงินสิ นเชือระหว่างกัน ตามทีจ่ายจริ ง
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. ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการทีเกียวข้องกัน
รายชือบริ ษทั
กิจการทีเกียวข้องกันทีจัดตังขึนทีประเทศไทย
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จํากัด
บริ ษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
บริ ษทั นําตาลราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิง จํากัด
บริ ษทั โงวฮก จํากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันกับผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม

กิจการทีเกียวข้องกันทีจัดตังขึนทีประเทศสิ งค์โปร์
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จํากัด
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยเป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วม
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. สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงิน
ณ วันที ธันวาคม
และ
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิ จทีใช้
จัดการสิ นทรั พย์และหนี สิ นทางการเงิ นของกลุ่ม บริ ษ ทั และจัดประเภทรายการสิ นทรั พย์และหนี สิ น
ทางการเงินทีมีสาระสําคัญดังนี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหน่าย
2564
256
2564
256
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการอืน
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

2,683,868
-

435,684
-

,742,653
254,908,239
,
816,580

,198,005
236,161,258
,
823,881

หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นสัญญาอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินมัดจํารับ

1,326
-

5,239,504
-

607,621,733
109,291,487
13,318,538
79,500,000
16,741,093
2,024,158

297,000,000
86,508,539
14,612,107
135,900,000
18,283,535
2,075,204
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุนตัดจําหน่าย
2564
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินมัดจํารับ

12,691,766
47,929,374
357,243

12,891,456
21,302,164
360,436

180,001,398
170,000,000
18,501,006
120,000,000
79,500,000
2,667,283
18,856,301

265,000,000
, ,
,778,841
120,000,000
135,900,000
3,614,323
20,000,677

. ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
.1 รายการทีไม่เป็ นตัวเงินทีมีสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี
ประเภทรายการ
ซื ออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซึ งยังไม่ได้จ่ายชําระ
การได้มาซึ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนเป็ นทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ นภายใต้สัญญาเช่าลดลง
จากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
256
256

งบการเงินรวม
256
256
2,154,322
4,130,104
1,433,863
2,207,500
(65,933)

, ,

303,815
,
, ,
(5,178,816)
-

-

,
, ,
-
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. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เช็คในมือ
รวม

,
, ,
, ,
,
, ,

264,555
59,148,996
55,114,882
5,669,572
120,198,005

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
27,245
1,735,844
10,675,755
252,922
12,691,766

17,893
585,855
12,287,708
12,891,456

. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
งบการเงินรวม
ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้ากิจการอืน
รวมลูกหนีการค้า
หัก ค่าเผือผลขาดทุนลูกหนี การค้า
ลูกหนีการค้า-สุ ทธิ

,
,
,
( ,
,

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

,
,
,
,6 )
,

7,136,120
237,430,966
244,567,086
(1 ,587,608)
226,979,478

31,781,595
,304,416
34,086,011
34,086,011

7,683,602
5,161,047
12,844,649
12,844,649

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
,
ลูกหนีอืนกิจการอืน
, ,
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
, ,
รายได้คา้ งรับกิจการอืน
,
เงินมัดจําจ่าย
143,625
เงินทดรองจ่าย
49,745
รวมลูกหนีอืน
7,200,063
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 254,908,239

,
4,463,583
2,675,978
829,08
684,245
355,107
9,181,780
236,161,258

11,635,176
732,417
766,299
3,538
120,000
585,933
13,843,363
47,929,374

5,792,747
1,263,584
589,871
328,079
303,845
179,389
8,457,515
21,302,164
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้า มีดงั นี
.

ลูกหนีการค้า-กิจการทีเกียวข้องกัน
งบการเงินรวม
ลูกหนีการค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน เดือน
มากกว่า เดือนถึง เดือน
มากกว่า เดือนถึง เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

9,939,622

2,715,445

,999,554

3,484,319

336,785
, ,

3,569,197
851,478
7,136,120

9,670,219
9,975,763
6,136,059
31,781,595

3,347,805
851,478
7,683,602

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ วัน ถึง วัน
.

ลูกหนีการค้า-กิจการอืน
งบการเงินรวม
ลูกหนีการค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
168,630,534
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน เดือน
68,665,299
มากกว่า เดือนถึง เดือน
115,692
มากกว่า เดือนถึง เดือน
35,727
มากกว่า เดือนถึง เดือน
1,284
มากกว่า เดือนขึนไป
17,881,834
รวม
, ,
หัก ค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการค้า ( , , )
สุ ทธิ
237,431,469

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

142,348,965

1,547,384

2,130,756

77,443,514
60,337
34
17,578,116
237,430,966
(17,587,608)
219,843,358

747,219
8,499
1,284
30
2,304,416
,304,416

3,008,861
21,400
30
5,161,047
5,161,047

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ วัน ถึง วัน
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และ

รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนลูกหนีการค้า สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
ดังนี

ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
3
(17,587,608)
(18,274,785)
( , )
687,177
( , , )
(17,587,608)

ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
(ตังเพิม)โอนกลับค่าเผือผลขาดทุนลูกหนี การค้าระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม

. สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสินเปลือง
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

681,872,265
11,518,795
20,046,535
16,186,585
5,340,562
46,787,764
781,752,506
(750,526)
781,001,980

277,161,091
23,143,320
15,4 ,
5,9 ,
5,256,592
11,340,502
338,342,125
(1,978,137)
336,363,988

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
,429,535
1,429,535
1,429,535

รายการเคลือนไหวของค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้า สําหรับปี สิ นสุ ดวันที

1,765,169
1,765,169
1,765,169

ธันวาคม

และ

มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
โอนกลับค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม

(1,978,137)
1,227,611
(750,526)

(2,242,402)
264,265
(1,978,137)
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ต้นทุนของสิ นค้าทีบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
ธันวาคม
และ
มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย : บาท)

ต้นทุนขาย
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
256
2563
, , ,
, , ,
(1,227,611)
( , )
1,273,902,213
, , ,

1 . ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ทีดิน
อสังหาริ มทรัพย์ทีพัฒนาแล้วเสร็ จ
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์-สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
256
256
8,860,118
15,929,517
3,835,808
,879,575
12,695,926
43,809,092
(882,018)
(882,018)
11,813,908
42,927,074

รายการเคลือนไหวของค่าเผือการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
ธันวาคม
และ
มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
โอนกลับค่าเผือการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม

(882,018)
(882,018)

(1,364,029)
482,011
(882,018)

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที ธันวาคม
และ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 31.11 ล้านบาท
และ . ล้านบาท ตามลําดับ
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. สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด-พันธบัตรรัฐบาล
ส่ วนเกินพันธบัตรตัดจําหน่าย
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

ณ วันที ธันวาคม
คําประกันการใช้ไฟฟ้ า

และ

งบการเงินรวม
256
256
881,324
881,324
(64,744)
( , )
816,580
823,881

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
256
256
385,548
385,548
(28,305)
( , )
357,243
,

ตราสารหนี ที จะถื อจนครบกําหนดทังจํานวนนําไป

. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ชื อบริ ษทั

ทุน
ชําระแล้ว

บริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จํากัด 30,000,000 , ,
หัก ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สุ ทธิ

สัดส่ วนร้ อยละ
การลงทุน

เงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ย

20.00

-

.

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
-

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

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จํากัด
โดยสรุ ป มีดงั นี

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ

256
,539,5
10,723,7
18,263,
( , , )
( , ,893)
(46,78 , )
(28,52 , )

(หน่วย : บาท)
256
13,921,811
6,012,433
19,934,244
(38,510,525)
(2,019,893)
(40,530,418)
(20,596,174)
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รายได้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
เงินปันผลรับระหว่างปี

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
256
256
45,235,259
61,924,232
(7,92 , )
(7,274,639)
(7,92 , )
(7,274,639)
-

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ปู่ เจ้า
คอนเทนเนอร์ เทอร์ มินอล จํากัด ทีรับรู ้ในงบการเงินรวม มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั (ร้อยละ)
รายการปรับปรุ งอืน
มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม

(28,52 , )
20
(5,70 , )
5,70 ,
-

(20,596,174)
20
(4,119,235)
4,119,235
-

. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายการเคลื อนไหวในเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที
25 ประกอบด้วย

ธันวาคม

และ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ย่อยทีใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินปันผลรับระหว่างปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที

ธันวาคม

1,568,599,931
117,000,831
(54,901,768)
26,403

, ,369,736
102,990,215
(53,760,020)
-

,630,725,397

1,568,599,931

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที

ธันวาคม

และ

และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

และ

มี

ดังนี

ชือบริ ษทั

บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว
สัดส่ วนร้อยละการลงทุน
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม ธันวาคม
50,000,000
00,000,000
, ,061
12,500,000
400,000,000

50,000,000
00,000,000
, ,061
12,500,000
400,000,000

79.78
97.
68.8
64.13
85.90

79.78
97.
68.8
64.13
85.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
106,991,455 104,537,205
372,468,225 316,340,089
734,580,373 709,714,499
56,779,668
77,506,505
359,905,676 360,501,633
,630,725,397 1,568,599,931

,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,

(หน่วย : บาท)
เงินปันผล
สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
,901,768
54,901,768

52,156,680
1,603,340
53,760,020

ณ วันที ธันวาคม
และ
งบการเงิ นเฉพาะกิจการบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) จํานวน . ล้านหุ ้น
เท่ากันทังสองปี ซึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวน , . ล้านบาท และจํานวน . ล้านบาท
ตามลําดับ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /
ของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) เมือวันที ตุลาคม
มีมติอนุ มตั ิให้
จัดตังบริ ษทั ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จํากัด ทุนจดทะเบียน . ล้านบาท โดยให้บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด ถื อหุ ้นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ที เอส
ขนส่ งและโลจิสติกส์ จํากัด ถื อหุ ้นร้อยละ ของทุนจดทะเบีย น และบริ ษ ทั ที เอส จี เทรดดิ ง จํา กัด ถื อหุ ้นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษทั ทีเอสเอ็ม
แมเนจเม้นท์ จํากัด ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลในวันที พฤศจิกายน 2564
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บริ ษทั ย่อยทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีเป็ นสาระสําคัญ
(หน่วย : บาท)

บริ ษทั
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

สัดส่ วนร้อยละการถือ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของส่ วนได้เสี ย
จัดสรรให้ส่วนได้เสี ย
ส่ วนได้เสี ยที
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ไม่มีอาํ นาจควบคุมสะสม
25
25
25
25
25
25
.
.
35,100,993 32,858,779 333,241,462 322,970,953

ข้อมูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิ นของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ก่อนการตัดรายการระหว่างกันโดยสรุ ป มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,040,113,717
784,197,628
1,824,311,345
(525,203,072)
(239,343,143)
(764,546,215)
1,059,765,130
333,241,462

564,985,835
817,788,929
1,382,774,764
(114,245,725)
(241,751,608)
(355,997,333)
1,026,777,431
322,970,953

รายได้
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
กําไรส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
256
1,493,098,650
1,472,195,125
77,592,556
72,660,742
35,089,052
32,858,779
112,681,608
105,519,521
38,343
77,618,958
72,660,742
35,100,993
32,858,779
112,719,951
105,519,521
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ

(271,166,463)
(18,757,983)
300,667,577
10,743,131

319,865,115
(9,494,170)
(309,352,452)
1,018,493
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. อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ทีดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

รวม

ราคาทุน :ณ วันที มกราคม
ซื อเพิม
โอนเข้าจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม
ซื อเพิม
โอนเข้าจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม

, , 1
, ,
(461,013)
2,563,599
900,000
1,399,863
4,863,462

, ,
88,834
, ,
(1,334,253)
21,788,168
1,191
34,000
(1,476)
21,821,883

, ,
88,834
,707,662
(1, , )
24,351,767
901,191
1,433,863
(1,476)
26,685,345

ค่าเสื อมราคาสะสม :ณ วันที มกราคม
โอนเข้าจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม

-

(, , )
(11,959,232)
94,668
(194,492)
(14,472,582)
(851,32 )
(15,323,90 )

(, , )
(11,959,232)
94,66
(194,492)
(14,472,58 )
(851,32 )
(15,323,90 )

2,563,599
4,863,46

7,315,586
6,497,97

9,879,18
11,361,440

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี :ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาทีอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 3 ธันวาคม 256
สิ นสุ ดวันที 3 ธันวาคม 256
มูลค่ายุติธรรม :ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม

194,492
,32
40,979,621
120,977,386
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ท่าเรื อ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

ทีดิน

รวม

ราคาทุน :ณ วันที มกราคม
ซือเพิม
โอนเข้าจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม
ซือเพิม
โอนเข้า
โอนออก
โอนเข้า(โอนออก)จากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม

217,612,687
489,051
(461,013)
217,640,725
900,000
(, , )
216,881,516

,
88,834
6,910,011
(1,334,253)
91,424,749
1,191
(22,609,144)
(, , )
(1,476)
, ,

79,494,014
79,494,014
22,609,144
, ,

, ,
88,834
7,399,062
(1,795,266)
388,559,488
901,191
22,609,144
(22,609,144)
( , , )
(1,476)
378,894,459

ค่าเสื อมราคาสะสม :ณ วันที มกราคม
โอนเข้าจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม
โอนเข้า
โอนออก
โอนเข้า(โอนออก)จากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม

-

( , , )
(5,945,986)
94,668
(3,087,079)
(78,660,038)
21,624,438
5,385,928
( ,140,629)
(54,790,301)

( , , )
(2,096,686)
(18,627,174)
(21,624,438)
(2,145,114)
(42,396,726)

( , , )
(5,945,986)
94,668
(5,183,76 )
(97,287,21 )
(21,624,438)
, ,
5,385,928
(5,285,743)
(97,187,027)

217,640,725
216,881,516

12,764,711
5,119,484

60,866,840
59,706,432

291,272,27
281,707,432

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 3 ธันวาคม 256
สิ นสุ ดวันที 3 ธันวาคม 256
มูลค่ายุติธรรม :ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม

,

5,183,765
5,285,743
, , ,
1,049,176,080
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สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนก่อให้เกิ ด
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากกิจการท่าเทียบเรื อ-สุ ทธิ ซึ งรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนตามงบการเงิ นรวมจํานวน
3.88 ล้านบาท และ 2.59 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจํานวน . ล้านบาท และ
49.82 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของบริ ษทั ย่อยราคาตามบัญชี
จํานวน . ล้านบาท และ .87 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนทีดิ นซึ งเช่าจากบริ ษทั ซึ งเมือครบกําหนด
สัญญาหรื อสัญญานี ถูกยกเลิก ผูเ้ ช่ามีหน้าทีส่ งมอบที ดินพร้ อมสิ งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพทีเป็ นอยู่
ในวันทีครบกําหนดสัญญาเช่าทีดินให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ทาํ ความตกลงเกียวกับสิ งปลูกสร้าง
ในทีดินทีเช่าเป็ นประการอืน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระทีได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม
2564 มีมูล ค่า ยุติธ รรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนพฤศจิกายน
ซึ งใช้วิธี เปรี ย บเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาทีดิ น และวิธีรายได้ (Income Approach) และ
วิธี คิด ต้น ทุน (Cost Approach) สํา หรับ การประเมิน ราคาอาคารและสิ งปลูก สร้ า ง และ ณ วัน ที
ธันวาคม 2563 มีมูล ค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน 2559
ซึ งใช้วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด (Market Approach) สําหรั บการประเมิ นราคาที ดิ น และวิธีคิดต้น ทุ น
(Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและสิ งปลูกสร้ าง สําหรับการประเมินราคาอาคารและ
สิ งปลูกสร้าง ทังนี มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเป็ นลําดับชันระดับที
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1 . ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
ทีดินและ
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
ราคาทุน :ณ วันที มกราคม
ซื อเพิม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ณ วันที ธันวาคม
ซื อเพิม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ณ วันที

ธันวาคม

ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิม :ณ วันที 1 มกราคม 256
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งบการเงินรวม
ท่าเรื อ
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และลานวางตู ้ และอุปกรณ์
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โอนออก
ณ วันที ธันวาคม
เพิมขึน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ธันวาคม

ค่าเสื อมราคาสะสม :ณ วันที มกราคม
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม
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ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที มกราคม
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มูลค่าสุทธิตามบัญชี :ณ วันที

ธันวาคม
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ณ วันที

ธันวาคม
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39,716,530

11,312,140
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ค่าเสื อมราคาทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ นสุดวันที 3 ธันวาคม 256
สิ นสุดวันที 3 ธันวาคม 256

, ,
,128,815
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(หน่วย : บาท)
ทีดินและ
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
ราคาทุน :ณ วันที มกราคม
ซื อเพิม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก

โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ธันวาคม

4

ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิม :ณ วันที มกราคม
โอนออก
ณ วันที ธันวาคม
เพิมขึน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ณ วันที

ถนน

( , )
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, ,
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, , 5
(117,226)
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, ,
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โอนออกไปอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ณ วันที ธันวาคม 3
ซื อเพิม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

ธันวาคม

198,851,313

, ,
-

, ,

286,818
-

-

44,616,056
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งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง
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1,386,284,922
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-

1,386,284,922

ค่าเสื อมราคาสะสม :ณ วันที มกราคม
โอนออกไปอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื อการ
ลงทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม
โอนเข้าไปอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

291,062,45

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่าเรื อ
เครื องจักรและ ยานพาหนะ
อุปกรณ์
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ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
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(5,385,928)
( 2,552,159)

ณ วันที
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(58,993,227) (107,465,046)
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-

(360,823,423)

ธันวาคม

ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที มกราคม
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(284,50 )

-

-

-

-

-

(284,509)
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ธันวาคม

-
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-
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(284,509)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :ณ วันที

ธันวาคม

ณ วันที

ธันวาคม

ค่าเสื อมราคาทีอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนสําหรับ
ปี
สิ นสุดวันที 3 ธันวาคม 256
สิ นสุดวันที 3 ธันวาคม 256
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ณ วันที ธันวาคม
และ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร อาคารและงานระหว่างก่อสร้ างอาคาร
โรงงานของบริ ษทั ย่อยห้าแห่ งราคาตามบัญชี จาํ นวน . ล้านบาท และ . ล้านบาท ตามลําดับ
ก่อสร้ างบนทีดิ นซึ งเช่ าจากบริ ษทั ซึ งเมือครบกําหนดสัญญาหรื อสัญญานี ถูกยกเลิ ก ผูเ้ ช่ ามีหน้าทีส่ งมอบ
ที ดินพร้อมสิ งปลูกสร้า ง (ถ้า มี) ตามสภาพที เป็ นอยู่ในวันที ครบกําหนดสัญญาเช่ าที ดิ นให้แก่ผูใ้ ห้เช่า
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ทาํ ความตกลงเกียวกับสิ งปลูกสร้างในทีดินทีเช่าเป็ นประการอืน
ณ วันที ธันวาคม
และ
ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทีคํานวณค่า
เสื อมราคาหมดแล้ว แต่ย งั ใช้ง านอยู่โ ดยมี ร าคาทุ น จํา นวน 399.72 ล้า นบาท มูล ค่า ตามบัญ ชี จาํ นวน
. ล้านบาท และราคาทุนจํานวน . ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน . ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที ธันวาคม
และ
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ บริ ษทั มีสินทรัพย์ทีคํานวณ
ค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยูโ่ ดยมีราคาทุนจํา นวน . ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน
. ล้านบาท และราคาทุนจํานวน . ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 0. ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที ธันวาคม
และ
ที ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ส่ ว นหนึ งราคาตามบัญ ชี
จํา นวน ,805.09 ล้านบาท และ , . ล้านบาท ตามลําดับ กลุ่มบริ ษทั ได้ปลดภาระจํานองหลักทรัพย์
รวมทังทรัพย์สินใดๆทีได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กู้ และมีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge)
ทีออกให้กบั สถาบันการเงินแห่งหนึ ง โดยการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครื องจักรและอุปกรณ์
ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และทีจะเกิดขึน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 18
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทีดิน โดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระแห่ งหนึ งทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ งมูลค่ายุติธรรมของทีดินเป็ นลําดับชันระดับที 3
โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับ รู ้ การตีราคาที ดิ นเพิม ในงบการเงิ นรวม จํา นวน . ล้านบาท และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน . ล้านบาท ตามลําดับ และรับรู ้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินซึ งสุ ทธิ
จากภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จาํ นวน . ล้านบาท และ . ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกําไรเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
ในปี
กลุ่มบริ ษทั ได้ทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อของ
อาคาร และอุ ปกรณ์ ซึงบันทึกการเปลี ยนแปลงโดยใช้วิธีเปลี ยนทันทีเป็ นต้นไป งบการเงิ นรวมสําหรับ
ปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
มีผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวดังนี
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีก่อนทบทวน มูลค่าตามบัญชีหลังทบทวน

ผลต่าง

งบแสดงฐานะการเงิน
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

,106,793
(241,644,991)
334,461,802

,106,793
( ,507,839)
347,598,954

13,137,152
13,137,152

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี

28,520,998

15,383,846

13,137,152

. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที

ธันวาคม

และ

มีรายการเคลือนไหวดังนี
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ทีดินและ
เครื องจักรและ ยานพาหนะ
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อุปกรณ์
ราคาทุน :ณ วันที 1 มกราคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
เพิมขึน
รายการปรับปรุ งเนืองจากเปลียนแปลงสัญญาเช่า
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(65,933)
24,966,068

(, , )
4,152,700

, ,
, ,
4,130,104
8,838,960

ค่าเสื อมราคาสะสม :ณ วันที 1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาประจําปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื อมราคาประจําปี
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

(, , )
(, , )
(5,436,686)
(10,888,988)

( , , 3)
(, , )
(, , )
(1,225,080)
, ,
(3,585,885)

( , )
( ,4)
( , )
(1,052,583)
(1,964,535)

(, , )
(, , )
(, , )
(7,714,349)
, ,
(16,439,408)

มูลค่าตามบัญชี :ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

19,579,699
14,077,080

1,791,895
566,815

3,796,904
6,874,425

25,168,498
21,518,320

ค่าเสื อมราคาทีอยูใ่ นกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

, ,
, ,

, ,
, ,

รวม

-

, ,
, ,
4,130,104
(65,933)
(, , )
37,957,728

, ,
7,714,349
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ทีดินและ
เครื องจักรและ ยานพาหนะ
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อุปกรณ์

รวม
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ราคาทุน :ณ วันที 1 มกราคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

, ,
, ,
4,152,700

ค่าเสื อมราคาสะสม :ณ วันที 1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาประจําปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื อมราคาประจําปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชี :ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื อมราคาทีอยูใ่ นกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

รวม

, ,
, ,
, ,

6,077,630
6,077,630
6,077,630

( , , 3)
( , )
(2,838,399)
( , )
(3,585,885)

( , 8)
( , )
(358,828)
( , )
(628,318)

(, , )
(, , )
(3, , )
(, , )
(4,214,203)

1,314,301
566,815

1,566,102
1,296,612

2,880,403
1,863,427
, ,
, ,

. สิ นเชือและการคําประกัน
ณ วันที ธันวาคม
และ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้รับวงเงิ นสิ นเชื อต่างๆ จาก
สถาบันการเงินดังนี วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสื อคําประกัน วงเงินกูย้ มื ระยะสัน วงเงินเจ้าหนีทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และวงเงินกูย้ ืมระยะยาว ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นข้อที , 2 และ . ซึ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปลดภาระจํา นองหลักทรั พ ย์
รวมทังทรัพย์สินใดๆ ทีได้ให้ไว้เป็ นหลักประกันแก่ผใู ้ ห้กูร้ ายอืนและปรับเงือนไขการกูย้ ืมเป็ น Negative
Pledge และมีขอ้ ปฏิบตั ิอืนทีสําคัญตามสัญญาสิ นเชือ ดังนี
. บริ ษทั ต้องดํารงสัดส่ วนอัตราหนีสิ นต่อส่ วนทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เกิน 2 ต่อ
. บริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี ไม่เกินกว่า . ต่อ 1
. บริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่อทุน ไม่เกินกว่า ต่อ 1
. บริ ษทั ต้องถือหุ น้ ในบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
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. เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมในรู ปตัวสัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี ทรัสต์รีซีท
รวม

993,499
230,000,000
, ,
, ,

265,000,000
32,000,000
297,000,000

,398
180,00 ,000
, ,

265,000,000
265,000,000

ณ วันที ธันวาคม
และ
กลุ่มบริ ษทั ได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในรู ปตัวสัญญา
ใช้เงิน อายุ 1 ถึง เดือน และแบบชําระเมือทวงถามจากธนาคารพาณิ ชย์ ซึ งมีอตั ราดอกเบียร้อยละ . - .
ต่อปี และ . - . ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที ธันวาคม
และ
ตามงบการเงิ นรวมเจ้าหนี ทรัสต์รีซีทเป็ นการกูย้ ืมใน
สกุลเงินบาทของบริ ษทั ย่อย มีอตั ราดอกเบีย Fixed Rate ตามสภาวะตลาดเงิน ภายใต้เงือนไขสัญญาทรัสต์รีซีท
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ นค้าทีสังเข้ามาโดยการใช้สินเชื อของสถาบันการเงิน ดังนันบริ ษทั ย่อยจึงมีภาระผูกพัน
ต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทังทีเก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
เงินกูย้ ืมในรู ปตัวสัญญาใช้เงิ นและเจ้าหนีทรัสต์รีซีทใช้หลักทรัพย์คาประกั
ํ
นตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที 1
. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
งบการเงินรวม
เจ้าหนี การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี การค้ากิจการอืน
รวมเจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี อืนกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี อืนกิจการอืน
เจ้าหนี ค่าทรัพย์สินกิจการอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการทีเกียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการอืน
อืนๆ
รวมเจ้าหนี อืน
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน

40,096,045
40,096,045
8,613,394
2,154,322
1,939,009
52,846,229
3,642,488
69,195,442
109,291,487

14,072,162
14,072,162
1, ,
4,085,035
1,043,967
4, ,
7,478,612
72,436,377
86,508,539

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
,126
1,680,085
2,194,211
, 81,500
1,161,517
,815
1,924,142
9, ,
2,517,890
, ,
, ,

440,022
21,640
461,662
962,241
410,108
1,276,567
10,328,025
6,340,238
19,317,179
19,778,841
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. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
(วงเงินที : .00 ล้านบาท)
(วงเงินที : .30 ล้านบาท)
รวม
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุ ทธิ

,500,000
,500,000
(26,400,000)
53,100,000

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ ืมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที

ธันวาคม

และ

30,000,000
105,900,000
135,900,000
(56,400,000)
79,500,000
มีดงั นี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
รับเงินกูร้ ะหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม
และ
เป็ น วงเงิน และมีเงือนไขทีสําคัญดังนี
วงเงิน จํานวนวงเงิน ระยะเวลา อัตราดอกเบีย
(ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี )
1
.
ก.ย. -มี.ค. MLR-2.00
.
ก.ย. -มี.ค. MLR-2.80

135,900,000
(56,400,000)
79,500,000

272,292,367
50,007,633
(186,400,000)
135,900,000

กลุ่มบริ ษทั กูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ น โดยแบ่งเงิ นกู้
การจ่ายชําระ
เงินต้น
ทุก เดือน
ทุก เดือน

การจ่ายชําระ หลักประกันและข้อปฏิบตั ิทีสําคัญ
ดอกเบีย
ทุกสิ นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที
ทุกสิ นเดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที
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หนีสิ นตามสัญญาเช่า
การเปลียนแปลงของหนีสิ นตามสัญญาเช่าสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 3 ธันวาคม 2564 และ
มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หนีสิ นตามสัญญาเช่าต้นปี
ทําสัญญาเพิมระหว่างปี
รายการปรับปรุ งเนืองจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า
จ่ายชําระระหว่างปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าปลายปี

18,283,535
4,130,104
(65,933)
(5,606,613)
16,741,093

, ,
(5,230,483)
18,283,535

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนีสิ นตามสัญญาเช่าต้นปี
จ่ายชําระระหว่างปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าปลายปี

, ,
(947,040)
2,667,283

, ,
(916,423)
3,614,323

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินทีต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่า มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
หนีสิ นตาม
สัญญาเช่า
ไม่เกิน ปี
7,884,526
เกินกว่า ปี แต่ไม่เกิน ปี 9,742,19
รวม
17,626,7

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ดอกเบียจ่าย
หนีสิ นตาม ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
สัญญาเช่า รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
(493,63 ) 7,390,891 2,129,566 (54,04 ) 2,075,51
( ,991) 9,350,20
654,097 (62,332) 591,765
(885,626) 16,741,09 2,783,663 (116,3 ) 2,667,28
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม

หนีสิ นตาม
สัญญาเช่า
ไม่เกิน ปี
5,846,108
เกินกว่า ปี แต่ไม่เกิน ปี 13,485,223
รวม
19,331,331

3
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ดอกเบียจ่าย
หนีสิ นตาม ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
สัญญาเช่า รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
(515,111) 5,330,997 1,058,148 (111,108) 947,040
(532,685) 12,952,538 2,783,663 (116,380) 2,667,283
(1,047,796) 18,283,535 3,841,811 (227,488) 3,614,323

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 3 ธันวาคม 2564 และ

มีรายการทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ต้นทุนทางการเงินทีเกียวข้องกับสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าระยะสัน
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า

632,598
1,224,000
6,239,211

640,625
, ,
5,871,108

111,108
1,058,148

141,726
1,058,149

2 . ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
และ

การเปลียนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
มีดงั นี
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลประโยชน์จ่าย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที ธันวาคม

14,544,669
2,341,911
438,201
(47,929)
,276,852

ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

, ,
5,667,303
, ,
851,787
,
209,586
( , )
, ,
6,728,676

5,354,190
845,971
199,296
( , )
, ,
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ค่า ใช้จ่า ยที รั บ รู ้ ใ นงบกํา ไรขาดทุ น และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ สํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที
ธันวาคม 25 และ 256 มีดงั นี

งบการเงินรวม
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

787,299 70 ,
170,267 201,624
1,992,813 1, ,
891,10
843,643
2,780,112 2,406,730 1,061,373 1,045,267

ข้อสมมติฐานหลักทีสําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที
ธันวาคม
และ
รายงานมีดงั นี
งบการเงินรวม
อัตราคิดลดสําหรับพนักงานอายุเกษียณ ปี
ร้อยละ 1.50
อัตราคิดลดสําหรับพนักงานอายุเกษียณ ปี
ร้อยละ . - .
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
ร้อยละ .
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ตามช่วงอายุของพนักงาน
อายุเกษียณ
- ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ .
ร้อยละ .
ตามช่วงอายุของพนักงาน
ปี

ข้อสมมติ เกี ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถื อตามข้อมูลทางสถิ ติทีเผยแพร่ ทวไป
ั และอัตรา
ดอกเบียคิดลดใช้อตั ราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลซึ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับกําหนดชําระของ
หนีสิ นค่าตอบแทนพนักงาน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
เกิดขึนจาก
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

817,11
2,62
(1,247,670)
(47,9 )
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ ฐานอื นๆ คงที จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด เพิมขึนร้อยละ .
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ .
อัตราการขึนเงินเดือน เพิมขึนร้อยละ .
อัตราการขึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ .
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิมขึนร้อยละ .
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ .

(945,788)
1,027,185
778,985
(684,317)
(1,482,964)
1,021,737

(793,477)
861,288
991,759
(917,377)
(1,436,393)
1,087,802

(309,113)
330,576
426,251
(398,843)
(528,860)
596,085

(289,864)
311,002
361,172
(337,928)
(446,961)
504,148

2 . สิ นทรัพย์(หนีสิ น)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

, ,
( , , )
( , , )

9,148,
( , , )
( 1,379, )

ธันวาคม

และ

มีดงั นี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

-

( , , )
( , , )

( , , )
( , , )
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รายการเคลื อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทีเกิ ดขึนในระหว่างปี
สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และ
มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
ณ วันที
มกราคม
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน ปี
อืนๆ
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
รวม
สุ ทธิ

,
,
,
7,902,776
(112,843)
, ,
3, ,
,
( , , )
960,764
2,4 ,
( , )
( , , )
( , , )

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้หรื อ
บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ )
(หมายเหตุ )
( , )
( , )
,
, ,
(, , )
, ,

-

,

)
)
)
)

(, , )
(, , )
,
( , )
(, , )
(, , )

( , ,
(,
( , ,
( , ,

ณ วันที
ธันวาคม

,
,
,
, ,
(, , )
, ,
, ,
,
( , ,
( ,
, ,
( ,
( , ,
( , ,

)
)
)
)
)

(หน่วย : บาท)
ณ วันที
มกราคม
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน ปี
อืนๆ
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้หรื อ
บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ )
(หมายเหตุ )

ณ วันที
ธันวาคม

499, 6
143,
40 ,
3,744,
4,787,676

( , )
,
,
7,902,776
(3,856, )
, ,

-

,
,
,
7,902,776
(112,843)
, ,

, 5,
,
( , 3, )
4,593
, ,
,
( , , )
( , , )

( , )
( , )
(, , )
956,171
,
( , )
(, , )
, ,

-

3, ,
,
( , , )
960,764
2,4 ,
( , )
( , , )
( , , )

, ,
, ,
, ,
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที
มกราคม

หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
สุ ทธิ

( ,
,
(,
( ,

,
, )
,
, )
, )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
บันทึกเป็ นรายได้
รายได้หรื อ
หรื อค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ )
(หมายเหตุ )
( , )
,
( , )
(, , )

( , , )
( , , )

ณ วันที
ธันวาคม

( ,
,
(,
( ,

,
, )
,
, )
, )

(หน่วย : บาท)
ณ วันที
มกราคม

หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
สุ ทธิ

( ,
,
(,
( ,

,
, )
,
, )
, )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
บันทึกเป็ นรายได้
รายได้หรื อ
หรื อค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ )
(หมายเหตุ )
(96,402)
(, , )
,
(254,299)
( , , 1)

, ,
, ,

ณ วันที
ธันวาคม

176,404
( , , )
, ,
( ,172,257)
( , , )

ณ วันที ธันวาคม 4 และ 3 บริ ษทั ย่อยสองแห่ ง มี ผลแตกต่างชัวคราวที เกิด จาก
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน . ล้านบาท และ 89. ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งไม่ได้นาํ ไป
รวมในการคํา นวณสิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื อรับ รู ้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น (เนื องจาก
ความไม่แน่นอนทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต)
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. ทุนเรื อนหุ น้
ราคาตาม
มูลค่าหุน้
(บาท)

จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(หน่วย : หุน้ ) (หน่วย : บาท) (หน่วย : หุน้ ) (หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
เพิม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุน้ สามัญปลายปี

.
.
.

383,327,
383,327,

191,663,

383,327,

ทุนทีออกและชําระแล้ ว
หุน้ สามัญต้นปี
เพิม(ลด)ทุนระหว่างปี
หุน้ สามัญปลายปี

.
.
.

383,327,181
383,327,181

191,663,591
191,663,591

383,327,181 191,663,591
383,327,181 191,663,591

191,663,
-

383,327,
-

191,663,
-

191,663,

2 . ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั
เสนอขายหุ ้น สู ง กว่า มูล ค่า หุ ้น ที จดทะเบีย นไว้ บริ ษ ทั ต้อ งนํา ค่า หุ ้น ส่ ว นเกิ น นี ตังเป็ นทุน สํ า รอง
(“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารอง
จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายไม่ส ามารถนํา มา
จ่ายเงินปั นผลได้
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2 . เงินปั นผลจ่าย
เงินปันผล
ประกาศจ่ายจาก
ผลการดําเนินงาน
ม.ค. - มิ.ย.
ประกาศจ่ายจากกําไรสะสม

อนุมตั ิโดย
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครังที / เมือวันที ตุลาคม
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี เมือวันที เมษายน

รวม
ประกาศจ่ายจากกําไร ณ มิ.ย.
ประกาศจ่ายจากกําไรสะสม
รวม

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครังที /
เมือวันที ตุลาคม
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี เมือวันที เมษายน

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วันทีจ่าย
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)
เงินปันผล

, ,

0.06

25 พ.ย. 2564

, ,
67,082,258

0.
0.175

28 พ.ค. 2564

0.

26 พ.ย. 2563

0.10
0.16

28 พ.ค. 2563

,

,

, ,
61,332,349

. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการ
ดําเนิ นงานอย่างต่อเนื อง การดํารงไว้ซึงโครงสร้ างของทุ นที เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิ น
ไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญากูย้ มื
ณ วันที ธันวาคม
และ
งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี สิ นต่อทุนเป็ น . : 1.00
และ 0. : 1.00 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเป็ น . : 1.00 และ
0. : 1.00 ตามลําดับ
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2 . ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อืนของพนักงาน
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ซือสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ค่าเสื อมราคา
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานคลังสิ นค้า
ค่าสาธารณูปโภค
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืน
รวม

, ,
, , ,
, ,
,387,993
,694,489
, ,
, ,
, ,
, ,
161,096,897
,824,070,823

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

, ,
, ,
, ,
, ,
, ,

. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้ทีรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ )
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ธันวาคม

และ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

49,290,023 42,931,353

, ,

6,161,654

2,596,535 ( , ,810)
, ,
3 , 43,543

, ,
, ,

2,226,501
8,388,155
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ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
มีรายละเอียดดังนี

ธันวาคม

และ
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ก่อนภาษี
เงินได้
ผลกําไรจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
รวม

รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

,
(9,586)
,900,495 ( 2,180,099)
,948,424 ( 2,189,685)

38,343
, 20,396
, , 9

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

(47,225,074)
(47,225,074)

9,445,015
9,445,015

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
(37,780,059)
(37,780,059)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกําไรจากประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

,
, ,
8, ,

(6,601)
( ,595,400)
( , , )

26,403
, 81,598
, , 1

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(14,073,574)
(14,073,574)

2,814,715
2,814,715

(11,258,859)
(11,258,859)

รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั
อัตราภาษีทีใช้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และ
สามารถแสดงได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ทีได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ขาดทุนทางภาษี
อืนๆ
รวม
การเปลียนแปลงผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

, ,
ร้อยละ 0

รวม
, ,

-

, ,
ร้อยละ
, ,

-

( , , ) ( , , )
,173,010
,173,010
, 76,074
, 76,074
,323,993
,323,993
, ,
, ,
2,596,53
2,596,53
, ,
, ,

, ,
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ทีได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ขาดทุนทางภาษี
อืนๆ
รวม
การเปลียนแปลงผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

26,515,795
ร้อยละ 0
-

170,658,173
ร้อยละ
34,131,635

รวม
197,173,968
34,131,635

(21,308,316) (21,308,316)
12,211,666 12,211,666
15,571,575 15,571,575
2,324,793
2,324,793
42,931,353 42,931,353
( , ,810) ( , 87,810)
3 , 43,543 3 , 43,543

(หน่วย : บาท)
งบการเงินฉพาะกิจการ
256
256
157,494,422
14 , , 73
ร้อยละ
ร้อยละ
31,498,884
28, , 5

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ทีได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
อืนๆ
รวม
การเปลียนแปลงผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

( ,
,
(,
,
,
,

, )
,
, )
,
,
,

(21, , )
4,822,384
(5,780,229)
6,161,654
2,226,501
8,388,155

3 . กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับปี (หน่วย : บาท)
จํานวนหุน้ สามัญทีออกและจําหน่ายแล้ว (หน่วย : หุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

149,179,658
, ,
0.39

งบการเงินเฉพาะกิจการ

, ,
, ,
.

149,179,658
, ,
0.39

13 ,7 ,
383,327,181
0.35

3 . การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานตามงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที

ธันวาคม

และ

มีดงั นี
(หน่ วย : พันบาท)

ธุรกิจบริ การขนถ่าย
และให้เช่าคลังสิ นค้า
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงาน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ธุรกิจให้เช่าอาคารชุด

106,523
107,627

96,762
105,750

1,540
-

1,40

214,150
88,741

202,512
76,764

1,540
715

1,40
1,40

ธุรกิจท่าเทียบเรื อ

-

ธุรกิจผลิตและจําหน่าย

ธุรกิจขาย
อสังหาริ มทรัพย์

รายการ
ระหว่างกัน

121,034
-

172,788
4

1,586,967
181,555
18,204

1,860,77
102,34
8,843

31,216
-

27,900
-

( , )

(114,597)

1,618,183
,
-

1,888,67
373,30

121,034
10,668

172,792
34,073

1,786,726
370,792

1,971,96
310,910

31,216
103

27,900
8,453

( , )
(, )

(114,597)
(4,336)

, ,
,
,
( ,
( ,
(,
( ,
,

2,261,98
427,273
22,519
(41,884)
(193,053)
(17,681)
(3 , 4 )
15 , 0

กําไรจากการดําเนินงาน
(หัก) กําไรส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

( ,

กําไรสําหรับปี
สิ นทรัพย์ทีใช้ในส่ วนงาน :ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ :
- ส่ วนทีจําแนกได้
- ส่ วนกลาง

รวม

)
)
)
)

)

,
,
2,432
6,625

28,687
2,922
5,014

2,811,721
19,613

2,648,268
53,858

,

,

4,736

1,609
4,865

-

7,882
-

,
778,642
-

213,449
333,584
-

11,814
-

42,927
-

2,236
-

2,352
-

253,535
-

267,040
-

886,410
-

920,597
-

-

11

( ,

)
( )
-

(15,466)
(142)
-

(, )
-

(4,601)
-

,
781,002
11,814
11,361

สิ นทรัพย์อืน

, ,
,
,

สิ นทรัพย์ รวม

, , 6

-

(24,

)

13 ,
236,161
336,364
42,927
9,879
3,833,65
53,869
,
, ,

2462

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีลูกค้ารายใหญ่ทีมีมูลค่า
การขายสู งกว่าร้อยละ ของรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริ การ
3 . ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจจะเกิดขึน
. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผูกพันและวงเงินสิ นเชื อ ดังนี
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
(หน่วย)
พันบาท
พันบาท

เลตเตอร์ ออฟการันตี
เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ มื ระยะสัน
และสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะสันและสัญญาซื อขายเงินตรา
พันเหรี ยญ
ต่างประเทศล่วงหน้า
สหรัฐ
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
พันบาท
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูร้ ะยะสัน
พันบาท
เงินกูย้ มื ระยะสัน ทรัสต์รีซีท รับซือลูกหนี
และอินวอยซ์ไฟแนนซ์ซิง
พันบาท
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ มื ระยะสัน
พันบาท

วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ
63,621 32,459 31,162
2, ,000
,
, ,

วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ
63,621 33,059 30,562
2, ,000
,
, ,

,
- 10,000
,
,
1,803,000 440,769 1,362,231 2,008,000 252,248 1,755,752
1,220,000
,
1,039,005 1,297,000 265,000 1,032,000
,
00,000

-

,
,

,
00,000

-

,
00,000

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

เลตเตอร์ ออฟการันตี
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูร้ ะยะสัน
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ มื ระยะสัน
คําประกันวงเงินกูย้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย

สกุลเงิน
(หน่วย)
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ
วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ
18,100 11,190
6,910
18,100 11,191
6,909
995,000 180,001 814,999 1,0 ,000 265,000
,000
100,000
- 100,000 100,000
- 100,000
- 33,000
33,000
,
,

วงเงินสิ นเชื อดังกล่าวข้างต้นใช้หลักทรัพย์คาประกั
ํ
นตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อที
18
3 .2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาต่างๆ มีดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

สัญญาก่อสร้างและติดตังเครื องจักร
247

256
มูลค่า
ภาระผูกพัน
ตามสัญญา คงเหลือตามสัญญา
11,759
3,468

256
มูลค่า
ภาระผูกพัน
ตามสัญญา คงเหลือตามสัญญา
10,339
7,320
ส่ วนที

รายงานประจําปี

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
256
มูลค่า
ภาระผูกพัน
ตามสัญญา คงเหลือตามสัญญา
407
249

สัญญาก่อสร้างและติดตังเครื องจักร

งบการเงินรวม
สัญญาซื อวัตถุดิบล่วงหน้า
สัญญาขายสิ นค้าล่วงหน้า

หน่วยและสกุลเงิน
พันเหรี ยญสหรัฐ
พันบาท

20,258
-

20,534
1,994

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
สัญญาเช่า - ผูใ้ ห้เช่า 3,264
สัญญาเช่า - ผูเ้ ช่า
4,

256
- 5 ปี ปี ขึนไป รวม ภายใน 1 ปี
2,625
- 5,889
1,324
6,129
- 10, 16
,

256
- 5 ปี ปี ขึนไป รวม
2,487
- 3,811
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา
256
ภายใน 1 ปี - 5 ปี ปี ขึนไป รวม ภายใน 1 ปี
สัญญาเช่า - ผูใ้ ห้เช่า 41,369 94,432 267,794 403,595
,

256
- 5 ปี ปี ขึนไป รวม
,
,
,

3 . เครื องมือทางการเงิน
วัตถุประสงค์และนโยบายการบริ หารความเสี ยงทางการเงิน
เครื องมือทางการเงิ นทีสําคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินอืน กลุ่มบริ ษทั มี
ความเสี ยงทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี ยง ดังนี

248

ส่ วนที

รายงานประจําปี

. ความเสี ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านเครดิ ตทีเกียวเนื องกับลูกหนี การค้า เงินฝากธนาคาร และเครื องมือ
ทางการเงินอืน ๆ โดยจํานวนเงินสู งสุ ดทีกลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื อคือ มูลค่าตาม
บัญชีทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
- ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
กลุ่มบริ ษทั ควบคุ มความเสี ยงนี โดยการกําหนดนโยบายการให้เครดิ ตที เหมาะสม ซึ ง
ครอบคลุมถึงการพิจารณากําหนดวงเงิ นเครดิ ตทีจะให้กบั ลูกค้าหรื อคู่สัญญา และวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินของลูกค้าหรื อคู่สัญญาและมีการติดตามหนี อย่างสมําเสมอ กลุ่มบริ ษทั จึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้เครดิ ตดังกล่าว การให้เครดิ ต
ของกลุ่มบริ ษทั มีการกระจายตัวพอสมควร เนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าทีหลากหลาย
และมีอยูจ่ าํ นวนมากราย ส่ วนลูกหนี กิจการทีเกียวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั คาดว่าไม่มีความเสี ยง
ทีจะไม่ได้รับชําระหนี เนื องจากลูกหนี มีการค้างชําระอยูใ่ นเครดิ ตเทอมปกติ มีสภาพคล่อง
ทางการเงินและมีความสามารถในการจ่ายชําระหนีได้
กลุ่ มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุ กวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน โดยมี การแบ่งกลุ่ ม
ลูกค้าทีมีรูปแบบของความเสี ยงด้านเครดิ ตทีมีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน และคํานวณหาอัตรา
การตังสํารองของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากอายุหนี คงค้างนับจากวันทีถึ ง
กําหนดชําระสําหรับแต่กลุ่มนัน ๆ การคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิ ดขึ นคํานึ งถึ งข้อมูลที มี ความสมเหตุ สมผลและสามารถสนับสนุ นได้ทีมีอยู่ ณ วันที
รายงานเกียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิ จใน
อนาคต โดยทัวไปกลุ่มบริ ษทั จะตัดจําหน่ายลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนออกจากบัญชี ตาม
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
- เงินฝากและเครื องมือทางการเงินอืนกับสถาบันการเงิน
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี ยงด้านเครดิ ตทีเกียวข้องกับยอดคงเหลื อของเงิ นฝากกับ
สถาบันการเงิน และเครื องมือทางการเงิ นอืน โดยกลุ่มบริ ษทั ควบคุมความสมดุลของระดับ
ความเสี ยงให้เป็ นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิ ดจากความเสี ยงและต้นทุน
ของการจัดการความเสี ยง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า มีความเสี ยงด้านเครดิ ตของเงิ นฝาก
สถาบันการเงิน และเครื องมือทางการเงินไม่สูงมากนักเนื องจากคู่สัญญาเป็ นสถาบันการเงิน
ทีมีอนั ดับความน่าเชื อถือ
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3 . สัญญาอนุพนั ธ์
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาอนุพนั ธ์ทีไม่ได้นาํ การบัญชีป้องกันความเสี ยงมาถือปฏิบตั ิ
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
2,683,868
หนีสิ นสัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาอนุพนั ธ์ทีไม่ได้นาํ การบัญชีป้องกันความเสี ยงมาถือปฏิบตั ิ
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

1,326

435,684

5,239,504

สัญญาอนุพนั ธ์มีไว้เพือวัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสี ยงเชิ งเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพือ
การลงทุน เพื อหวัง ผลกํา ไร กลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ไ ด้นาํ การบัญ ชี ป้ องกันความเสี ยงมาถื อ ปฏิ บ ตั ิ โดย
การจัดประเภทสัญญาอนุ พ นั ธ์เป็ นรายการถื อไว้เพื อค้า สํา หรับ การบันทึก บัญ ชี และวัดมูล ค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน ซึ งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนั ธ์เป็ นลําดับชันระดับที 2
3 . ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนื องจากการซื อสิ นค้าเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาเข้าทําสัญญาซื อเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้าเพือ
บริ หารความเสี ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของหนีสิ นทางการเงิน
ทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐ
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ณ วันที ธันวาคม
หนีสิ นทางการเงิน
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
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2563
2564
2563
(พัน)
(พัน)
(บาท : หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
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ณ วัน ที ธัน วาคม
เงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี

และ

กลุ่ม บริ ษ ทั มีย อดคงเหลื อ ของสัญญาซื อ
งบการเงินรวม
ณ วันที ธันวาคม
จํานวนทีซือ
2564
2563
(พัน)
(พัน)
13,265
8,239

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐ
การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน

ตารางต่อไปนี แสดงให้เห็ นถึ งผลกระทบต่อกําไรขาดทุนก่อนภาษีของกลุ่มบริ ษทั
จากการเปลียนแปลงทีอาจเกิ ดขึนอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลียนสกุลเงิ นเหรี ยญสหรัฐ โดย
กํา หนดให้ ต ัว แปรอื นทังหมดคงที ทังนี ผลกระทบต่ อ กํา ไรขาดทุ น ก่ อนภาษี นี เกิ ดจากการ
เปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเป็ นตัวเงิน รวมถึ งสัญญาอนุ พนั ธ์ทีเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศทีไม่ได้นาํ การบัญชี ป้องกันความเสี ยงมาถือปฏิบตั ิ ณ วันที ธันวาคม
และ
ดังนี

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐ

เพิมขึน / ลดลง
(ร้อยละ)
+3.
-3.

ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนก่อนภาษี
เพิมขึน (ลดลง)
งบการเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)
(พันบาท)
(13,304)
13,304

(7,423)
7,423

3 . ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนื องกับเงิ นฝากธนาคาร เงินกูย้ ืม
ระยะสันและระยะยาวจากสถาบันการเงิ น เงิ นกูย้ ืมระยะสันและระยะยาวจากบุคคลทีเกี ยวข้องกัน
และหนี สิ นตามสัญญาเช่า สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลง
ตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี ยงจากอัตรา
ดอกเบียของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํา
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ณ วันที ธันวาคม
และ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นทีสําคัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี ย และสําหรั บสิ นทรั พย์และหนี สิ นทางการเงิ นที มี อตั ราดอกเบี ยคงที
สามารถแยกตามวันที ครบกํา หนดหรื อวันที มี ก ารกํา หนดอัตราดอกเบี ยใหม่ (หากวันที มี ก าร
กําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบียคงที
ภายใน ปี
ถึง ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื กิจการอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
รวม

งบการเงินรวม
วันที 3 ธันวาคม
อัตราดอกเบีย
ไม่มี
ปรับขึนลง
ดอกเบีย
ตามราคาตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง

500,000
,

816,580
816,580

103,337,408
103,337,408

27,405,245
254,908,239
282,313,484

130,742,653
254,908,239
500,000
816,580
386, 67,472

0. -0.375
.
4.50

หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน 426,628,234
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
7,390,891
รวม
434,019,125

9,350,202
9,350,202

180,993,499
79,500,000
260,493,499

109,291,487
109,291,487

607,621,733 0.90-6.87
109,291,487
79,500,000 ตามหมายหตุ
16,741,093
. -.
813,154,31
(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบียคงที
ภายใน ปี
ถึง ปี
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งบการเงินรวม
วันที 3 ธันวาคม
อัตราดอกเบีย
ไม่มี
ปรับขึนลง
ดอกเบีย
ตามราคาตลาด

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื กิจการอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
รวม

500,000
500,000

823,881
823,881

106,194,968
106,194,968

14,003,037
236,161,258
250,164,295

หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
รวม

32,000,000
5,330,997
37,330,997

12,952,538
12,952,53

265,000,000
135,900,000
400,900,000

86,508,539
86,508,539

ส่ วนที

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง

120,198,005
236,161,258
500,000
823,881
357,683,144

0.125-0.750
.
4.50

297,000,000
1.85-2.50
86,508,539
135,900,000 ตามหมายหตุ 21
18,283,535
0.56-4.40
537,692,074

รายงานประจําปี

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบียคงที
ภายใน ปี
ถึง ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที 3 ธันวาคม
อัตราดอกเบีย
ไม่มี
ปรับขึนลง
ดอกเบีย
ตามราคาตลาด

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
รวม

-

357,243
357,243

10,675,755
10,675,755

2,016,011
47,929,374
49,945,385

หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญา
รวม

2,075,518
2,075,518

591,765
591,765

180,001,398
290,000,000
79,500,000
549,501,398

18,501,006
18,501,006

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง

12,691,766
47,929,374
357,243
60,978,383

0.1-0.375
4.50

180,001,398
1.85-6.87
290,000,000 ตามหมายหตุ 6.3
18,501,006
79,500,000 ตามหมายหตุ 21
2,667,283
0.10-4.40
570,669,687
(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบียคงที
ภายใน ปี
ถึง ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
รวม
หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญา
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที 3 ธันวาคม
อัตราดอกเบีย
ไม่มี
ปรับขึนลง
ดอกเบีย
ตามราคาตลาด

-

360,436
360,436

12,287,708
12,287,708

603,748
21, ,
, ,

947,040
947,040

2,667,283
2,667,283

, ,
, 00,000
, ,
,900,000

19, ,
19, ,

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง

12,891,456
, ,
360,436
, ,

0.125-0.750
4.50

, 00,000
1.85-2.50
, 00,000 ตามหมายหตุ 6.3
19, ,
, ,000 ตามหมายหตุ 21
3,614,323
4.08-4.40
, ,

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเปลียนแปลงของ
อัตราดอกเบียของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีอาจเกิดขึน
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3 . ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่ มบริ ษ ทั มี การติ ดตามความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่ องโดยกลุ่ มบริ ษทั ได้ประเมิ นการ
กระจุกตัวของความเสี ยงทีเกียวข้องกับการกูย้ ืมเงิ นเพือนําไปชําระหนี และได้ขอ้ สรุ ปว่าความเสี ยง
ดังกล่าวอยูใ่ นระดับตํา กลุ่มบริ ษทั มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงิ นทุนทีหลากหลายอย่าง
เพียงพอ
รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนี สิ นทางการเงิ นที สําคัญของกลุ่ มบริ ษทั ณ วันที
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ งพิจารณาจากกระแสเงิ นสดตามสั ญญาที ยังไม่คิ ดลดเป็ นมู ล ค่า
ปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)

เมือทวงถาม

งบการเงินรวม
วันที 3 ธันวาคม
ไม่เกิน ปี
- ปี
มากกว่า ปี

รายการทีไม่ ใช่ สัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
รวมรายการทีไม่ใช่สัญญาอนุพนั ธ์

- 607,621,733
- 109,291,487
- 26,400,000
7,390,891
- 750,704,111

รายการสั ญญาอนุพนั ธ์
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการสัญญาอนุพนั ธ์

-

,326
,326

รวม

53,100,000
9,350,202
62,450,202

-

607,621,733
109,291,487
79,500,000
16,741,093
813,154,313

-

-

,326
,326
(หน่วย : บาท)

เมือทวงถาม
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งบการเงินรวม
วันที 3 ธันวาคม 3
ไม่เกิน ปี
- ปี
มากกว่า ปี

รายการทีไม่ ใช่ สัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
รวมรายการทีไม่ใช่สัญญาอนุพนั ธ์

- 297,000,000
- 86,508,539
- 56,400,000
5,330,997
- 445,239,536

รายการสั ญญาอนุพนั ธ์
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการสัญญาอนุพนั ธ์

-

, ,
, ,

รวม

79,500,000
12,952,538
92,452,538

-

297,000,000
86,508,539
135,900,000
18,283,535
537,692,074

-

-

, ,
, ,

ส่ วนที

รายงานประจําปี

(หน่วย : บาท)

เมือทวงถาม
รายการทีไม่ ใช่ สัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญา
รวมรายการทีไม่ใช่สัญญาอนุพนั ธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที 3 ธันวาคม
ไม่เกิน ปี
- ปี
มากกว่า ปี

- 180,001,398
- 197,000,000 93,000,000
- 18,501,006
- 26,400,000 53,100,000
2,075,518
591,765
- 423,977,922 146,691,765

-

รวม
180,001,398
290,000,000
18,501,006
79,500,000
2,667,283
570,669,687
(หน่วย : บาท)

เมือทวงถาม
รายการทีไม่ ใช่ สัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญา
รวมรายการทีไม่ใช่สัญญาอนุพนั ธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที 3 ธันวาคม 3
ไม่เกิน ปี
- ปี
มากกว่า ปี

- 265,000,000
- 140,000,000
- 19,778,841
- 56,400,000
947,040
- 482,125,881

, 00,000
, ,
2,667,283
,167,283

-

รวม
, 00,000
, 00,000
19, ,
, ,000
3,614,323
, ,

3 . มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
เนื องจากเครื องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน และเงิ นกู้
ยืมมีอตั ราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่ มบริ ษทั มี วิธีการและสมมติ ฐานที ใช้ใ นการประมาณมูล ค่ายุติธ รรมของเครื องมื อ ทาง
การเงิน ดังนี

255

ส่ วนที

รายงานประจําปี

- สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นทีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน ได้แก่ เงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี และลูกหนี อืน และเงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้อง
กัน เจ้าหนี และเจ้าหนี อืน และเงิ นกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรั พย์ทางการเงิ นไม่หมุ นเวีย นเป็ นตราสารหนี ที จะถื อจนครบกํา หนด แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกันและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นทีจ่าย
ดอกเบียในอัต ราลอยตัว อัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด แสดงมูล ค่า ยุติธ รรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น
- สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กําหนดมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซือขายสัญญา
ซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีรายงาน ทีกําหนดโดยธนาคารคู่สัญญา
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
. กองทุนสํารองเลียงชีพ
กลุ่ มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุ นสํา รองเลี ยงชี พขึนตามพระราชบัญ ญัติ
กองทุนสํารองเลี ยงชี พ พ.ศ.
โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อน
ในอัตราทีขึนอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลียงชี พนี มีสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึง
เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และ
ตามงบการเงินรวมได้จ่ายเงิน
สมทบกองทุนเป็ นจํานวน . ล้านบาท และ . ล้านบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ
จํานวน . ล้านบาท และ . ล้านบาท ตามลําดับ
. สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง ได้รับส่ งเสริ มการลงทุนตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที - - - - ลงวันที สิ งหาคม
ในกิจการขนถ่ายสิ นค้าสําหรับเรื อบรรทุกสิ นค้า จากคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน โดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ.
ตามมาตรา , ,
, วรรค , วรรค และ และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จาก
การประกอบกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ ของเงิ นลงทุนไม่รวมค่าทีดินและ
ทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา ปี แต่ไม่เกิน . ล้านบาท ทังนี จะปรับเปลี ยนตามจํานวนเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าทีดิ นและทุนหมุนเวียนทีแท้จริ ง นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน ซึ ง
บัตรส่ งเสริ มการลงทุนดังกล่าวได้หมดอายุในเดือนมีนาคม
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. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
3 .1 ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครังที / 5 ของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ล จํากัด (มหาชน)
เมือวันที 24 กุมภาพันธ์
มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งจะจัด
ขึนในวันที 2 เมษายน
ให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรของปี
ในอัตราหุ น้ ละ . บาท จํานวน
เงิน . ล้านบาท ซึ งเมือรวมกับเงิ นปั นผลระหว่างกาลหุ ้นละ . บาท จํานวนเงิ น . ล้าน
บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ นอัตราหุ ้นละ . บาท จํานวนเงินรวมทังสิ น . ล้านบาท
3 .2 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที / ของบริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) เมือวันที
กุมภาพันธ์
มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ งจะจัดขึนในวันที
เมษายน
ให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรของปี
ในอัตราหุ ้นละ . บาท จํานวนเงิน
. ล้านบาท ซึ งเมือรวมกับเงิ นปั นผลระหว่างกาลหุ ้นละ 0.08 บาท จํานวนเงิ น . ล้านบาท
รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ นอัตราหุ น้ ละ . บาท จํานวนเงินรวมทังสิ น . ล้านบาท
. ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครังที / ของบริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด เมือวันที
กุมภาพันธ์
มี มติ เห็ นชอบให้เสนอต่อที ประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งจะจัดขึนในวันที
เมษายน
เพือขออนุ มตั ิ การจัดสรรกําไรจากการดําเนิ นงานปี
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
จํานวน . ล้านบาท และให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ .00 บาท รวมเป็ นจํานวน
เงินทังสิ น . ล้านบาท
. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว เมือวันที
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บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

ส่วนที 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสําหรับการส่งแบบ - One Report
ของบริ ษทั ที มิ ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
“บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี ฉบับนีแล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ นสํ
ื าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี บริษทั ขอรับรองว่า
( ) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
( ) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญทังของบ
ริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
( ) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันทีล่าสุดทีมี ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ได้มอบหมายให้ นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือ
ชือของ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวต้น
ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

1. นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

_____________________

2. นายพัลลภ

เหมะทักษิณ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

_____________________

3. นางสาวอมรรัตน์

หัตถกรรม

ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี

_____________________

ชือ

ผูร้ บั มอบอํานาจ นายชนะชัย
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ตําแหน่ง

ชุตมิ าวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ลายมือชือ

_____________________

ข้ อมูลบริ ษัท

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

เอกสารแนบ : รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการบริษทั







สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 จํานวน 0.004% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมด
วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 30 เมษายน 2551
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท Industrial Engineering and Management
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา






ประธานกรรมการ บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จํากัด
ประธานกรรมการ บริษทั แพน-เปเปอร์ ( ) จํากัด
ประธานกรรมการ บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จํากัด
กรรมการ บริษทั เอช. ซี. สตาร์ค จํากัด
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
กรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
ผู้ ชํ า นาญการพิ เ ศษระดั บ วุ ฒ ิ ว ิ ศ วกร สภาวิ ศ วกร สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประธานกรรมการ มูลนิธคิ ุณหญิงพรรณชืน รืนสิร ิ
ประธานกรรมการ มูลนิธอิ าจารย์ลยั อาจ ภมราภา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ประวัติการอบรม
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32)
 Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที 8/2004)
 Director Certification Program (DCP รุ่นที 39/2004)
 Audit Committee Program (ACP รุน่ ที 11/2006)
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 107/2014)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 551-ปจั จุบนั
: ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
 2551-ปจั จุบนั
: ประธานกรรมการ
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
ั
 2551-ปจจุบนั
: ประธานกรรมการ
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
 2542: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 ประธานกรรมการ บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั เอส ไอ พรอพเพอร์ตี จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั นําตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม พี.พี. อิน เตอร์เนชันแนล
จํากัด
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 จํานวน 5.608% และนางสุมติ รา
ชุตมิ าวรพันธ์ (ภรรยา) จํานวนหุน้ 0.795% ของหุน้ ทีจําหน่ าย
ได้แล้วทังหมด

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 ไม่มหี ุน้

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 15 ธันวาคม 2542

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไฟฟ้ากําลัง)

คุณวุฒิการศึกษา
 มัธยมศึกษาปีท ี 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 17/2004)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 543-ปจั จุบนั
: ประธานกรรมการบริหาร
 2543-2560
: ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
ั
 2551-ปจจุบนั
: ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
 กรรมการ บริษทั พาราไฮเท็ค จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั บีบ ี แคปปิตอล จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบิดาของ นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

วันที ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 28 เมษายน 2559

ประวัติการอบรม
 Directors Certification Program (DCP รุ่นที 42/2004)
 Senior Executive Program (SEP รุน่ ที 16/2002)
SASIN Gradutate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University
 Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by
Cochran Fellowship Program
ประสบการณ์ การทํางานในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 2559-2562
: กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
ั
 5 9-ปจจุบนั
: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
ั
 2561-ปจจุบนั
: ประธานกรรมการบริหารความเสียง
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
ั
 2562-ปจจุบนั
: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
 2558-2561
: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั นําตาลครบุร ี จํากัด(มหาชน)
 2547-2556
: ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 2545-2547
: กรรมการ
บริษทั เงินทุนกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ั บนั
 ปจจุ
: ทีปรึกษา
บริษทั นําตาลครบุร ี จํากัด(มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ (เคยดํารงตําแหน่ ง)
 กรรมการ บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั นําตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 จํานวน 16.65% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมด
วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 28 มิถุนายน 2543
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ 56-1 One Report 2564

การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั นําตาลเกาะกง จํากัด
 กรรมการ บริษทั นําตาลสะหวันนะเขต จํากัด
 กรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จํากัด
 กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
 กรรมการ บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
 กรรมการ บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
 กรรมการ บริษทั มันคงสยามธุรกิจ จํากัด
 กรรมการ บริษทั ปูเ่ จ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบุตรของ นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 37/2005)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 CFA Charter holder, Association for Investment
Management and Research (AIMR)
 Orientation Course – CFO Focus on Financial
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 550-ปจั จุบนั
: รองประธานกรรมการบริหาร
 2561-ปจั จุบนั
: ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
 2562-ปจั จุบนั
: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
ั
 2543-ปจจุบนั
: กรรมการบริหาร
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
 ปจั จุบนั
: กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน
จํากัด (มหาชน)
ั

-ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จํากัด
(มหาชน)
ั

-ปจจุบนั : กรรมการ บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 ไม่มหี ุน้

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 ไม่มหี ุน้

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 9 พฤษภาคม 2539

วันที ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 28 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
 วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY
ROGER WILLIAMS UNIVERSITY

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

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

ประวัติการอบรม
 Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที 38/
)
 Directors Certification Program (DCP รุ่นที 224/
)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 543-ปจั จุบนั
: รองประธานกรรมการบริหาร
 2543-2560
: รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน
จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นอาของ นายวินย์ ชินธรรมมิตร
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ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ั บนั
 5 9-ปจจุ
: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน
ั
 2561-ปจจุบนั
: กรรมการบริหารความเสียง
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
ั บนั
 2559-ปจจุ
: กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 ผูอ้ ํานวยการบริหาร สถาบันฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน
ปิโตรเลียม
 กรรมการ บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชนั จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 ไม่มหี ุน้
วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 27 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนทางสังคม)
สถาบันเทคโนโลยีสงั คม (เกริก)
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 163/2562)
 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองศ์การมหาชน (รุ่นที 13)
สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 27 มิ.ย. 62-ปจั จุบนั : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,
กรรมการบริหารความเสียง
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบริหารจัดการใน อ.ก.พ. กรมศุลกากร
 ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ.
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบริหารทรัพยาการบุคคลใน อ.ก.พ.
กระทรวงการคลัง
 กรรมการคัดเลือกเพือเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึน
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทอํานวยการระดับสูงและ
ประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงการคลัง
 กรรมการผูช้ าํ ระบัญชี บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จํากัด
 ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
(นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒ)ิ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 จํานวน 0.04% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมด
วันที ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 24 ธันวาคม 2551
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี BSc in Mathematics with Management,
Imperial College, University of London, UK
 ปริญญาโท MBA in International Management,
University of Exeter, UK
 ปริญญาโท MA in Architectural Interior Design,
University of Wales, UK
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 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)
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ั บนั
 552-ปจจุ
: กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ั
 2552-ปจจุบนั
: กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษทั ยูเนียนพลาสติก จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการบริหาร บริษทั นําตาลราชบุร ี จํากัด และบริษทั ในเครือ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 0.05% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมด
วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 25 กรกฎาคม 2550
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร BBA
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING
MERCER UNIVERSITY U.S.A.
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 17/2004)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที
 หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที 6
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน รุ่นที 3
 หลักสูตร Brain รุ่นที 2 ของสภาอุตสาหกรรม
 Ultra wealth รุ่นที 2
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 550-ปจั จุบนั
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
 2557-2562
: กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน)
ั
 2557-ปจจุบนั
: กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั มาสเตอร์แอด จํากัด (มหาชน)
 2556-ปจั จุบนั
: กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด(มหาชน)
 2550-ปจั จุบนั
: กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

-ปจั จุบนั
: กรรมการ บริษทั ไทรทัน โฮลดิง จํากัด(มหาชน)
 2562-ปจั จุบนั
: กรรมการ บริษทั เคอรี เอ็กเพรส จํากัด
(มหาชน)

264

แบบ 56-1 One Report 2564

การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการ/ ประธานตรวจสอบ บริษทั ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั นําตาลสะหวันนะเขต จํากัด
 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
 กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้านําตาลขอนแก่น จํากัด
 กรรมการ บริษทั เกาะกง แพลนเตชัน จํากัด
 กรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จํากัด
 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชัน จํากัด
 กรรมการ บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
 กรรมการ บริษทั บางจากไบโอเอทานอล จํากัด
 กรรมการ บริษทั ชนารัตน์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั พารารวมโชค จํากัด
 กรรมการ บริษทั เซ็งเพรส จํากัด
 กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จํากัด
 กรรมการ บริษทั ราชาปอร์ซเลน จํากัด
 กรรมการ บริษทั ราชาโซล่าร์ แมททีเรียล จํากัด
 กรรมการ คณะกรรมการอ้อยและนําตาลทราย
 กรรมการ/เลขาธิการ สมาคมการค้าผูผ้ ลิตนําตาลและ
ชีวพลังงานไทย
 กรรมการ บริษทั ชินกิจ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีว ี จํากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บีบจี ไี อ จํากัด
 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน จํากัด(มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 จํานวน 0.75% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมด

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 จํานวน 1.00% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมด

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 28 พฤศจิกายน 2549

วันที ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 30 เมษายน 2551

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

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

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 62/2007)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5 9-ปจั จุบนั
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 ผูจ้ ดั การทัวไปการผลิต บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
 ผูบ้ ริหาร บริษทั บริษทั เค. ซี. เกษตรกรรม จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นหลานของ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 76/2008)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ั บนั
 551-ปจจุ
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
ั บนั
 2556-ปจจุ
: กรรมการบริหาร
ั บนั
 2554-ปจจุ
: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ั บนั
 2551-ปจจุ
: กรรมการ
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ โรงแรมสเปลนดิด แอด เขาใหญ่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบุตรเขย นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 จํานวน 8.087% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมด

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 0.005% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมด

วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 1 มกราคม 2559

วันที ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 1 กุมภาพันธ์ 2561

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
Schiller International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College
รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 126/20016)
 หลักสูตร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที 3
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 551-ปจั จุบนั : กรรมการ
 2551-2562 : กรรมการบริหาร
 2561-2562 : กรรมการบริหารความเสียง
 2559-2562 : รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน)
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
ั
 562-ปจจุบนั : กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 กรรมการ บริษทั บีบี แคปปิ ตอล จํากัด
 กรรมการ บริษทั อ่อนนุ ชก่อสร้าง จํากัด
 กรรมการ บริษทั มันคงสยามธุรกิจ จํากัด
 กรรมการ บริษทั พาราไฮเท็ค จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 143/20017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส)
รุ่นที 4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5 -2561
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 2561-2562
: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ั
 2562-ปจจุบนั
: รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ธารทิพย์กรุ๊พ จํากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พี.แอล.พี.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ซงิ จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 เป็ นบุตร นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 จํานวน 0.058% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมด
วันทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 28 พฤษภาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
 M.B.A The University of Wisconsin – Whitewater Finance
 M.B.A The University of Findlay – Leadership and organization
behavior
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting
รุ่นที 8 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 TLCA – Executive Development Program (EDP) รุ่นที 15
 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูน้ ํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตร
(ปนป.4) สถาบันพระปกเกล้า
 Director Accreditation Program (DAP รุน่ ที 178/2020)

ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 563-ปจั จุบนั
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
 2563-ปจั จุบนั
: กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 ไม่มหี ุน้
วันที ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
 B.S.B.A. Boston University – Questrom School of Business
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 178/

)

ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ั บนั
 563-ปจจุ
: กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญทีเกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 ผูบ้ ริหารฝา่ ยการเงินและบัญชี บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญทีเกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
 กรรมการ บริษทั สมาคมผูผ้ ลิตนําตาลและชีวพลังงานไทย
 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด
 ผูจ้ ดั การฝา่ ยจัดจ้าง บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report 2564

การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 0.000% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

วันทีดํารงตําแหน่ ง
 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิ จมหาบัณฑิตย์ (MBA)
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอิสเทิรน์ เอเชีย
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอบ.)
สาขาวิศวกรรมเครืองกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการอบรม
 นวัตกรรมก้าวไกล จัดโดยสถาบันเพิมผลผลิต
 The Manager จัดโดยสถาบัน MPI
 การบริหารจัดการร้าน 7Eleven ทีประเทศญีปุน่
จัดโดยบริษทั CP all
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยระดับบริหาร จัดโดย
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ั ญธารา
 HR for NON – HR MANAGERS จัดโดยบริษทั ปญ
 Internal Quality Audit for ISO 9001:2000
(Applicable to ISO 19011) จัดโดยบริษทั Azimuth
 การบริหารจัดการร้าน 7Eleven ทีประเทศสิงคโปร์
จัดโดยบริษทั CP all
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 562-ปจั จุบนั
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 2561
: ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
 2559-2561
: กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เคเอสแอลแมททีเรียลซัพพลายส์ จํากัด

: ผูจ้ ดั การอาวุโส
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
 2545-2556
: รองผูจ้ ดั การทัวไป
บริษทั ซีพ.ี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
 2535-2544
: ผูช้ ่วยหัวหน้าส่วน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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ข้อมูลบริ ษทั

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 1 ธันวาคม 2564 ไม่มหี ุน้
วันทีดํารงตําแหน่ ง
 1 กรกฎาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี
มหาลัยวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการอบรม
 40 Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที 8
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 550-2560
: ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี
 2560-2561
: ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบัญชี
 2562-2562
: ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
 2562-ปจั จุบนั
: ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชี
และการเงิน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี

แบบ 56-1 One Report 2564

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
 ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 0.000% ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้ว
ทังหมด
วันที ดํารงตําแหน่ ง
 28 พฤศจิกายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต ฟิ สกิ ส์อเิ ล็กทรอนิกส์ (เกียรติ
นิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที 100/
 IR Fundamental Course รุ่น 3/2019
ประสบการณ์ การทํางานดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 550-2553
: ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ลกู ค้าบรรษัท
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 2553-2554
: ผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ลกู ค้า - SMEs
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 2554-2560
: Investment Banking and M&A Manager
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
 2561
: ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝา่ ยการเงินและนักลงทุน
สัมพันธ์ บริษทั บีบจี ไี อ จํากัด (มหาชน)
ั บนั
 2562-ปจจุ
: ผูอ้ ํานวยการ สํานักประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
และเลขานุการบริษทั
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญที เกียวข้องในบริ ษทั หรือ
องค์กรอืนๆ
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
 เลขานุ การบริษทั บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
 กรรมการบริษทั ทีเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จํากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ไม่ม ี
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บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ2: รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

หมายเหตุ
X
O
/
AC
ID
NRC
RMC

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

ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

TMILL
X ID
O/

TSW(3)

O

O/
O
/O
/

/
ID AC
ID AC
ID AC
TSTE
TMILL
TSW
TSG
TSO
TSTL

TSO(5)
X
O/

TSTL(6)

X/

TSG(4)
X
O/

O/
O/

O/
O/

O/
O/

O/
O/

/
/
/
/
O/
/
/
O/
/

/
/
/
/
O/
/
/
O/
/

/
/
/
/
O/
/
/
O/
/

/
/
/
/
O/
/
/
O/
/

X/

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

ข้อมูลบริษัท

แบบ 56-1 One Report 2564

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ : รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)
ชือ - สกุล / อายุ /
ตําแหน่ ง / วันทีได้รบั แต่งตัง
นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์
(อายุ 38 ปี)
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาการตลาด มหาลัยวิทยาบูรพา
Certificate
- ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพือเตรียมตัวเป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในรับอนุ ญาตสากล (Pre CIA)
- โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II
- หลัก สูต ร COSO 2013 ภาคทฤษฏีแ ละปฏิบ ัติ
- หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสําหรับบริษทั ทีเตรียมตัวเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- หลักสูตร IT Audit
- หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต
- โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ช่วงเวลา
มิ.ย. 2559 – ปจั จุบนั

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิ จ
กรรมการบริหาร/
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด
ผูจ้ ดั การ

2554 – 2559

ผูจ้ ดั การ

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

2552 – 2553

ผูต้ รวจสอบภายในอาวุโส

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

2550 - 2551

ผูต้ รวจสอบภายใน

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors
conference 2018
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บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ : ทรัพย์สินที ใช้ในการประกอบธุรกิ จ ณ วันที

ธันวาคม 64

สิ นทรัพย์ถาวรหลักที บริ ษทั ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
สิ นทรัพย์
(ประเภท/ที ตัง)

ลําดับที

1

ทีดิ นและส่วนปรับปรุงที ดิ นของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
ทีดินของ บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รวม

2

อาคาร สิ งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง
ได้แก่ อาคารเช่า อาคารเช่าพักอาศัย ท่าเที ยบ
เรือ และอืนๆ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิลจํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

พืนที

(ไร่-งาน-ตรว.)
153-1-34.30

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

เป็ นเจ้าของ

เครืองจักร เครืองมือ และ อุปกรณ์
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิลจํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
รวม
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2,426,560,268.95

ภาระผูกพัน

-

2,426,560,268.95

153-1-34.30

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

รวม
3

มูลค่าตามบัญชี

268,752,635.84
58,900,866.40
6,787,212.99
74,287,487.55
146,759,379.63
109,713,051.19

-

665,200,633.60

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

30,458,125.17
30,167,402.88
184,658.96
164,232,175.73
404,512,383.83
230,272,271.73
859,827,018.31

-

แบบ 56-1 One Report 2564

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์
(ประเภท/ที ตัง)

ลําดับที

4

พืนที

เครืองตกแต่ง และเครืองใช้สาํ นักงาน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิลจํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

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

รวม
5

1,304,732.96
28,566.10
13.00
1,224,948.61
3,776,890.64
993,005.47

ภาระผูกพัน

-

7,328,156.78

ยานพาหนะ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิลจํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด

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

รวม

22,386,069.91
2,190,427.10
1.00
615,061.71
21,372,522.36
920,527.11
47,484,609.19

รวมทังสิ น

4,006,400,686.83

รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่มี -
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มูลค่าตามบัญชี

-

