การประกอบธุรกิจและ

การกากับดูแลกิจการ

งบการเงิน

001 สารจากประธานกรรมการ

058 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

106 งบการเงิน

002 โครงสร้างและการดาเนินงาน

066 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

ผลการดาเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท

034 การบริหารจัดการความเสี่ยง
040 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ
ยั่งยืน

047 การวิเคราะห์และคาอธิบายของ
ฝ่ ายจัดการ

053 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

และข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

089 รายงานผลการดาเนินงานสาคัญ

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

107 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ด้านการกากับดูและกิจการ

095 การควบคุมภายในและรายการ
ระหว่างกัน

เอกสารแนบ

109 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม

116 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่อย

118 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

120 เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจและรายละเอียด
เกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

122 เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

124 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี

126 เอกสารแนบ 7 จรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับเต็ม
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้เผชิ ญต่ออุปสรรค ครั้ งใหญ่จากสถานการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้สายการผลิ ตแร่ ดีบุกใน
ประเทศเมียนมาต้องหยุดการผลิต ซึ่ งกระทบต่อการรับรู ้รายได้อย่างมีนัยสาคัญ รวมไปถึงเหมืองแร่ แมงกานี สที่จะต้องกลับเข้า
ดาเนินการผลิตก็พบกับสถานการณ์เช่นเดียวกัน ทาให้การรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ ต้องชะลอตัวออกไป รวมไปถึงสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศเมียนมา ซึ่งส่งผลกระทบทัว่ ทั้งประเทศ อันรวมไปถึงการนาเข้าและส่งออก สิ นค้า แรงงาน เครื่ องจักร ระหว่าง
ชายแดน ไทย-เมียนมา ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าว ยังคงลุกลามมาจนถึงปัจจุบนั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของธุรกิจ และการบริ หารทรัพย์สิน การบริ หารสภาพคล่องทางการเงิน
เพื่อไม่ให้บริ ษทั ฯ กลับไปสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้ง จึงได้ตดั จาหน่ายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อนามาประคองกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ รวม
ไปถึงการปรับปรุ งระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ลดความเสี่ ยง และการสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง
สุ ดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของบริ ษทั ขอขอบคุณ ท่านผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน
บริ ษทั เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสาเร็ จด้วยดีตลอดมา ขอบคุณท่านกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ทุกที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่ างๆ โดยผมหวังว่าจะได้รับความร่ วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่าน
เช่นนี้ตลอดไป

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
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1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ได้ดาเนินธุรกิจเหมืองแร่ มาเป็ นเวลากว่า 115 ปี โดยเริ่ มต้นจากการทาเหมืองแร่ ดีบุกในพื้นที่อ่าวภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2449 โดย
กัปตัน เอ็ดเวิร์ด ที ไมล์ส ชาวออสเตรเลียผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ฯ ซึ่งได้เริ่ มมีแนวคิดจากการสังเกตเห็นวิธีการทาเหมืองแร่ ของชาวจีนที่ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2448 จึงได้
พัฒนาเครื่ องมือและลงทุนในการทาธุรกิจนี้
ต่อมาในปี 2449 กัปตันไมล์สได้ก่อตั้ง “บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เดรดยิ่ง จากัด” ที่โฮวบากศ์ แทสมาเนีย และได้ติดต่อกับรัฐบาลไทยเพื่อขอ
ประทานบัตรเหมืองแร่ ดีบุกในอ่าวภูเก็ตในปี 2450 บริ ษทั ได้เริ่ มทาเหมืองแร่ ดีบุกทางทะเลโดยใช้เรื อขุดแบบกระพ้อรายแรกของโลก และนามาซึ่ ง
ประสบการณ์และความสาเร็จที่ได้ถูกจารึ กไว้มากมายของบริ ษทั
หลังจากปี 2450 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเพิ่มกาลังการผลิตในเหมืองแร่ ดีบุกด้วยการซื้อเรื อขุดเจาะเพิ่มขึ้น 7 ลาเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต ต่อมา“ บริ ษทั ลอนดอน ทิน กรุ๊ ป” ของประเทศอังกฤษ (บริ หารงานโดย บริ ษทั แองโกล ออเรนทอล)ได้เข้ามาควบคุมและโอนย้ายบริ ษทั ไป
ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็ น “ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เดรดยิ่ง จากัด ” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็ นชื่อที่เป็ นทางการยิ่งขึ้นคือ “ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์
ทิน เดรดยิ่ง เบอร์ฮาด “ และต่อมาได้ถูกควบรวมกิจการโดย บริ ษทั มาเลเซี่ยน มายนิ่ง คอร์ปอเรชัน่ ( MMC )
ในปี 2523 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนโครงสร้างผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั เพื่อที่จะตอบสนองนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ในประเทศ ของรัฐบาลไทย โดยหลังจากได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัดในประเทศไทย ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด”
ในปี 2524 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นาหุ้นของบริ ษทั เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2533 ช่วงที่ตลาดดีบุกย่าแย่ในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 บริ ษทั ฯ จึงได้ขยายธุรกิจก้าวไปสู่ ธุรกิจทองคาและการสารวจแหล่งแร่ และขยาย
ธุรกิจสู่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานครโดยได้ทาการก่อสร้างตึก “ทุ่งคา ทาวเวอร์ ” หรื อที่รู้จกั กันในปั จจุบนั ชื่อ
“ทรู ทาวเวอร์”
ในปี 2534 บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ได้ก่อตั้งขึ้นและได้รับสัมปทานในการสารวจแร่ ทองคาและและแร่ อื่นๆในจังหวัดเลย
ในปี 2537 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งต่อกรมทะเบียนการค้าเพื่อเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)”
ในปี 2538 บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ได้รับอาชญาบัตรใบอนุญาตในการสารวจแร่ ต่อมาหลังจากนั้น บริ ษทั ได้ประสบความสาเร็จในการสารวจแหล่ง
แร่ ทองคาที่จ.เลย บริ ษทั จึงได้ส่งแผนการทาเหมืองแร่ และยื่นขอประทานบัตรการทาเหมืองแร่ ทองคา 6 แห่ง ต่อกรมทรัพยากรธรณี
ในปี 2538 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มเข้าสู่ ธุรกิจเหมืองหิ นเพื่อประกอบการเหมืองหินในการผลิตหินโรยทางรถไฟ และหินก่อสร้างที่มีคุณภาพสู ง
ในปี 2541 ในธุรกิจเหมืองหิ น บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มทาการผลิตหิ นและจาหน่ายไปยังลูกค้าภายในประเทศ
ในปี 2546 กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุมตั ิประทานบัตรเหมืองแร่ ทองคาแก่ บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ในพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการพัฒนา
ทาเหมืองแร่
ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้มีสัดส่ วนการถือหุ้นใหญ่ใน บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด ซึ่งได้ยื่นขอประทานบัตรกว่า 50,000 ไร่ (8,000 เฮกเตอร์)
เพื่อทาเหมืองดีบุกในทะเลอันดามันซึ่งในการขุดเจาะ 1,200 หลุมนั้นคาดว่ามีปริ มาณสารองแร่ ดีบุกประมาณ 49,672ตัน ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร
ในเดือนกันยายน 2549 บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ได้เริ่ มดาเนิ นงานเปิ ดโรงแต่งแร่ ทองคาที่จงั หวัดเลย และผลผลิตทองคาของ บริ ษทั ทุ่งคา จากัด นี้
ได้มีส่วนช่วยพลิกสถานะทางการเงินของบริ ษทั จากการขาดทุนไปสู่การมีผลกาไร ณ ปลายปี 2549
ในไตรมาสที่สองของปี 2552 บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ได้ดาเนิ นการติ ดตั้งเครื่ องจักรชุ ด อุปกรณ์ล อยแร่ เสร็ จสมบู รณ์ สาหรั บการจัดการแยก
สารประกอบทองแดงในแร่ ออกมา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะส่งผลให้บ่ ริษทั มีตน้ ทุนการผลิตทองคาลดลง ได้สินแร่ ทองคาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทาให้มี
รายได้จากการจาหน่ายทองแดงเพิ่มขึ้นอีกด้วย
บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ทาการขนสินแร่ ทองแดงมีทองคาและทองแดงเจือปน โดยส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศได้ และได้ส่งออกครั้งแรกใน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มเข้าสู่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในรู ปแบบบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิ ชย์ โดย บ.สกายคลิฟฟ์ ได้ศึกษาวางแผน
ธุรกิจในการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ และได้พิจารณารายละเอียดโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง โดยคานึงถึงความเหมาะสมในการทาธุรกิจ จึงได้
ลงทุนกับ บ.89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์
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ในปี 2557 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดย บ. 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ได้เริ่ มต้นพัฒนาที่ดินในจังหวัดภูเก็ตเป็ นครั้งแรก โดยเป็ น
โครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “The Bay Skycliff”
และในปี 2558 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดย บ. 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ได้พฒั นาที่ดินจ.ภูเก็ต เป็ นโครงการอาคารพาณิชย์ภายใต้
ชื่อ “The Bay District”

1.1.2 พัฒนาการสาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2560
มีนาคม

:

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มทาการผลิตดีบุก ที่เหมืองในประเทศพม่า

กันยายน :

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ลงนาม MOU กับบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการโซลาร์
ฟาร์ม ของสหกรณ์พูนสุข จ.ชุมพร โดยบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูส้ นับสนุนด้านเงินทุนให้กบั บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด

ตุลาคม

:

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินแอนดีไซด์ จ.สระบุรี ซึ่งเดิมหมดอายุเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2552 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ต่ออายุประทานบัตรออกไปอีก 15 ปี ซึ่งจะหมดอายุในปี 2567 พื้นที่ดงั กล่าวมีประมาณแร่ สารอง
เบื้องต้น 4.68 ล้านตัน ซึ่งบริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดรายได้กบั บริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง

พฤศจิกายน:

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ
หุ้นร้อยละ 98 โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ปี 2561
กุมภาพันธ์ :

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มลงทุนก่อสร้ างโรงแต่งแร่ ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยโครงการก่ อสร้ างโรงแต่งแร่ มี
วัตถุประสงค์ในการติดตั้งเครื่ องจักรเพื่อสกัดแยกแร่ โลหะ เพื่อทาให้โลหะมีความบริ สุทธิ์ข้ ึน นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดแร่ พลอยได้อนั จะ
ทาให้บริ ษทั ฯมีรายได้เพิม่ ขึ้นในอนาคต

:

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อทุ่งคาฮาเบอร์ ได้เข้าทารายการซื้ อหุ้นของบริ ษทั
สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจที่ปรึ กษาเกี่ ยวกับระบบพลังงานทดแทน การก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
และเป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายจาหน่าย ในโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กาลังการผลิต 5 เมกะ
วัตต์

:

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ได้ลงนามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
(กฟภ.) เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ท้ งั หมดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีขนาดกาลังการผลิต 5 เม
กะวัตต์ ให้แก่ กฟภ.

กรกฏาคม :

เมื่อวันที่ 18กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) สาหรับ
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ที่จงั หวัดชุมพร ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตไฟฟ้า หรื อ
พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน

สิงหาคม :

เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั THL Myanmar Co.,Ltd. โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 100ทุนจด
ทะเบียน 1 ล้าน USD โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการสารวจและประกอบธุรกิจเหมืองแร่ และพลังงานในประเทศพม่า
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน:

บริ ษทั ฯ ได้ขยายการดาเนินงานไปยังธุรกิจเหมืองแร่ โดยรับบริ หารการผลิตแร่ แมงกานีส โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ชล
สิน จากัด ได้ลงนามสัญญารับจ้างผลิตแร่ แมงกานีส ที่จงั หวัดเชียงใหม่กบั บริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่งเป็ นบริ ษทั เจ้าของประทานบัตร

ธันวาคม :

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ที่จงั หวัดชุมพร ได้เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิ ง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้แก่ กฟภ.

ปี 2563
กุมภาพันธ์ :

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนในธุ รกิจเหมือง โดยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 25 ในบริ ษทั Royal Carats Gems
ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกิจการเหมืองแร่ ทองคา ตั้งอยูท่ ี่ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย

มิถุนายน :

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ทีเอชแอลพาวเวอร์ จากัด และจาหน่ายเงิน
ลงทุนบางส่วนในบริ ษทั Royal Carats Gems Limited จานวน 3,600 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน

สิงหาคม :

บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เพียวเนอร์จ้ ี จากัด เพื่อประกอบธุรกิจพลังงาน

กันยายน :

บริ ษทั ย่อย เพียวเนอร์ จ้ ี ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั คลีนแพลนนิ่ ง จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจ บริ หารและกาจัดขยะและสิ่ งปฏิกูลทุกชนิ ด
รวมทั้งยังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ปี 2564
มิถุนายน :

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ชลสิ น จากัด มูลค่ า 154,181,100 บาท
โดยจาหน่ายหุ้นสามัญจานวน 2,946,897 ในสัดส่วนร้อยละ 88.12 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริ ษัท มีมติ อนุ มัติใ ห้บริ ษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ King Of Ore Mine Limited
(“KOOM”) โดยประกอบกิจการเหมืองแร่ ทองคา ในสาธารณรัฐแซมเบีย จาก Ngwe Kabar Limited (ผูถ้ ือหุ้น) จานวน 7,350 หุ้น
จานวนเงินมูลค่าเท่ากับ 270,847,873.24 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

สิงหาคม :

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 มีมติ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 438,657,306.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
1,462,191,211.16 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยน 1,900,848,517.56 บาท โดยการออกหุ้ น สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เ กิน
476,801,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท และอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 มีมติ อนุ มตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 476,801,420 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท เพื่อ
รองรับการเพิม่ ทุน และการมอบอานาจในการดาเนินการต่างๆในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั

ตุลาคม :

เมื่ อ วัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2564 บริ ษัท ฯ ได้จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น จากเดิ ม 1,462,191,211.16 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ น สามัญ
1,589,338,273 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.92 บาท เป็ น 1,464,388,506.96 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,591,726,638 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.92
บาท

1.1.3 รายงานการใช้ เงินเพิ่มทุน
ตามที่บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือ
หุ้นที่ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 - 24 กันยายน 2564 จานวน 317,867,620 หุ้ น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4
บาท โดยจานวนหุ้นที่ขายได้ มีจานวน 2,388,365 หุ้น ซึ่ง บริ ษทั ฯได้รับเงินเพิ่มทุนสุ ทธิหลักหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จานวน
เงิน ทั้งสิ้น 8,901,010.00 บาท
บริ ษทั ฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

จานวนเงินที่ใช้ไป
ณ 31 ธันวาคม 2564
-

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

ชาระหนี้สิน
เงินทุนหมุนเวียน
ขยายธุรกิจ
รวม
จานวนเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ใช้

8,901,010.00
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
1.1.4 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธในการดาเนินงาน
นโยบาย
นโยบายการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ นั้นมุ่งมัน่ ที่จะสร้างการเติบโตขององค์กรให้มนั่ คงและยัง่ ยืนด้วยการทุ่มเทความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กรและควบคู่ไปกับการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่สาคัญของประเทศไทย ทาให้ประเทศไทยมีความมัน่ คงด้านวัตถุดิบสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม และลดการนาเข้าแร่ จากต่างประเทศ บริ ษทั จึงได้กาหนดแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร โดยการกระจายลงทุนใปในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งแนวทางการดาเนิ นงานดังกล่าวนั้นไม่เพียงเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรเท่านั้น แต่ยงั เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
โดยรวมด้วย
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชั้นนาในธุรกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรแร่ พลังงานทดแทน และอสังหาริ มทรัพย์ บริ หารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล
เน้นการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
พันธกิจ
1. ดาเนินธุรกิจโดยเน้นความเป็ นเลิศในทุกด้านตามหลักมาตรฐานสากลและมีบรรษัทภิบาล
2. บริ หารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. เป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้งยังดูแลรักษาและใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม

ค่านิยม
1. การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
•

คานึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

2. การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ
•

ทุ่มเทและยกระดับองค์กรในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบตั ิการและผลประกอบการที่ยงั่ ยืน

3. การทางานเป็ นทีม
• เน้นคุณค่าเฉพาะบุคคล เน้นการทางานเป็ นทีม โดยให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกท่าน
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
บริ ษัทฯ จะต้องมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อสังคม โดยมี ก ารด าเนิ นงานอย่างดี เ ยี่ ยม ในขณะเดี ยวกันจะต้องมี ค วามมุ่งมั่น เพื่ อให้ได้
เป้าหมายสูงสุดโดย
•
•
•
•
•
•

ปรับปรุ งการทาเหมืองในปั จจุบนั เพื่อให้มีข้ นั ตอนที่มีประสิ ทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย
ให้การสนับสนุนชุมชนและท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการอยุ่ ด้วยการปกป้ องและพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
มุ่งให้โอกาสแก่พนักงานในสายงานอาชีพรวมถึงความก้าวหน้าของพนักงาน
ส่งเสริ มให้สถานที่ทางานปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสุขภาพของพนักงาน
ช่วยเหลือด้านการศึกษา และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการแก่ชุมชนในบริ เวณที่พนักงานของบริ ษทั ฯ อาศัยอยู่และทางาน
สนับสนุนให้เกิดความภูมิใจในการเป็ นพนักงาน เกิดความสมานฉันท์ และให้สานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม

กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
บริหารสิ นทรัพย์ ที่มีอยู่เดิมให้ เต็มประสิ ทธิภาพ
•
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการดาเนินงานของสินทรัพย์ปัจจุบนั ให้เต็มศักยภาพและสร้างมูลค่าสูงสุด
•

การใช้สินทรัพย์ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด

มุ่งเน้ นพัฒนาและขยายโครงการ
กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่
•
มุ่งเน้นการลงทุนโดยบริ ษทั เป็ นเจ้าของประทานบัตรหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ในโครงการที่มีศกั ยภาพสาหรับแร่ ที่เป็ นที่
ต้องการของตลาดโลก
•

การให้บริ การการทาเหมืองแร่ อย่างครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญ

กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
•
ขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
•
มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศกั ยภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุน
•
เน้นการร่ วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจที่มีศกั ยภาพ เพื่อขยายกาลังการผลิตและตลาดให้มากยิ่งขึ้น
•

โครงการที่มีศกั ยภาพทั้งธุรกิจเหมืองแร่ พลังงานทดแทน และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

•

แสวงหาโอกาสร่ วมทุนกับพันธมิตร เพื่อขยายธุรกิจกับบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศ
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้ประจาปี 2564
ประเภทธุรกิจ

รายได้
จากการขาย

ธุรกิจเหมืองแร่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ส่วนงานอื่น
ยอดรวมตามงบการเงินรวม

รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าบริการ
รายได้จาก
รับจ้างขุดเหมือง รับจ้างขุดเหมือง ให้ บริการติดตั้ง
ในต่างประเทศ
ในประเทศ
เครื่ องกรองน้า
59.05
14.17

59.05

14.17

-

-

รายได้อื่น

227.41
227.41

หน่ วย: ล้านบาท
รายได้รวม สัดส่ วน
รายได้
(%)
73.22
24.35

227.41
300.63

รายได้
24.35

ธุรกิจเหมืองแร่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ส่วนงานอื่น
75.65

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แยกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
1. ธุรกิจเหมืองแร่
1.1 ธุรกิจเหมืองหิน
เหมืองหิ นแอนดีไซต์ของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ห่ างจากกรุ งเทพฯ ราว 140
กิโลเมตร อยู่ห่างจากสถานี รถไฟแก่งคอย 20 กิ โลเมตร บริ เวณเหมืองหิ นมีพ้ืนที่ รวมประมาณ 243 ไร่ รวมทั้งมีพ้ืนที่ โรงโม่หิน พื้นที่ สานักงาน
บ้านพักพนักงาน โรงซ่ อมบารุ ง และพื้นที่สาหรับกองผลิตภัณฑ์หินประเภทต่างๆ โดยมีปริ มาณหิ นสารองที่สามารถทาเหมืองได้ในเขตประทาน
บัตรเลขที่ 28676/15268 ทาได้ 3.43 ล้านตัน ส่ วนประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 ทาได้ 6.09 ล้านตัน โดยปั จจุบนั มีกาลังการผลิตปี ละประมาณ
480,000 ตัน
พื้นที่
หมายเลขประทานบัตร
28676/15268

ไร่
88

งาน
3

ตาราง
วา
81

28675/15632

154

2

67

หมดอายุ
23 พ.ค.2567

สถานะ
ดาเนินการ

21 ม.ค.2560

อยูร่ ะหว่างการต่ออายุ

บริ ษทั ฯ มีการทาเหมืองหิ นแอนดีไซด์ภายใต้ประทานบัตร 2 แปลง ได้แก่ ประทานบัตรเลขที่ 28676/15268 ซึ่งได้รับอนุญาตต่ออายุ
ประทานบัตรจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 และประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 ซึ่งอยูร่ ะหว่างการดาเนินการต่ออายุ โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีหินที่
อยูใ่ นครอบครองที่จะสามารถนามาผลิตให้กบั ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยหลังจากที่มีการยื่นต่ออายุประทานบัตรไว้ถูกต้องเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หินชนิดต่างๆ ให้กบั
ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ หลายเส้นทางในพื้นที่ใกล้เคียงโรงโม่ ทาให้ในปี ที่
ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนมากทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการวางแผนและประเมินแนวโน้ม ด้านความต้องการของตลาดเพื่อพิจารณาเพิ่มกาลังการผลิต
ให้เหมาะสมกับความต้องการ รวมทั้งกาหนดราคาขายที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบั บริ ษทั
สาหรั บประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดั ทารายการที่ เกี่ยวข้องยื่นให้กบั กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เพื่อพิจารณาขออนุมตั ิตามขั้นตอนต่อไป
1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
หิ นแอนดีไซต์ เป็ นหิ นอัคนี ชนิ ดหิ นภูเขาไฟ (Volcanic Rock) มีองค์ประกอบทางเคมีในช่วงกลาง (Intermediate Igneous Rock)
และมีส่วนประกอบที่เป็ นซิลิกาอยู่ระหว่าง 55 % ถึง 65 % ส่ วนที่เหลือเป็ นแร่ เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ และแร่ ประกอบหิ นอื่นๆ อีกเล็กน้อย ดั งนั้น หิ น
แอนดีไซต์จึงมีคุณสมบัติเด่นคือ ความแกร่ ง ความคงทนต่อการถูกบดอัด และคงทนต่อการผุพงั โดยกระบวนการทางธรรมชาติสูง
บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั ชลสิ น จากัด ซึ่งทางบริ ษทั ถือหุ้นอยูร่ ้อยละ 88.19 ดาเนินการบดย่อยหิ นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541 โดย
มีอตั ราส่ วนของหิ นขนาดต่างๆ ที่ผลิตตามการปรั บแต่งเครื่ องโม่ และตะแกรงคัดขนาด โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั ได้แก่ หิ นโรยทางรถไฟ (Ballast) หิ นขนาด 3/4นิ้ ว (Well Grade) หิ นขนาด 3/8 นิ้ ว (Coarse Dust) หิ นฝุ่ น (Fine Dust)
และหิ นคลุก (Road Base) เพื่อทาหมอนคอนกรี ต และหมอนรองรางรถไฟนอกจากนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์อื่นๆได้แก่หน้าดินที่เป็ นดินซี เมนต์ เศษหิ นปน
ดิน (Dirt) และหินก้อนขนาดใหญ่กว่า 60 มม (Primary) สร้างรายได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
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ในปี 2564 บริ ษทั ได้เปลี่ยนวิธีบริ หารจัดการใหม่มาเป็ นลักษณะการผลิต -ขายหิ นแบบเหมา เนื่องจากที่ผ่านมาบริ ษทั มีการผลิตมา
อย่างต่อเนื่องทาให้พ้ืนที่บริ เวณขุมเหมือง มีความลึกค่อนข้างมาก ประกอบกับเครื่ องจัก รที่ใช้ในการการผลิตมีอายุการใช้งานมายาวนาน ส่ งผลให้
ต้นทุนในการผลิตสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ การขายหิ นเหมาในรู ปแบบใหม่ดังกล่าวทาให้บริ ษทั สามารถบริ หารต้นทุ นได้ดีข้ ึน อัตรากาไร
ขั้นต้นสูงขึ้น
ในปี 2564 รายได้จากการจาหน่ายหิ นแอนดีไซต์ (ดินซีเมนต์) รวมทั้งสิ้ น 8.46 ล้านบาท มาจากความต้องการใช้หินเป็ นวัตถุดิบใน
โครงการสาหรับรองรับงานก่อสร้างรถไฟรางคู่สายต่างๆ ที่ได้รับอนุมตั ิไปแล้ว ทั้งนี้ในปี 2564 บริ ษทั มีรายได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
วันที่
โครงการ
คู่คา้
ชนิดหิน
มูลค่า
4 ม.ค. 2564 ส่วนผสมซีเมนต์ผง
หจก.แก้วตาลวัฒนาการช่าง
ดินซีเมนต์
7.83
14 มิ.ย. 2564 ส่วนผสมซีเมนต์ผง
บจก.ทรู สโตน
ดินซีเมนต์
0.63
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2565-2569 ภาครัฐยังมีนโยบายโครงการก่อสร้างทางรถไฟหลายเส้น ซึ่งเส้นทางก่อสร้างที่อยูใ่ กล้พ้ืนที่แห่งหิ นของบริ ษทั เช่น
โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วงนครราชสี มา ถึง กรุ งเทพฯ และโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ ช่วง คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ เป็ น
ต้น ซึ่งสาเหตุดงั กล่าวทาให้ความต้องการใช้หินเพิ่มสู งขึ้น ทาให้ปี พ.ศ.2565 นี้ บริ ษทั ได้เร่ งให้ทีมผูร้ ับเหมานาเครื่ องจักรใหม่เข้ามาทาการผลิต
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน

1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด
เหมืองหิ นแอนดีไซต์ของบริ ษทั เป็ นแหล่งผลิตหิ นคุณภาพดี เหมาะสาหรับงานก่อสร้างที่ตอ้ งการความแกร่ งและความทนทานเป็ น
พิเศษ ดังนั้นเหมืองหินของบริ ษทั จึงเป็ นหนึ่ งในผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายหิ นที่สาคัญในภาคกลางของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สามารถนาไปใช้ใน
งานก่อสร้าง งานปูพ้ืนผิวถนนประเภทงาน Modified Asphalt Concrete และงานต่างๆ เกี่ยวกับทางรถไฟ เช่น หิ นโรยทาง และหิ นทาหมอนคอนกรี ต
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตตามมาตรฐานและข้อกาหนดต่างๆ ซึ่ งกาหนดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้หินของบริ ษทั มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับข้อกาหนดของกรมทางหลวงและการรถไฟฯ
โดยในปี นี้ เป็ นช่วงที่กาลังดาเนิ นงานก่อสร้างทางด่วน โครงการทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวงที่กาลังจะเริ่ มดาเนินงาน ซึ่ง
มีความต้องการใช้หินประเภทหิ น 3/4นิ้ว และหิ นปูพ้ืนถนน 3/8 นิ้วเป็ นวัตถุดิบหลัก และโครงการระยะยาวของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือโครงการ
รถไฟรางคู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อ รวมทั้งการซ่ อมแซมทางรถไฟใกล้เคียงในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวมีความ
ต้องการใช้หินสาหรับโรยทางรถไฟ (Ballast) จานวนมาก และดาเนินการต่อเนื่องประมาณ 5 ปี จากนี้ ไป ดังนั้นการผลิตเปิ ดหน้าเหมืองบ่อเหมืองขยาย
ใหญ่และลึกขึ้น ทาให้สามารถตอบสนองสิ นค้าต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และหากพิจารณาจากคุณภาพหิ นและที่ต้ งั ของเหมืองหิ นแล้ว
บริ ษทั มีความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันสู ง ทั้งในด้านการขนส่ งและคุณภาพหินที่ได้ตามมาตรฐาน
(ข) ภาวะการแข่งขัน
หินแอนดีไซต์ของบริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบทางการตลาดหลายประการ คือ ในเรื่ องของต้นทุนค่าขนส่ง เนื่องจากที่ต้ งั ของเหมืองหิ นอยู่
ใกล้แหล่งโครงการรถไฟทางคู่โครงการทางหลวงสายพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน -โคราช และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ รวมถึงเหมืองหิ นยัง
ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ในส่ วนที่จะขยายและพัฒนาเป็ นแหล่งอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านทิศเหนื อและทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของกรุ งเทพฯ ทั้งนี้ ในบริ เวณ
ใกล้เคียงยังมีผผู ้ ลิตอีกรายอยูท่ ี่อาเภอวิหารแดง แต่เป็ นการผลิตสาหรับใช้ภายในโครงการของบริ ษทั เองเป็ นส่วนใหญ่
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หิ นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานข้อกาหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเช่น หิ นแอนดีไซต์ มีอยู่ไม่มากนักในพื้นที่ภาคกลาง
สาหรับคู่แข่งรายอื่นนั้น มีหินประเภทหิ นอัคนีจาพวกไดโอไรต์ แกรนิต และหิ นบะซอล์ท แต่หินปูนไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าว และหิ นปูพ้นื ถนนชนิดแอนดี
ไซท์ของบริ ษทั ได้รับการทดสอบแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดและเหมาะสมกับงานพื้นผิวถนนประเภทงาน Modified Asphalt Concrete ของ
กรมทางหลวงด้วยเมื่อโอกาสทางธุรกิจดีข้ นึ เหมืองเตรี ยมแผนที่จะปรับเพิ่มกาลังการผลิตให้สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดในอนาคต
1.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(ก) การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
แหล่งหิ นแอนดีไซต์ที่สารวจพบในเขตประทานบัตร เกิดเป็ นเนินเขาเตี้ย ๆ และพบหิ นตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงความลึกมากกว่า 40
เมตร หิ นมีการแผ่กระจายตัวเป็ นบริ เวณกว้างทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง เมื่อคิดคานวณปริ มาณสารองแหล่งแร่ จากผิวดินลงไปถึงความลึก 30 เมตร
พบว่ามีปริ มาณหินสารองที่สามารถทาเหมืองได้ในเขตประทานบัตรเลขที่ 28676/15268 ทาได้ 3.43 ล้านตัน ส่วนประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 ทาได้
6.09 ล้านตัน
การทาเหมืองจะทาเป็ นลักษณะเหมืองหาบ (Open Pit) แบบขั้นบันไดเริ่ มจากผิวดินลงไป ซึ่งประกอบด้วยการปรับพื้นหน้าดินให้
เหมาะสมกับสภาพการทางานและการขนส่ ง เพื่อให้รถบรรทุกวิ่งได้ การควบคุมการเจาะระเบิดหิ น การขุดตักและขนส่ งวัตถุดิบไปป้ อนเครื่ องบดย่อยหิ น
หรื อกองไว้ยงั ที่เก็บกองวัตถุดิบ มาตรฐานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ การทาเหมืองและการบดย่อยหิ นจะสอดคล้องกับคาสั่งซื้อของลูกค้า
และการจัดส่ง ทั้งนี้เพื่อให้ตน้ ทุนในการดาเนินงานสัมพันธ์กนั
(ก) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การทาเหมืองหิ นแอนดีไซต์มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก เนื่ องจากพื้นที่เหมืองเป็ นพื้นที่ค่อนข้างราบ ไม่มีสภาพป่ า หรื อ
พันธุ์ไม้สาคัญในบริ เวณ หากแต่เป็ นบริ เวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกว้างขวาง เช่น ข้าว ข้าวโพด และมะม่วง นอกจากนี้ ยังมีประชากร
รอบพื้นที่เหมืองเบาบาง การทาเหมืองหิ นไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใช้น้ าฉี ดพ่นเพื่อลดการแพร่ กระจายของฝุ่นที่เกิ ดจากการ
ขนส่ง และการบดย่อยหิน
การระเบิดหิ นจะกระทาเพียงวันละครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. ซึ่งเป็ นไปตามแผนผังโครงการทาเหมืองที่ได้ยื่นเสนอ
ไว้กบั กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ที่เสนอไว้กบั สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม การระเบิดจะกระทาเฉพาะช่ วงเวลาที่มีความต้องการหิ นมาป้ อนโรงโม่ ดังนั้นจึงมิได้ระเบิ ดทุกวัน และการ
ระเบิดหิ นอาจมีผลกระทบด้านเสี ยงและความสั่นสะเทื อนอยู่บา้ ง แต่ก็เป็ นช่วงเวลาสั้น ๆ และการดาเนิ นการทั้งหมด อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสานักงานแรงงานจังหวัด
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทางานที่สาคัญ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การปลูกต้นไม้เป็ นแนวรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งได้เริ่ มก่อนดาเนินการทาเหมือง เพื่อช่วยลดระดับเสี ยงจากการบดย่อยหิ น
และลดปริ มาณฝุ่นที่ฟ้งุ กระจายออกนอกพื้นที่โครงการ
การเก็บกองหน้าดิ นบริ เวณทาเหมืองและการปรับสภาพพื้นหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อความปลอดภัยในการ
ทางานและการฟื้ นฟูสภาพในภายหลัง
การควบคุมการระเบิดหิ นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และลดการปลิวกระเด็นของเศษหิ นออก
นอกพื้นที่โครงการ
การฉี ดพ่นน้ าตามจุดต่างๆ ในกระบวนการบดย่อยหิ นเพื่อลดปริ มาณฝุ่นละออง
การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กบั พนักงานขณะปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น หมวกนิ รภัย รองเท้านิ รภัย หน้ากากป้ องกันฝุ่ น ปลัก๊
เสี ยบหูป้องกันเสี ยง เป็ นต้น นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ของพนักงานที่เหมืองอีกด้วย
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6.

มีการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่ นละออง, วัดความดังของเสี ยง และสารปนเปื้ อนในน้ า จากกระบวนการผลิตของโรง
โม่บดโดยกรมควบคุมมลพิษทุก 4 เดื อน อีกทั้งยังมีการจัดทารายงานแผนฟื้ นฟูกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ส่ งให้ทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมประจาจังหวัด ปี ละ2 ครั้ง

1.2 ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุก
บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญารับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุกให้กบั บริ ษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ผูเ้ ป็ นเจ้าของประทาน
บัตรเหมืองแร่ ดีบุกโดยมีระยะเวลาสัญญารับจ้าง อยูท่ ี่ 11ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
พื้นที่เหมืองของผูว้ ่าจ้างตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ เมืองมะริ ด รัฐตะนินทายี (ตะนาวศรี ) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ประกอบไปด้วยพื้นที่
14 แปลงประทานบัตร คิดเป็ นพื้นที่ท้ งั หมด 812.14 Acres (3.29 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งมีปริ มาณสารองแร่ ดีบุกอยูป่ ระมาณ 5,748 ตัน มีสายการผลิตทั้งหมด
3 สายการผลิตโดยสามารถผลิตแร่ ดีบุกเฉลี่ยประมาณปี ละ 600-700 ตันต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อการรับจ้างผลิตแร่ ดีบุกตลอดอายุจนสิ้ นสัญญาปี 2572 และมี
อายุประทานบัตรตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2013 และสิ้ นอายุในวันที่ 8 พฤษภาคม 2023 ซึ่งขณะนี้ได้มีการดาเนินการต่ออายุประทานบัตรแล้ว
1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
แหล่งแร่ ดีบุกที่สะสมตัวในพื้นที่เขตประทานบัตร มีท้ งั แบบแหล่งปฐมภูมิ (Primary) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary, placer) โดยแหล่งปฐม
ภูมิ(Primary) : ดีบุกจะเกิดอยูใ่ นหินเพกมาไทต์ ประกอบไปด้วยผลึกแร่ ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกัน ขนาดผลึกส่วนมาจะใหญกว่า 2.5 เซ็นติเมตร นอกสายเพก
มาไทต์จะให้แร่ ดีบุกแล้วยังให้แร่ แทนทาไลต์ และ โคลัมไบต์ อีกด้วย
แหล่งทุติยภูมิ(Secondary, placer) : แหล่งสะสมแร่ แบบทุติยภูมิเป็ นแหล่งผลิตแร่ หลักในช่วงแรกของการเปิ ดเหมือง ซึ่งสามารถพบแร่ ได้ตาม
แหล่งสะสมในรู ปแบบต่างๆ เช่น แบบเศษหินที่ตกลงมาสะสมตัวกับบริ เวณเชิงเขา (Colluvium) หรื อตะกอนที่ไหลมารวมตัวและสะสมกันตามริ มแม่น้ า (Placer)
ทั้งนี้ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้รับการว่าจ้าง จากบริ ษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ในอัตราการผลิตถัวเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 60 ตันโดยขอบเขตความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ เริ่ มตั้งแต่การดูแลเรื่ องงานเปิ ดหน้าดิน เพื่อนาแร่ ใส่ รถบรรทุก ไปยังโรงผลิตไปจนถึง
การได้มาซึ่งแร่ ดีบุกพร้อมขายดังที่แสดงการะบวนการไว้ในหัวข้อ 1.2.3(ก)
บริ ษทั ฯได้ดาเนินการผลิตแร่ ดีบุกมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประเทศเมียนมาร์ เกิดสถานการณ์ดา้ นการเมือง
(รัฐประหาร) ซึ่งส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงความปลอดภัยหน้าไซด์งาน
จึงได้ดาเนินการสั่งระงับสายการผลิตเป็ นการชัว่ คราว เพื่อลดความเสี่ ยงในการเดินทางระหว่างปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ หากสถานการณ์
ทางการเมือง และการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรั ส COVID-19 คลี่คลายลง บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการเปิ ดสายการผลิตต่อไป โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ กลับเข้า
ดาเนินการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564
1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ความสามารถ และความน่าเชื่อถือในการทา
เหมืองมากว่า 100 ปี ได้ลงนามทาสัญญาการรับจ้างผลิตแร่ กบั บริ ษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd เป็ นระยะเวลา 11 ปี โดยมีการเลือกใช้เครื่ องจักร อีก
ทั้งยังมีการออกแบบกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและเป็ นมาตรฐานให้กบั ผูว้ ่าจ้าง แต่ทว่ากระบวนการผลิตแร่ ดีบุกนั้นเป็ นกระบวนการที่มีความซับซ้อน
ผลิต เนื่องจากการผลิตแร่ จะต้องมีการตั้งค่าและปรับจูนระบบเครื่ องจักรให้เข้ากับลักษณะของแร่ ในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นแม้จะเป็ นการทาเหมืองแร่ ชนิดแร่
เดียวกันแต่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ งแร่ ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพของแร่ ดังนั้นผูป้ ระกอบธุ รกิจการรับจ้างทาเหมือง
และผลิตแร่ ดีบุกจึงจาเป็ นต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเครื่ องจักรที่
ใช้ในการผลิตซี่งจะเห็นได้ว่ามีผปู ้ ระกอบธุรกิจประเภทนี้นอ้ ยราย เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีอยูอ่ ย่างจากัด
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
1.2.3 การจัดหาผลิตภัณท์หรื อบริการ
(ก) การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ตามลักษณะทางธรณีวิทยาภูมิภาคและภาพรวมของแหล่งแร่ ดีบุก-ทังสเตนในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์ พบว่าแหล่งแร่ ดีบุกใน
เขตพื้นที่ประทานบัตร ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลแร่ โลหะ Shan-tenasserimในรัฐฉาน-เทนซัสอิม ซึ่งวางตัวเป็ นโซนในทิศทางเหนือขใต้ พาดจากประเทศไทยเข้า
สู่มณฑลยูนานของจีนในทางตอนเหนือถูกควบคุมด้วยรอยเลื่อนในทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ บริ เวณทางตอนเหนือของเมือง Lashio และทาง
ตะวันตกของรอยเลื่อนฉาน (Shan Boundary Fault) ในทิศทางงเหนือใต้ เขตมณฑลแร่ โลหะนี้มีความกว้างกว่า 300 กิโลเมตร และยาวกว่า 1,500 กิโลเมตร
หินในมณฑลแร่ น้ ีประกอบไปด้วยชุดหิ นที่ต่อเนื่องกันของหิ นตะกอนและหิ นคาร์บอเนต โดยมีมวลหิ นแกรนิตแทรกขึ้นมาในลาดับชั้นหิ นตะกอนเหล่านี้
หลายครั้ง หินตะกอนมีความคดโค้งสู งและถูกแปรสภาพโดยเฉพาะทางด้านตะวันตก ซึ่งเป็ นกระบวนการส่ วนหนึ่งในการทาให้เกิดแหล่งแร่ ดีบุกทังสเตน ในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์
สาหรั บแหล่งแร่ ดีบุกที่ สะสมตัวในพื้นที่ เขตประทานบัตร ซึ่ งมีท้ งั แบบแหล่งปฐมภูมิ (Primary) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary,
placer) ซึ่งมีกระบวนการผลิตแตกต่างกันเล็กน้อย ดังแสดงในภาพด้านล่าง
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการผลิตในเหมืองแร่ ดีบุก
TO PROCESSING PLANT/STOCKPLIE FOR FEEDER TO HOPPER

TO PROCESSING PLANT/STOCKPLIE FOR FEEDER TO ORE BIN
EXCAVATION FROM ORE DEPOSIT

HOPPER

GRIZZLY
FEEDER

Cap.100-150t/h
Max.cap.200-250t/h 110kw

PRIMARY
JAW CRUSHER

-5inch.+4inch.

-5inch.+4inch.
HOPPER

NOZZLE
ORE BIN
SECONDARY
JAW CRUSHER

Cap.50-60t/h
Max.cap.90-100t/h 55kw

SCREENER
Max.load150-200t/h
Cap.50-60t/h

Cap.50-60t/h

Max.cap.90-100t/h 90kw

Max.cap.60-90t/h 90kw
SWING HAMMER
PA LONG

IMPACT CRUSHER

PA LONG

TROMMEL

Cap.600L/min

Cap.600L/min
PALONG

Shaking Table

Cap.50-60t/h

PRIMARY
JIG MACHINE

SECONDARY
JIG MACHINE

Max.cap.60-90t/h 90kw
SWING HAMMER

PALONG

Magnetic Separator
WASTE
WATER&TAILING

RETAINING POND1

RETAINING POND2

RETAINING POND5
Sn Concentrate for Sell
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
รูปภาพแสดงขั้นตอนการผลิตแร่ ดีบุก

ทาการเปิ ดหน้าดินคัดเลือกและขนOre Materialจากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งแร่ โดยนักธรณี
ที่อยูห่ น้างาน จะเป็ นผูค้ ดั แยกประเภทของ Ore Material ว่า เป็ นแบบ Primary (หินแข็ง) หรื อ
Secondary(หิ นผุ หรื อชั้นกะสะ:Placer) ก่อนตักเข้ารถบรรทุกเพื่อส่ งไปโรงแต่ง

Ore Material ที่เป็ น Secondary(หิ นผุ หรื อชั้นกะ
สะ:Placer)จะถูกส่งไปยังไลน์การผลิตส่วนงานฉีด

Ore Material ที่เป็ นPrimary (หินแข็ง)จะถูก
ส่งไปยังไลน์การผลิตส่วนงานบด

ดิน

Vibrating feeder

Ore Bin

Ore Material ที่ เ ป็ นPrimary (หิ นแข็ ง )จะถู ก คั ด ขนาด โดยเครื่ องจั ก รที่ เ รี ยกว่ า
Vibratingfeeder เพื่อแยกดินและหิ นออกจากกัน โดยดินจะถูกส่ งไปยังไลน์การผลิตส่ วน
งานฉีด

Primary jaw crusher

Intermedia jaw crusher

Tertiary crusher

Ore Material ชนิดที่เป็ นPrimary (หินแข็ง) ที่ผา่ นการแยกดินออกแล้ว จะถูกส่งมายัง Primary Jaw Crusher,
Intermedia Jaw Crusher และ Tertiary Crusher ตามลาดับเพื่อบดให้ได้ขนาด 5 mm.

Ore Material ที่เป็ นSecondary(หิ นผุ หรื อชั้นกะ
สะ:Placer)จะถูกนามาฉี ดให้แ ตกที่บริ เ วณลาน
ฉีดแร่ (Ore Bin)

ตะแกรง Grizzly
Ore Material ที่ถูกฉีดจาก Ore bin จะไหลลงสู่
ตะแกรง Grizzly เพื่อคัดเอาของที่ขนาดใหญ่เกิน
25 mm.ที่ฉีดไม่แตก ไปเข้ากระบวนการบดต่อไป
หินหรื อกะสะ ที่ถูกฉีดจน
มีขนาดเล็กกว่า25 mm.

หินที่ถูกบดจนมีขนาด 5 mm.

Trommel
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
Trommel เป็ นตะแกรงคัดขนาดแบบเปี ยก ที่รับ Ore Material จาก ไลน์การบด และไลน์การฉีด โดยจะคัดเอา Ore Materialที่
มีขนาดใหญ่กว่า 5 mm. ออกเพื่อนาไปบดใหม่ ส่วนของที่มีขนาดเล็กกว่า 5 mm. จะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป
Trommel

Primary Jig

ถังรับแร่

Secondary Jig

Ore material ขนาดเล็กกว่า 5 mm. จะถูกส่งเข้ามายังเครื่ องจักรที่เรี ยกว่า Jig โดยจะเริ่ มที่PrimaryJig, Secondary Jig และ ถังรับแร่
ตามลาดับและในส่วนของหางแร่ (Waste,Tailing) ก็จะไหลเข้าสู่ บ่อดักตะกอนและนาน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ อีกครั้ง
จากกระบวนการแต่งแร่ ที่กล่าวมาในข้างต้นแร่ ที่อยูใ่ นถังรับแร่ น้ นั จะประกอบไปด้วยดีบุกและแร่ หนักอื่นๆปนกันอยู่ ดังนั้นเพื่อให้ได้แร่ ดีบุกที่สะอาด มี
เปอร์เซ็นต์สูงสามารถขายได้ราคาจึงต้องนาแร่ จากถังรับแร่ ไปแต่งให้สะอาดขึ้นโดยการใช้เครื่ องจักรที่เรี ยกว่า Shaking Table และนาหัวแร่ ซ่ ึงประกอบไป
ด้วยแร่ ดีบุกและแร่ ที่มีคุณสมบัติสามารถติดแม่เหล็กได้ ที่ได้จาก Shaking Table ไปผ่านกระบวนการแยกด้วยแม่เหล็ก โดยใช้เครื่ อง Magnetic Separator
เพื่อแยกแร่ ที่มีคุณสมบัติในการติดแม่เหล็กออกไป จนเหลือแต่แร่ ดีบุกตามที่ตอ้ งการ

ถังรับแร่

Magnetic Separator

Shaking Table

ดีบุก พร้ อมขาย

(ก) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การขั้นตอนการผลิตแร่ ดีบุกมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก เนื่ องจากพื้นที่เหมืองเป็ นพื้นที่กว้าง ทาให้มีพ้ืนที่มากพอสาหรับ
กองเก็บหางแร่ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งยังมีพ้นื ที่ การทาบ่อบาบัดน้ าเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต และเหมืองยังสามารถผันน้ าบางส่ วน
เพื่อแบ่งให้ชาวบ้านในละแวกเหมืองใช้ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงานของรัฐบาลที่ใช้ชื่อว่า Environmental Conservation Department (ECD) เข้ามาตรวจดูความเรี ยบร้อยใน
เรื่ องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการทาเหมือง เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
1.3 ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญารับจ้างทาเหมืองและผลิตแร่ แมงกานีสให้กับบริ ษทั เมย์ พลัส 2005 จากัด ผูเ้ ป็ นเจ้าของประทานบัตร
เหมืองแร่ แมงกานีส โดยมีระยะเวลาสัญญารับจ้าง อยู่ที่ 4 ปี 10 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ดาเนินธุรกิจภายใต้บริ ษทั ชลสิ น จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ฯ เหมืองแมงกานี ส มีพ้ืนที่อยู่ในประทานบัตรที่ 31257/16052 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตาลอินทขิล อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ เนื้อที่ท้งั หมดจานวน 52 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา คิดเป็ นพื้นที่ท้ งั หมด 83,997 ตารางเมตร
1.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
กระบวนการเกิดแร่ แมงกานี ส เกิดจากการที่น้ าแร่ ร้อนที่มีโลหะแมงกานี สและเหล็กเป็ นส่ วนผสมได้เข้าไปแทนที่ส่วนประกอบ
ภายในเนื้อหิ นดินดานเดิม (replacement) หรื อน้ าแร่ ร้อนลักษณะเดียวกันเกิดการสะสมตัวไปพร้อมกับชั้นหิ นดินดาน (precipitation) ภายหลังจึงเกิดการ
แตกหัก ผุพงั ในชั้นแร่ และถูกพัดพามาสะสมตัวใหม่อย่างรวดเร็ ว เกิดเป็ นแหล่งแร่ แบบทุติยภูมิ ในพื้นที่แหล่งแร่ ปัจจุบนั ส่ วนประกอบทางกายภาพใน
ก้อนแร่ โดยเฉลี่ย ประกอบไปด้วยเนื้อหิ นดินดาน ร้อยละ 60 และเนื้ อแมงกานี ส-แร่ เหล็ก ร้อยละ 40 ในบางบริ เวณชั้นแร่ น้ ี อาจจะพบชั้นดินลูกรังปนแร่
แมงกานีส-แร่ เหล็กทรงมนอยูใ่ ต้ช้ นั แร่ เกิดร่ วมด้วย โดยมีความหนาของชั้นลูกรังประมาณ 10-20 เซนติเมตร
บริ ษทั ชลสิน จากัด ซึ่งทางบริ ษทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 88.19ได้รับจ้างดาเนินการผลิตแร่ แมงกานีส จาก บริ ษทั เมย์พลัส 2005 จากัด โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปัจจุบนั ได้แก่ แร่ แมงกานีส ขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตร, 1.0-3.0 มิลลิเมตร, 3.0-5.0 มิลลิเมตรและ 5.0-10.0 มิลลิเมตร โดยมีกาลังผลิตรวม
ของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ อยูท่ ี่ 800-1,000 ตันต่อเดือน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดาเนินการผลิตแร่ แมงกานีสมาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 บริ ษทั เมย์ พลัส
2005 จากัด (“ผูว้ ่าจ้าง”) ได้ขอให้หยุดการผลิต
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถเปิ ดสายการผลิตได้ เนื่ องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ส่ งผลต่อการ
ปรับปรุ งสายการผลิตของบริ ษทั ซึ่ งจาเป็ นต้องขนส่ งเครื่ องจักร รวมถึงการขนส่ งแรงงานเข้าพื้นที่ทาให้การปรับปรุ งสายการผลิตเป็ นไปด้วยความล่าช้า
ซึ่งบริ ษทั คาดว่าจะสามารถเข้าดาเนินการผลิตได้ภายในไตรมาส 1/2565

1.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจการรับจ้างทาเหมืองและผลิตแร่ แมงกานีสนั้นจาเป็ นต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเครื่ องจักรที่ใช้ในการ จึงจะเห็นได้ว่ามีผปู ้ ระกอบธุรกิจประเภทนี้นอ้ ยราย เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพมีอยู่อย่างจากัด ทั้งนี้บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทาเหมืองมากว่า 100 ปี จึงเป็ นผู ้
มีความสามารถ และความน่าเชื่อถือในการทาธุรกิจประเภทนี้
1.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
(ก) การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
พื้นที่แปลงประทานบัตรโดยทัว่ ไป มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นเนินเขา และที่ลาดเนินเขา ไม่มีทางน้ าตัดผ่าน พื้นที่มีระดับความสู ง
ตั้งแต่ 430-460 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พื้นที่โดยรอบแปลงประทานบัตรเป็ นเขตพื้นที่สวนลาใยและไร่ ขา้ วโพด ในเขตแปลประทานบัตรได้มี
การขุดเปิ ดหน้าดินเพื่อเตรี ยมการทาเหมือง และการขุดชั้นแร่ เพื่อการผลิตไปแล้วเป็ นบางส่ วนโดยเฉพาะทางตอนกลางของพื้นที่ นอกจากนี้ยงั มีการปรับ
สภาพพื้นที่เพื่อใช้ในการเดินทางภายในเหมือง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ บริ ษทั ชลสิ น จากัด คือการผลิตแร่ ที่ถูกส่ งมาจากหน้าเหมือง โดยมี
วิธีการดังต่อไปนี้
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การทางานของโรงแต่งแร่ เรี ยงตามลาดับหมายเลขของเครื่ องจักร
1. Jaw Crusher
:ทาหน้าที่บดแร่ จากหน้างาน
2. Log Washer (ตัวล้าง)
:แร่ ที่ผา่ นการบดจากJaw Crusher จะถูกส่ งลงมาล้างในส่ วนนี้
3. Belt conveyor 01
:แร่ ที่ลา้ งเสร็จแล้ว จะไหลลงสายพาน เพื่อกองตากแดดให้แห้ง
4.Hopper
:เมื่อแร่ ที่กองแห้งแล้ว ตักแร่ เข้า Hopper เพื่อส่งผ่านผ่านสายพาน (เครื่ องจักรหมายเลข 5)
5.Belt Conveyor 02
:รับแร่ จากHopper เพื่อส่ งไปยัง Cone Crusher (เครื่ องจักรหมายเลข 6)
6.Cone Crusher
: แร่ ที่ตกั เข้า Hopper ส่งผ่าน Belt Conveyor 02 จะถูกส่งมาบดที่ Cone crusher(เครื่ องจักรหมายเลข 6) และส่งต่อไปยัง
Belt Conveyor 03
7.Roll Crusher
:แร่ ที่ลาเลียงผ่านBelt Conveyor 03 จะถูกนามาบดซ้ าที่ Roll Crusher(เครื่ องจักรหมายเลข 7)
8.Belt Belt Conveyor 03
:ลาเลียงแร่ ที่ผา่ นการบดจากRoll Crusher เพื่อส่งไปเข้า Trommel
9.Trommel Size S
:ทรอมเมลตัวนี้ มีลกั กษณะเป็ นตะแกรง 2 ชั้น เพื่อคัดขนาดเอาแร่ ฝ่ นุ ,แร่ ไซส์ S (0.5-1mm.) และแร่ ที่มีขนาดใหญ่กว่าแร่
ไซส์ S จะถูกส่งไปยังทรอมเมลตัวถัดไป
10. Trommel Size M,L
: ทรอมเมลตัวนี้ รับแร่ ขนาดใหญ่จากTrommel Size Sเพื่อคัดขนาดเอาแร่ ไซส์ M (1-3 mm.) และ L (3-5 mm.)
โดยแร่ ที่ขนาดใหญ่กว่าไซส์L จะถูกลาเลียงโดยสายพานBelt Conveyor 05 เพื่อนากลับไปบดอีกครั้งที่ Roller Crusher
สถานะโครงการปัจจุบนั อยูใ่ นช่วงปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อรองรับการผลิตที่มากขึ้นในอนาคต
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การทาเหมืองแมงกานีสมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก เนื่ องจากพื้นที่เหมืองเป็ นพื้นที่ค่อนข้างราบ ไม่มีสภาพป่ า หรื อพันธุ์
ไม้สาคัญในบริ เวณ หากแต่เป็ นบริ เวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกว้างขวาง เช่น สวนลาไย และไร่ ขา้ วโพดนอกจากนี้ ยังมีประชากรรอบ
พื้นที่เหมืองเบาบาง การทาเหมืองแมงกานีสไม่มีการใช้ระเบิด และสารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใช้น้ าฉี ดพ่นเพื่อลดการแพร่ กระจายของฝุ่ นที่เกิด
จากการขนส่ง และการบดย่อยหิน
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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทางานที่สาคัญ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ควบคุมชัว่ โมงการทางานในแต่ละวันที่ 6 ชัว่ โมงต่อวัน เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ
การฉี ดพ่นน้ าตามจุดต่างๆ ในกระบวนการบดย่อยหิ นเพื่อลดปริ มาณฝุ่นละออง
การปลูกต้นไม้เป็ นแนวรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งได้เริ่ มก่อนดาเนิ นการทาเหมือง เพื่อช่วยลดปริ มาณฝุ่นที่ฟ้งุ กระจายออก
นอกพื้นที่โครงการ
การเก็บกองหน้าดิ นบริ เวณทาเหมืองและการปรับสภาพพื้นหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ ดี เพื่อความปลอดภัยในการ
ทางานและการฟื้ นฟูสภาพในภายหลัง
การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กบั พนักงานขณะปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่ น เป็ นต้น
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ของพนักงานที่เหมืองอีกด้วย
มี ก ารตรวจวัด ความเข้มข้น ของฝุ่ นละออง, วัด ความดังของเสี ยง และสารปนเปื้ อนในน้ า จากกระบวนการผลิตแร่
แมงกานีสโดยกรมควบคุมมลพิษทุก 4 เดือน อีกทั้งยังมีการจัดทารายงานแผนฟื้ นฟูกบั ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ส่ งให้ทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมประจาจังหวัด ปี ละ2 ครั้ง

1.4 ธุรกิจซื้อขายสินแร่ ดีบุกและแร่ อื่นๆ
1.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
แร่ ดีบุก (Tin:Sn) เป็ นโลหะในหมู่ IV4 ในตารางธาตุ และอยู่ระหว่างธาตุเจอร์ มาเนี ยม และตะกัว่ ดีบุกในรู ปบริ สุทธิ์ จะมีลกั ษณะ
เป็ นของแข็ง สีขาวเงิน มีความอ่อนตัวสูง มีจุดหลอมเหลวต่า สามารถผสม และเกาะติดกับโลหะอื่นได้ดี จึงนิยมนาดีบุกมาเคลือบผิวหรื อผสมกับโลหะอื่น
เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของโลหะในด้านต่างๆ อาทิ ความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่ อน ป้องกันการเกิดสนิม เป็ นต้น
ประโยชน์ของดีบุก
1.ใช้เคลือบโลหะเพื่อทาภาชนะบรรจุอาหาร
2.ใช้ผสมกับตะกัว่ ทาตะกัว่ บัดกรี
3.ใช้ผสมกับทองแดงเป็ นทองสัมฤทธิ์ ใช้ทาชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล พระเครื่ อง
4.ใช้ผสมกับทองแดงและพลวงทาพิวเตอร์
5.ผสมกับสังกะสีและพลวงใช้ชุบสังกะสีมุงหลังคา
6.ผสมกับไทเทเนียมและอะลูมิเนียมทาชิ้นส่ วนเครื่ องบินและยานอวกาศ
7.ผสมกับเซอร์โคเนียมเพื่อทาภาชนะบรรจุแท่งเชื้อเพลิงในเครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณู ใช้เคลือบแผ่นเหล็กที่เรี ยกว่าแผ่นเหล็กวิลาส
8.ใช้ในอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมผลิตแก้วเนื้อทึบ เครื่ องปั้ นดินเผา เครื่ องเคลือบ สิ่งทอ พลาสติก สี ทาบ้าน
แร่ พลอยได้อื่นๆที่ทาง บริ ษทั ฯ ทาการจัดจาหน่ายนั้น ได้แก่ แร่ แทนทาไลต์ (Ta2O5)
แร่ แทนทาไลต์ (Ta2O5) ,สารประกอบแทนทาลัม หรื อที่ทวั่ ไปเรี ยกว่าแร่ แทนทาลัม พบว่าส่ วนใหญ่เกิดร่ วมกันกับแร่ ไนโอเบียม
(Niobium) หรื อโคลัมเบียม (Columbium) แทนทาลัม เป็ นโลหะทรานซิชนั (Transition Metals) มีสีเทาเงิน เป็ นโลหะที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสู งมาก มี
ความแข็งแรงและเหนียว มีความต้านทานการกัดกร่ อน เป็ นสื่ อนาไฟฟ้าและความร้อนที่ดี และมีคุณสมบัติด้านการเก็บประจุไฟฟ้าที่ดี นอกจาก นี้ ยงั
สามารถนาไปผสมกับโลหะอื่นๆ ได้
ประโยชน์ของแทนทาลัม
1. ใช้ทาแทนทาลัม คาปาร์ซิเตอร์ พาวเดอร์ (Tantalum Capacitor Power) ที่ใช้ในการผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor : คาร์ปาร์ซิเตอร์)
2. ใช้ในรู ปของโลหะแทนทาลัม (Tantalum Metal) ทาเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ซึ่งต้องการความต้านทานและคงทนต่อการกัด
กร่ อนของน้ ายาเคมี และสารเคมีชนิดต่างๆได้เป็ นอย่างดี และใช้ทาภาชนะใส่ น้ ายา และสารประกอบเคมีบางชนิด
3. ใช้ทาแทนทาลัมคาร์ไบด์ (Tantalum Carbide) ที่มีความแข็ง และทนทานต่อการกัดกร่ อนได้ดี หรื อใช้ผสมกับโลหะคาร์ไบด์ชนิดอื่นๆ

20

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
4. ใช้ทาโลหะผสม (Tantalum Niobium Alloy) ชนิ ดพิเศษที่ใช้ในเครื่ องยนต์ และลาตัวของยานอวกาศ ตลอดจนยานพาหนะที่
ต้องการให้มีความคงทนต่อความร้อนที่เกิดจากการเสียดสี เช่น เครื่ องบิน รถยนต์ หรื อ รถไฟความเร็วสูง ใช้ทาขดลวดความร้อนคอนเดนเซอร์
วาล์ว และปั๊ ม โลหะพิเศษชนิดที่ใช้แทนทาลัมผสมกับโลหะอื่นๆ เช่น โคบอลต์ เหล็ก นิกเกิล ไทเทเนียม และไนโอเบียม เป็ นต้น
5. ใช้ทาเครื่ องมือพิเศษหรื อเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษอื่นๆ เช่น ใช้เป็ นตัวเชื่อมต่อกระดูก หรื อด้ายเย็บกระดูก ใช้ทาเครื่ องมือผ่าตัด ใช้
อุดฟัน ใช้ทาเครื่ องมือผลิตใยสังเคราะห์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
ในปี 2564 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรื อข้อจากัดการประกอบธุรกิจ คือ การเกิดสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมาร์ ทา
ให้บริ ษทั ไม่สามารถนาเข้าแร่ แทนทาลัมได้ ในกรณี การส่ งออกสิ นแร่ จากประเทศเมียนมาร์เข้าสู่ สภาวะปกติ บริ ษทั จะดาเนิ นการในส่ วนนี้
ต่อไป
1.4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
เนื่องจาก ดีบุก และ แร่ แทนทาลัม เป็ นแร่ ที่มีความต้องการสูงในตลาดไม่ว่าจะมีผลผลิตมากหรื อน้อยเพียงไรก็สามารถซื้อ-ขาย ได้
ตลอดปี ราคาซื้อ-ขายแร่ แทนทาลัมอ้างอิงตามราคาตลาดโลก ราคาขายดีบุกสามารถอ้างอิงได้จาก 3 แหล่งที่เป็ นที่ยอมรับคือ ตลาด LME (London
Metal Exchange, ตลาดเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Metal Exchange:SHME), และตลาดมาเลเซีย ( Kuala Lumpur Tin Market : KLTM) และมีตลาดผูซ้ ้ือที่
แน่นอน เช่น บริ ษทั Thailand Smelting and Refining Co., Ltd. (Thaisarco), บริ ษทั Malaysia smelting Corporation (MSC) และ บริ ษทั H.C. Starck
(Thailand) Co., Ltd.ที่มีสาขาอยูใ่ นหลายภูมิภาคเป็ นต้น
1.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ในปั จจุบนั บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด(มหาชน) ได้ทาการซื้ อแร่ ดีบุก และ แร่ พลอยได้อื่นๆ จากบริ ษทั Ngwe Kabar Myanmar
Co.,Ltdในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์ และนามาเข้ากระบวนแต่งแร่ เพื่อทาให้บริ สุทธิ์ มากขึ้นโดยใช้บริ การการแต่งแร่ ที่ โรงแต่งแร่ ใน จังหวัดชุมพร,
จังหวัดประจวบคิรีขนั ธ์ และจังหวัดพังงา ตามความเหมาะสม เพื่อนาแร่ ที่แต่งได้คุณภาพแล้วส่งขายต่อไป
1.5 ธุรกิจขายแร่ ไพโรลูไซต์ และปรับปรุงระบบน้า
แร่ ไพโรลูไซต์มีลกั ษณะเป็ นโลหะ สี น้ าตาลเข้ม แข็งและเปราะ และมีส่วนผสมของแมงกานี สไดออกไซด์ ประมาณ 40.65% ซึ่ง
ในทางธรณี วิทยาจัดเป็ นสิ นแร่ ประเภทแร่ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) สามารถใช้ในการกรองน้ า เพื่อกาจัดสารโลหะ และสามารถนามาผสมกับเหล็กเพื่อทา
ให้เหล็กมีความเหนียว ยืดหยุน่ และคงทนยิ่งขึ้น เช่น รางรถไฟ หัวขุด หัวเจาะเหล็กทุบ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์ในการทาให้เหล็กบริ สุทธิ์ยิ่งขึ้น
ปั จจุบนั บริ ษทั ชลสิ น จากัด ได้ทาการจัดซื้อ แร่ ไพโรลูไซต์ เพื่อจัดจาหน่ายให้กบั หน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ าใน
ประเทศ ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศข้างเคียง เช่น ประเทศกัมพูชา เป็ นต้น รวมไปถึงจัดให้มีท้ งั การขายส่ ง
ให้กบั ผูท้ าระบบบาบัดน้ าในภูมิภาคต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
การซื้อ-ขายแร่ ไพโรลูไซต์ ดาเนินการจดทะเบียนเป็ นร้านรับซื้อแร่ โดยใช้ชื่อบริ ษทั ชลสิน จากัดขอบเขตการทางานคือ การขายแร่
ไพโรลูไซต์ให้กบั ผูท้ าระบบกรองน้ า โดยเน้นงานทางด้านการผลิตน้ าสาหรับงานอุปโภค ที่มีแหล่งน้ าบาดาลเป็ นแหล่งน้ าดิบ นอกจากนี้ยงั รั บบริ ก าร
เปลี่ยนสารกรอง และออกแบบระบบกรองน้ า ให้กบั หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรี ยน โรงงาน และ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดต่างๆ เป็ นต้น
โดยแร่ ไพโรลูไซต์มีลกั ษณะ องค์ประกอบ และคุณสมบัติดงั นี้
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ไพโรลูไซต์เป็ นชื่อของแร่ ชนิดหนึ่งมาจากภาษากรี กคาว่า ไพโร (pyro) แปลว่าไฟ และ ลูซิส (lousis) แปลว่าการล้าง ซึ่งอ้างอิงมา
จากการใช้ไพโรลูไซต์ในการล้างสีออกจากแก้ว (Remove tints from glass) องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นแมงกานีสไดออกไซด์ (Manganese dioxide;
MnO2) ประมาณร้อยละ 40-65 โดยน้ าหนัก ลักษณะของสิ นแร่ ไพโรลูไซต์ คือ มีสีดาหรื อน้ าตาลเข้ม มีลกั ษณะแข็งคล้ายทราย และมีขนาดหยาบ มีความ
วาวแบบโลหะ (metallic luster) มีลกั ษณะอสัณฐาน (Amorphous appearing mineral) ส่วนใหญ่พบโครงสร้างเป็ นเม็ด เส้นใย หรื อเป็ นแท่ง ( a granular,
fibrous or columnar structure) แต่บางครั้งอาจรวมกันเป็ นแผ่นรู ปไต (reinform crusts) สีผงเป็ นสี ดาหรื อน้ าเงินดา (black or bluish-black streak) และ
เปื้ อนนิ้วเมื่อสัมผัส (readily soils the fingers)
เนื่องจากไพโรลูไซต์มีการจัดเรี ยงตัวที่หลากหลาย ทาให้มีพ้นื ที่ผิวมากสาหรับการดูดซับและกระบวนการออกซิเดชัน่ เหล็กและ
แมงกานีสที่ละลายในน้ า โดยสามารถกาจัดเหล็กได้ที่ระดับความเข้มข้นสูงกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตรนอกจากนี้ไพโรลูไซต์ยงั เป็ นสารดูดซับที่สามารถคืน
สภาพได้โดยการล้างย้อนเพื่อให้สารดูดซับขยายตัวกลับขึ้นมา เพื่อเป็ นการขัดล้างสารกรอง และเพื่อให้สารกรองมีการจัดเรี ยงตัวใหม่ อีกทั้งยังเป็ นการการ
เพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดูดซับเหล็กและแมงกานีส นอกจากนี้แร่ ไพโรลูไซต์ยงั สามารถกรองฝุ่นละออง, ดูดซับ สารหนู (As2+) และแก๊ส
ไข่เน่า (H2S) ได้อีกด้วย

รู ปแสดงคุณสมบัติของแร่ ไพโรลูไซต์
Physical Specification (ลักษณะของแร่ ไพโรลูไซต์ )
ปริ มาณ MnO2
ความถ่วงจาเพาะ(Specific Gravity)
Shipping Weight (kg/L)
Effective size

Size S

0.5-1 mm.

40-65%
4.72
40kg/L
8-20 mesh

Size M1-3 mm.

Size L

1,922 kg/m3
(120 Pond/ft3)
4.91 MT/m3

ความหนาแน่น (Density)
Bulk density
Specific Surface Area (m2/g)
Size S
Size M
Size L

3-5 mm.

(0.5-1 mm.)
(1-3 mm.)
(3-5 mm.)

145
106.3
140.99
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
Total pore volume (cm3/g)
Size S
Size M
Size L
Micro pore size (nm.)
Size S
Size M
Size L
อัตราการล้างย้อน
อัตราการสลายตัว

cm3/g
cm3/g
cm3/g

(0.5-1 mm.)
(1-3 mm.)
(3-5 mm.)

0.1915
0.1407
0.2362

(0.5-1 mm.)
(1-3 mm.)
(3-5 mm.)

5.283
nm.
5.297
nm.
6.7
nm.
25-30แกลลอน/minute/ft2
2-3 % /year

1.5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ก) นโยบายและลักษณะการตลาด
ปั จจุบนั แนวโน้มในภาพรวมของความต้องการใช้แร่ ไพโรลูไซต์สูงขึ้นเนื่ องจากการนามาใช้พฒั นาและปรับปรุ งระบบกรองน้ าใน
ชนบทและถิ่นทุรกันดารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ าตามมาตรฐาน WHO ในการอุปโภค ปลอดภัยต่อการใช้ ดังนั้นเครื่ องกรองน้ าที่
ใช้แร่ ไพโรลูไซต์จึงเป็ นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทในการปรับสภาพน้ าให้สะอาด ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในการพัฒนาการหลากหลายรู ปแบบ โดยประชาชนส่ วน
ใหญ่ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับสุ ขภาพมากขึ้น จึงส่ งผลให้ตลาดขยายตัวได้อีกมาก
สาหรับแร่ ไพโรลูไซต์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปั จจุบนั ได้แก่ หน่วยงาน บริ ษทั องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตน้ า โดยมุ่งเน้นไป
ทางลูกค้าที่ใช้น้ าจากแหล่งน้ าใต้ดินเป็ นหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังรู ปตัวอย่างผลงานที่ผา่ น
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ข) ภาวะการแข่งขัน
โดยทัว่ ไปตามท้องตลาดสารกรองน้ าที่ใช้ในการกาจัดสนิมเหล็กและแมงกานีสที่ปนเปื้ อนในน้ า มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 แบบ ได้แก่
Manganese Green Sand, Manganese Zeolite, และ Pyrolusite เมื่อเปรี ยบเทียบด้านคุณสมบัติแล้วพบว่า แร่ ไพโรลูไซต์ มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าในด้านการ
กรองที่สามารถกรองสารได้หลายชนิด ด้านอัตราการกรองที่มากกว่า สามารถดูแลรักษาได้ง่าย อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนาน และสิ่ งที่สาคัญที่สุด คือ
มีราคาต้นทุนในการใช้งานถูกกว่าสารกรองแบบอื่นๆสูงสุดถึง 2 เท่าตัวซึ่งถือเป็ นข้อได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน ดังตารางแสดง การเปรี ยบเทียบ
คุณสมบัติ และราคา ระหว่างแร่ ไพโรลูไซต์, แมงกานีสกรี นแซนด์ และ แมงกานีสซีโอไลต์

แบบของสารกรอง

ความสามารถในการ
กรอง

-

Manganese
Iron
Hydrogensulfide
Arsenic
Manganese
Iron
Arsenic

- Manganese
- Iron
- Arsenic

อัตราการกรอง
(Filtration Rate)

300-600

การดูแลรักษา

- ล้างย้อน

อายุการใช้
งานต่อการ
ล้างย้อน 1
ครั้ง
314 ชัว่ โมง

อายุการใช้ งาน

Total Cost
ที่เวลา 2 ปี

2 ปี

4X

22-23

- ล้างย้อน
- ฟื้ นฟูประสิ ทธิภาพ
ด้วยด่างทับทิม
- เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ด้วยการฉีดคลอรี น

73 ชัว่ โมง

4 เดือน

6X

22-23

- ล้างย้อน
- ฟื้ นฟูประสิ ทธิภาพ
ด้วยด่างทับทิม
- เพิ่มประสิ ทธิภาพ
ด้วยการฉีดคลอรี น

73 ชัว่ โมง

6 เดือน

8X

ตารางแสดง การเปรี ยบเทียบ คุณสมบัติ และราคา ระหว่างแร่ ไพโรลูไซต์, แมงกานีสกรี นแซนด์ และ แมงกานีสซีโอไลต์
1.5.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ทางบริ ษทั ชลสิ น จากัด ได้ทาการจัดซื้อแร่ ไพโรลูไซต์ จากบริ ษทั เมย์พลัส 2005 จากัด เพื่อนามาจัดจาหน่ายให้กบั ผูท้ าระบบกรองน้ า
ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย เนื่องจากเล็งเห็นว่าการใช้แร่ ไพโรลูไซต์ในระบบกรองแทนสารกรองชนิ ดอื่นๆ มีความคุม้ ค่าคุม้ ราคาและยังสามารถผลิตน้ าให้ได้
ตามมาตรฐานอีกด้วย
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
โครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์
โครงการ The Bay Skycliff
โครงการ The Bay Skycliffสถานที่ต้ งั อยูอ่ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วยบ้านจัดสรรจานวน 32 ยูนิต และอาคารพาณิชย์
จานวน 24 ยูนิต มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 346 ล้านบาท โครงการตั้งอยูใ่ นทาเลที่ดีในอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จึงแวดล้อมด้วยสิ่ งอานวยความ
สะดวกมากมาย อาทิ เช่น สวนสาธารณะ และสนามกีฬาของจังหวัด วิทยาลัย ศูนย์การค้า และ สถานที่ราชการอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งนโยบายของบริ ษทั คือ
จัดสรรสร้างบ้านเพื่อขายแก่ผมู ้ ีรายได้ระดับปานกลาง ปั จจุบนั โครงการดาเนินการแล้วเสร็ จและปิ ดยอดขายไปแล้วประมาณ 75 %

โครงการอาคารพาณิชย์
โครงการ The Bay District
โครงการ “TheBay District” สถานที่ ต้ งั อยู่อาเภอจังหวัดภูเก็ต เป็ นโครงการอาคารพาณิ ชย์ จานวน 9 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ
62.10 ล้านบาท ปัจจุบนั โครงการดาเนินการแล้วเสร็จและขายไปแล้วประมาณ 56 %
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
บริ ษัท มี ก าร วิ เ คราะห์ ตลาด และคู่ แ ข่ ง อย่า งสม่ า เสมอ ทั้ง ความเป็ นไปและค่ า สถิ ติ ต่า งๆที่ เ ป็ นตัว ชี้ ว ัด แนวโน้ม ของธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ จากข้อมูลที่ผ่านมาในทั้งในอดีตและการคาดกาณ์จากภาครัฐและเอกชนที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังได้ทาการสารวจและเก็บข้อมูลของคู่แข่ง
รอบจังหวัดภูเก็ต เพื่อการพัฒนาโครงการที่มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันคู่แข่งในตลาด
อย่างไรก็ตาม สภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั เกิดการชะลอตัวสาเหตุเนื่องจากผูซ้ ้ือส่ วนใหญ่ได้รับทราบข่าวที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจ เช่นภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่จะเริ่ มใช้ปี 2563 มาตรการกาหนดเพดานสิ นเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ที่มีผลกระทบการวางเงินดาวน์ของผูซ้ ้ือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และสถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตที่มีจานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ทั้งนี้ ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั มีนโยบายการตลาดของธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยการเพิ่มการโฆษณาบริ เวณใกล้ๆโครงการ และพื้นที่
สาธารณะที่มีฝูงชนพลุกพล่าน เช่น สนามบินภูเก็ต เพื่อเป็ นการสร้าง Brand Awareness ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
2.3.1 การจัดหาที่ดิน
เนื่องจากบริ ษทั มีตน้ ทุนที่ดินเดิม ซึ่งบริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุ รกิจ ทาให้การลงทุนในการพัฒนาโครงการหมู่บา้ นเกิดขึ้นได้
โดยไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่มเติมที่สูงมาก และสามารถหวังผลตอบแทนที่คมุ ้ ค่าได้ โดยโครงการมีทาเลที่ต้ งั ที่โดดเด่น ซึ่งอยูภ่ ายในอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จึงทา
ให้บริ ษทั มีจุดแข็ง และเป็ นข้อได้เปรี ยบมากกว่าคู่แข่งอื่นๆในตลาด ทั้งนี้บริ ษทั เองยังได้มีการเสาะหาที่ดินที่มีตาแหน่งที่ต้ งั ที่ดีในราคาที่มีการแข่งขันเพื่อ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ เพื่อขายและ/หรื อเพื่อเช่าต่อไปด้วย บริ ษทั ได้ดูความเหมาะสมสาหรับพัฒนาโครงการเพื่อใ ห้มนั่ ใจได้ว่าจะออกสู่
ตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2.3.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ างส่ วนใหญ่จะถูกจัดซื้ อโดยผูร้ ั บเหมาหลักในการจัดหาวัสดุที่ดี ราคาเหมาะสม บริ ษทั ได้จดั ทาฐานข้อมูลราคาวัสดุ
ก่อสร้างซึ่งนาข้อมูลมาจากหน่วยงานรัฐบาลและแหล่งอื่นๆที่มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย บริ ษทั ได้ดาเนิ นงานอย่างใกล้ชิดกับผูจ้ ดั หาวัสดุที่เชื่อถือได้ ซึ่งส่ ง
สินค้าที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลาในงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการจัดหาวัสดุบางอย่างเองด้วยในบางกรณี
2.3.3 การส่ งมอบบ้าน
บ้านและอาคารพาณิ ชย์ที่มีการขายและส่ งมอบแล้วตั้งแต่เริ่ มโครงการจนถึงสิ้ นปี 2564 มีดงั นี้
โครงการ / ประเภทบ้าน
โครงการ The Bay เฟส 1
อาคารพาณิชย์ – 24 คูหา
บ้าน Type A – 12 คูหา
บ้าน Type B – 20 คูหา
โครงการ / ประเภทบ้าน
THE BAY DISTRICT(ถ.ขวาง)
อาคารพาณิชย์ – 9 คูหา

2562
จานวนหลัง
%
1
4.17
2
10.00

สรุปการขายโครงการ
2563
จานวนหลัง
%
1
8.33
-

2564
จานวนหลัง
-

%
-

2562
จานวนหลัง
%
1
11.11

สรุปการขายโครงการ
2563
จานวนหลัง
%
-

2564
จานวนหลัง
-

%
-
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
1.2.3 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีราคาทุนและมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามข้อมูลในงบการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประเภทสินทรัพย์
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ต้นทุนการรื้ อถอนเคลื่อนย้ายบรู ณะสถานที่
อื่น ๆ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
53.74
11.25
4.02
147.54
3.27
0.25
75.57
295.64
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจเหมืองแร่
สินทรัพย์ถาวรหลัก
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีราคาทุนและมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามข้อมูลในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประเภทสินทรัพย์

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
34.17
8.68
3.84
147.54
3.17
0.25
72.51
270.16

ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ต้นทุนการรื้ อถอนเคลื่อนย้ายบรู ณะสถานที่
อื่น ๆ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

รายละเอียดของทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ
ที่ดินและส่ วนปรับปรุงที่ดิน
ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวม 106 ไร่ 7งาน 23.8 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี-สุ ทธิ 31.85 ล้านบาท ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน มีมูลค่า
ตามบัญชี-สุทธิ 21.89 ล้านบาท รวมที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน มีมูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 53.74 ล้านบาท

โดยที่ดินมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดที่ต้ัง
ของที่ดิน
ภูเก็ต
สระบุรี
ชุมพร
รวม

จานวน
(แปลง)
3
4
1

เนื้อที่
ไร่ -งาน-ตรว.

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)

11-2-64.8
88-3-89.0
7-0-70.0

19.56 (89 C)
22.05
12.13

106-7-23.8

53.74

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ

มีค้ าประกันธนาคาร
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

หมายเหตุ : 100 ตารางวา = 1 งาน, 4 งาน = 1ไร่ , 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร, 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
อาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร
ในเดือน มิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้ขายอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 252/11 อาคารเมืองไทย-ภัทร1 ชั้น 7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ เนื้ อที่ 1,844.69 ตารางเมตร ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
คงเหลือตามที่ปรากฎในงบการเงินคือ โรงแต่งแร่ จ.ชุมพร มีราคาทุน 12.70 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 8.68 ล้านบาท
งานระหว่างก่อสร้ างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
งานระหว่างก่อสร้ างและเครื่ องจักระหว่างติ ดตั้ง มีมูลค่าตามบัญชี -สุ ทธิ 75.52 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ ได้แก่ เครื่ องจักรผลิตดีบุกที่
ประเทศพม่า จานวน 2 เครื่ อง เพื่อใช้ในการผลิตแร่ ดีบุก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประทานบัตรการทาเหมืองหินแอนดีไซท์
ประทานบัตรการทาเหมืองหิ นแอนดีไซท์ที่บริ ษทั ฯ ได้รับแล้ว มีดงั ต่อไปนี้
พื้นที่
เลขที่ประทานบัตร

ไร่

งาน

ตารางวา

วันหมดอายุ

สถานะ

28676/15268

88

3

81

23 พ.ค.2567

ดาเนินการ

**28675/15632

154

2

67

21 ม.ค.2560

อยูร่ ะหว่างการต่ออายุฯ

**เช่าช่วงจากบริ ษทั สิ นธนา รี ซอร์ส จากัด

ความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานครั้งสาคัญคือ การที่บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการต่ออายุประทานบัตรแปลง 28676/15268ได้สาเร็จ
ส่วนแปลง 28675/15632 อยูร่ ะหว่างการดาเนินการต่ออายุ ทาให้บริ ษทั สามารถยื่นเสนอขายผลิตภัณฑ์หินชนิดต่าง ๆ ให้กบั ผูใ้ ช้รายใหญ่ในงานโครงการ
รถไฟทางคู่สายต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องใช้หินที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เนื่องจากหิ นแอนดีไซท์เป็ นหินที่มีความแกร่ งสู ง มีความทนทาน
กว่าหินปูนที่ใช้กนั ในงานก่อสร้างทัว่ ไป
ประทานบัตรเลขที่ 28676/15268 : เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับประทานบัตร จากฝ่ ายอุ ตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ สานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ตามหนังสื อแจ้งเรื่ อง อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ลงวันที่ 19 กันยายน
2560 โดยได้รับต่ออายุประทานบัตรต่อไปอีก 15 ปี ต่อเนื่องจากวันที่ประทานบัตรสิ้ นอายุ คือตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2552 ถึง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 : ในระหว่างการรอการต่อสัญญาการใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่
ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นขั้นตอนในการขอประทานบัตร ทาง บริ ษทั สิ นธนา รี ซอร์ส จากัด (เจ้าของ
ประทานบัตรโดยบริ ษทั ฯได้เช่าช่วงการทาเหมือง) ได้ถูกนายทะเบียนหุ้นส่ วนบริ ษทั ขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็ นบริ ษทั ร้างและ
สิ้ นสภาพนิติบุคคล จึงทาให้การดาเนินการในการขอประทานบัตรภายใต้ชื่อบริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถดาเนินต่อไปได้
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์ถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ที่ดินและต้นทุนระหว่างการพัฒนาอาคารพาณิชย์
บ้านและอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินเพื่อขาย ภายใต้บญั ชีสินค้าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
ที่ดินระหว่างพัฒนา
บ้านและอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินเพื่อขาย
ต้นทุนระหว่างการพัฒนา
รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
132.96
90.03
27.39
250.38

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ค้ าประกันเงินกู้
ค้ าประกันเงินกู้
ค้ าประกันเงินกู้

ที่ดินระหว่างพัฒนา
ที่ ดินระหว่างพัฒนา ได้แก่ ต้นทุนที่ ดินที่ ซ้ื อมารวมค่านายหน้าซื้ อที่ ดิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
จานวน 132.96 ล้านบาท
บ้านและอาคารพาณิชย์ พร้ อมที่ดินเพื่อขาย
บ้านและอาคารพาณิ ชย์พร้อมที่ดิน ได้แก่ บ้านพักอาศัยเพื่อขายและอาคารพาณิ ชย์พร้อมที่ดินเพื่อขายในโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บ้านและอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินเพื่อขายมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวน 90.03 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
โครงการบ้านและอาคารพาณิชย์The Bay Skycliff
โครงการอาคารพาณิชย์ The Bay District
รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
69.19
20.84
90.03

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บ.89 แคปริ คอร์น
บ.89 แคปริ คอร์น

ไม่มีภาระผูกพัน(บ้านที่ยงั ไม่ขาย)
ค้ าประกันเงินกู้ 28 ล้าน

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
22.45
4.90
27.35

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บ.89 แคปริ คอร์น
บ.สกายคลิฟฟ์

มีภาระผูกพันจานอง
ไม่มีภาระผูกพัน

ต้นทุนระหว่างการพัฒนา
ประเภทสินทรัพย์
โครงการ The Bay ภุเก็ต
โครงการ The Tree แม่สอด
รวม
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด

THL Myanmar

บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด

บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น
ดิเวลลอปเมนท์ จากัด

หมายเหตุ:

หมายถึงบริ ษทั ย่อย
หมายถึง บริ ษทั ที่เข้าร่ วมลงทุน
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บริ ษทั เพียวเนอร์ จ้ ี จากัด

บริ ษทั คลีนแพลนนิ่ง จากัด
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลาดับที่
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1
นายภูมิพฒั น์ เจียมวิจิตรกุล
2
นายบรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล
3
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
4
นางสาวสุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล
5
นายวันชัย พันธุ์วิเชียร
6
นายทิศชวน นานาวราทร
7
นางศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล
8
นายศักดา เหล่าวิทยางค์กูร
9
นายพิรุณ ชินวัตร
10
นายอมรพล ตั้งฐานทรัพย์
ผูถ้ ือหุ้นอื่น
รวมทั้งสิ้น ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จานวนหุ้น
207,692,308.00
151,846,154.00
146,253,731.00
139,230,769.00
74,565,385.00
69,607,692.00
46,155,838.00
39,293,847.00
38,461,538.00
38,461,538.00
640,157,838.00
1,591,726,638.00

หมายเหตุ:
ข้อมูลผู้ถือหุ้นอ้ างอิงจาก บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
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สัดส่วน
13.05%
9.54%
9.19%
8.75%
4.68%
4.37%
2.90%
2.47%
2.42%
2.42%
40.22%
100.00%
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- หุ้นสามัญจานวน 1,591,726,638 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท รวม 1,464,388,506.96 บาท
- ทุนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 1,591,726,638 หุ้นชาระเต็มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท รวม 1,464,388,506.96 บาท
สถานะการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(1) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ชื่อบริ ษทั
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียน
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:
:
:
:

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
Tongkah Harbour Public Company Limited
THL
0107537002087 (เดิมคือ บมจ.455)
เหมืองแร่

ตามที่ บ ริ ษัท ทุ่ ง คาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) (THL) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทที่ ข่ า ยอาจถูก เพิ ก ถอนด้ว ยเหตุ ฐ านะการเงิ น ปั จ จุ บัน ครบ
กาหนดการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) (รายละเอียดปรากฏตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564)
บริ ษทั ฯ ได้ขอขยายเวลามายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาข้อมูลและคาชี้แจงของบริ ษทั แล้ว จึงพิจารณาให้
เวลากับบริ ษทั ดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.5 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนการจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยที่สุด ร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีของปี ก่อนหน้าและหลังหักสารองต่างๆตามที่
กฎหมายและบริ ษทั ฯกาหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั กระแสเงินสด ภาระการลงทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใน
เครื อ รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมาย เงื่อนไขทางการเงินและความจาเป็ นอื่นๆของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อยไม่ได้มีการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นอัตราคงที่ไว้ แต่โดยทัว่ ไปจะกาหนดจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะ
พิจารณาจากผลกาไรจากการดาเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน ความต้องการเงินทุนเพื่อการขยายงานในอนาคต
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร การประเมินความเสี่ ยงและการ
จัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
•
•

•
•

ส่งเสริ มวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสานึก และความรับผิดชอบร่ วมกันในเรื่ องความเสี่ยง การควบคุม
และผลกระทบของความเสี่ ยงต่อบริ ษทั ฯ ในกระบวนการบริ หารและปฏิบตั ิงานทัว่ ทั้งบริ ษทั ฯ
จัดให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริ หารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการระบุ การวิเคราะห์
ประเมิน จัดลาดับ การตอบสนองและจัดการความเสี่ ยง ติดตามผล รายงาน และสื่ อสารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง
สม่าเสมอ และปฏิบตั ิทวั่ ทั้งบริ ษทั
จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงบนระบบงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยพิจารณาจากโอกาสที่เกิดขึ้นและผลกระทบ
จัดให้มีการกาหนดแนวทางการยอมรับความเสี่ ยง (Risk Acception Line) เพื่อจากัดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่
บริ ษทั ฯ สามารถยอมรับได้
แผนบริหารความเสี่ยง

การกาหนดกิจกรรมเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนามาวิเคราะห์และจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนทุก
โครงการ กระบวนการ และงานหลัก โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณากิจกรรมตามหลักเกณฑ์และดาเนินการวิเคราะห์แล ะประเมินความเสี่ ยงของกิจกรรม
เหล่านั้น และจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง
สรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ทุกหน่วยงานได้ดาเนิ นการวิเคราะห์เพื่อระบุว่ากิ จกรรมที่ปฏิบตั ิ อยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ ยงอะไรบ้างที่ ได้เกิดขึ้นหรื อมีโอกาสจะเกิดขึ้น และ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน โดยความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านการเงิน ด้าน
กฎระเบียบต่างๆ จากนั้นทาการประเมินความเสี่ ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุ นแรงผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความเสี่ ยง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ สู ง
มาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่า (Low)
จากนั้นพิจารณานาความเสี่ ยงที่ อยู่ในระดับที่ ยงั ไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสู งและสู งมาก) มาบริ หารจัดการโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ ยงนั้นให้ลดลงมาอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงของธุ รกิจทั้งที่เกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก เพื่อลด
ผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีปัจจัยความเสี่ ยงดังนี้

ธุรกิจเหมืองแร่
ธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซท์
ความเสี่ ยงด้ านคู่แข่ ง
ในการผลิตหิ นแอนดี ไซต์ใน จ.สระบุรีให้แก่ผูป้ ระกอบการที่ นาหิ นไปก่ อสร้ างปรั บ ปรุ งระบบคมนาคมบริ เ วณภาคกลางของ
ประเทศไทย เนื่องด้วยปั จจัยที่ต้ งั และลักษณะทางธรณี วิทยาซึ่ งเป็ นหิ นอัคนี ประเภทแอนดี ไซต์ ที่มีความโดดเด่นจากพื้นที่บริ เวณใกล้เคียงซึ่งส่ วนใหญ่
เป็ นหินตะกอนประเภทหินปูน และหินอัคนีชนิดอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติในการนาไปใช้ที่แตกต่างกัน โดยเหมืองหินแอนดีไซต์ของบริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบ
ในเชิงการตลาดจึงทาให้บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ยงทางด้านคู่แข่งทางการค้าในบริ เวณจังหวัดสระบุรีและภาคกลางของประเทศไทย
ความเสี่ ยงด้ านโอกาสในการขยายฐานลูกค้ า
สื บเนื่องจากโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ทาให้มีความต้องการใช้หินเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ตลาดขาดแคลนหินในการทา
โครงการ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้พิจารณาทบทวนในเรื่ องของราคาหินอยูอ่ ย่างสม่าเสมอให้เหมาะสมกับสภาพตลาดอยูต่ ลอดเวลา จึงทาให้ลดความเสี่ ยง
ในเรื่ องโอกาสในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าว

ความเสี่ยงที่ต้องใช้ เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก
บริ ษทั ฯได้มีการสะสมของสต๊อกหิ นเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มชัว่ โมงในการทางานและการปรับปรุ งเครื่ องจักรให้มีกาลัง
การผลิตสู งขึ้น เพื่อเตรี ยมการส่ งมอบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทาให้บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงในเรื่ องการใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมากในการเพิ่ม
สายการผลิต ทั้งนี้หากมีปริ มาณความต้องการของสิ นค้าที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญและต่อเนื่อง บริ ษทั จะพิจารณาในการลงทุนเพิ่มโครงการขยายกาลังการ
ผลิตในภายหลัง

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชน
ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม พบว่าไม่มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากตาแหน่งที่ต้ งั ของเหมืองหิ นอยูใ่ นหุบเขา ซึ่งมีลกั ษณะภูมิประเทศ
ที่สามารถใช้เป็ นแนวป้องกันผลกระทบจากการผลิต และยังอยูห่ ่างจากเขตชุมชน โรงเรี ยน และวัด ทาให้เหมืองหินยังคงดาเนินการผลิตได้ตามปกติภายใต้
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้หรื อลูกหนี้ไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด ดังนั้น บริ ษทั ฯ
จึงมีการใช้นโยบายป้องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกาหนดขั้นตอนการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้าให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น มี
การเรี ยกเก็บหลักประกัน เช่น เงินสดเช็คหรื อหนังสื อค้ าประกันจากสถาบันการเงินมีการควบคุมและติดตามการชาระเงินจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจรับจ้ างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุก
ความเสี่ยงด้านการเงิน
เนื่องจากบริ ษทั ฯ รับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุกในต่างประเทศนั้นจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนมากจึงค่อนข้างมีความเสี่ ยงอย่างไรก็
ตามบริ ษทั ฯได้มีแนวทางป้องกันและลดความเสี่ ยง โดยการทาประกันความเสี่ ยง คือ การทาสัญญาการทาเหมืองกับบริ ษทั คู่สัญญาแบบครอบคลุมโดย
บริ ษทั คู่สัญญาจะต้องชดใช้ค่ าเสี ยหายทั้งหมดหากการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามสัญญา เช่น ปริ มาณแร่ ที่ขุดพบหรื อกรณี หากบริ ษทั คู่สัญญามีการแจ้ง
ยกเลิกการทาเหมืองก่อนกาหนด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
เนื่องจากบริ ษทั ฯ รับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุกในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีระบบการเมืองการปกครองที่แตกต่าง
จากประเทศไทย ทาให้มีความเสี่ ยงในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฏหมายหรื อข้อบังคับ ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางป้องกันความเสี่ ยงโดยการ
วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลและผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการอัพเดทกฏหมายหรื อข้อบังคับต่างๆ อยู่เป็ น
ประจาและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
ความเสี่ยงจากข้อจากัดในการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแห่ งสภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์เป็ นประเทศที่ยงั ขาดบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก
เป็ นประเทศที่มีความล้าหลังทางโครงสร้างการวางระบบเครื อข่าย ทาให้ไม่เอื้ออานวยต่อการเข้าถึงของเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคธุ รกิจ อาจส่ งผลต่อ
งานบริ การรับจ้างผลิตของบริ ษทั ฯได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงานบริ การรับจ้างผลิตของบริ ษทั ฯ ได้
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ ายแรง
ด้วยปรากฎเหตุการณ์แพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในหลายประเทศ ซึ่งเหตุการณ์มีแนวโน้มทวีความรุ นแรงและ
กระจายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับยังไม่มีวคั ซีนป้องกัน จึงเป็ นการยากในการควบคุมสถานการณ์ในเวลาอันสั้น ส่ งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั โดยอ้อม กล่าวคือ ไม่สามารถนาเข้าเครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ แรงงาน จากแหล่ง ประเทศคู่คา้ รวมถึงประเทศสาธารณรัฐแห่งสภาพ
เมียนมาร์ ตลอดจนต้องชะลอหรื อเลื่อนกาหนดการเดินทางของผูบ้ ริ หารและทีมงานที่จะไปยังประเทศดังกล่าวที่มีความเสี่ ยง ส่ งผลให้แผนดาเนิ นการ
ต่างๆ ต้องล่าช้าไปกว่ากาหนดการที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีมาตรการรองรับโดยการปรับแผนการดาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่างๆ และจัดให้มี
มาตรการดูแลและระมัดระวังสุ ขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ธุรกิจการซื้อขายสินแร่ ดีบุกและแร่ อื่นๆ
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั การซื้อ-ขาย แร่ ดีบุกและแร่ พลอยได้ต่างๆ ยึดถือราคาตลาดโลก ซึ่งความเสี่ ยงในด้านราคามักเกิดขึ้นเมื่อ เศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ทางบริ ษทั ฯ จึ งได้มีการป้ องกันความเสี่ ยง เช่ น หาตลาดสารองในหลายๆแหล่ง และขายแร่ พลอยได้อื่นๆแทนการขายแร่ ดีบุกใน
ช่วงเวลาที่ดีบุกราคาตกต่า เป็ นต้น

ธุรกิจรับจ้ างผลิตเหมืองแมงกานีส
ความเสี่ยงด้านการเมืองและการปกครอง
การประกอบธุรกิจการทาเหมืองและซื้อขายแร่ ภายในประเทศไทยจะต้องดาเนิ นภายใต้กฏหมาย พรบ.แร่ 2560 ซึ่งธุรกิจฯจะมีความ
เสี่ ยงต่อเมื่อมีการเปลี่ยนกฏหมายหรื อมีการประกาศข้อบังคับพิเศษต่างๆ ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ ยงด้วยการจัดให้มีการอัพเดทข้อมูล
ทางด้านกฏหมาย ทุก 6 เดือนและมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฏหมายอย่างใกล้ชิด

37

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชน
ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม พบว่าไม่มีผลกระทบมากนัก โดยทัว่ ไปความเสี่ ยงมักเกิดจากกระบวนการทาเหมืองที่ ก่อให้เกิดฝุ่ น
ละออง และเสียงดังรบกวนชาวบ้านในละแวกเหมือง ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ได้มีการควบคุมการเกิดฝุ่ นละอองขณะทาเหมืองโดยการทาให้ทาอุปกรณ์ ก้ นั ฝุ่ น และ
พรมน้ าขณะที่เครื่ องจักรทางาน และลดชัว่ โมงการผลิตแร่ ลง เพื่อลดผลกระทบด้านฝุนละอองและเสี ยงรบกวน

ธุรกิจการขายแร่ ไพโรลูไซต์
ความเสี่ยงด้านการขนส่ ง
การประกอบธุ รกิจ ซื้อ-ขายแร่ ไพโรลูไซต์ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กบั การขนส่ งเสมอ ดังนั้นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการ
ขนส่ งที่ล่าช้าไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อเกิดจากอุบตั ิเหตุขณะขนส่ งสิ นค้า ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จึงมีมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงโดยการเลือกใช้บริ การ
บริ ษทั ขนส่งที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการจัดทาประกันสินค้าขณะขนส่ง
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
ปั จจุบนั การใช้แร่ ไพโรลูไซต์ในงานระบบกรองน้ าเริ่ มเป็ นที่นิยมแพร่ หลาย ประกอบกับมีสินค้าคู่แข่งเกิดขึ้นตลอดเวลา ทางบริ ษทั
จึงมีมาตรการลดความเสี่ยงโดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เหมาะกับลูกค้ารายย่อย(หน่วยครัวเรื อน) และลูกค้ารายใหญ่(อุตสาหกรรม)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจบ้ านจัดสรรและอาคารพาณิชย์
ความเสี่ยงจากการสร้ างก่อนขาย
ที่ดิน จ.ภูเก็ต ของทุ่งคา ซึ่งบริ ษทั ฯ เห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีโอกาสในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั
ฯ ต่อมา บ.89 แคปริ คอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อจึงได้ซ้ื อที่ดินดังกล่าวและได้พฒั นามาเป็ นโครงการหมู่บา้ นจัดสรรและอาคาร
พาณิ ชย์ จานวน 56 ยูนิต ภายใต้โครงการ “The Bay Skycliff” และโครงการอาคารพาณิ ชย์ ถนนขวาง จานวน 9 ยูนิต ภายใต้โครงการ “The Bay District”
ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่ งมอบไปยังลูกค้าแล้วส่ วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ที่ดินอ.แม่สอด จ.ตาก และที่ดิน จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็ นโครงการในอนาคตในรู ปแบบทาวโฮมและอาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว
ยังคงมีความเสี่ ยงจากการสร้างก่อนขาย เนื่ องจากจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมากก่อนที่จะมีการรับรู ้รายได้หรื อกระแสเงินสดเข้ามา ทาให้บริ ษทั
อาจเผชิญกับปั ญหาสภาพคล่อง ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคประกอบกับยังคงมีความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอก เนื่องจากปั จจุบนั ธุ รกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีสภาวะการแข่งขังที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้มีแนวทางลดความเสี่ ยง โดยการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างละเอียดเพื่อ
ศึกษาวิจยั ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยเฉพาะ เช่น ทาเลที่ต้ งั รู ปแบบโครงการ และระดับราคา เป็ นต้น โดยมุ่งที่จะพัฒนาโครงการแบบ
ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ซึ่งบริ ษทั คาดหวังว่าบริ ษทั สามารถให้บริ การ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครบครัน
ความเสี่ ยงด้ านการใช้ เงินลงทุนที่สูง
การขยายธุรกิจของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เช่น การเปิ ดโครงการใหม่ๆ นั้นมีความเสี่ ยงสู ง ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เงินลงทุนที่สูง
ตั้งแต่การลงทุนซื้อที่ดิน การก่อสร้าง การขาย เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ จึงมีแนวทางดังนี้ คือ มีขบวนการขั้นตอนการ
พิจารณาศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการมีการประเมินความเสี่ ยงของสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่โดยดูจากศักยภาพศึกษาความต้องการของตลาด รวมถึง
ความสามารถในการซื้อของผูบ้ ริ โภค โดยดูจากรายได้ของลูกค้ากับการปล่อยสิ นเชื่อของธนาคาร ก่อนที่จะเริ่ มมีการเปิ ดโครงการใหม่ๆ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ความเสี่ยงด้านดาเนินการของรัฐ
เนื่ องจากปั จจุบนั ขั้นตอนในลักษณะการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ที่ดาเนินธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีความเสี่ ยงที่จะได้รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และการวางนโยบายจากภาครัฐ รวมถึงขั้นตอนการดาเนิ นการของหน่ วยราชการไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องกฎหมาย
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผงั เมือง ล้วนเป็ นปัจจัยที่อยูเ่ หนือการควบคุมซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ
ใหม่ของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีแนวทางลดความเสี่ยง โดยให้ความสาคัญกับการเลือกทาเลที่ต้ งั ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วย
รัฐตลอดจนตรวจสอบถึงข้อจากัดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสิ นใจลงทุน เพื่อให้สามารถกาหนดแผนการพัฒนาโครงการได้อย่างเหมาะสม
หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรื อนโยบายของรัฐ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญต่อการดูแลใส่ ใจชุมชนรอบข้าง และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินธุรกิจเป็ นหลักเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจที่มน่ั คงและยัง่ ยืน ไม่ใช่เพียงแต่ประกอบธุ รกิจให้ได้ผลกาไรดีเท่านั้น หากแต่ยงั ต้องคานึ งถึงชุมชนรอบข้างซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนเพื่อนของเรา เพื่อการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างเป็ นสุ ข และเกิดการพัฒนาไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ให้ความสาคัญต่อการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบให้น้อยที่สุด ด้วยตระหนักดีว่าการทาธุรกิจ
ใดๆ นั้นอาจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมโดยรวม แม้สินแร่ ที่ผลิตได้จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่ง
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมก็ตาม
ตลอดการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อม รวมถึงปฏิบตั ิตามมาตรการแก้ไข
และป้องกันผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด และมีการติดตามตรวจสอบและรายงาน
ผลแก่หน่วยงานกากับดูแลทราบตามกาหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งนี้ เราไม่ได้แค่จดั การให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามข้อกาหนด แต่เรามุ่ง
พัฒนาลดผลกระทบให้ได้เหนือกว่ามาตรฐาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด

ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพอากาศ
ควบคุมประสิ ทธิ ภาพในการขุดเจาะ ขนย้าย และการควบคุมฝุ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งเรามีการป้ องกันฝุ่นไปยังชุมชน ด้วยการฉี ดน้ าเพื่อป้ องกันการฟุ้ง
กระจาย รวมไปถึงปลูกต้นไม้บริ เวณโดยรอบเหมืองขึ้นเพื่อเป็ นกาแพงต้นไม้ช่วยป้องกันฝุ่ นจากเหมืองไปยังชุมชนและยังเป็ นการเสริ มสร้างออกซิเจน
ให้แก่บริ เวณโดยรอบอีกด้วย
คุณภาพน้ า
มุ่งเน้นการควบคุมปริ มาณการใช้น้ าและนากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต รวมถึงการดูแลคุณภาพน้ าก่อนระบายน้ าออกสู่ สิ่งแวดล้อม
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
การจัดการกากอุตสาหกรรม
ด้านการจัดการของเสี ยนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยการวางแผนจัดเก็บ ควบคุม และป้องกัน
การรั่วไหลอย่างเป็ นระบบ โดยไม่ให้ของเสี ยหรื อกากแร่ ตกตะกอนซึมผ่านสู่ ช้ นั ดิน รวมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ
น้ า ณ จุดตรวจวัดน้ าบาดาลและบริ เวณโดยรอบพื้นที่
การจัดการเสียง
เราควบคุมการผลิตให้ มีเสี ยงดังกระทบถึงชุ มชนให้น้อยที่ สุด โดยใช้มาตรฐานตัวชี้ วดั ตามกฎหมายและข้อก าหนดทางสิ่ งแวดล้อมเป็ น
หลักเกณฑ์ นอกจากนี้ยงั มีกาแพงต้นไม้รอบบริ เวณที่ต้ งั ธุรกิจเพื่อเป็ นชั้นกรองเสี ยงอีกด้วย

การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิตสิ ังคม
นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสังคม
บริ ษทั ฯ คานึ งถึงปั จจัยต่ างๆในการด ารงชี วิตที่ ดีข องสมาชิ กชุ มชน ไม่ใช่ แค่ข้ นั พื้นฐานแต่เรามุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเป็ นอยู่ที่ ดีด้ว ยการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้านได้แก่

ผลการดาเนินงานด้ านสังคม
-เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของชุมชนและรายได้ของสมาชิกของชุมชนเป็ นสิ่งสาคัญ เนื่ องจากรายได้น้ นั เป็ นพื้นฐานสาหรับใช้ตอบสนองความจาเป็ นต่างๆใน
ชีวิต บริ ษทั จึงเข้ามีส่วนร่ วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดารงชีวิตได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเราจะช่ วยเหลือ ให้
ความรู้ และร่ วมสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองและดูแลชุมชนกันเองต่อไปได้ในระยะยาว
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
-สุ ขภาพ
1. สุขภาพกาย
2. สุขภาพใจ
นอกจากสุ ขภาพร่ างกายที่ แข็งแรงแล้วนั้น เรายังให้ความสาคัญกับสุ ขภาพใจ เพราะเราเชื่อว่าสุ ขภาพใจที่ดีจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดสุ ขภาพ
ร่ างกายที่ดี โดยเราสนับสนุนการจรรโลงและยกระดับจิตใจของสมาชิกชุมชนด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็ นการ
จรรโลงใจและยกระดับจิตใจของสมาชิกชุมชน
ตัวอย่างกิจกรรม

-

เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ ขอร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการต่อสู้กบั COVID-19 โดยการบริ จาคอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ระหว่างการกักตัว เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่ องวัดความดัน เครื่ องอุปโภค-บริ โภค เป็ นต้น ให้กบั ศูนย์พกั คอยคนบ้านธาตุ-ท่าตูม จังหวัดสระบุรี
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

-

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ ขอร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการต่อสู้กบั COVID-19 เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ เช่น หน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์การเรี ยนของนักเรี ยน ให้กบั โรงเรี ยนวัดพระพุทธบาทน้อย จังหวัดสระบุรี
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
-สวัสดิภาพชุมชน
การดารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยเป็ นสิ่ งที่ทุกคนปรารถนา และเป็ นพื้นฐานสาคัญสิ่ งหนึ่งที่จะก่อให้เกิดสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงให้
ความสาคัญต่อการป้ องกันหรื อร่ วมสนับสนุ นเพื่อแก้ไขสิ่ งที่ อาจส่ งผลกระทบหรื อก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตสมาชิกชุมชนและทรัพย์สินส่ วนรวมของ
ชุมชน โดยแบ่งเป็ น 2 ด้านหลัก ดังนี้
ป้องกัน : ทาหน้าที่สมาชิกชุมชนที่ดีดว้ ยการร่ วมเป็ นหูเป็ นตา สอดส่ องสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่างๆต่อชุมชน
แก้ไข ซ่ อมแซม : ด าเนิ น การเพื่ อบรรเทาหรื อแก้ไขสิ่ งที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อชุ มชน หรื อเป็ นผูส้ นับ สนุ นการประสานงานด าเนิ น เรื่ องติ ดต่อ
หน่วยงานที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบกับปัญหาโดยตรง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้ านสร้ างความผูกพันกับชุมชน
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่กบั สมาชิกชุมชน จนก่อเกิดเป็ นความผูกพันระหว่างธุ รกิจและชุมชน เพราะเราเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็ นการสร้าง
รากฐานที่สาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยเราสร้างความสัมพันธ์จากวิธีการรู ปแบบต่างๆ ทั้งการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทาความรู ้จกั การสอบถามถึง
ปัญหาหรื อผลกระทบต่างๆของธุรกิจที่มีต่อชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุนและร่ วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน
ตัวอย่างกิจกรรม

-

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 พี่นอ้ งชาวทุ่งคาทั้งจากกรุ งเทพและสระบุรี ได้เดินทางไปยังวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็ นวัดที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณใกล้
พื้นที่เหมืองหิ นสระบุรี เพื่อร่ วมแรงร่ วมใจกันทาความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆของวัด และได้เข้าร่ วมงานทอดกฐินสามัคคีวดั เขาขุยประจาปี
2564
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4. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ค ำอธิ บำยและกำรวิเ ครำะห์ ฐ ำนะทำงกำรเงิ น และผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัทตำมงบกำรเงิ น สำหรั บปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564
เปรี ยบเทียบกับงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขายเงินลงทุนในบริ ษทั ชลสิ น จากัดให้แก่
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยกาหนดให้โอนอานาจควบคุมของบริ ษทั ชลสิ น จากัด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังนั้นในการนาเสนองบการเงิน
สาหรับปี 2564 จึงได้รวมผลการดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในงบกาไรขาดทุนรวม และ ตัดรายการสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่วนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด ของบริ ษทั ชลสิ น จากัด ออกจากงบแสดงฐานะการเงินรวม ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที ่
งบกำรเงิ นรวม
รำยได้จำกกำรขำยหินแอนดีไซต์
รำยได้จำกกำรขำยสินแร่
รำยได้ค่ำบริกำรรับจ้ำงขุดเหมืองในต่ำงประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์
กำไรจำกกำรขำยอำคำร ทีด่ นิ และอุปกรณ์
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
รำยได้อนื ่
รวมรำยได้

31 ธ.ค 64

26.13
32.91
14.17
90.96
117.10
7.39
288.66
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เพิ ม่ ขึ้น (ลดลง)

%

31 ธ.ค 63

57.67
21.54
246.04
5.19
15.97
0.45
41.87
7.26
395.99

(31.54)
11.37
(231.87)
(5.19)
(15.97)
90.51
75.23
0.13
(107.33)

(54.69)
52.79
(94.24)
(100.00)
(100.00)
20,113.33
179.68
1.79
(27.10)
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้ำนบำท
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที ่
งบกำรเงิ นรวม
ต้นทุนกำรขำยหินแอนดีไซต์
ต้นทุนกำรขำยสินแร่
ต้นทุนค่ำบริกำรรับจ้ำงขุด -เหมืองในต่ำงประเทศ
ต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
ต้นทุนค่ำขำยไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ต้นทุนสูญเปล่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้ ทีดิ่ น
หนี้สงสัยจะสูญ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำโครงกำรต่ำงประเทศ
ประมำณกำรควำมเสียหำยจำกคดีเพิกถอนกำรชำระหนี้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) ส่วนทีเป็
่ นของผูถ
้ อื หุน
้ บริษท
ั ใหญ่

31 ธ.ค 64

8.88
13.91
5.20
2.31
27.79
75.35
11.63
120.20
175.54
6.27
447.08
(158.42)
40.44
(198.86)
(189.69)

่ ขึ้น (ลดลง)
เพิ ม

%

31 ธ.ค 63

35.13
9.72
85.25
4.96
7.93
2.67
4.93
109.66
17.69
7.86
285.80
110.19
26.08
84.11
80.41

(26.25)
4.19
(80.05)
(4.96)
(7.93)
(0.36)
22.86
(34.31)
(17.69)
11.63
120.20
175.54
(1.59)
161.28
(268.61)
14.36
(282.97)
(270.10)

(74.72)
43.11
(93.90)
(100.00)
(100.00)
(13.48)
463.69
(31.29)
(100.00)
100.00
100.00
100.00
(20.23)
56.43
(243.77)
55.06
(336.43)
(335.90)

1. รายได้จากการดาเนินงาน
- บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายหิ นแอนดี ไซต์สาหรั บปี 2564 มีจานวนเงิน 26.13 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 54.69 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่ มี
รายได้จากการขายหินแอนดีไซต์จานวนเงิน 57.67 ล้านบาท
- รายได้จากการขายสิ นแร่ น้ นั บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการซื้อสิ นแร่ ดีบุกมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นามาผ่านขั้นตอนการแต่งแร่ เพื่อให้ได้
สินแร่ ดีบุกที่มีค่าความบริ สุทธิ์เพิ่มมากขึ้น และส่ งไปจาหน่ายให้กบั ผูซ้ ้ือในประเทศ รวมถึงรายได้จากการขายแร่ ดินซีเมนท์จากเหมืองสระบุรี ทั้งนี้ สาหรับ
ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสิ นแร่ มีจานวนเงิน 32.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 52.79 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้จานวนเงิน 21.54 ล้าน
บาท
- บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับจ้างขุดและผลิตเหมืองแร่ ดีบุก สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ สาหรับปี 2564 ซึ่งเป็ นการดาเนิ นการของเดื อน
มกราคม 2564 มีจานวนเงิ น 14.17 ล้านบาท ลดลงประมาณร้ อยละ 94.24 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้จานวนเงิ น 246.04 ล้านบาท เนื่ องจากสถานการณ์
รัฐประหารของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็ นสาเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดาเนินการรับจ้างทาเหมืองเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าสถานการณ์จะ
ดีข้ นึ
- บริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับปี 2564 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้เป็ นจานวน 5.19 ล้านบาท
- บริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับปี 2564 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้เป็ นจานวน 15.97 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลง
เนื่ องจากเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขายเงินลงทุน ในบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
ทางอ้อม) ให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
- บริ ษทั ฯ มีกาไรจากการขายห้องชุด จานวน 2 ห้อง ให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็ นจานวนเงิน 90.96 ล้านบาท
- บริ ษทั ฯ มีกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ชลสิน จากัด ให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนี่ง เป็ นจานวน 117.10 ล้านบาท
2. ต้นทุนการขายและบริหาร
- ต้นทุนการขายหินแอนดีไซต์สาหรับปี 2564 มีจานวนเงิน 8.88 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 74.72 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีตน้ ทุนขาย
หินแอนดีไซต์จานวนเงิน 35.13 ล้านบาท
- ต้นทุนการขายสินแร่ สาหรับปี 2564 มีจานวนเงิน 13.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 43.11 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีตน้ ทุนขายสิ นแร่
จานวนเงิน 9.72 ล้านบาท
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- ต้นทุนการดาเนินการเหมืองแร่ ดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์สาหรับปี 2564 มีจานวนเงินประมาณ 5.20 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อย
ละ 93.90 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีตน้ ทุนจานวนเงิน 85.25 ล้านบาท
- ต้นทุนสู ญเปล่า สาหรับปี 2564 มีเป็ นจานวนเงิน 27.99 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรับจ้างทาเหมืองทั้งในและต่างประเทศ และ การรับจ้างโม่หิน ซึ่ ง
ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ในปี นี้ แต่ยงั คงมีค่าใช้จ่ายคงที่เกิดขึ้นเช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าจ้างพนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าเช่าเครื่ องจักรและโกดัง เป็ นต้น

3.ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ณ ปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ นั้นประกอบไปด้วย รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึ กษา ค่าสอบบัญชี ค่าเสื่ อมราคา
ทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น สาหรับปี 2564 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 75.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.28 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร 109.66 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกิดจากธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไปยังต้นทุนสู ญเปล่า

4. กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 158.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268.61 ล้านบาท หรื อร้อยละ 243.77 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่ มี
กาไรสุทธิ 84.11 ล้านบาท
5. กาไร(ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่สาหรับปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 189.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270.10 ล้านบาท หรื อร้อยละ
335.90 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีกาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นใหญ่ 80.41 ล้านบาท
6. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีภาษีเงินได้จากผลกาไรจากการดาเนินงาน จานวน 40.44 ล้านบาท
7. ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ด้านสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ท้ งั สิ้ น 1,426.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.78 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2563
ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 1,530.71 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่

สิ นทรัพย์
หน่ วย : ล้ำนบำท
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
ลูกหนี้ กำรค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ
ทีด่ ิ น อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
▪

ณ วันที ่
31 ธ.ค 64
110.63
287.93
267.91
295.44

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที ่
31 ธ.ค. 63
10.39
369.58
329.37
362.27

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 110.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.23 ล้านบาท หรื ออัตราร้อย
ละ 964.04 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 (31 ธันวาคม 2563) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 10.39 ล้านบาท เงินสดที่เพิ่มขึ้นมาจากการขายอาคาร
ชุดและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
▪

▪
▪

ลูกหนี้การค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 287.93 ล้านบาท ลดลง 81.65 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 22.09 เมื่อเทียบกับ
สิ้ นปี 2563 (31 ธันวาคม 2563) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 369.59 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ค่าจ้างจากการขุดเหมืองและผลิตแร่ ใน
ต่างประเทศ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 267.91 ล้านบาท ลดลง 61.46 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 18.66 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
2563 (31 ธันวาคม 2563) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 329.37 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 295.44 ล้านบาท ลดลง 66.83 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ
18.45 เมื่อเทียบกับ สิ้ นปี 2563 (31 ธันวาคม 2563) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 362.27 ล้านบาท

หนี้สิน
ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้ น 174.74 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.40 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2563 (31
ธันวาคม 2563) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 228.11 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก ได้แก่

หนี้ สิ น
หน่ วย : ล้ำนบำท
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ อืน่
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เงิ นกูย้ ืมระยะสันจำกบุ
้
คคลภำยนอก
ประมำณกำรหนี้ สิ นทีอ่ ำจเกิ ดขึ้นจำกคดีควำม
▪
▪
▪
▪

ณ วันที ่
31 ธ.ค 64
6.65
39.73
10.12
40.30
175.54

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที ่
31 ธ.ค. 63
51.58
52.60
12.01
40.30
-

เจ้าหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 6.65 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 87.10 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2563 (31 ธันวาคม
2563) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 51.58 ล้านบาท
เจ้าหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 39.73 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 24.47 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2563 (31 ธันวาคม
2563) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 52.59 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 40.30 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 175.54ล้านบาท เป็ นการตั้งประมาณการหนี้สินสาหรับ
บริ ษทั ย่อย

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น 1,074.05 ล้านบาท ลดลง 228.55 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 17.55 เมื่อ
เทียบกับสิ้นปี 2563 (31 ธันวาคม 2563) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 1,302.60 ล้านบาท
กระแสเงินสด

เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดำเนิ นงำน
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมกำรลงทุน
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงิ นสดเพิ ม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ ในระหว่ำงงวด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ วันปลำยงวด

51

31 ธ.ค 64
(4.30)
127.50
(22.51)
100.23
10.39
110.63

หน่ วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 63
123.66
(75.89)
(48.17)
(2.44)
12.83
10.40
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 4.30 ล้านบาท กระแสเงินสดสุ ทธิ
ได้มาในกิจกรรมการลงทุนจานวน 127.50 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมการหาเงินจานวน 22.51 ล้านบาท จากดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากการกู้
เงินบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 110.63 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 100.23 ล้านบาท จากวันที่ 1 มกราคม 2564
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

5. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้ อมูลทั่วไป
ข้อมูล บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั
สถานที่ต้งั สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์จากัด (มหาชน)
245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230 ประเทศไทย
ธุรกิจบริ หารจัดการเหมืองแร่ ครบวงจร
0107537002087 (เดิม บมจ. 455)
+66 (0) 2 915 5656
+66 (0) 2 509 2114
www.tongkahharbour.com
info@tongkahharbour.com
1,464,388,506.96 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,591,726,638 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.92 บาท
1,464,388,506.96 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,591,726,638 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.92 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ข้อมูลบริษัทย่อย
ปัจจุบนั บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์จากัด (มหาชน) มีบริ ษทั ย่อยทั้งหมด 5 บริ ษทั และมีรายชื่อกรรมการของแต่ละบริ ษทั ตามเอกสารแนบ 2
(1) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประะเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น
(2) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230 ประเทศไทย
+66 (0) 2 915 5656
+66 (0) 2 509 2114
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
211,927,200 บาท หุ้นสามัญ 2,119,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
211,927,200 บาท หุ้นสามัญ 2,119,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
94.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด
245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230 ประเทศไทย
+66 (0) 2 915 5656
+66 (0) 2 509 2114
เหมืองแร่ ดีบุกในทะเล
105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
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ผูถ้ ือหุ้น
(3) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น

(4) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น
(5) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น

99.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
12 ซอยสะพานหิน ถนนภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076-212355
076-212355
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
315,000,000 บาท หุ้นสามัญ 3,150,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
315,000,000 บาท หุ้นสามัญ 3,150,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
99.90% ถือโดย บ.สกายคลิฟฟ์

THL MYANMAR Co., Ltd.
No.29/326, Pan Chan (6)street, Ward (2), ShwePyi Thar Township,
Yangon, Myanmar
เหมืองแร่ และพลังงาน
1,000,000USD หุ้นสามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 USD
100,000 USD หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 USD
100.00% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บริ ษทั เพียวเนอร์ จ้ ี จากัด
245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230 ประเทศไทย
+66 (0) 2 915 5656
+66 (0) 2 509 2114
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
5,000,000 บาท หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
5,000,000 บาท หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
70.00% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
15.00% ถือโดย บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
15.00% ถือโดย บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด

ข้อมูลของบุคคลอ้ างอิง
(1) นายทะเบียนหุ้น
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
+66 (0) 2 229 2800และ +66 (0) 2 654 5599
+66 (0) 2 359 1259
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(2) ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

สานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ประเทศไทย
+66 (0) 2 234 1676, +66 (0) 2 234 1678และ 66 (0) 2 237 2132
+66 (0) 2 237 2133

5.2 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
คดีความที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้ อง
คดีหรื อข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุ ด
5.2.1

คดีเพิกถอนนิติกรรมการกู้ยืมเงินและการจานาใบหุ้นของบริ ษัทที่ถืออยู่ในบริ ษัท ทรั พยากรสมุทร จากัด ระหว่ างบริ ษัท และบริ ษัท
ย่อย กับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ ง
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์กนั กับอดีตกรรมการ ได้มีหนังสือมาถึงบริ ษทั ฯ โดยอ้างว่า บริ ษทั ฯได้คา้ งชาระ
เงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้ จานวนเงิน 56.80 ล้านบาท และจะบังคับจานาหุ้นของบริ ษทั ฯที่ถืออยู่ในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร
จากัด ) ต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้บงั คับจานาหุ้นโดยการออกขายทอดตลาด ซึ่งบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประมูลเพียงรายเดียวและชนะการประมูลในราคา 18.5 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั ชุดปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ เห็นว่า การทาสัญญากู้ยืมเงินรวม 3 ฉบับ และสัญ ญาจานาค้ าประกัน ใบหุ้นรวม 3
ฉบับ ที่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอ้างถึง รวมถึงการที่อดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ นาใบหุ้นออกไปจากบริ ษทั ฯ เพื่อขายทอดตลาด เป็ น
การกระทาให้บริ ษทั ฯ เสียหาย จึงได้แจ้งความ/ฟ้องร้องดาเนินคดีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันรวมสองแห่ง และอดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
(1) วันที่ 15 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ได้แจ้งความร้องทุกข์เป็ นคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาลสุทธิสาร ข้อหาเอา
ไปเสี ยซึ่ งเอกสาร(ใบหุ้น)ของผูอ้ ื่น ในประการที่ น่าจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย แต่เนื่ องจากอดี ตผูบ้ ริ หารไม่มาพบพนัก งาน
สอบสวนตามหมายเรี ยก พนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายจับไว้ ต่อมาบริ ษทั ได้นาเรื่ องดังกล่าวไปยื่นฟ้องเป็ นคดีอาญาต่อศาล
เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 3574/2558 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษายกฟ้อง ส่ วนกรณี ใบหุ้น บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องจะมีสิทธิบงั คับจานา โดย
การขายทอดตลาดโดยชอบหรื อไม่ให้ไปว่ากล่าวในทางแพ่ง
บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คดีจึงได้ถึงที่สุด
(2) วันที่ 25 กันยายน 2555 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องเป็ นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญากูย้ ืมเงินรวม 3 ฉบับ และสัญญาจานารวม 3
ฉบับ ในระหว่างพิจารณาของศาล บริ ษทั ได้ยื่นฟื้ นฟูกิจการคดีดงั กล่าว ศาลได้มีคาสั่งให้จาหน่ายคดี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่ ง ได้นามูลหนี้ตามสัญญาเงินกูท้ ้ งั 3 ฉบับข้างต้น มายื่นขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ในคดีฟ้ื นฟูกิจการ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาสั่งว่าตามสัญญาเงินกูฉ้ บับที่ 1 และ 2 เป็ นสัญญาเงินกูท้ ี่บริ ษทั ย่อยได้กูย้ ืม และ
ชาระหนี้ไปเสร็ จสิ้ นแล้ว ส่ วนฉบับที่ 3 เป็ นสัญญาที่ไม่ลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ ที่ทาสัญญา คงมีเพียงแต่คารับรองลายมือชื่ อของ
ทนายความที่รับรองลายมือชื่อเท่านั้น จึงไม่อาจนามาอ้างเพื่อขอรับชาระหนี้ได้ จึงมีคาสั่งให้ยกคาร้อง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่งได้ยื่นคัดค้านคาสั่งต่อศาลล้มละลายกลาง
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ต่อมาศาลล้มละลายกลางพิพากษายกคาร้อง ซึ่งบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่ งไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่ง คดีจึงถึงที่สุดจากคาวินิจฉัย
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ขา้ งต้น ทาให้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่ งไม่สามารถนาสัญญาเงินกูท้ ้ งั 3 ฉบับ มาฟ้องร้องบังคับ
ให้บริ ษทั ชาระหนี้ได้ ดังนั้นการดาเนินคดีในทางแพ่งจึงไม่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั คดีจึงยุติ
(3) วันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องเป็ นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดใบหุ้นของบริ ษทั ในระหว่างพิจารณาของ
ศาล บริ ษทั ได้ยื่นฟื้ นฟูกิจการคดีดงั กล่าว ศาลได้มีคาสั่งให้จาหน่ายคดี
ต่อมาบริ ษทั ได้ออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการ และจะดาเนินคดีต่อ แต่เนื่องจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้ถูกนายทะเบียนบริ ษทั ขีดชื่ อออก
จากการเป็ นบริ ษทั (บริ ษทั ร้าง) จึงสิ้ นสภาพความเป็ นนิ ติบุคคล ดังนั้นการดาเนินคดีทางแพ่งต่อ จะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้
บริ ษทั กลับคืนสู่สภาพเดิม จึงมิอาจดาเนินคดีต่อได้
(4) วันที่ 12 มิถุนายน 2556 บริ ษทั แจ้งความดาเนิ นคดีอาญา ต่อ 2 ข้อหาลงข้อความอันเป็ นเท็จในเอกสาร ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คดีอยูร่ ะหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวน
5.2.2

คดีเรียกร้ องค่าชดเชยพิเศษจากการย้ายสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อดีตพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลางเรี ยกร้องค่าชดเชยพิเศษจากการย้ายสถาน
ประกอบการ เป็ นจานวนเงิน 525,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงาน
กลาง

5.2.3

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ จากคดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ในคดีลม้ ละลายของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด ซึ่งเคยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้ยื่น
คาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้เพิกถอนการชาระคืนเงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด บริ ษทั 89
แคปริ คอร์ นดีเวลลอปเมนท์ จากัด และบริ ษัท ทรั พยากรสมุท ร จากัด ในระหว่างการด าเนิ น คดี ลม้ ละลายจานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ น
175,539,796.88 บาท ซึ่งศาลขั้นต้นและศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษได้มีคาสั่งให้เพิกถอนการชาระเงินดังกล่าวแล้ว
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ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสาคัญตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.

บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อกากับดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1 บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่งเสริ มผูถ้ ือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูถ้ ือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่ วมประชุม
ผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นโดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ ประชุมอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการ
ประชุม โดยมีรายละเอียดคาชี้แจงและเหตุผลประกอบคาพิจารณาของแต่ละวาระการประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
และวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
1.2 ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีสถานที่จดั การประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจานวนผูถ้ ือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และ
ส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ้น ตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.3 ผูถ้ ือหุ้ น รายย่อย เสนอรายชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่ อเข้ารั บ การเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี ตาม
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริ ษทั ฯ
1.4 บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการ
จากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น เช่น การเข้าร่ วมประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ ไม่ควรมีวิธีการยุง่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

2.

การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
2.1 บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ้น การนับคะแนนและการแสดงผลการนับคะแนน
เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสาคัญ
เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ้น ผูบ้ ริ หารระดับสูงทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถาม

3.

การจัดทารายงานประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุ้น
3.1 ในรายงานประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบนั ทึก การชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีแสดงผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นตั้งประเด็น หรื อซักถาม นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการบันทึกคาถาม คาตอบ และ
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร
3.2 บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลเพื่อปกป้องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม สร้างความมัน่ ใจในการ
ลงทุนกับบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุม
1.1 บริ ษทั ฯ รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิรับข้อมูลหรื อเอกสารเป็ นภาษาไทย
หรื อภาษาอังกฤษ
1.2 บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น โดยมีระเบี ยบวาระการประชุ มพร้อมรายละเอียดคาชี้แจงและเหตุผลประกอบการ
พิจารณาของแต่ละวาระการประชุมให้ผูถ้ ือหุ้น ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อย 28 วัน บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ ในเวปไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นฉบับภาษาไทย
2.

การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย
2.1 บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ้นข้างน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ้น หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ น
กรรมการก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อย 45 วัน ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ

3.

การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมไปถึง ได้กาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประจารวมทั้งมีการเปิ ดเผยใน
รายงานประจาปี

4.

การมีส่วนได้เสียของกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องใดของวาระการประชุม งดเว้น การมีส่วน
ร่ วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

หมวดที่ 3 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
บริ ษทั ฯ ได้มีการดูแลและคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยคานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตามกฎหมายหรื อข้อตกลงที่มีกบั
บริ ษทั ฯ และได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อกากับดูแลบทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัด เจน ดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ้นในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดยคานึ งถึงการ
เจริ ญเติบโตของมูลค่าของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เพื่อความมัน่ คงและ
ประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ้น เคารพสิ ทธิและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการรายงานสถานะผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่าง
ถูกต้องสม่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็ นจริ งให้ผูถ้ ือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างทัว่ ถึง และไม่เปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ ต่อผูอ้ ื่นโดย
มิชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้ า
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่ งมั่น ในการสร้ างสรรค์ และผลิตสิ น ค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่ องให้ กับลูก ค้า โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิต่อลูกค้า ดังนี้
1.

ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า และบริ การให้มีคุณภาพ

2.

กาหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยตุ ิธรรม และเหมาะสม

3.

จัดหาและปรับปรุ งระบบการให้บริ การที่เหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

4.

จัดทาสัญญาที่เป็ นธรรมกับลูกค้า (ไม่ทาให้ลูกค้าเสียประโยชน์ หรื อมีขอ้ เสียเปรี ยบในทางการค้า)

5.

เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง

6.

รักษาสารสนเทศที่เป็ นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวก

7.

บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายให้ผูบ้ ริ หาร พนักงาน เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทาง

พ้อง
ธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ยกเว้นแต่เป็ นการให้ตามประเพณี นิยมซึ่งไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในเชิงธุ รกิจ และการให้น้ นั ควรมีมูลค่าไม่สูงมากนักรวมทั้งการ
กระทาดังกล่าวต้องทาอย่างเปิ ดเผย
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
คณะกรรมการบริ ษทั ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี และเป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่กระทาการที่ เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่แข่งและผูอ้ ื่น รวมทั้งไม่ทาลายชื่ อเสี ยงด้วยการ
กล่าวหาโดยปราศจากจากความเป็ นจริ ง

61

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและคานึ งถึงประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อสร้างความ
เชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1.

เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม โดยกาหนดวิธีการจัดซื้อว่าจ้างทาของ และบริ การที่เหมาะสม เน้นความ

โปร่ งใส และมีประสิทธิภาพ
2.

ต้องเลือกสรรผูเ้ สนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริ ง ไม่เชิญผูเ้ สนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจานวนตามระเบียบ

และผูเ้ สนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี มีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีก ารยืนยัน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครั้งหนึ่ง
3.

ผู ้บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งานที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ การจัด ซื้ อ ว่ าจ้างท าของ และบริ ก าร ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล และ/หรื อ ลัก ษณะ

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรื อมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผูเ้ สนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความโปร่ ง ใสใน
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยูร่ ่ วมในกระบวนการพิจารณาตัดสิ้นชี้ชาด
4.

จัดทาสัญญาที่เป็ นธรรม และปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ กรณี ที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับคู่

ค้า/เจ้าหนี้โดยเร็ว เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5.

เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักเป็ นอย่างดีว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริ ษทั ฯ และเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ของการบรรลุเป้ าหมาย บริ ษทั ฯ จึ งให้ การดูแลและปฏิ บ ัติที่เป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิ กจ้าง ตลอดจน
สนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพเพื่อร่ วมกันเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยมี
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังนี้
1.

ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน

2.

การแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย รวมถึ ง ให้ ร างวัล และลงโทษพนั ก งานกระท าด้ ว ยความสุ จ ริ ต ใจและตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของความรู ้

ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.

ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่าเสมอ

4.

ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ

และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
5.

จัดให้มีสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กบั พนักงานโดยเทียบเคียงกับบริ ษทั อื่นที่อยู่ในธุ รกิจเดียวกันหรื อ

ใกล้เคียงกัน และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน เป็ นต้น
6.

สนับสนุนและให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

และสม่าเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
7.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ

8.

ส่ งเสริ มให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้นและสนับสนุ นให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องครอบครัวพนักงานให้มีความสุ ข

และสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
9.

บริ หารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของ

พนักงาน

62

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษัท ยึดมั่น ในการดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้ห ลัก จริ ยธรรมและแนวทางการก ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี ควบคู่ ไปกับการมีค วาม
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ ชัดเจน บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จโดยให้ความสาคัญต่อการดูแลใส่ ใจชุ มชนรอบข้างและชุมชนที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนิ นธุ รกิจเป็ นหลัก เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็ นสุ ข และเกิดการพัฒนาไปด้วยกันได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมาย รวมถึงดาเนินมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่

1.

ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สมาชิกชุมชน จนก่อให้เกิดเป็ นความผูกพันระหว่างธุ รกิจและชุมชน ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีซ่ ึ ง

2.

เป็ นการสร้างรากฐานที่สาคัญของการอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ในการดารงชีวิตที่ ดี ไม่ใช่แค่

3.

ขั้นพื้นฐานแต่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
มีส่วนร่ วมในการพัฒ นาเศรษฐกิ จของชุ มชน เพื่อให้ สามารถดารงชี วิตได้ตามหลัก เศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยบริ ษัทฯ ให้ ก าร

4.

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ การสร้างอาชีพ เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลกันเองได้อย่างยัง่ ยืน
5.

ดูแลใส่ ใจสุ ขภาพของชุมชนให้แข็งแรงขึ้น ทั้งทางด้านสุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจ

6.

มีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นและส่ งเสริ มกิจกรรมด้านการจรรโลงและยกระดับจิตใจของชุ มชนด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรม

ทางศาสนาและกิจกรรมจิตอาสาอย่างสม่าเสมอ
ให้ความสาคัญต่อสวัสดิภาพชุมชน โดยการป้องกันและสนับสนุ นเพื่อแก้ไขสิ่ งที่อาจส่ งผลกระทบหรื อก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

7.

และทรัพย์สินของชุมชน ด้วยการร่ วมกันสอดส่ องดูแลสิ่ งที่เป็ นอันตราย รวมถึงเป็ นผูส้ นับสนุ นการประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
กับปัญหาโดยตรง
การสื่ อสารกับผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณี ที่พบเห็ นการ
กระทาที่สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้
1.

ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

2.

ส่งทางไปรษณีย์

:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการอิสระ
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230

3.

ทางอีเมล์

:

accommittee@tongkahharbour.com

4.

เว็บไซด์

:

www.tongkahharbour.com
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีเลขานุ การบริ ษทั เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ให้ผู ้
ถือหุ้น ผูล้ งทุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การ
รายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ มีจานวนกรรมการ
อย่างเพียงพอที่จะกากับดูแลธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะและมีจานวนอย่างน้อย 3 คน
และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อยกึ่งหนึ่ งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารกับกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่นิ ที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสาม ในขณะนั้นพ้น
จากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จานวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินหนึ่งในสามกรรมการ
ที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูพ้ น้ จากตาแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ตอ้ งพ้นจาก
ตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้น จากตาแหน่ งโดยใช้วิธีจบั ฉลาก และกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารง
ตาแหน่งใหม่อีกได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เลือกผูซ้ ่ ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเข้าเป็ นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อย
กว่า สองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกด้าน และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะนาไปสู่ความเป็ นองค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงจัดให้มีคู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจ” เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุ่งคา
ฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) บนพื้นฐานแห่งธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยกาหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิ บตั ิตามโดยเคร่ งครัด รวมทั้งได้สื่อสารทัว่ ทั้งองค์กรให้เป็ นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริ ษทั ฯ เพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นตามหลักความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมทางสังคมที่ดี

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาการของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแล
กิจการในรอบปี ที่ผ่านมา
บริ ษัท ฯ ได้ตระหนัก ถึ งความส าคัญ ของการกากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี ว่าเป็ นสิ่ งส าคัญที่ จะช่ วยส่ งเสริ ม การด าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพและมีการเจริ ญเติบโตที่ยง่ั ยืน ซึ่ งจะนาไปสู่ ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ตั้งแต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้
เสียอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตระหนัก ถึงความสาคัญและมีก ารทบทวนนโยบาย แนวปฏิ บ ัติและระบบการก ากับ ดูแลกิ จการอย่าง
สม่าเสมอ
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ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกีย่ วกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่ อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ
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7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั โดยแบ่งเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วยคณะ
กรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ ดี และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ห ลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจานวน
กรรมการอย่างเพียงพอที่จะกากับดูแลธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการของบริ ษทั ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจนกากับดูแลการ
บริ หารจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั กิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริ มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริ ษทั รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริ ษทั เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู ้
ถือหุ้นของบริ ษทั และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่ งใส
องค์ประกอบ
1. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
2. ให้มีคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบไม่นอ้ ยกว่า ห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่น
ที่อยูใ่ นประเทศไทย
3. โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
สามคน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรื อมีส่วนได้เสี ยในทางการเงิน และการบริ หารกิ จการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ. 28/2551”)
4. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า สามคน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็ น
อิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ประกาศกาหนด
5. คณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการบริ ษทั หนึ่งคนหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
คุณสมบัติ
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. กรรมการต้องมีคุณ สมบัติครบถ้วนและไม่มีล ัก ษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หาร
จัดการกิจการผูถ้ ือหุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษัทที่ออกหลัก ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุ้นส่วน หรื อ
กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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4. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่บริ ษทั ทาขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้อม หรื อถือหุ้น
หุ้นกู้ เพิม่ ขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจนในการสรร
หากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสาม ในขณะนั้นพ้นจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่ งในสาม ก็ให้ใช้จานวนที่ ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินหนึ่ งในสามกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการซึ่ งอยู่
ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูพ้ น้ จากตาแหน่ ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็ นจานวน
มากกว่าจานวนที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยใช้วิธีจบั ฉลาก และกรรมการที่พน้
จากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
3. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริ ษทั มหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
• ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั กรรมการ
ซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า สามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เลือกผูซ้ ่ ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเข้าเป็ นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า สองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้ เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบั งคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมถึงอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่สาคัญดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน สี่ เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั โดยให้
จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
พิจารณาเป็ นการล่วงหน้าตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั
2. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
ที่ทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริ หารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบบัญชีของบริ ษทั ให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานใน
รอบปี ที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วนและถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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4. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแล การบริ หารและการ
จัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ยย่อยและบริ ษทั ร่ วมปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญหรื อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุน ตลอดจนการเข้าร่ วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
6. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนกับบริ ษทั ย่อย ได้แก่
6.1. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กาหนดไว้สาหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัท ให้ เข้าเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ ห ารของบริ ษัทย่อยตามสัดส่ วนการถือ หุ้นของบริ ษัทฯ ใน
บริ ษทั ย่อยนั้น
6.2. ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
6.3. ติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อยเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญแก่บริ ษทั ให้ครบถ้วนถูกต้อง
6.4. หากเป็ นกรณีที่บริ ษทั ย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อทารายการสาคัญ
อื่นใดนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรื อบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่กากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามกลไกกากับ
ดูแลเกี่ ยวกับรายการกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน รายการได้มาจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินรวมทั้งรายการที่ สาคัญซึ่ งบริ ษทั ฯ
กาหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยทานองเดียวกับการทารายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและ
ขนาดเดียวกันกับที่บริ ษทั ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แล้วแต่กรณี
7. พิจารณาและมีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง่ เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็ นกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย ตามสัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั ย่อย รวมถึงกาหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ย่อย เพื่อ
แสดงว่าบริ ษทั มีกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุ ญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
8. พิ จารณาก าหนดโครงสร้ างการบริ ห ารงาน มี อ านาจในการแต่ งตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห าร และ
คณะอนุ ก รรมการอื่ น ตามความเหมาะสม เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้น รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ที่กาหนดต้องไม่ มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ท าให้ คณะกรรมการบริ ห าร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน
ได้ส่วนเสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
ในกรณี ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อบุคคลอื่นปฏิ บตั ิการแทนคณะกรรมการในเรื่ องใดการ
มอบหมายดังกล่าวต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน และระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูร้ ับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน
9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ ก รรมการคนหนึ่ งหรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บัติ ก ารอย่า งหนึ่ งอย่ างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก ถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิ รายการที่ ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลัก ษณะอื่นใดที่ จะทาขึ้นกับบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ิรายการธุ รกิจปกติ และเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นตามนโยบายและ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
หลัก เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ กาหนดเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการส่ วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
11. กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่ องจาก
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นหรื อประชาชนทัว่ ไปโดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอก
ให้แจ้งในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะพิสูจน์
ได้ว่าตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
12. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
และของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญ
ต่อบริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรื อไม่ก็ตาม
13. กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึง
ความสัมพันธ์ และการทาธุ รกรรมกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
การประชุม
1. การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งตามปกติกาหนดให้จดั ขึ้น
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ ถ้าตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรื อไม่
อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมแทน
2. ในการเรี ยกประชุมให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมาย จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อ
ส่ งมอบให้ แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุ วนั เวลา สถานที่ และกิ จการที่ จะประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ ง ด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวัน
ประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
3. ในกรณี ที่กรรมการตั้งแต่ สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันนัดประชุม
ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
4. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์กระชุม
ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็ น
ประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
5. การวิ นิ จฉั ยชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถื อคะแนนเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่ งมี ห นึ่ งเสี ยงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่ก รรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดๆไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6. ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสถานที่ ที่ประชุ มนั้นอาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนื อไปจากท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กาหนด
สถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสถานที่ประชุม
7. เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน สิ บสี่ วนั จัดเก็บรายงานการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวนดังนี้
1.

นายสุเทพ บุระมาน

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร

2.

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

3.

นายภรต พัฒการี ย์

รองประธานกรรมการบริ ษทั คนที่ 1

4.

รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5.

นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6.

ดร.นิคม ชมภูหลง

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

7.

ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์

กรรมการอิสระ

8.

นายโสภณ นุ่มทอง

กรรมการอิสระ

9.

ดร.สมใจ มณีวงษ์

กรรมการอิสระ

10. พลโทปฏิพล สมรรคจันทร์

กรรมการอิสระ

11. นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์

กรรมการ

12. นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

กรรมการ
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7.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริ หาร 4 ท่าน ดังนี้
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสุเทพ บุระมาน
กรรมการบริ หาร
3. นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน
กรรมการบริ หาร
4. นายภรต พัฒการี ย์
กรรมการบริ หาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารจานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ทาหน้าที่บริ หารจัดการและควบคุมกิจการของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย กฎบัตรฉบับนี้ทาขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน
2. คณะกรรมการบริ ษทั เลือกรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ ษทั หนึ่งคนหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
3. ประธานกรรมการบริ หารอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ หาร ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริ ห าร ต้องมีคุ ณ สมบัติแ ละไม่มีล ัก ษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ว ยบริ ษัท มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดว่ากรรมการบริ ษทั อาจ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
2. คณะกรรมการบริ หารจะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการบริ หาร คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
4. ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการบริ ห าร ว่ า งลงให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท เลื อ กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ เข้า เป็ น
กรรมการบริ หารแทน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจและงานบริ หารงานของบริ ษทั กาหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่างๆกาหนด
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หลัก เกณฑ์ในการดาเนิ น ธุ รกิ จเพื่ อให้ สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิ จ และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณษอนุ ม ัติ รวมทั้งติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ให้แนวนโยบาย กาหนดอานาจ หน้าที่ กากับดูแล ประสานงาน และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะทางาน หรื อคณะบริ หารพร้อม
ทั้ง พิจารณาและอนุมตั ิขอ้ เสนอต่างๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริ หารงานหรื อคณะทางาน
2. อนุมตั ิขอ้ เสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะทางานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงาน ดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
3. ศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับโครงการใหม่ ตามเห็นสมควร รวมถึงการทานิติกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
4. มีอานาจในการอนุ มตั ิเข้าลงทุน หรื อเข้าร่ วมลงทุนกับบุคคล นิ ติบุคคล ในรู ปแบบต่างๆ โดยอานาจการอนุ มตั ิใช้การคานวณ
ขนาดรายการของ หลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย “ข้อ 18.รายการประเภทที่ 3 คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์แล้วมีมูลค่าต่ากว่าร้อยละ สิ บห้า ” โดยนับรวมรายการ
อนุมตั ิยอ้ นหลัง หกเดือนก่อนรายการปั จจุบนั เข้าเป็ นมูลค่าเดียวกัน
5. กาหนด พิจารณา อนุมตั ิ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริ หารงานและการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อการดาเนินการใดๆ
อันมีผลผูกพันบริ ษทั
6. ให้คาแนะนา คาปรึ กษา กาหนดแนวนโยบาย อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและคณะทางานพิเศษ
7. มีอานาจอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กาหนดเงินเดื อน ค่าจ้าง สวัสดิการโบนัสบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่ งอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานบริ ษทั ซึ่ งมีตาแหน่ งตั้งแต่ผูจ้ ดั การขึ้น ไป รวมถึงรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อคณะทางานพิเศษต่างๆ
8. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9. มีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลใดๆ ให้ดาเนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบ
อานาจเพื่อให้บุคคลหรื อคณะบุคคลดังกล่าวมีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรและมีอานาจเปลี่ยนแปลง
แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอานาจนั้นๆ ได้
10. มี อานาจแต่ งตั้งประธานที่ ป รึ ก ษา หรื อ ที่ ป รึ ก ษา ของคณะกรรมการบริ ห าร ได้ต ามความเหมาะสมและมี อ านาจก าหนด
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลียง สวัสดิการ สิ่ งอานวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประปรึ กษา หรื อที่ปรึ กษา
11. คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ หาร มีอานาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ กาหนดระเบียบ
ข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. พิจารณาอนุมตั ิให้อานาจต่างๆ ในการดาเนินกิจการบริ หารงานแก่ผบู ้ ริ หารตามกฎระเบียบข้อบังคับ
13. มีอานาจอนุ มตั ิและเบิ กถอนเงินจากบัญชี ท้ งั หมดของบริ ษทั และใช้สินเชื่ อที่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินทุกแห่ งที่ บริ ษทั มีอยู่
รวมทั้งการขอเปิ ดบัญ ชี ต่างๆ และ/หรื อขอใช้สินเชื่ อในรู ปแบบต่างๆ กับธนาคารหรื อสถาบันการเงิน ทุก แห่ งตลอดจนน า
หลักทรัพย์ต่างๆ ของบริ ษทั ไปเป็ นหลักประกันหนี้ดงั กล่าวทั้งที่ตอ้ งจดทะเบียนหรื อไม่จดทะเบียนก็ตาม
การประชุม
คณะกรรมการบริ หารมีกาหนดการประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั และพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่จะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ โดยอาจเชิญ ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็นหรื อส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่ อผูถ้ ือหุ้นใน
รายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการบริ หารแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทยังคงกาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งก าหนดให้ มี
กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย สามท่าน โดยมีสมาชิกกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ดร.นิคม ชมภูหลง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมี รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ( Good Corporate
Governance) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกที่สาคัญในการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับ
ดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ให้มีการบริ หารที่ดี ถูกต้อง โปร่ งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ ในการเปิ ดเผยข้อมูลในราย งาน
การเงิน และเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย จึงตรากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั ต่อไปนี้
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้อง
เป็ นผูม้ ีความรู้ความเข้าใจ หรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรื อการเงิน
2. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
หน่วยงานกากับดูแลต่างๆ กาหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็ นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ใน
ลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ของตน
2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
▪ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรื อมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ ด้จนครบวาระ มีผล
ให้จานวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจานวนที่กาหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่
ให้ ค รบถ้วนในทันที ห รื ออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่ จานวนกรรมการไม่ค รบถ้วน เพื่อให้ เกิ ดความต่อเนื่ องในการ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งเท่านั้น
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเปิ ดเผยเพียงพอ โดยประสานกับ ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบในการจัดทา
รายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ กรณีมีรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาแต่ งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เปลี่ ยนตาแหน่ ง หรื อการเลิ ก จ้าง รวมถึงร่ วมประเมิน ผลการปฏิ บ ัติงานของหั วหน้าฝ่ าย
ตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดยผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั
7. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน พิจารณา
งบประมาณ และกาลังคนของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาอนุ มตั ิและให้ความเห็นชอบกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน ความเป็ นอิสระ รวมทั้งแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติ ดตามเพื่อให้
มัน่ ใจว่า ฝ่ ายบริ หารมีการดาเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
10. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กร และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
11. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดย
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12. สามารถเชิ ญฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่ วยงาน หรื อพนักงานบริ ษทั ฯ ที่ เกี่ ยวข้องมาชี้แจง ให้ขอ้ มูล หรื อให้ความเห็ นต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อขอให้จดั ส่งข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
13. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
การประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง และมีอานาจในการเรี ยกประชุมเพิ่มได้
ตามความจาเป็ น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจาเป็ นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วัน
3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ ในที่ประชุมหรื อติดภารกิจที่
จาเป็ น ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. การประชุมเป็ นการเฉพาะกับฝ่ ายบริ หาร หรื อผูต้ รวจสอบภายใน หรื อผูส้ อบบัญชี ต้องจัดให้มีข้ นึ อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทาได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้น
อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6. นาส่ งหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ในปี 2564 มีการประชุม 9 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และมีการประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก หน่วยงาน
บัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ไว้
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธาน
2. นายสุเทพ บุระมาน
กรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นควรให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทาง
ปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นธรรม เหมาะสมและโปร่ งใส เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
องค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยสามคน
คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการสรรหา ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการสรรหา ต้องมี คุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีล ัก ษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษัท มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม ปี
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการสรรหา คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
4. ในกรณี ที่ตาแหน่ งคณะกรรมการสรรหา ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่ จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการสรรหาที่เหลืออยู่
กระทาการในนามคณะกรรมการสรรหาไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการ
สรรหาแทน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ ษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาชื่อเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้นหรื อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง
3. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาควรมีการประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง โดยอาจเชิญ ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็นหรื อส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการสรรหาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยเจ็ดวันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวัน
ประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการเป็ นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4. ในวาระที่กรรมการสรรหา มีส่วนได้เสี ยในการพิจารณา ห้ามมิให้กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้น

การรายงานของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ้นใน
รายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธาน
2. นายภรต พัฒการี ย์
กรรมการ
3. นายสุเทพ บุระมาน
กรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นควรให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
แนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นธรรม เหมาะสม
และโปร่ งใส เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยสามคน
คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนโดยให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม ปี
2. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและกาหนดค่าตอบแทนจะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการกาหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษทั
4. ในกรณี ที่ตาแหน่งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนที่เหลืออยู่กระทาการในนามคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแทน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ และนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร การปรับอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ และนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั
3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง การปรับอัตราเงิน เดือน และผลตอบแทนอื่นๆ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
4. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
การประชุม
1. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง โดยอาจเชิญ ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็นหรื อส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
2. วาระการประชุ ม และเอกสารการประชุ มจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่าง
น้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการเป็ นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4. ในวาระที่กรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีส่วนได้เสียในการพิจารณา ห้ามมิให้กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนั้นเว้นแต่เป็ นการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการทุกคณะ
การรายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อ
ผูถ้ ือหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
ประธาน
2. นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการ
3. ดร.นิคม ชมภูหลง
กรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
รวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
สามารถกากับดูแล ตลอดจนให้คาปรึ กษาและกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ได้อย่างเหมาะสมและโปร่ งใส
เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยองค์ประกอบ
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจานวนอย่างน้อยสามคน
2. คณะกรรมการบริ ษทั เลือกคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี คนใดคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ใน
กรณีที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ ษทั หนึ่งคนหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
3. ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วาระการดารงตาแหน่ ง และพ้นจากตาแหน่ ง
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม ปี
2. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษทั
4. ในกรณี ที่ตาแหน่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่เหลืออยูก่ ระทาการในนามคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแทน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ เพื่อกาหนดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิขององค์กร
ที่ได้มาตรฐาน และเป็ นแนวทางที่ถูกต้อง

81

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
2. กากับดูแลให้คาปรึ กษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั สู่มาตรฐานสากล
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. คณะกรรมการก ากับดูแ ลกิ จการมีค วามรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรงตามหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมาย
การประชุม
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง และมีอานาจในการเรี ยก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็ น โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่ เห็ นสมควร
มาร่ วมประชุมให้ความเห็นหรื อส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
2. ในการประชุ มคณะกรรมการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดี ทุก ครั้ง องค์ป ระชุ ม ต้องประกอบด้วย กรรมการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดีเป็ น
จานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีท้ งั หมดที่มีอยู่ในตาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม
3. ในการออกเสี ยงกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีลงมติ โดยมีสิทธิออกเสี ยงคนละ 1 เสี ยง และใช้คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ที่การลงมติโดยมีเสี ยงเท่ากัน ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด
การรายงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ต่อผูถ้ ือหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสุเทพ บุระมาน
กรรมการ
2. นายภรต พัฒการี ย์
กรรมการ
3. นายโสภณ นุ่มทอง
กรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นควรให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
แนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็จในระดับองค์กร
องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยสามคน
คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยให้มี วาระการดารงตาแหน่งคราวละ สามปี
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการบริ หารความเสี่ ยง คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษทั
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยง ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการบริ หารความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ก ระทาการในนามคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงไปพลางก่อน จนกว่ าคณะกรรมการบริ ษัท จะเลือกบุคคลซึ่ งมี
คุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยงแทนหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนิ นงานการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง
2. กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริ หารความเสี่ ยงประสบความสาเร็ จโดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญและคานึ งถึงความเสี่ ยง
ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ที่สอดคลองกับธุรกิจของบริ ษทั เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับ ความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้พร้อม ทั้งติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุ งแผนการดาเนินงานเพื่อลด ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ

83

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
4. รายงานการกกากับผลประเมินความเสี่ยง และการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบเป็ นประจาใน
กรณีที่มีเรื่ องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีอานาจในการตั้งคณะทางานได้ตามที่เห็นสมควร
การประชุม
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีการประชุมอยางน้อยปี ละสองครั้งโดยอาจเชิญ ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็น หรื อส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการ บริ หารความเสี่ ยงล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
7 วันทาการ
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้อง ประกอบด้วยกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นจานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4. กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
5. ในการออกเสียงกรรมการบริ หารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ใน
กรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด
การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผู ้
ถือหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
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7.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผ้ บู ริหารจานวน 4 ท่าน ดังนี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่ อผู้บริหาร
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
นายสุเทพ บุระมาน
นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน
นางสาวมณฑา คงคา

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีดงั นี้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง
(2) ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องมีจานวนที่พอเพียง ที่จะทาให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
(3) ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตรามาตรฐานผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนอกจากนี้ ยงั พิจารณา
จากงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น เป็ นคณะอนุกรรมการเพื่อทางานในเรื่ องสาคัญ
(4) กรรมการบริ หารจะได้รับค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการดาเนินการของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน
(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ให้กบั ผูบ้ ริ หาร ดังนี้
2563
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บมจ.ทุ่งคา ฮาเบอร์
เงินเดือน
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ท่าน

รวมเป็ นเงิน (บาท)

2564
ท่าน

10,103,136
3

94,152

4

2563
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บ.สกายคลิฟฟ์
เงินเดือน
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ท่าน

รวมเป็ นเงิน (บาท)

-

ท่าน
-

2563
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บ.ชลสิน
เงินเดือน
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ท่าน

รวมเป็ นเงิน (บาท)

-

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
2564

ท่าน

-

64,667
2564

-

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
9,256,388

-

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
-

เลขานุการบริษัท
เลขานุ การบริ ษทั มีบทบาทที่สาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งภายในได้แก่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรื อฝ่ ายจัดการและภายนอกได้แก่ระหว่างบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นและหน่วยงานกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ แต่งตั้งให้นายสมชาย ไกรสุ ทธิ วงศ์ ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อ
รับผิดชอบในการดู แลและให้ค าแนะน าแก่ คณะกรรมการและผู บ้ ริ ห ารเกี่ ยวกับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริ ษัทต้องปฏิ บัติตามรวมถึงให้ ขอ้ มูล
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ ดีดูแลให้การดาเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องและการประชุมผูถ้ ือหุ้น,จัดทาและจัดเก็บเอกสารสาคัญของบริ ษทั รวมทั้งการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงาน
กากับดูแล, การจัดปฐมนิเทศ กรรมการใหม่และการส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

7.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับพนักงาน
บริ ษัท ฯ มี พ นัก งานทั้งหมด 68 คน โดยในปี 2564 บริ ษัท ฯ ได้จ่ ายผลตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งานจานวนทั้งสิ้ น 38.92 ล้านบาท ซึ่ ง
ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เป็ นต้น
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
บริษัท
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บจ.ชลสิน
บจ.สกายคลิฟฟ์
บจ.ทรัพยากรสมุทร
บจ.89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์
บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด
บจ.สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
รวม

จานวนพนักงาน
58
8
2
68

ค่าตอบแทนพนักงาน
37.72
0.81
0.39
38.92

7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่น ๆ
รายชื่ อผู้ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรง
• ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวมณฑา คงคา
• ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
นายประมวล ชินวิวฒั นกุล
• เลขานุการบริ ษทั
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์
• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นายวีระยุทธ ก่อเกียรตินารา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/CFO
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชี เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท รอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่
ชื่ อบริษัทผู้จ่าย
1.
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
2.
บริ ษทั ชลสิน จากัด
3.
บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
4.
บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด
5.
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
6.
บริ ษทั เพียวเนอร์ จ้ ี จากัด
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
1,850,000
690,000
160,000
140,000
400,000
540,000
3,780,000

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ ได้จดั ตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชี พสาหรั บพนักงาน เพื่อเป็ นสวัสดิ การที่ ดีซ่ ึ งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อขวัญและกาลังใจในการทางาน
เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริ ษทั จ่ายสมทบให้ในอัตราร้ อยละ 5
โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งมีท้ งั หมด 5 กองทุน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชลสิน จากัด
บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิ น้ าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริ ษทั จะทบทวนและกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ เพื่อปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ดาเนิ นธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควบคู่กบั แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มอบหมายการทางานด้านต่างๆ ผ่านคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริ ษทั เพื่อนาไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรรวมถึงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการกากับดูแล
ความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร หรื ออื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
การสรรหากรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระ จานวน 1 ท่าน จากจานวนกรรมการสรรหาทั้งหมด
3 ท่าน มีห น้าที่รับผิดชอบในการพิ จารณาคัดเลือกและกลัน่ กรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนาชื่อเสนอต่อที่ ป ระชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุ รกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็ นผู ้
มีความรู้ในเรื่ องการบริ หารธุรกิจและมีโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย
โดยในปี 2564 บริ ษทั ได้มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพื่อทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก/พ้นวาระจากการดารงตาแหน่ง
ครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น จานวน 4 ท่าน ได้แก่
•
•
•
•

นายสุเทพ บุระมาน
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
นายไพศาล อิทธิธรรม

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั

และพิจารณากรรมการท่านเดิมที่ครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ปี 2564 จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ได้แก่
•
•
•

นายสุเทพ บุระมาน
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์แ ละวิธีการสรรหาบุคคลที่ มีคุ ณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
โดยในการสรรหาได้พิจารณากลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนิ น งานของบริ ษัท และเข้าใจในธุ รกิ จของบริ ษัท เป็ นอย่างดี และสามารถบริ ห ารงานให้ บ รรลุ วตั ถุป ระสงค์ เป้ าหมายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
การเข้าร่ วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะจัดเป็ นประจาเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการบริ หารบริ ษทั โดยในปี 2564 มีรายละเอียดการเข้าร่ วม
ประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้
เข้าประชุม
รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง

จานวนครั้ง
ทั้งหมด

จานวนที่
เข้าประชุม

1

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร

8

7

2

รศ.ดร.ธาริ นีพงศ์สุพฒั น์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

8

8

3

นายนิพนธ์กีรติพิทยาภรณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

8

8

4

นายไพศาล อิทธิธรรม

7

1

5

นายสุเทพ บุระมาน

8

8

6

นายภรต พัฒการี ย์

กรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

8

8

7

นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

กรรมการอิสระ

8

8

8

นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์

กรรมการ

8

5

9

นายโสภณ นุ่มทอง

กรรมการอิสระ

8

7

10

นายสมใจ มณีวงษ์

8

5

11

นายนิคม ชมภูหลง

8

7

12

นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

8

6
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัท ก าหนดให้ การเสนอชื่ อและใช้สิท ธิ ออกเสี ยงแต่ งตั้งบุ ค คลเป็ นกรรมการในบริ ษัท ย่อยและบริ ษัท ร่ วม ต้องได้รับ อนุ ม ัติจาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว มีหน้าที่ ดาเนินการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ เช่น การควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายของบริ ษทั เป็ นต้น และบริ ษทั ได้
กาหนดให้บุคคลที่รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่
ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดาเนิ นการโดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษทั

การติดตามให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจธุรกิจ โดย
ส่งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 1) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 2) การดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและเป็ น
ธรรม ค านึ งถึ งผลประโยชน์ สู งสุ ดของผู ้มีส่ วนได้เสี ย 3) การรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม 4) การดู แ ลสิ่ งแวดล้อม อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน 5) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 6) การควบคุมภายใน ซึ่งผลจากการติดตามพบว่า บริ ษทั ได้ดาเนินการ
ตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

การต่อต้านทุจริตคอร์ รัปชัน
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใสและตระหนักถึงความสาคัญในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยได้ดาเนิ นการกิจการอย่าง
ถูก ต้องกฎหมาย เป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม ในการนี้ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน บริ ษัทมีก าร
ดาเนินการดังนี้
• จัดให้มีระบบบริ หารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมโดยมีสื่อสารและเผยแพร่ ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้รับทราบ
และเข้าใจถึงแนวปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
• กาหนดระเบียบจัดซื้ดจัดจ้าง ขั้นตอนการปฏิบตั ิ และมีการกาหนดอานาจอนุ มตั ิในแต่ละขั้นตอนและระดับอย่างเหมาะสม โปร่ งใส ไม่ขดั
ต่อกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็ นประจา
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชันและการดาเนิ นงานที่ไม่เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่ดี
• จัดให้มีนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุก
รายการ รวมทั้งกาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
• กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรียน
(Whistle Blowing Policy)
วัตถุประสงค์
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
เพื่อสนับ สนุ น และเปิ ดโอกาสให้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับ การกระท าผิ ด
กฎหมาย จริ ยธรรมธุ รกิจ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องผ่านกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการอิสระ เพื่อ
พิจารณากาหนดกระบวนการในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง รวมทั้งกาหนดมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
ช่ องทางการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรียน
ในกรณี ที่พบเห็นการกระทาที่สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้
1.

ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

2.

ส่งทางไปรษณีย์

:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการอิสระ
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230

3.

ทางอีเมล์

:

accommittee@tongkahharbour.com

4.

เว็บไซด์

:

www.tongkahharbour.com

กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรียน
1.

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน บริ ษทั จะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุ การบริ ษทั หรื อหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ รวมถึงประมวลผล และกลัน่ กรองข้อมูล เพื่อพิจารณา
ขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสม ในกรณี ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริ ง ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจะนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการหรื อกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง เพื่อดาเนินการพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.

หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริ งดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดาเนิ นการแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาสัง่ การและกาหนดแนวทางการดาเนินการแก้ไข และกาหนดบทลงโทษต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรียน
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้แก่ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนที่ แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนด้วยเจตนาที่ สุจริ ต จะได้รับความคุม้ ครองจาก
บริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.

ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถเลื อกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยนั้นจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถรายงาน
ความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ หรื อบรรเทาความเสี ยหายได้สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น

2.

ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรื อ
ข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้ แล้วดาเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริ งเพียงใดหรื อไม่

3.

บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูแ้ จ้ง
เบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
4.

กรณี ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจ
เกิดความเดือดร้อนเสี ยหาย สามารถร้องขอให้บริ ษทั ฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษทั ฯ อาจกาหนดมาตรการ
คุม้ ครองโดยผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่ าเป็ นเรื่ องที่
มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรื อความไม่ปลอดภัย

5.

ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม

การแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรียนที่เป็ นเท็จ
หากบริ ษทั ฯ พบว่าการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อการให้ถอ้ ยคาหรื อข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็ นการกระทาที่มีเจตนา
ไม่สุจริ ต เป็ นเท็จ และตั้งใจให้เกิ ด ความเสี ยหาย ในกรณี เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริ ษัทฯ แต่ห ากเป็ น
บุคคลภายนอก ซึ่งการกระทานั้น ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย ทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย
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ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบ
ทานการประเมินการควบคุ มภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ การดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้มีความเป็ นระบบมากยิ่งขึ้น
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในประเมินระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายในขอบเขต
แผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
โดยสาระสาคัญและมาตรฐานของการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มี ดังนี้
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(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
ผูบ้ ริ หารได้สร้างบรรยากาศให้พนักงานในหน่วยงาน เกิดจิตสานึ กที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ จึงได้กาหนด
มาตรฐานสภาพแวดล้อมของการควบคุม โดย
1.1 การควบคุมแบบ Soft Control
การสร้างจิตสานึกและคุณภาพให้แก่พนักงาน เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่ งใส การมีความเป็ นผูน้ าที่ดี และความมีจริ ยธรรม
1.2 การควบคุมแบบ Hard Control
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้าง นโยบาย คาสั่ง และระเบียบปฏิบตั ิ เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะของการกระจาย
อานาจ มีการกาหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานระดับต่างๆ เพื่อให้การควบคุมและการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การบริ หารความเสี่ ยงนับเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญในการนาพาองค์กรให้บรรลุความสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์
ปั จจุบนั ที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ จึงพร้อมที่ จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิ ดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิ ด
กระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเหตุการณ์ที่เป็ นโอกาสในการบรรลุวตั ถุประสงค์ก็ตามซึ่งบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารดูแล
เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง อย่างไรก็ตามปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น จึงกาหนดให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้น เพือ่ ให้มีการติดตาม ประเมินผล และเสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุมเป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มน่ั ใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กาหนด
ขึ้นนั้นได้มีการนาไปปฏิบตั ิตามภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง ซึ่งฝ่ ายบริ หารจึงได้กาหนดมาตรฐานกิจกรรมการควบคุมโดย จัดให้มีกิจกรรมควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกัน ลดความเสี ยหาย หรื อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น และให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน เช่น
•
•

•

•
•

•

มีการกาหนดนโยบายและแผนงานโดยผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่กาหนดทิศทางขององค์กร และช่วยในการจัดการ
องค์กร การสัง่ การ กากับดูแล การติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
มีการสอบทานโดยผูบ้ ริ หาร โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างผลปฏิบตั ิงานจริ งกับแผนงาน งบประมาณ ซึ่งได้จดั ทา
ขึ้นไว้ล่วงหน้า ซึ่งผลการสอบทานทาให้ผูบ้ ริ หารเห็นภาพรวมว่าการดาเนินงานมีปัญหาด้านไหนบ้าง รวมถึงยังช่วยให้
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุซ่ ึงนาไปสู่การพิจารณาแนวทางแก้ไข
มีการควบคุมทางด้านกายภาพ เช่น การดูแลป้ องกันทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด สิ นค้าคงเหลือ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เอกสาร
สาคัญอื่นๆ และข้อมูลขององค์กรโดยมีการเก็บรักษาอย่างดีเพื่อป้ องกันการสู ญหาย รวมถึงการประกันภัย การจัดเวร
ยามรักษาการณ์ และการตรวจนับโดยการเปรี ยบเทียบจานวนที่มีอยูจ่ ริ งกับทางบัญชี
มีการแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยไม่มอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฎิบตั ิงานที่สาคัญ หรื อเสี่ ยงต่อความเสี ยหายตั้งแต่ตน้ จนจบ
กาหนดให้มีการอนุมตั ิรายการบัญชีและการปฎิบตั ิงาน เช่น
➢ การกาหนดให้มีการอนุมตั ิรายการปรับปรุ งทางบัญชีที่สาคัญ
➢ การอนุมตั ิการจ่ายเงิน
➢ การอนุมตั ิคาสั่งขายก่อนที่จะมีการส่ งสิ นค้า
มีการจัดทาเอกสารหลักฐาน สาหรับการดาเนินธุรกิจ งานโครงการต่างๆ หรื อระบบงานที่มีความสาคัญ โดยการจัดทา
หลักฐานที่เป็ นเอกสาร สัญญาหรื อเป็ นหนังสื อไว้ เช่น การทาสัญญากับผูซ้ ้ือ การทาสัญญากับคู่คา้

98

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
•

วางแนวทางหรื อกิจกรรมการควบคุมโดยกาหนดไว้ในระเบียบหรื อคู่มือการปฏิบตั ิงาน เช่น การกาหนดอานาจหน้าที่
ในการดาเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง งานคลังสิ นค้า งานบัญชีและการเงิน การบริ หารงานทรัพยากรบุคคล การปฏิบตั ิงาน
และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น

ทั้งนี้ การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ นกิจกรรมควบคุมหลัก ดังนี้
3.1 การควบคุมด้านบริหารจัดการ (Management)
บริ ษทั ฯ มีการควบคุมด้านบริ หารจัดการ ประกอบด้วยการจัดการ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด การ
บัญชี และการเงิน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดกิจกรรมโดยมีมาตรการการควบคุมภายในไว้ ดังนี้ เช่น
3.1.1 การจัดการ
• จัดองค์การที่เหมาะสม และปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
• กาหนดขอบเขตหน้าที่ และอานาจในการดาเนินการอย่างชัดเจน
• กาหนดนโยบาย และเป้าหมายประจาปี
• กาหนดแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• กาหนดระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ในเรื่ องต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
• มีการจัดประชุมและรายงานผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานเป็ นประจาทุกเดือน
3.1.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
• กาหนดผังการบริ หารงานขององค์กร และปรับปรุ งให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
• กาหนดขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานและพนักงานอย่างเหมาะสม
• กาหนดให้มีการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลเป็ นประจาทุกปี
• กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพพนักงานแต่ละคน
• การจ่ายค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง การหักค่าจ้างเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงาน
• มีการจัดหาความจาเป็ นในการพัฒนา ฝึ กอบรม โดยดาเนินการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก
3.1.3 การปฎิบัติตามข้อกาหนด
• มีการสอบทานกับหน่วยงานของรัฐซึ่ งมีหน้าที่กากับดูแล เช่น กรมสรรพากร หรื อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว
พิจารณาว่ามีการกระทาที่ฝ่าฝื นข้อกาหนดหรื อไม่ อะไรเป็ นสาเหตุของการฝ่ าฝื นข้อกาหนด
• ก าหนดบุ ค คลผู ้มี ค วามรู้ ประสบการณ์ และคุ ณ สมบัติ ที่ เหมาะสมเพื่ อ มี ห น้ าที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
3.1.4 ด้านบัญชี
• มีนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณ์
• มีระบบบัญชีที่ดี และอานาจดาเนินการ
• มีการจัดทางบการเงินที่เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
3.1.5 ด้านการเงิน
• มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานผูร้ ับ -จ่ายเงิน หน่วยงานตรวจสอบฯ หน่วยงานการเงินและ
หน่วยงานบัญชี ซึ่งสามารถตอบยันตัวเลขกันได้
• กาหนดคู่มือปฏิบตั ิงานด้านการเงิน พร้อมทั้งกาหนดผูม้ ีอานาจอนุมตั ิในแต่ละวงเงินในแต่ละเรื่ อง
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•
•

มีการถือเงินสดในมือโดยกาหนดวงเงิ นที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเน้นการไม่ถือเงินสดมากเกินความ
จาเป็ น
การจ่ ายเงิ น ช าระหนี้ ห รื อช าระค่ าผู ก พัน ต่ างๆ ต้องมี เอกสารการจ่ ายเงิ น พร้ อมทั้งหลัก ฐานประกอบให้
สมบูรณ์ตามระบบการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ

3.2 การควบคุมด้านวงจรธุรกิจที่สาคัญ (Business Cycle)
บริ ษทั ฯ มีการควบคุมด้านวงจรธุรกิจที่สาคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 วงจร ประกอบด้วย วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต
และวงจรการจัดหาเงิน โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดโดยมีมาตรการการควบคุมภายใน ในแต่ละวงจรไว้ดงั นี้ เช่น
3.2.1 วงจรรายได้
3.2.1.1 ด้านการขาย
• มีการแบ่งแยกหน้าที่กนั อย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงานขาย หน่วยงานคลังสินค้า หน่วยงานการเงิน
• กาหนดให้การขายสิ นค้าทุกรายการต้องมีการอนุมตั ิก่อนส่ งมอบสิ นค้า
3.2.1.2 การเก็บเงินจากลูกค้ า และการติดตามหนี้
• มีการกาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่เก็บเงินและติดตามหนี้
3.2.2 วงจรรายจ่าย
3.2.2.1 การแจ้งความต้องการขอให้ จัดหา
• มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิในการแจ้งจัดหา
• แจ้งจัดหาตามเงื่อนไขเวลาที่ได้ตกลงกับหน่วยงานจัดซื้อเพื่อป้องกันการจัดซื้อเร่ งด่วน
• ตรวจสอบรายการวัสดุคงคลังก่อนแจ้งจัดหา เพื่อให้มีวสั ดุคงคลังในปริ มาณที่พอเหมาะอยูเ่ สมอ
3.2.2.2 การจัดหา
• มีข้ นั ตอนในการคัดเลือกผูจ้ าหน่ายที่ดีที่สุดในเรื่ องของคุณภาพ ราคา และการส่งของ
• กาหนดวิธีการในการจัดหาโดยพิจารณาจากมูลค่าของวัสดุหรื อบริ การ การจ้างงานและจานวนผูเ้ สนอ
ขาย เช่น การตกลงราคา การประกวดราคา
3.2.2.3 การจ่ายชาระหนี้
• มีการอนุมตั ิชาระหนี้
• กาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจ่ายชาระหนี้
• ใบสาคัญที่จ่ายเงินแล้ว มีการทาเครื่ องหมายเพื่อป้องกันการจ่ายซ้ า
3.2.3 วงจรการผลิต
3.2.3.1 การวางแผนการผลิต
• มีการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขาย
• มีวางแผนการผลิตประจาปี สัปดาห์ หรื อเดือน และมีการประเมินผลอย่างมีระบบ
• มีการจัดกาลังพลให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และลักษณะการปฏิบตั ิงาน
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3.2.3.2 การดาเนินการผลิต
• กาหนดอานาจในการสั่งการผลิต
• จัดทาใบเบิกวัสดุซ่ ึงมีการอนุมตั ิถูกต้อง และตรงกับรายการผลิตประจาวัน สัปดาห์ เดือน
• ประเมินผลการปฏิบตั ิงานจริ งกับแผนการใช้เครื่ องจักร แผนการซ่ อมบารุ ง และแผนการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ เป็ นประจาวัน สัปดาห์ หรื อเดือน
3.2.3.3 การบริหารคลังสินค้า
• มีการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างการรับสินค้า การส่งสิ นค้า การผลิต และ
หน่วยงานบัญชี
• การรับจ่ายสินค้า เข้าหรื อออกจากคลัง มีการอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจ
• มีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงคลัง วัสดุอะไหล่ อยูเ่ ป็ นประจา
• มีการทารายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลที่ได้จากการนับกับบัญชี และมีการอนุมตั ิโดยผูร้ ับผิดชอบ
ก่อนปรับปรุ งบัญชี
3.2.4 วงจรการจัดหาเงิน
3.2.4.1 การออกหุ้นทุน/เพิ่มทุน
• มีการจัดทารายละเอียดวิเคราะห์ทุน โดยแสดงรายละเอียดหุ้นจดทะเบียน มูลค่าต่อหุ้น หุ้นที่ออก หุ้น
จอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยกชาระค่าหุ้น
• มีการติดตามเรี ยกเก็บเงินลูกหนี้ค่าหุ้น
• มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อจากัด ข้อบังคับที่สาคัญของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุน

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information and Communication)
บริ ษทั ฯ มีระบบสารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ที่ สามารถเชื่ อมโยงกันได้อย่างทัว่ ถึงซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้กาหนดมาตรฐานระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยงานสื่ อสารองค์กรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศและการสื่ อสารให้ ฝ่ายบริ หารและ
พนักงานอย่างเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่จาเป็ นต้องใช้สารสนเทศในรู ปแบบที่เหมาะสมและทันแวลา และกาหนดให้มีช่องทางใน
การรับฟั งข้อคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่ องทางที่ สะดวก โดยมีการติ ดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
เพื่ อให้ ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษัท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รองรั บ กับ ความต้องการของฝ่ ายบริ ห ารในการน าข้อ มูล ที่ สาคัญ มาใช้
ประกอบการตัดสินใจโดยปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการดาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
4.1 พัฒนาระบบช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
4.2 กิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร
4.3 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
4.4 กิจกรรมสื่อสารองค์กร
4.5 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4.6 การสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร
4.7 กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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(5) ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring)
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ น
อิสระทาหน้าที่ในการตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงานของระบบต่างๆ
ในบริ ษทั และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring)
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้าง บริ ษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด (“DIA”) ให้ทาการตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ่ งครอบคลุมกระบวนการปฎิบตั ิงาน 6 กระบวนการ ประกอบด้วย ระบบการควบคุมรายได้จากการขายสิ นค้า ระบบการควบคุม
บัญชีลูกหนี้ ระบบการควบคุมการรับเงินประจาวัน ระบบการควบคุมทรัพย์สินถาวร ระบบการควบคุมซื้ อและเจ้าหนี้ในประเทศ ระบบควบคุมการ
จ่ายเช็คและรายงานฐานะการเงินประจาวัน ซึ่งรายงานสิ่ งที่ตรวจพบจากสอบทาน พร้อมข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุ งในแต่ละกระบวนการ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ DIA มาปรับปรุ งเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ สาหรับแต่ละกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และจากการติดตามผลการปรับปรุ งพบว่าบริ ษทั ฯ ได้แก้ไขปรับปรุ งประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ
ได้อย่างครบถ้วน
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9.2 รายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯมีลกั ษณะเป็ นความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยเงื่อนไขของการทารายการเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั กล่าวคือ
อัตราดอกเบี้ยใช้อตั ราดอกเบี้ยตามต้นทุนของเงินทุนของผูใ้ ห้กรู้ วมทั้งผูใ้ ห้กมู้ ิได้มีการคิดค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่ม
รายการระหว่างกันซึ่ งเป็ นความช่วยเหลือทางการเงินหลักดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯรวมทั้ง
ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯเรื่ องหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิ ดเผยรายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
จดทะเบียน
มาตรการหรื อขั้นตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ พยายามให้มีรายการที่เกี่ยวโยงกันให้นอ้ ยที่สุดหรื อหลีกเลี่ยงการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ บริ ษทั ฯ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้เมื่อถึงกาหนด ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ มีการเข้าทารายการ
ระหว่างกัน (บริ ษทั ฯ มีมาตรการการอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน) ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
อนุมตั ิให้รายการระหว่างกัน/รายการเกี่ยวโยงกัน ของบริ ษทั ฯ ต้องปฎิบตั ิดงั นี้
1. การให้ หรื อ รับ ความช่ วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
จานวนเงิน (1)
ขั้นตอน
1.1 ตั้งแต่ 1 บาท ถึงน้อยกว่า 20 ล้านบาท (ต่อคราว)
- เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ทันที
(ประมาณ 1 ถึง 570,000.-เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ)
- ส่งเรื่ องให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป (ต่อคราว)
- เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที
( ประมาณ 570,000.-เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ)
- ส่งเรื่ องให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
- ส่งเรื่ องให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ

และ
และ
และ

2. การสั่งซื้อสินค้าหรื อบริการ หรื อเข้าทาสัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาเข้าร่ วมทุน สัญญาตัวแทน ฯลฯ
จานวนเงิน (1) (2)
ขั้นตอน
2.1 ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
- เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ทันที
และ
(ประมาณ28,000.-ถึง 570,000.-เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ) - อาจจะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิดว้ ยในบางกรณี
เช่น ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป (ยกเว้นเช่าอสังหาฯไม่เกิน 3 ปี )หรื อเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ / บริ การ
2.2 ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป
- เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที
และ
(ประมาณ 570,000.-เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ)- ส่งเรื่ องให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
และ
- อาจจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิดว้ ยในบางกรณี เช่น ไม่มี
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป หรื อ เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ / บริ การ
(1)
(2)

เป็ นจำนวนเงินที่อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินของกิจกำร และหรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์ฯ ซึ่ งอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
ยกเว้ นรำยกำรธุรกิจปกติ เช่ น ซื ้อวัตถุดิบ ซื ้อวัสดุใช้ ไปในกระบวนกำรผลิต ซื ้อ-ขำย สิ นค้ ำคงเหลือ ฯลฯ
ไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งหรื อส่ งรำยงำนให้ ทรำบ แต่ ถ้าเป็ นการทารายการต่ อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้ องมีเงื่อนไขการค้ าทั่วไปด้ วย มิฉะนั้นต้ องปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนข้อ 2.1 หรื อ 2.2 ไม่ว่ำจะมีมูลค่ ำเท่ ำไรก็ตำม
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนอกจากนี้ รายการระหว่างกันต่างๆ ต้องได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ด้วย รายการระหว่างกัน / รายการเกี่ยวโยง ซึ่งเข้าข่ายต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จะได้รับการรายงานตามเกณฑ์และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จด
ทะเบียน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทย่อย
รายการธุรกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการบริ หารจัดการให้บริ ษทั ย่อย และมีค่าใช้จ่ายจากการจ้างบริ ษทั ย่อยดาเนินการบดย่อยหิน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
หน่วย : บาท

รายการ

รายได้ค่าบริ หาร

รายจ่ายค่าจ้าง
ย่อยหิน

บริษัท
ชลสิน
จากัด

42,000

บริษัท
สกายคลิฟฟ์
จากัด

บริษัท
ทรัพยากรสมุทร
จากัด

84,000

บริษัท
89 แคปริคอร์ น
ดีเวลลอปเมนท์
จากัด

84,000

บริษัท
เพียวเนอร์ จี้
จากัด

บริษัท
สวัสดีเอ็นเนอร์ ยี่
โฮลดิง้

ความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล

จากัด

84,000

-

ค่าบริ การกาหนดตาม
สัญญาและมีความ
เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับราคาตลาด
ค่าบริ การกาหนดตาม
สัญญาและมีความ
เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับราคาตลาด

รายการเช่ าหรื อให้ เช่ าอสั งหาริมทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ ษทั ย่อยเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็ นที่ทางาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

บริษัท ชลสิ น จากัด

บริษัท สกายคลิฟฟ์
จากัด

บริษัท เพียวเนอร์ จี้
จากัด

รายได้ค่าเช่า
พื้นที่

59,520

119,040

120,240

บริษัท สวัสดีเอ็น
เนอร์ ยี่โฮลดิง้ จากัด

ราคาค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่า มีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด
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บริษัท ทีเอชแอล
พาวเวอร์ จากัด

บริษัท 89 แคปริคอร์ น
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

119,040
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
รายการให้ หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
รายการที่ เกี่ ยวโยงกันโดยส่ วนใหญ่ เป็ นการให้ กู้ยืม เงิน ระยะยาวแก่บ ริ ษทั ย่อยและกู้ยืมเงิ น ระยะยาวจากบริ ษัทย่อย โดยมี
สัญญาและข้อตกลงระหว่างกันในประเด็นหลักๆดังนี้
ลักษณะของสัญญา
: เงินกูร้ ะยะยาว
เหตุผลของการกูย้ ืม
: เพื่อจัดสรรเงินทุนสาหรับโครงการของบริ ษทั ย่อย
อัตราดอกเบี้ย
: คิดที่อตั ราต้นทุนเฉลี่ยของดอกเบี้ยธนาคาร
การเปิ ดเผยข้อมูล
: มีการรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้นตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งรายไตรมาส และ
ประจาปี
การอนุมตั ิดาเนินการ
: มีการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี, ที่ปรึ กษากฎหมาย, คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ ซึ่งเห็นสมควรว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
สอดคล้องกับการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
หน่วย : บาท
รายการ

บริษัท 89
แคปริคอร์ น

บริษัท ชลสิ น
จากัด

บริษัท ทีเอชแอล
พาวเวอร์ จากัด

บริษัท สวัสดี เอ็น
เนอร์ ยี่ โฮลดิง้
จากัด

บริษัท
เพียวเนอร์ จี้
จากัด

บริษัท
สกายคลิฟฟ์
จากัด

บริษัท ทรัพยากร
สมุทร จากัด

ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ความสัมพันธ์/เกี่ยวโยง

60,690,402.58
1,168,195.61
583,150.00

17,656.40
9,960,000.00
135,123.29
ไม่มี
สกายคลิฟฟ์ ถือ
หุ้น 99.90%

มีกรรมการ
และผูถ้ ือหุ้น
ร่ วมกัน

747,762.37

2,620,468.43

68,233,169.59
4,167,387.30
2,661,000.00
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ถือหุ้น 88.19%
มีกรรมการและผู ้
ถือหุ้นร่ วมกัน

ถือหุ้น 98.00%
มีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

ถือหุ้น 58.80%
มีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

ถือหุ้น 100%
มีกรรมการ
และผูถ้ ือหุ้น
ร่ วมกัน

ถือ 94.99%
มีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

ถือหุ้น 99.99%
มีกรรมการและผู ้
ถือหุ้นร่ วมกัน

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯที่ผ่านมาบริ ษทั ฯมีรายการระหว่างกันเฉพาะกรณี ที่มี
ความจาเป็ นเท่านั้นกล่าวคือการรับความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะทารายการระหว่างกันเว้นแต่เฉพาะรายการที่เข้าข่าย
มีเหตุจาเป็ นเท่านั้นซึ่ งรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็ นรายการที่ดาเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไม่มีรายการใดเป็ นพิเศษไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อยบริ ษัทร่ วมบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องและผูถ้ ือหุ้น ส่ วนนโยบายการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับกิจกา รที่
เกี่ยวข้องกันกาหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กาหนดให้กบั บุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็ นไปตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

105

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 งบการเงิน

งบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
หนีสินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้า
- กิจการอืน
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลภายนอก
ส่วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากคดีความ
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

3.6
15
3.7
16
17
18

3.8
17
19
27.5
25
20

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

6,651,562.40
39,730,033.11
2,040,000.00
40,300,000.00

51,578,227.42
52,599,257.05
8,466,715.00
40,300,000.00

6,651,562.40
31,008,195.42
3,308,050.22
-

41,295,145.92
1,284,000.00
37,931,821.40
9,595,662.11
-

1,029,693.24
61,623,355.20
9,367,876.33
160,742,520.28

962,730.10
41,875,034.19
12,261,475.51
208,043,439.27

1,029,693.24
61,519,659.17
8,388,765.29
111,905,925.74

962,730.10
38,512,982.73
10,338,838.07
139,921,180.33

1,427,655.20
10,118,840.75
175,539,796.88
54,022.12
5,022,546.81
192,162,861.76
352,905,382.04

2,457,348.44
12,013,700.51
103,853.45
5,494,702.07
20,069,604.47
228,113,043.74

85,151,395.29
1,427,655.20
10,044,778.32
16,464.94
96,640,293.75
208,546,219.49

90,659,050.42
2,457,348.44
10,436,441.01
3,600,000.00
107,152,839.87
247,074,020.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

_____________________________________ กรรมการ

_____________________________________ กรรมการ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุ น้ ละ 0.92 บาท
หุน้ สามัญ 2,066,139,693 หุน้
ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุ น้ ละ 0.92 บาท
หุน้ สามัญ 1,589,338,273 หุน้
ทุนทีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ปี 2564 - หุน้ สามัญ 1,591,726,638 หุน้
ปี 2563 - หุน้ สามัญ 1,589,338,273 หุน้
ส่วนเกิน(ส่ วนตํา) มูลค่าหุน้ - สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ น้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

-

1,900,848,517.56

1,900,848,517.56
1,462,191,211.16

21

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

1,462,191,211.16

1,464,388,506.96
139,846,603.04

1,462,191,211.16
132,490,438.84

1,464,388,506.96
139,846,603.04

1,462,191,211.16
132,490,438.84

1,711,642.77
(563,897,481.89)
(46,673.54)
1,042,002,597.34
32,052,352.02
1,074,054,949.36

1,711,642.77
(374,276,619.69)
(7,430.22)
1,222,109,242.86
80,492,169.81
1,302,601,412.67

1,711,642.77
(162,247,816.22)
1,443,698,936.55
1,443,698,936.55

1,711,642.77
32,521,212.58
1,628,914,505.35
1,628,914,505.35

1,426,960,331.40

1,530,714,456.41

1,652,245,156.04

1,875,988,525.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

_____________________________________ กรรมการ

_____________________________________ กรรมการ
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เมือวันที 30 เมษายน 2563 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 22/2563 ได้มีมติอนุ มตั ิ การเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้
จาก บาท เป็ น บาท โดยจํานวนหุ้นจะลดลงจากจํานวน , , , หุ้น เป็ นจํานวน , , , หุ ้น และ
ได้ยนขอจดเปลี
ื
ยนแปลงมูลค่าหุน้ ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วเมือวันที พฤษภาคม
ทังนีบริ ษทั ฯ
ได้ออกหนังสื อแจ้งเจ้าหนี โดยให้ระยะเวลา วัน ในการคัดค้าน ซึ งครบกําหนดคัดค้านแล้วในวันที กรกฎาคม
ปรากฎว่าไม่มีเจ้าหนีรายใดคัดค้าน และเมือวันที สิ งหาคม
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนลดทุนและ
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อนายทะเบียนบริ ษทั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมือวันที สิ งหาคม
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที /
ได้มีมติ อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษ ทั
จํา นวน 438,657,306.40 บาทโดยจํา นวนทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม 1,462,191,211.16 บาท เป็ น 1,464,388,509.00 บาท
มูลค่าทีตราหุ้นละ 0.92 บาท
บริ ษทั ฯ ได้ออกจําหน่ายหุ้นสามัญ ดังนี;
21.4 หุน้ สามัญจํานวน 2,388,368.26 หุ้น แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Rights Offering) ในราคาหุ ้นละ 4 บาท เป็ นเงินรวม 9,553,473.04
บาท และได้จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วเพิมขึนจํานวนเงิน 2,197,298.80 บาท และเมือวันที ตุลาคม
บริ ษทั ฯ
ได้ด าํ เนิ น การจดทะเบี ยนเพิ มทุ น และแก้ไขหนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ต่อนายทะเบี ยนบริ ษ ัท กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ แล้ว
ภายหลังการเพิมทุนและการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนทีออกจําหน่ายและชําระแล้ว ดังนี

รายการ
หุ้นสามัญจดทะเบียน
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2558
18 ตุลาคม 2558
31 ธันวาคม
17 กรกฎาคม
19 กรกฎาคม
10 พฤษภาคม
5 สิ งหาคม
ตุลาคม

จํานวนหุน้
(หุ้น)
756,939,463
756,939,463
24,156,939,463
24,156,939,463
20,402,222,606
24,482,667,127
20,661,397,549
1,589,338,273
2,066,139,693
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ทุน

จํานวนเงิน
(บาท)
756,939,463.00
756,939,463.00
24,156,939,463.00
24,156,939,463.00
20,402,222,606.00
24,482,667,127.00
20,661,397,549.00
1,462,191,211.00
1,900,848,517.56

27.4

คดีเรี ยกร้องค่าชดเชยพิเศษจากการย้ายสถานประกอบการ
เมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2565 อดีตพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ยืนฟ้องต่อศาลแรงงานกลางเรี ยกร้องค่าชดเชยพิเศษจากการ
ย้ายสถานประกอบการ เป็ นจํานวนเงิน 525,000 บาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ขณะนีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลแรงงานกลาง

หนีสิ นทีอาจจะเกิดขึนจากคดีความ
27.5 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ในคดีลม้ ละลายของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ซึงเคยเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ได้ยืนคําร้ องขอให้ ศ าลมี ค าํ สังให้ เพิกถอนการชําระคื น เงิน กูย้ ืมแก่บริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั ฯ บริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด บริ ษทั แคปริ คอร์นดีเวลลอปเมนท์ จํากัด และบริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จํากัด ในระหว่าง
การดําเนินคดีลม้ ละลายจํานวนเงินรวมทังสิ น 175,539,796.88 บาท ซึ งศาลขันต้นและศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษได้มี
คําสังให้เพิกถอนการชําระเงินดังกล่าวแล้ว
28. เครื องมือทางการเงิน
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศน้อย เนืองจากรายการค้า
หลักของกลุ่มบริ ษทั ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศมีจาํ นวนไม่มาก โดยธุรกรรมหลักในต่างประเทศมีการทําสัญญาในสกุลเงินบาท
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาดในอนาคต ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ซึงผูบ้ ริ หารเชือว่าผลกระทบจากอัตราดอกเบียจะไม่มีนยั ยะต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
บริ ษ ทั ฯมี ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเกียวเนื องกับลูกหนี การค้า อย่างไรก็ตามเนื องจากปั จจุบ นั บริ ษ ทั ฯ ขายสิ น ค้าให้กับ
ลูกค้าทีมีความสามารถในการชําระหนีได้ดี บริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการเรี ยกเก็บหนีจาก
ลูกหนีเหล่านี
มูลค่ายุติธรรม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯ เชื อว่ามู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงิ นดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ลงทุนในบริ ษทั คริ ปอินเวสท์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย มีทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิตลั
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รบั อนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เมือวันที 31 พฤษภาคม 2565

________________________________ กรรมการ

_________________________________ กรรมการ
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ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินของบริ ษทั ฯ งวดปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นงบการเงินที่
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้นายวิจิตร
เจียมวิจิตรกุล และนายสุ เทพ บุระมาน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล และ
นายสุเทพ บุระมาน กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

…………………………………

2. นายสุเทพ บุระมาน

กรรมการบริ หาร

…………………………………
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขาการบริ หารและเทคโนโลยีการ

ประธานกรรมการบริ ษทั

ก่อสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
9.2

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายสุเทพ บุระมาน
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-

-
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
-2555-ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ
-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

-2555- ปัจจุบนั
-2556- ปัจจุบนั
-2556- ปัจจุบนั
-2560- ปัจจุบนั
-2561-ปัจจุบนั
-2561-ปัจจุบนั
-2563-ปัจจุบนั

-ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

-2557 - ปัจจุบนั
-2560 - ปัจจุบนั
-2557 - ปัจจุบนั
-2560 - ปัจจุบนั
-2560-ปัจจุบนั
-2561-ปัจจุบนั
-2561-ปัจจุบนั
-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการผูจ้ ดั การ
-รองประธานกรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
-บจ.ชลสิน
-บจ.สกายคลิฟฟ์
-บจ.89 แคปริ คอร์นดิเวลลอปเมนท์
-บจ. ทีเอชแอล พาวเวอร์
-บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
-THL MYANMAR CO., LTD.
-บจ.เพียวเนอร์จี

-บจ.สกายคลิฟฟ์
-บจ.ชลสิน
-บจ.89 แคปริ คอร์นดิเวลลอปเมนท์
-บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์
-บจ.สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
-THL MYANMAR CO., LTD.
-บจ.เพียวเนอร์ จ้ ี

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

3. นายภรต พัฒการี ย์
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
- พระนครเหนือ

4. รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการอิสระ

- วท.บ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- M.B.A. (Accounting) , Adelphi University
- Dr.rer.soc.oec(Accounting) University of Innsbruck

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
0.17

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ

-2560-ปัจจุบนั
-2558-ปัจจุบนั
-2553-2557
-2561-ปัจจุบนั
-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการบริ หาร
-กรรมการผูจ้ ดั การ
-หัวหน้าฝ่ ายขาย
-กรรมการ
-กรรมการ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
-บจ.อันดามัน เน็ทเวิร์ค ซิสเต็ม
-บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่
-THL MYANMAR CO., LTD.
-บจ.เพียวเนอร์ จ้ ี

-2555-ปัจจุบนั

-ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
-รองศาสตราจารย์

- บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

-2543-ปัจจุบนั
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ตาแหน่ ง

- คณะบริ หารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

5.นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการอิสระ

- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่ สงขลา
วิศวกรรมศาตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

6.ดร.นิคม ชมภูหลง

- มหาวิทยาลัยแพทย์เชบู ประเทศฟิ ลิปฟิ นส์ สาขาปฏิรูป
และพัฒนาองค์กร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

-2556-ปัจจุบนั

-กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

-

-

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

7.ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์

- มหาวิทยาลัยนเรศวร ศิลปศาสตร์ดุถษฎีบณ
ั ฑิต การ
พัฒนาสังคม

8.ดร.สมใจ มณีวงษ์

- มหาวิทยาขอนแก่น ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

-

-

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

9.นายโสภณ นุ่มทอง

- มหาวิทยาลัยศรรี นคริ นทรวิโรฒ บริ หารการศึกษา

10. นายไพศาล อิทธิธรรม
กรรมการ

- Ph.D. in Civil Engineering, University of California,
Los Angeles, U.S.A.
- Master’s Degree in Civil Engineering, Case Western
Reserve University, Cleveland Ohio, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Civil Engineering Case Western
Reserve University, Cleveland Ohio, U.S.A.

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

2.12

-
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

-2560-ปัจจุบนั
-2539-ปัจจุบนั

-กรรมการบริ หาร
-กรรมการ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
-บจ.ไทยทราน สมิชชัน่ อินดัสทรี

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

11.นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

- มหาวิทยาลัยแห่งฟิ ตส์เบิร์ก สาขาวิทยาศาสตร์การ
โทรคมนาคม

12.นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์

- มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขานิติศาสตร์บณ
ั ฑิต

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

-

-
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการบริ หาร

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

-2563-ปัจจุบนั
-2561-ปัจจุบนั

-กรรมการ
-เลขานุการบริ ษทั

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการบริษัทย่อย
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แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการบริษัทย่อย
กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมซึ่งดารงตาแหน่ งผู้บริหารในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่ อบริษัท

รายชื่ อผู้บริหาร

บมจ.
ทุ่งคา บริ ษทั
บริ ษทั
ฮา ชลสิน สกายคลิฟฟ์
เบอร์ จากัด
จากัด

บริษัทย่อย
บริ ษทั 89
บริ ษทั
แคปริ
ทรัพยากร
คอร์นดิเวล
สมุทร
ลอปเมนท์
จากัด
จากัด

บริ ษทั
ทีเอชแอล
เมียนมา
จากัด

บริ ษทั
เพียวเนอร์ จ้ ี
จากัด

1

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

X

/

/

-

/

/

/

2

นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์

-

/

/

-

/

-

-

3

นายสุเทพ บุระมาน

//

/

//

-

/

/

/

4

นางธาริ นี พงศ์สุพฒั น์

/

-

-

-

-

-

-

5

นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์

/

-

-

-

-

-

-

6

ดร.นิคม ชมภูหลง

/

-

-

-

-

-

-

7

นายภรต พัฒการี ย์

//

/

-

-

-

/

/

8

นายไพศาล อิทธิธรรม

//

-

-

-

-

-

-

9

ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์

/

-

-

-

-

-

-

10 ดร.สมใจ มณีวงษ์

/

-

-

-

-

-

-

11 นายโสภณ นุ่มทอง

/

-

-

-

-

-

-

12 นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

//

-

-

-

-

-

-

13 นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์

/

-

-

-

-

-

-

14 นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล

-

-

-

-

/

-

-

15 นายชนะ วงศ์สุภาพ

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

17 นายจอน ยังพิชิต

-

-

-

/

-

-

-

18 นายปราโมทย์ บันสิทธิ์

-

-

-

/

-

-

-

19 นายจอห์น ปี เตอร์ มิลล์ส

-

-

-

/

-

-

-

20 นายอึ้ง วาย ชอย

-

-

-

/

-

-

-

16

นายเอ็ดเวิร์ด เมิร์ฟ วิลเลี่ยม
โจนส์

หมายเหตุ: / = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริ หาร
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แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
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แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

ช่ วงเวลา

นายวีระยุทธ ก่อเกียรตินารา -บช.บ. บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
-ประกาศนียบัตรทางการตรวจสอบภายใน
The Institute of Internal Auditors Thailand
-Auditor in Charge Tools and Techniques
-Risk Management and Internal Control

119

ตาแหน่ ง

2559 - ปัจจุบนั -หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

และรายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ปรากฎอยูใ่ นส่วนที่ 1 ข้อ 1.2.3 หน้า 27-30

2. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-

ไม่มี

-

121

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

122

แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจาปี 2564

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์
สุ พฒั น์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ และ นายนิคม ชมภูหลง กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเป็ นอิสระภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับโดยคณะกรรมการบริ ษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุ ปประเด็นและข้อคิดเห็นในเรื่ องสาคัญ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2564 ของบริ ษทั ทุ่ง
คาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย โดยสอบทานประเด็นที่สาคัญ และมีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อหารื อกันอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับข้อมู ล
ในการจัดทางบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้องตามควร การจัดทารายงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทัว่ ไป
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นการเฉพาะ 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม เพื่อหารื อเกี่ยวกับประเด็น
สาคัญในการสอบบัญชี ความอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
และบริ ษทั ย่อย ตามแนวทางของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภายในอิสระ ซึ่ งไม่พบประเด็นหรื อข้อบกพร่ องที่ อาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ ตลอดจนฝ่ ายจัดการได้ดาเนิ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในอิสระอย่างต่อเนื่อง แสดง
ให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอ
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและฝ่ ายจัดการ ได้ให้ความสาคัญกับการบริ หาร
ความเสี่ ยง มีการประเมินทั้งปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบและแผนการจัดการความเสี่ ยง เพื่อป้ องกันหรื อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อการดาเนินธุรกิจให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อกากับดูแลการ
บริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยงจากรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ผลการตรวจสอบของผู ต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ่งสามารถเชื่อมัน่ ได้ว่าบริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
4. การพิจารณาเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ าสอบบัญชีประจาปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 โดยประเมินจากความเป็ นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
และทีมสนับสนุนของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จากัด มีคุณสมบั ติตามที่
กาหนดประกอบกับการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปี ที่ผ่านมาโดยรวมเป็ นที่น่าพอใจ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตั้ง นาง
ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ทะเบียนเลขที่ 4563 หรื อนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรื อนางสาวดรณี สมกาเนิ ด ทะเบียนเลขที่ 5007 หรื อ
นางสาวจารุ ณี น่วมแม่ ทะเบียนเลขที่ 5596 เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีซ่ ึงได้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและ
จะขออนุมตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ต่อไป
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 มิถุนายน 2565
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ธาริ นี
พงศ์สุพฒั น์ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ และ นายนิคม ชมภูหลง กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งกาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริ หารจัดการที่โปร่ งใส เปิ ดเผย ตรวจสอบได้ เป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2564 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีจดั ให้มีการประชุม 2 ครั้ง ซึ่งผลสรุ ปรายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การยกระดับด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเห็นชอบทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางให้ความชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน
2. ส่ งเสริมด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีได้กาหนดให้มีการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ตลอดจนการเปิ ดเผยผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นรายไตรมาสและรายปี และข้อมูลสาคัญสาหรับผูถ้ ือหุ้น
ผูล้ งทุน และประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งมีสาระครบถ้วน เพียงพอ เชื่ อถือได้และทันเวลา โดยผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น ระบบของตลาดหลักทรั พย์โดยมี ฝ่ าย
เลขานุการบริ ษทั เป็ นหน่วยงานในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
3. การตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิ ทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2564 โดยให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ มตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ ต้องตัดสิ นใจในที่ ป ระชุ มแก่ผูถ้ ือหุ้นเป็ นการ
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งแจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
เป็ นการล่วงหน้าก่อนจัดส่ งเอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งอานวยความสะดวกให้
ผูถ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่
4. ส่ งเสริมด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนดให้ผถู ้ ือหุ้นข้างน้อยเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
5. การให้ ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ เสี ย คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนจากการ
กระทาผิดกฎหมาย กระทาผิดจริ ยธรรมธุรกิจ รายงานการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรื อระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง รวมถึงยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้
หลัก จริ ยธรรมและแนวทางการก ากับดูแ ลกิ จ การที่ ดี ควบคู่ ไปกับการมีค วามรั บผิดชอบต่อ ผูถ้ ือหุ้น ลูก ค้า คู่ แ ข่ งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุ มชน สังคม
สิ่งแวดล้อม และพนักงานที่ชดั เจน
ในนามคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

(รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
15 มีนาคม 2565
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จรรยาบรรณธุรกิจ

Tongkahharbour Public Company Limited

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมขององค์กร
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็ นองค์กรชั้นนาในธุ รกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรแร่ พลังงานทดแทน อสังหาริ มทรัพย์ บริ หารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล เน้นการมีส่วน
ร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน”

พันธกิจ (Mission)
1.

ดาเนินธุรกิจโดยเน้นความเป็ นเลิศในทุกด้านตามหลักมาตรฐานสากลและมีบรรษัทภิบาล

2.

บริ หารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3.

เป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม โดยการดูแลรักษาใส่ ใจสิ่งแวดล้อม และความเป็ นอยูข่ องชุมชน

ค่านิยม (Core Value)
1.

การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
•

2.

การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ
•

3.

คานึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
ทุ่มเทและยกระดับองค์กรในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบตั ิการและผลประกอบการที่ยงั่ ยืน

การทางานเป็ นทีม
•

เน้นคุณค่าของเฉพาะบุคคล เน้นการทางานเป็ นทีม โดยให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกท่าน

กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ (Strategy)
1.

2.

บริ หารสินทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิมให้เต็มประสิทธิภาพ
•

ปรับปรุ งประสิทธิภาพการดาเนินงานของสินทรัพย์ปัจจุบนั ให้เต็มศักยภาพและสร้างมูลค่าสูงสุด

•

การใช้สินทรัพย์ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด

มุ่งเน้นพัฒนาและขยายโครงการ
กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่
•

มุ่งเน้นการลงทุนโดยบริ ษทั เป็ นเจ้าของประทานบัตรหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ในโครงการที่มีศกั ยภาพสาหรับแร่ ที่เป็ นที่
ต้องการของตลาดโลก

•

การให้บริ การการทาเหมืองแร่ อย่างครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
•

ขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
•
3.

มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศกั ยภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุน
•

เน้นการร่ วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจที่มีศกั ยภาพ เพื่อขยายกาลังการผลิตและตลาดให้มากยิ่งขึ้น

•

โครงการที่มีศกั ยภาพทั้งธุรกิจเหมืองแร่ พลังงานทดแทน และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

•

แสวงหาโอกาสร่ วมทุนกับพันธมิตร เพื่อขยายธุรกิจกับบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและ ต่างประเทศ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 2
แนวปฏิบัติในการทางาน
การรักษาและการใช้ ทรัพย์สินของบริษัท
ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เช่น เครื่ องใช้สานักงาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ เครื่ องมือและอุปกรณ์ เป็ น
ต้น ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อบริ ษทั ฯ และนาไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลไม่ให้สูญหาย และไม่นาทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัวหรื อในทางมิชอบ

การใช้ สัญญาและข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริษัท
บริ ษทั ฯ กาหนดให้พนักงานต้องไม่นาข้อมูลสัญญาและข้อตกลงที่ได้รับทราบมาจากการทางานไปเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ต่อบุคคลอื่นเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยเฉพาะกับคู่แข่งทางด้านการค้า เช่น เทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลการตลาด ฐานข้อมูลสินค้า เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้หรื อนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้
บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการ
เลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกแล้วแต่กรณี เป็ นต้น

การจัดทารายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการเงินรายไตรมาสและรายงานประจาปี การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับกิจการ

ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน และอานาจการดาเนินการของผูบ้ ริ หารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์ มี
การแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ยงั จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทาการสอบทานระบบ
การควบคุมภายในเพื่อให้มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริ หาร
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 3
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและยืดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบตั ิที่ดี โดยมีนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิที่สาคัญดังนี้
1.

ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน

ธุรกิจ เพื่อทาให้มนั่ ใจได้ว่าในการตัดสิ นใจและกระทาใดๆ มีการคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ โดยรวม อาทิ ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง
ทางการค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ความมุ่ งมัน่ และความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนาความรู ้ การประยุกต์ใช้

ความรู้และทักษะ ในการจัดการบริ ษทั ฯ ให้มีความก้าวหน้าและเติบโตที่มน่ั คง
3.

มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างครบครัน ถูกต้อง โปร่ งใส เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดของหน่วยงาน

4.

ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ อาทิ ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน

กากับดูแล
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
5.

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ ตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยนาสารสนเทศภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยหรื อที่เป็ นความลับ ไปใช้หรื อนาไป

เปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก หรื อกระทาการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.

จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้

อานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริ ต
7.

สนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม

8.

กาหนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทางานและคู่มือ

จริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานทาผิด หรื อทาความเสี ยหายร้ ายแรงมาสู่ ตนเอง เพื่อนร่ วมงาน
บุคคลภายนอกหรื อบริ ษทั ฯ

จริยธรรมว่าด้ วยการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ ดีของผูถ้ ือหุ้นในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กับผูถ้ ือหุ้น โดยคานึ งถึงการ
เจริ ญเติบโตของมูลค่าของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เพื่อความ มัน่ คงและ
ประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ้น เคารพสิ ทธิและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการรายงานสถานะผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้ อง
สม่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็ นจริ งให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างทัว่ ถึง และไม่เปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ ต่อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
จริยธรรมว่าด้ วยการปฏิบัตติ ่ อลูกค้า
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ ในการสร้างสรรค์ และผลิตสิ นค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่ องให้กบั ลูกค้า โดยมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิต่อลูกค้า ดังนี้
1.

ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า และบริ การให้มีคุณภาพ

2.

กาหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยตุ ิธรรม และเหมาะสม

3.

จัดหาและปรับปรุ งระบบการให้บริ การที่เหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

4.

จัดทาสัญญาที่เป็ นธรรมกับลูกค้า (ไม่ทาให้ลูกค้าเสียประโยชน์ หรื อมีขอ้ เสียเปรี ยบในทางการค้า)

5.

เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง

6.

รักษาสารสนเทศที่เป็ นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

7.

บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายให้ผูบ้ ริ หาร พนักงาน เรี ยก รับ หรื อยิน ยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจ

กับบริ ษทั ฯ ยกเว้นแต่เป็ นการให้ตามประเพณี นิยมซึ่ งไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในเชิงธุ รกิ จ และการให้น้ นั ควรมีมูลค่าไม่สูงมากนักรวมทั้งการกระทา
ดังกล่าวต้องทาอย่างเปิ ดเผย

จริยธรรมว่าด้ วยการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้า
คณะกรรมการบริ ษทั ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี และเป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่
ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่กระทาการที่ เป็ นการละเมิดทรั พย์สินทางปั ญญาของคู่แข่งและผูอ้ ื่น รวมทั้งไม่ทาลายชื่ อเสี ยงด้วยการกล่าวหาโดย
ปราศจากจากความเป็ นจริ ง

จริยธรรมว่าด้ วยการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้าและเจ้ าหนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและคานึงถึงประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือ
ให้กบั เจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1.

เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม โดยกาหนดวิธีการจัดซื้อว่าจ้างทาของ และบริ การที่เหมาะสม เน้นความโปร่ งใส

และมีประสิทธิภาพ
2.

ต้องเลือกสรรผูเ้ สนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริ ง ไม่เชิญผูเ้ สนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจานวนตามระเบียบ และผู ้

เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี มีการบอกกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยั นเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอีกครั้งหนึ่ง
3.

ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้างทาของ และบริ การ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลและ/หรื อ ลักษณะความสัมพันธ์

ส่ วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรื อมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผูเ้ สนอราคารายใดรายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยูร่ ่ วมในกระบวนการพิจารณาตัดสิ้นชี้ชาด
4.

จัดทาสัญญาที่เป็ นธรรม และปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ กรณี ที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ิ ได้ ต้องรี บเจรจากับ คู่คา้ /

เจ้าหนี้โดยเร็ว เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5.

เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
จริยธรรมว่าด้ วยการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักเป็ นอย่างดีว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริ ษทั ฯ และเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของ
การบรรลุเป้าหมาย บริ ษทั ฯ จึงให้การดูแลและปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนสนับสนุนให้
พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพเพื่อร่ วมกันเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยมีนโยบาย และ
แนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังนี้
1.

ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน

2.

การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทาด้วยความสุ จริ ตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ

ความเหมาะสม และเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.

ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่าเสมอ

4.

ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และ

ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
5.

จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กบั พนักงานโดยเทียบเคียงกับบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกันหรื อใกล้เคียง

กัน และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน เป็ นต้น
6.

สนับสนุนและให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ

สม่าเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
7.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ

8.

ส่ งเสริ มให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้นและสนับสนุ นให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุ ขและ

สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
9.

บริ หารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่ การงานของ

พนักงาน

จริยธรรมว่าด้ วยความรับผิดชอบต่ อชุม สังคม และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ชดั เจน บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจโดยให้ความสาคัญต่อการดูแลใส่ ใจชุมชนรอบข้างและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินธุรกิจเป็ นหลัก เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็ นสุ ข และเกิดการพัฒนาไปด้วยกันได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.

ปฏิ บตั ิ หรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดและกฎหมาย รวมถึงดาเนิ นมาตรการแก้ไขและป้ องกันผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่

ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด
2.

มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สมาชิกชุมชน จนก่อให้เกิดเป็ นความผูกพันระหว่างธุรกิจและชุมชน ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีซ่ ึงเป็ นการ

สร้างรากฐานที่สาคัญของการอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
3.

มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยคานึ งถึงปั จจัยต่างๆ ในการดารงชีวิตที่ดี ไม่ใช่แค่ข้ นั

พื้นฐานแต่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
4.

มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยบริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ การสร้างอาชีพ เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลกันเองได้อย่างยัง่ ยืน
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
5.

ดูแลใส่ ใจสุ ขภาพของชุมชนให้แข็งแรงขึ้น ทั้งทางด้านสุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจ

6.

มีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นและส่ งเสริ มกิ จกรรมด้านการจรรโลงและยกระดับจิตใจของชุมชนด้วยกิ จกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทาง

ศาสนาและกิจกรรมจิตอาสาอย่างสม่าเสมอ
7.

ให้ความสาคัญต่อสวัสดิภาพชุมชน โดยการป้องกันและสนับสนุ นเพื่อแก้ไขสิ่ งที่อาจส่ งผลกระทบหรื อก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของชุมชน ด้วยการร่ วมกันสอดส่ องดูแลสิ่ งที่เป็ นอันตราย รวมถึงเป็ นผูส้ นับสนุนการประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบกับปั ญหา
โดยตรง

จริยธรรมว่าด้ วยการมีส่วนได้ เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการป้ องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ซึ่ งผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ควรปฏิบตั ิตนใน
ลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดลักษณะรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมี
ขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการที่ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีการเปิ ดเผยรายการและมูลค่าของ
รายการที่เกิดขึ้นในปี ที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจาปี โดยอธิ บายความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น หากมีการทารายการดังกล่าว ให้
กระทารายการนั้นเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ หรื อพนักงาน ที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ

จริยธรรมว่าด้ วยการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนเลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คณะกรรมการบริ ษทั ถือว่าเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิตามประกาศ ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประกาศ คาสั่ง ข้อบังคับและระเบี ยบปฏิบตั ิ ต่างๆ ที่ บริ ษทั ฯ กาหนดหนดขึ้นอย่างเคร่ งครั ดเพื่อ
ป้องกันมิให้พนักงานทาผิด หรื อทาความเสี ยหายร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื่อนร่ วมงาน บุคคลภายนอก หรื อบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ดังนี้
การเข้าถึงข้อมูล
1.

ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานที่ ได้รับ มอบหมายเท่ านั้น ที่ มีสิทธิ เ ข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ แ ละแฟ้ มข้อมูล ไม่ ว่ าจะเก็บในรู ปแบบของ

แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อรู ปแบบอื่นๆ
2.

ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมาย เข้าดู ทาซ้ า เผยแพร่ ลบทิ้ง ทาลาย เปลี่ยนรหัสผ่าน หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนหรื อกระทาการอื่นใดที่ทาให้เกิดความเสียหาย
3.

ห้ามพนักงานกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรื อรบกวน

จนไม่สามารถทางานตามปกติได้
การสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์
1.

ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนไม่ ควรสื่ อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ควรหลีกเลี่ยงการส่ งจดหมายลูกโซ่

หรื อการติดต่อสื่อสารในทุกรู ปแบบที่จะทาให้ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เสี ยหาย และห้ามเสนอข้อความหรื อเนื้อหาซึ่งผิดกฎหมาย หรื อศีลธรรมอันดีของสังคม
2.

ห้ามพนักงานส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์แก่บุคคลอื่นโดยปกติหรื อปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่ งข้อมูล

ดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
อินเทอร์เน็ต
1.

ส่งเสริ มให้มีการใช้บริ การอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานและการดาเนิ นธุ รกิจ รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือแห่ งการเรี ยนรู ้ โดย

คานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
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2.

ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้น ที่จะเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อ

เว็บไซต์ดงั กล่าวต่อผูอ้ ื่น
การใช้ซอฟท์แวร์
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนที่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ตอ้ งไม่นาซอฟท์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ในบริ ษทั ฯ
การใช้สื่อโทรคมนาคม
จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ทางธุ รกิจ การใช้เพื่อกิจการส่ วนตัว
สามารถกระทาได้ตามสมควร

จรรยาบรรณ/ข้ อพึงปฏิบัตขิ องพนักงานต่อบริษัท
1.

ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ขยันหมัน่ เพียร รั บผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังความคิดในการทางานโดยถือ

ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
2.

มุ่งมัน่ และเอาใจใส่ อย่างเคร่ งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ

3.

ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อยูต่ ลอดเวลา

ตลอดจนไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือกิจการของบริ ษทั ฯ
4.

ร่ วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้อยูใ่ นสภาพที่ดีท้ งั ต่อตนเองและเพื่อนร่ วมงาน ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง

รอบคอบ เพื่อลดความเสี ยหายหรื ออุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นและส่ งผลเสี ยหายต่อตนเอง เพื่อนร่ วมงานและบริ ษทั ฯ
5.

ห้ามเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกระทาหรื อปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื ออาจทาให้ไม่สามารถ

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความยุติธรรม หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
6.

ต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นความลับของลูกค้า คู่คา้ และของบริ ษทั ฯ โดยดูแลระมัดระวังมิให้ขอ้ มูลดังกล่าวรั่วไหลหรื อตกไปถึงผูท้ ี่

ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่นาข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
7.

ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ที่มีหน้าที่หรื อธุ รกิจเกี่ยวข้องกับ

บริ ษทั ฯ เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาล อันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน
8.

ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่หรื อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ

9.

พึงปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่น ด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุ ษย์สัมพันธ์อนั ดี รวมทั้งการให้เกียรติผูอ้ ื่น โดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้าง

เป็ นผลงานของตนเอง
10.

ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานอื่นโดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริ ง

11.

รักษาและร่ วมสร้างสรรค์ในเกิดความสามัคคี และความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

12.

ต้องไม่ปฏิบตั ิตนอันเป็ นการนามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริ ษทั ฯ

13.

ต้องประพฤติปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการทางาน คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และระเบียบของบริ ษทั ฯ อย่าง

เคร่ งครัด
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การติดตามดูแลให้ มกี ารปฏิบัติตาม
คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจฉบับนี้ ถือเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครั ด ไม่อนุ ญาตให้ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานกระทาการใดๆ ที่ เ ป็ นการขัด ต่ อคู่ มื อจริ ยธรรมธุ รกิ จนี้ หากเกิ ดความไม่ชัดเจนหรื อปั ญหาอื่นใดที่
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจฉบับนี้ ผูบ้ ริ หารและพนักงานควรปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้นเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาทางแก้ไข
หรื อหาข้อพึงปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ให้เลขานุ การบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการประสาน และติดตามให้ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิตาม และเป็ นหน่วยงาน
รับข้อร้องเรี ยนด้านบรรษัทภิบาล และจริ ยธรรมธุรกิจ

วินัยและบทลงโทษ
คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นวินัยอย่างหนึ่ ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดารงและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลและข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิและส่ งเสริ มให้ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งการกระทาต่อไปนี้เป็ นการทาผิดคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลและข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน นอกจากนี้
พนักงานที่กระทาผิด อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้น เป็ นความผิดตามกฎหมาย
1.

ไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ

2.

แนะนา หรื อ ส่งเสริ มผูอ้ ื่น ไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ

3.

ละเลยเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ

4.

ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อขัดขวางการสืบสวนหาข้อเท็จจริ ง
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