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“เรามีเป้าหมายว่า ภายในปี 2563 เราจะเป็นผู้ ให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์
แบบครบวงจร มีบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมถึงท่าเรือ
ท่าเทียบเรือ คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า บริการขนส่ง
บริการตัวแทนผู้รับจัดการสินค้า และบริการอื่นๆ”

วิสัยทัศน์
เป็นผู้ ให้บริการนวัตกรรมโลจิสติกส์ โซลูชั่นในประเทศไทย
ที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก

พันธกิจ
กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจในการด�ำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
ด้านลูกค้า

“สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นที่ชาญฉลาด
และการบริการที่ดีเยี่ยม”

ด้านพนักงาน

“มอบสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและการเรียนรู้ที่เหมาะสมส�ำหรับคน
ของเรารวมถึงโอกาสที่จะพัฒนาและก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน”

ด้านสังคม

“ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม”

ด้านผู้ถือหุ้น

“สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน
และธรรมาภิบาลที่ดี”

ค่านิยมหลัก
• Service mind

บริการด้วยใจ

• Openness

เปิดใจรับความคิด
เห็นใหม่ๆและการ
เปลี่ยนแปลง

• Integrity

ซื่อสัตย์และโปร่งใส

• Innovation

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์
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ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ.2561 เป็นไปตามที่คาดหมาย รายได้รวมเฉพาะบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก
1,292 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2560 เป็น 1,384 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2561 หรือเพิ่มขึ้น 7% จากปีที่ผ่านมา
บริษทั ย่อยซึง่ ได้แก่ บริษทั บางกอก บาร์จ เทอร์มนิ อล จ�ำกัด บริษทั บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด
และ บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด สามารถด�ำเนินการได้เต็มรูปแบบ ท�ำให้ทั้ง 3 บริษัท สร้างรายได้
ถึง 12% ของรายได้รวม ก�ำไรสุทธิของปี พ.ศ.2561 เป็นเงิน 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 75 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 122% คิดเป็น ก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 0.17 บาทต่อหุ้นในปี พ.ศ.2560
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายฐานรายได้ ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
มีการลงนามร่วมลงทุนกับบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด เพื่อสร้างท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ
เชิงพาณิชย์ โดยบริษัทฯ จะเข้าร่วมทุนในสัดส่วน 55% บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด เป็นธุรกิจขนาดใหญ่
และเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ คาดว่าการร่วมลงทุนครั้งนี้ จะมีบริษัทฯ เดินเรือ
ขนาดใหญ่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วย โครงการนี้ จะเริ่มด�ำเนินการได้ ในปี พ.ศ.2563
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากทางการให้ติดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์ตู้สินค้า
น�ำเข้าที่ภายในท่าเรือของบริษัทฯ นับเป็นท่าเรือเอกชนแห่งแรก ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่งในการน�ำตู้สินค้าไป
ตรวจในสถานที่ที่ทางการก�ำหนด มีการติดตั้งเครื่องช�ำระเงินโดยใช้ระบบ QR Code เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และการควบคุมการเก็บเงิน มีการอบรมให้ความรู้พนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ
จนได้รับรองความปลอดภัยจากหน่วยงาน Global Security Verification
นอกจากการฝึกอบรมให้พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม แต่คล่องตัว มีการวางระบบการปฏิบัติงานที่ต้องเป็น ไปตาม
กฎระเบียบภายในและกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการไม่ปฏิบัติที่ผิดกฎหมายและจริยธรรม นอกจากนี้
ยังพยายามพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความรัดกุม
และเพื่อการควบคุมที่ดีและเหมาะสม
ในด้านการค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากโดยลักษณะธุรกิจมีรถบรรทุกตู้สินค้าเข้าออกท่าเรือของบริษัทฯ
เป็นจ�ำนวนมาก บริษัทฯ จึงร่วมมือกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ
กั บ พนั ก งานขั บ รถ เพื่อ จั ด การระบบการจราจรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ยั ง ท� ำ กิ จ กรรมเพื่อ สร้ า ง
ความเป็นมิตรกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ยังมีนโยบายช่วยลดมลภาวะโดยพยายามใช้เครื่องจักรที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้า แทนการใช้น�้ำมัน
เชื้อเพลิง โดยปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้น�้ำมันถึงกว่าล้านลิตร
ในนามของคณะกรรมการ ต้องขอชมเชยผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ ท�ำงานหนักเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่าน ทั้งบุคคลและสถาบันที่ให้ความไว้วางใจ
และสนับสนุนการท�ำหน้าที่ของทั้งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตลอดมา ขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด สุจริตและโปรงใส

นายยุทธ วรฉัตรธาร
ประธานกรรมการ
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ในปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีการพัฒนาในองค์กร ทั้งในด้านการบริการ ด้านคุณภาพ และด้านระบบ
เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลหรือไทยแลนด์ 4.0 เป็นความท้าทายส�ำหรับคนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการ ซึง่ PORT เองได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้วยการน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาให้บริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการให้บริการ อาทิ
• ระบบเอ็กซเรย์ตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ (Mobile X-Ray)
• ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ NSW (National Single Window)
• ระบบการรับช�ำระค่าบริการ E-Payment (EDC, E-Card, QR Code)
ด้านธุรกิจ PORT ได้ขยายธุรกิจการให้บริการแก่ผู้น�ำเข้าและส่งออกให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ขยายพื้นที่
การให้บริการตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความพร้อม
ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนการเข้าไปร่วมเป็นที่ปรึกษาในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ให้กับกลุ่มลูกค้า ผู้น�ำเข้าและส่งออก เพราะ PORT ไม่ได้มองเพียงแค่ความมั่งคั่งแต่เรามองถึงความยั่งยืน
การพัฒนาลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เราเดินเคียงข้างและเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน
นอกเหนือจากการพัฒนาด้านธุรกิจแล้ว PORT ยังให้ความส�ำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า ณ พื้นที่บ้านห้วยผาก กิจกรรมสร้างฝายกั้น
ทางน�้ำตก บ้านผาปอ อ�ำเภอสวนผึ้ง กิจกรรมด้านชุมชนและสังคม เช่น กิจกรรมทาสีสนามกีฬาโรงเรียน
กิจกรรมท�ำอาหารเลี้ยงเด็ก ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนถ�้ำหิน จังหวัดราชบุรี รวมทั้งการมอบทุน
การศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีในทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะผู้บริหารบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทาง
ธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วย
ดีเสมอมา และทีส่ ำ� คัญต้องขอขอบคุณพนักงานของบริษทั ฯ ทุกคนที่ได้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจมุง่ มัน่ ปฏิบตั หิ น้าที่
และรับผิดชอบ ความส�ำเร็จทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นผลมาจากการทุ่มเทการท�ำงานอย่างหนักของพนักงาน
ทุกคน และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้หลัก
จริยธรรมและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

เสาวคุณ ครุจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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FINANCIAL
HIGHLIGHT

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
2561

2560

2559

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
รายได้จากการบริการ
บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ต้นทุนให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

1,558
1,288
115
120
35
1,159
398
42
6
137

1,345
1,022
95
104
124
1,103
242
44
5
38

1,080
921
58
54
47
845
235
30
(7)
74

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,810
1,746
1,064

2,340
1,418
922

1,650
1,286
364

0.30

0.17

0.23

25.57
11.05
8.65
0.61x
5.30
1.64x
36.52

18.02
5.15
2.75
0.54x
1.88
1.54x
24.55

21.82
7.40
6.71
0.39x
5.19
3.54x
-

รายการต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
หมายเหตุ : 1.ไม่รวมรายได้อื่น
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท
งบการเงินรวม

TOTAL
REVENUES

1.1

1.1

1.4

1.3

1.6

1.4

รายได้รวม
(พันล้านบาท)

2559

2560

2561

136.6
95.2

73.6

126.0

93.7
37.5

NET
PROFIT
ก�ำไรสุทธิ

2559

(ล้านบาท)

2560

2561

2.3
1.6

TOTAL
ASSETS

1.7

2.8
1.9

1.1

สินทรัพย์รวม
(พันล้านบาท)

SHAREHOLDERS’
EQUITY
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(พันล้านบาท)

2559

2560

2561

0.9

0.9

1.1

1.0

0.4

0.3
2559

2560

2561
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BOARDS
OF DIRECTORS

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร
รายนามคณะกรรมการบริษัท

นายยุทธ วรฉัตรธาร

นางวิ ไล ฉัททันต์รัศมี

นายวิทิต ลีนุตพงษ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

นายวิจิตร รัตนศิริวิ ไล

นายสุชิน รัตนศิริวิ ไล

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายอังกูร ศรีสุนทร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
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นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์

นางเสาวคุณ ครุจิตร

นายบัญชัย ครุจิตร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองประธานเจ้าหนาที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
นางเสาวคุณ ครุจิตร

นายบัญชัย ครุจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล

นายพีระเดช เจริญเศรษฐพาณิช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายยุทธ วรฉัตรธาร
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิทิต ลีนุตพงษ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี การตลาดและการจัดการ
มหาวิทยาลัยแจ็คสันวิลล์ สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซาธ์เทิร์นแคลลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Financial Institution Governance Program ปี 2556
University Governance Program ปี 2553
Chartered Director Class ปี 2551
Corporate Governance Asia ปี 2546
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0 ปี 2543

อายุ
69 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.กรังปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
• 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
• 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
• 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
• 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยพาณิชย์ โพรเทค
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สหไทย สตีลไพพ์
การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต
• 2546 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ.ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
• 2547 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ.ปรีชากรุ๊ป
• 2544 - 2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ธนาคารศรีนคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

High Performance Board ปี 2558
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 34 ปี 2557
Succesful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3 ปี 2552
Role of the Compensation Committee รุ่น 7 ปี 2551
Audit Committee Program รุ่นที่ 5 ปี 2548
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16 ปี 2545

อายุ
62 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
21 เมษายน 2561
กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สหไทยสตีลไพพ์
• 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยยานยนต์
การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น
• 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต
• 2557 - 2560 กรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
• 2557 - 2559 ประธานกรรมการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
• 2544 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
• 2538 - 2556 กรรมการ บจก.บาเซโลนา มอเตอร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
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นางวิ ไล ฉัททันต์รัศมี
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิจิตร รัตนศิริวิ ไล1
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

การศึกษา

• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• อนุปริญญา

ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program รุ่น139 ปี 2560

• Independent Observer Program (IOP) รุ่น 4 ปี 2559
• DCP Refresher Course (DCP-Refresher) รุ่น 2 ปี 2549
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 13 ปี 2544

57 ปี

อายุ
64 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บีซีพีจี
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ.สหไทย สตีลไพพ์
• 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ซเซอร์วิสเซส
การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น
• 2560 - ปัจจุบัน ผู้สังเกตุการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)
• 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• 2557 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชีการเงินประจ�ำและ
คณะกรรมการตรวจสอบการประปานครหลวง
การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต
• 2554 - 2560 เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม-ราชูปถัมภ์
• 2556 - 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
• 2553 - 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด

ประวัติการอบรม
อายุ
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เซอร์วิส
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้/ให้บริการ
เช่าพื้นที่และคลังเก็บสินค้า
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.รัตน โฮลดิ้ง/ถือหุ้นในบริษัทอื่น
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เมทัลลิค โปรไฟล์ สตีล/ผลิตและจ�ำหน่าย
เหล็กรูปพรรณ
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดับบลิวพีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์/รับท�ำรั้ว
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย สตีลไพพ์/ผลิตและจ�ำหน่ายท่อ
เหล็กส�ำเร็จรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์ มิลล์/ขายวัสดุ
ก่อสร้าง
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็ม ไอ ซี โอเวอร์ซีส์เทรด/ขายเหล็กกล้า
และโลหะ
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คิว.เอ.โลจิสติกส์/ขนส่งสินค้า
• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เมทัลลิค สตีล ไพพ์/ขายวัสดุก่อสร้าง
การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต
• 2548 - 2561 กรรมการ บจก.เมทัลลิค เซคชั่น สตีล/ให้สินเชื่อ
• 2542 - 2561 กรรมการ บจก.เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์/ผลิตเหล็กและ
เหล็กกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.10%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นายสุชิน รัตนศิริวิไล (หลาน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

หมายเหตุ : 1 เป็นกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การท�ำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการบริหารคลังสินค้า
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายสุชิน รัตนศิริวิ ไล

นายอังกูร ศรีสุนทร

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

การศึกษา

การศึกษา

• BSc in Materials Engineering Rensselaer Polytechnic
Institute(RPI), USA
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจศศรินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Ex-MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program รุ่น 139 ปี 2560

ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program รุ่น 139 ปี 2560

อายุ

อายุ

50 ปี

49 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ กรรมการบริหาร

3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ กรรมการบริหาร
21 เมษายน 2561
กรรมการ

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วิส
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย สตีล ไพพ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล (อา)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล
• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส
• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย สตีลไพพ์
• 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.จี.โอ.เอ็น.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

15

รายงานประจำ�ปี 2561

นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์

นางเสาวคุณ ครุจิตร

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

•
•
•
•

การศึกษา

การศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• มหาวิทยาลัยนันซาน ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39 ปี 2548

• Director Accreditation Program รุ่น 139 ปี 2560
• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22 ปี
2557

อายุ
52 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วิส
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์
		
ดีเวลลอปเม้นท์
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุดมสุขรุ่งเรือง
• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.สหไทย สตีลไพพ์
• 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุตสาหกรรมฟองน�้ำ ยืนยง
• 2533 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ
หจก.โรงงานอุตสาหกรรมยางยืนยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
1.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ
61 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
21 เมษายน 2561
กรรมการ

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เซอร์วิส
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เค.อาร์.ซี. พรอพเพอร์ตี้
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สหไทย พรอพเพอร์ตี้
แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต
• 2550 - 2561 กรรมการ บจก.เค.อาร์.ซี.โลจิสติกส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.89%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นายบัญชัย ครุจิตร (บุตร)
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายบัญชัย ครุจิตร
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
• เลขานุการบริษัทฯ

การศึกษา

การศึกษา

• BBA in International Business International College,
Mahidol University
• MSc in Supply Chain & Logistics Management University of
Warwick

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 74 ปี 2559

• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 22 ปี 2557
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155 ปี 2555
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94 ปี 2555

อายุ
40 ปี

อายุ

• 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัทฯ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
• 2553 - 2558 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้

31 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วิส
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เค.อาร์.ซี. พรอพเพอร์ตี้
การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต
• 2550 - 2561 กรรมการ บจก.เค.อาร์.ซี.โลจิสติกส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
2.82%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นางเสาวคุณ ครุจติ ร (มารดา)

ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น
0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

นายพีระเดช เจริญเศรษฐพาณิช
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อายุ
44 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ที่ตั้งบริษัทส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:

เว็บไซต์

:

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
PORT
0107560000192
บริการ
ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
230,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
230,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ส�ำนักงานสาขา (1) เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
ส�ำนักงานสาขา (2) เลขที่ 210/5 หมู่ที่ 12 ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ส�ำนักงานสาขา (3) เลขที่ 40, 40/2 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
http://www.sahathaiterminal.com

บุคคลอ้างอิง
เลขานุการบริษัท

:

นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี

:

ผู้ตรวจสอบภายใน

:

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-386-8000 โทรสาร 02-386-8008
E-mail : worravit.a@sahathaiterminal.com
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000
นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด
87/1 อาคารแคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2205-8222
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์
(ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-596-0500 ต่อ 520,521

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ ใน vwvw.sec.or.th
หรือ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sahathaiterminal.com
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โครงสร้างธุรกิจ
สหไทย เทอร์มินอล
“บริษัทฯ”

บางกอก บาร์จ
เทอร์มินอล

บางกอก
คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วิส

บางกอก บาร์จ
เซอร์วิส

บางกอก ทรัคกิ้ง
เซอร์วิส

บางกอก ริเวอร์
เทอร์มินอล

บริษัทย่อย (51%)

บริษัทย่อย (100%)

บริษัทร่วม (40%)

บริษัทย่อย (100%)

บริษัทร่วม (55%)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ�ำนวน 3 บริษัท (“บริษัทย่อย” หรือ “บริษัทในเครือ” และเรียกรวมกับบริษัทฯ ว่า “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”)
บริษัทร่วม 2 บริษัท (“บริษัทร่วม” หรือ “บริษัทในเครือ”) โดยเรียกรวมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่า “บริษัทฯ และบริษัทในเครือ” หรือ
“กลุ่มบริษัทฯ” ซึ่งได้แก่

บริษัทย่อย
บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด (“BBT”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ส�ำหรับเรือชายฝั่งหรือ
เรือบาร์จ (Barge) (“ท่าเรือ BBT”) ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าภายในประเทศระหว่างท่าเรือ BBT และท่าเรือแหลมฉบัง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BBT
ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว โดยหุ้นส่วนที่เหลืออีก 49.00 ของทุนจดทะเบียนถือโดยบริษัท เอ็ม โอ แอล ไลนส์เนอร์
จ�ำกัด
บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด (“BCDS”) ซึ่งจะด�ำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BCDS ร้อยละ 100
บริษั ท บางกอก ทรั ค กิ้ง เซอร์ วิส จ� ำ กั ด (“BTS”) ซึ่ ง ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริก ารขนส่ ง ทางบก โดยบริษั ท ฯ ถื อ หุ ้ น ใน BTS
ร้อยละ 100

บริษัทร่วม
บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (“BBS”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ทางน�้ำ โดยเรือบาร์จ
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BBS ร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว โดยหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน
ถือโดยบริษัท เซาธ์อีส เอเชีย เมคล็อก โลจิสติกส์ จ�ำกัด ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว และ บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จ�ำกัด
ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในเครือของ Mediterranean Shipping Company หรือ MSC
บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด (“BRT”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจกิจการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์
(“ท่าเรือ BRT”) ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และภายในประเทศ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BRT ร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้ว โดยหุ้นส่วนที่เหลืออีก 45.00 ของทุนจดทะเบียนถือโดยบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
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ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน ทุนช�ำระแล้ว
การถือหุ้น (ล้านบาท)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

1.

บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 8/8 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-386-8188
โทรสาร 02-386-8189

ธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์

51

235.00

2.

บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-380-4888
โทรสาร 02-380-4887

ธุรกิจซ่อมแซม ท�ำความสะอาด
ตู้คอนเทนเนอร์

100

170.00

3.

บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-386-8000 ต่อ 1461

ธุรกิจขนส่งทางบก

100

5.00

4.

บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-386-8000 ต่อ 1621-1623

ธุรกิจขนส่งทางเรือ

40

30.00

5.

บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 131 หมู่ 2 ต�ำบลส�ำโรง-กลาง
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์

55

37.50

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) (“PORT” หรือ “บริษัทฯ”) ชื่อเดิมชื่อ บริษัท ท่าเรือชายฝั่ง สหไทย จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2.00 ล้านบาท โดยบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) (“STS”) เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจท่าเทียบเรือพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งคือ STS ในเวลานั้น ซึ่งมีปริมาณการ
น�ำเข้าและส่งออกเหล็กม้วนและท่อเหล็กรวมกันต่อปีมากกว่า 2 แสนตัน ซึ่งในขณะนั้นประสบปัญหาในการบริหารจัดการต้นทุนและ
การปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการการขนส่ง (logistics) เนื่องจากว่าไม่มีท่าเรือและเครื่องมือที่เป็นของตนเอง จึงต้องจ่าย
ค่าบริการในอัตราทีค่ อ่ นข้างสูง รวมไปถึงความไม่แน่นอนและความไม่ยดื หยุน่ ของการท�ำงานทีท่ า่ เรือ ซึง่ ส่งผลให้มคี า่ ใช้จา่ ยที่ไม่จำ� เป็น
จากการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่ ไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดให้บริการด้านโลจิสติกส์กับทาง STS เป็นต้นมา
ในช่วง 4 ปีแรกของการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เน้นให้บริการแก่ STS และการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ภายในประเทศ
ทางน�้ำ (เรือบาร์จ) ให้แก่ลูกค้าสายเรือเป็นหลัก จนในปี 2554 ทางบริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนซื้อเครนส�ำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์
หน้าท่า (Gantry Crane) เพิ่มเติมเพื่อขยายศักยภาพในการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ
ขนาดใหญ่หรือเรือฟีดเดอร์ (Container Feeder) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการ และได้รับความไว้ ใจจาก
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าต่างชาติ ในปี 2556 จึงได้ตดั สินใจเปลีย่ นแบนด์ของบริษทั ฯ ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
การให้บริการของท่าเรือสหไทย รวมทัง้ มีความเป็นสากล และง่ายต่อการจดจ�ำของกลุม่ ลูกค้า ภายใต้ชอื่ บริษทั สหไทย เทอร์มนิ อล จ�ำกัด
ในปี 2558 เนื่องจากปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือสหไทย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจ
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่กับสายการเดินเรือ Mitsui O.S.K. Lines หรือ MOL ซึ่งเป็นสายการเดินเรือรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น
ภายใต้ชื่อ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจท่าเรือส�ำหรับเรือบาร์จที่ใช้ ในการขนส่งตู้สินค้า
คอนเทนเนอร์ภายในประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งท่าเรือดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดด�ำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2559
ที่ผ่านมา โดยมีขีดความสามารถในการให้บริการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ได้ประมาณปีละ 240,000 ทีอียู1
และจากวิสยั ทัศน์ ในการมองเห็นถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมทัง้ โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในแต่ละส่วนงาน
ของบริษัท จึงได้ขยายการลงทุนในแต่ละส่วนงานออกไปโดยจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันได้แก่

• บริษัทบางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการให้บริการเรือบาร์จในการขนส่งตู้สินค้า
คอนเทนเนอร์ทางน�้ำ โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับสายการเดินเรือ Mediterranean Shipping Company หรือ MSC ซึ่ง
เป็นสายการเดินเรือที่มีปริมาณการให้บริการตู้สินค้าคอนเทนเนอร์สูงสุดระดับโลก โดยจัดตั้งในเดือนกันยายน 2559
• บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ โดยจัด
ตั้งในเดือนมีนาคม 2560
• บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งทางบก โดยจัดตั้งในเดือนพฤศจิกายน
2560
ต่อมาในปี 2561 สายเรือ MOL (Mitsui O.S.K. Lines) ที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนประกอบธุรกิจท่าเรือบาร์จ ได้ควบรวมธุรกิจ
เรือขนส่งตู้สินค้ากับ 2 สายเรือสัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อใหม่ว่า สายเรือ Ocean Network Express หรือ ONE โดยภาพหลัง
การควบรวมกิจการสายเดินเรือ ท�ำให้ปริมาณตู้สินค้าอยู่ในระดับที่ 6 ของโลก ส่งผลดีต่อท่าเรือ BBT ในการเพิ่มปริมาณตู้สินค้า
ที่ให้บริการได้เต็มพืน้ ที่เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าประมาณการที่วางไว้ และในปีเดียวกันบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท น�้ำตาลมิตรผล
จ�ำกัด หรือมิตรผล เพื่อขยายพื้นที่ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส�ำคัญเชิงกลยุทธ
ของพื้นที่ตั้ง และโอกาสทางธุรกิจจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจที่ภาครัฐได้ ให้การสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นโครงข่ายโลจิสติกส์
ที่ส�ำคัญของประเทศไทย ในภายใต้ช่ือ บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด
หมายเหตุ : 1TEU หรือ Twenty-foot equivalent unit เป็นหน่วยวัดสากลที่มักนิยมใช้ ในการอธิบายขนาดความจุของเรือขนส่งตู่สินค้าคอนเทนเนอร์หรือลานเก็บ
ตู้คอนเทนนอร์ ซึ่ง 1 TEU จะหมายถึงขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่มีความยาว 20 ฟุต (6.1 เมตร) กว้าง 8 ฟุต (2.4 เมตร) สูง 8 ฟุต 6 นิ้ว
(2.6 เมตร) จ�ำนวน 1 ตู้
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ท่าเรือของบริษัทฯ (“ท่าเรือสหไทย”) ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถ
ให้บริการเทียบท่าได้ทั้งเรือขนส่งตู้สินค้าระหว่างประเทศหรือเรือฟีดเดอร์ (Feeder) ขนาดไม่เกิน 1,000 ทีอียู และเรือขนส่งตู้สินค้า
ภายในประเทศหรือเรือบาร์จ (Barge) โดยเส้นทางหลักที่ใช้ขนส่งระหว่างท่าเรือสหไทย และท่าเรือแหลมฉบัง มีขนาดท่าเทียบเรือ (Berth)
กว้าง (Berth Length) รวมประมาณ 300 เมตร ความลึกร่องน�้ำ (Draft) ประมาณ 8 เมตร โดยแบ่งเป็นท่า เทียบเรือส�ำหรับเรือ
ฟีดเดอร์จ�ำนวน 1 ท่า (หน้ากว้างประมาณ 170 เมตร) และท่าเทียบเรือส�ำหรับเรือท้องแบนหรือเรือบาร์จจ�ำนวน 2 ท่า (หน้ากว้าง
ประมาณท่าละ 65 เมตร) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีก อันได้แก่ บริการซ่อมบ�ำรุงและท�ำความสะอาด
ตู้คอนเทนเนอร์ บริการน�ำสินค้าบรรจุเข้าหรือน�ำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ บริการ Freight Forwarder บริการขนส่งสินค้า
ทางบกด้วยหัวลากรถ และคลังสินค้าให้บริการ
บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 230 ล้านบาท
และทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 230 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 460 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

การพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

เดือน ปี

รายละเอียด

มีนาคม 2551

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน
2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท ท่าเรือชายฝั่ง สหไทย จ�ำกัด โดยมีส�ำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 51/1
หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ ด�ำเนิน
ธุรกิจท่าเทียบเรือพาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

มีนาคม 2553

บริษั ท ฯ ได้ เ พิ่ม ทุ น จดทะเบี ย นจ� ำ นวน 28.00 ล้ า นบาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 2.00 ล้ า นบาท
เป็น 30.00 ล้านบาท เพื่อลงทุนปรับปรุงท่าเทียบเรือรองรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

มีนาคม 2554

บริษั ท ฯ ได้ เ พิ่ม ทุ น จดทะเบี ย นจ� ำ นวน 30.00 ล้ า นบาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 30.00 ล้ า นบาท
เป็น 60.00 ล้านบาท เพื่อลงทุนเครือ่ งจักรประเภทเครนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเรือขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ

กุมภาพันธ์ 2556

บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากบริษทั ท่าเรือชายฝัง่ สหไทย จ�ำกัด
เป็น บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด

ตุลาคม 2557

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จาก Intertek ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโดย UKAS (United
Kingdom Accreditation Service) ส�ำหรับ “การให้บริการท่าเรืออเนกประสงค์รวมถึงการบริหารจัดการ
ส�ำหรับตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไปลานสินค้า คลังสินค้า และการขนส่งทางน�้ำภายในประเทศ”
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เดือน ปี

รายละเอียด

มีนาคม 2558

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ โดยที่บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น ในบริษัทฯ
ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) ในราคาพาร์ที่ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งท�ำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทย สตีลไพพ์
จ�ำกัด (มหาชน) มาถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตรงแทน มีผลให้สถานะของบริษัทฯ ไม่ใช่บริษัทย่อยของ บริษัท
สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) อีกต่อไป

กรกฎาคม 2558

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด (“BBT”) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 175 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการท่าเทียบเรือบาร์จและให้บริการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางน�้ำด้วยเรือบาร์จระหว่างท่าเรือ BBT และท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ BBT ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 ลงทุน
โดยบริษัท เอ็ม โอ แอล ไลนส์เนอร์ จ�ำกัด (เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของสายการเดินเรือ Mitsui O.S.K. Lines หรือ MOL ทั้งนี้ ได้เรียกรับช�ำระค่าหุ้นร้อยละ 50
ของราคาตามมูลค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นรวม 87.5 ล้านบาท

ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 50.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120.00 ล้านบาท
เป็น 170.00 ล้านบาท เพื่อเตรียมเงินไปใช้ ในการช�ำระค่าหุ้นใน BBT

มกราคม 2559

บริษั ท ฯ ได้ รั บ บั ต รส่ ง เสริม การลงทุ น เลขที่ 59-0101-0-00-1-0 ส� ำ หรั บ กิ จ การขนถ่ า ยสิ น ค้ า
เรือ เดิ น ทะเล จากคณะกรรมการส่ ง เสริม การลงทุ น ซึ่ ง ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คลส� ำ หรั บ
ก�ำไรสุทธิที่ ได้จากการประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริม เป็นเวลา 8 ปี เริ่มวันที่ 19 มกราคม 2559
สิ้นสุดวันที่ 18 มกราคม 2567

มีนาคม 2559

BBT ได้เรียกช�ำระเงินค่าหุ้นอีกร้อยละ 25 ของราคาตามมูลค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนเงินรวม
43.75 ล้านบาท

เมษายน 2559

บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) เพื่อเป็นการขยายส่วนงาน
ให้ครอบคลุมงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์

พฤษภาคม 2559

BBT ได้ เ รีย กช� ำ ระเงิน ค่ า หุ ้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อ ยละ 25 ของราคาตามมู ล ค่ า หุ ้ น จากผู ้ ถื อ หุ ้ น
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 43.75 ล้านบาท

กันยายน 2559

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (“BBS”) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการในการบริหารจัดการเรือบาร์จ โดยมีที่อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดของ BBS ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60 ลงทุน
โดยบริษทั โกลบอล ไทย ดีโป จ�ำกัด ร้อยละ 30 และบริษัท South East Asia Medlog Logistics CO Pte.
Ltd. ร้อยละ 30 (เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์) ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในเครือ
ของ Mediterranean Shipping Company หรือ MSC
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เดือน ปี

รายละเอียด

ตุลาคม 2559

BBT ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับกิจการขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ ได้จากการประกอบกิจการที่ ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน เป็นเวลา 8 ปี

พฤศจิกายน 2559

บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างขยายพื้นที่ลานบรรจุสินค้า เพื่อรองรับปริมาณการส่งออกสินค้าส�ำหรับ
ผู้ส่งออกสินค้าที่ ไม่มีพื้นที่หรือเครื่องมือในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

มีนาคม 2560

บริษทั ฯ ลงทุนจัดตัง้ บริษทั บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด (“BCDS”) เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2560
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการให้บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีที่อยู่
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

กรกฏาคม 2560

BBT ได้รับใบอนุญาตในการเป็น ICD (Inland Container Depot) ทางน�้ำแห่งแรกในประเทศไทย
ท�ำบันทึกข้อตกลงกับกรมศุลกากรในการติดตั้งระบบ Mobile X-Ray ของกรมศุลกากรในบริเวณ
ท่าเรือสหไทย ซึ่งใช้ ในกระบวนการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ของกรมศุลกากร

ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้ง บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (“BTS”) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการให้บริการขนส่งทางบก โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
BBS ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับกิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 7.3.3 จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นเวลา 8 ปี

กุมภาพันธ์ 2561

กรมศุลกากร ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายเขตท�ำเนียบท่าเรือรับอนุญาต และปรับปรุงสถานที่ รวมพื้นที่
41 ไร่ 1 งาน 67.5 ตารางวา

มีนาคม 2561

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขตพื้นที่
ส�ำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) และรับบรรทุกที่
ส�ำนักงานส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้

เมษายน 2561

BTS ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 4.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
BCDS ให้บริการลานซ่อมและล้างตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ ได้มาตรฐาน
บนพื้นที่รวม 37 ไร่ โดยได้เริ่มเปิดด�ำเนินการในเฟสแรกบนพื้นที่ 15 ไร่
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เดือน ปี

รายละเอียด
BBT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 60.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 175.00 ล้านบาท เป็น 235.00
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

พฤษภาคม 2561

กันยายน 2561

บริษัทฯ ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานในเรื่อง Customer and Trade Partnership
Against Terrorism (C-TPAT) ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยสากล โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาความปลอดภัยของซัพพลายเชน ในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ทั้งนี้
เมื่อท่าเรือได้รับการอนุญาตจาก C-TPAT ถือเป็นการได้รับการรับรองเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ของผู้ประกอบการ และได้รับความสะดวกเมื่อขนส่งสินค้าผ่านด่านศุลกากรไปยังสหรัฐอเมริกา
BBT ได้รบั สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดังนี้ ตามมาตรา 35(1) ให้ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ ได้รับจากการลงทุน
ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาตามมาตรา 31
วรรคหนึ่ง
BCDS ได้เริ่มเปิดให้บริการในพื้นที่เฟส 2 (จ�ำนวน 22 ไร่)

ตุลาคม 2561

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด (“BRT”) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เชิงพาณิชย์ และเพื่อรับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) โดยมี ที่ อ ยู ่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 131 หมู ่ ที่ 2 ต� ำ บลส� ำ โรงกลาง อ� ำ เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นทั้งหมดของ BRT ส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 45 ลงทุนโดย บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด

พฤศจิกายน 2561

BRT ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับกิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นเวลา 8 ปี

ธันวาคม 2561

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้ขนย้ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์จากเรือต่างประเทศ
ที่เข้าเทียบท่าเรือสหไทย ลงเรือชายฝั่ง (เรือบาร์จ) เพื่อส่งไปยังท่าเรือกรุงเทพได้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ทั้งนี้ ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ
1) ธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
2) ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก (In-land Transportation Business Unit)
3) ธุรกิจให้บริการพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Rental Area and Warehouse Business Unit)
4) ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ (Other Service Business Unit)
โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจส�ำหรับปี 2559 ถึงปี 2561 ได้ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
(งบการเงินรวม)

31 ธันวาคม 2560
(งบการเงินรวม)

31 ธันวาคม 2561
(งบการเงินรวม)

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

บริษัทฯ, BBT,
BBS

921.42

85.28

1,022.27

75.98

1,287.43

82.64

บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก

บริษัท, BTS

58.02

5.37

95.23

7.08

115.10

7.39

บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์
และคลังสินค้า

บริษัทฯ

53.83

4.98

103.83

7.72

120.22

7.72

บริษัทฯ, BCDS

47.22

4.37

124.01

9.22

35.13

2.25

1,557.88

100.00

รายการ

บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
ครบวงจร

บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ1
รายได้จากการให้บริการ

ด�ำเนินการโดย

1,080.48 100.00 1,345.33 100.00

1. ธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
ท่าเรือสหไทย ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ในท�ำเลที่มีความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในการขนสินค้า ทั้งการน�ำเข้าและส่งออกมาที่ท่าเรือสหไทย เนื่องจากท่าเรือสหไทย
อยู ่ ใ กล้ กั บ สะพานภู มิ พ ล หรือ สะพานวงแหวนอุต สาหกรรมโดยมี ร ะยะห่ า งจากท่ า เรือ สหไทย เพีย งประมาณ 400 เมตร
โดยสะพานภูมิพลและถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมการขนส่งระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

หมายเหตุ : 1 บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมถึง ค่าบริหารจัดการส�ำหรับการให้บริการดูแลสินค้าในโกดังสินค้าของลูกค้า รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ รายได้จาก
		
การให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เป็นต้น
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รูปภาพแสดงที่ตั้งท่าเรือของบริษัทฯ และถนนสายหลักที่เชื่อมต่อโดยสะพานภูมิพล

ทีม่ า : บริษทั

การให้บริการของธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อยดังนี้
(1) บริการเทียบเรือขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (Terminal Handling Service)
(2) บริการบรรจุสินค้าเข้า/ถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (Container Freight Station: CFS)
(3) บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)

(1) บริการเทียบเรือขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (Terminal Handling Service)
ท่าเรือสหไทยสามารถให้บริการเทียบท่าได้ทั้งส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือเรือฟีดเดอร์ (Feeder) ขนาดประมาณ
1,000 ทีอียู1 และส�ำหรับเรือขนสินค้าชายฝั่งภายในประเทศหรือเรือบาร์จ (Barge) ขนาดประมาณ 40 - 240 ทีอียู ซึ่งใช้ขนส่งสินค้า
ระหว่างท่าเรือสหไทยและท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ยังให้บริการท่าเทียบเรือบาร์จอีก 1 ท่า โดยท่าเทียบเรือดังกล่าวอยู่บริเวณทางลงของถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือของบริษัทฯ ประมาณ 1.42 กิโลเมตร สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์
ได้ประมาณ 240,000 ทีอียูต่อปี

หมายเหตุ : 1 TEU หรือ Twenty-foot equivalent unit เป็นหน่วยวัดสากลที่มักนิยมใช้ ในการอธิบายขนาดของเรือขนส่งตู่สินค้าคอนเทนเนอร์หรือลานเก็บ
		
ตู้คอนเทนนอร์ ซึ่ง 1 TEU จะหมายถึงขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่มีความยาว 20 ฟุต (6.1 เมตร) กว้าง 8 ฟุต (2.4 เมตร) สูง 8 ฟุต 6 นิ้ว
		
(2.6 เมตร) จ�ำนวน 1 ตู้
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ท่าเรือสหไทย
ท่าเรือฟีดเดอร์ ขนาดความกว้างหน้าท่า 170 เมตร และท่าเรือบาร์จ ขนาดความกว้างท่าละ 65 เมตร จ�ำนวน 2 ท่า

ทีม่ า : บริษทั

ท่าเรือบาร์จของ BBT
ท่าเรือบาร์จ ขนาดความกว้างหน้าท่า 96 เมตร สามารถจอดเรือพร้อมกันได้ 2 ล�ำ

ทีม่ า : บริษทั

(2) บริการบรรจุสินค้าเข้า/ถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (Container Freight Station: CFS)
เป็นบริการส�ำหรับการรับสินค้าจากผู้ส่งออกสินค้า (Shipper) มาบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือสหไทย เพื่อเตรียมยกขึ้นเรือ
ขนสินค้าส�ำหรับผู้ส่งออกสินค้าที่ ไม่มีฝ่ายบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง โดยส่วนมากจะเป็นการให้บริการในลักษณะ
บรรจุสินค้าของผู้ส่งออกรายเดียวแบบเต็มตู้ (Full Container Load: FCL) ส�ำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออก
โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ส่งออกสินค้าหรือตัวแทนของผู้ส่งออก (Shipping)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีบริการส�ำหรับผูน้ ำ� เข้าสินค้า (Consignee) โดยเป็นบริการในการเปิดตูค้ อนเทนเนอร์ทนี่ ำ� มาส่งทีท่ า่ เรือ
ของบริษัทฯ เพื่อน�ำสินค้าออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจัดเตรียมให้ผู้น�ำเข้ามารับสินค้า โดยมีทั้งการให้บริการเปิดตู้คอนเทนเนอร์
ส�ำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนสินค้าของผู้น�ำเข้าสินค้าหลายๆ ราย (Consolidated Container) รวมกันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้เดียวกัน
ซึ่งใช้บริการขนสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load / LCL) ซึ่งจะมีสินค้าจากผู้น�ำเข้าสินค้ารายอื่นบรรจุ
รวมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ด้วย โดยสินค้าจะถูกพักไว้ ในโรงพักสินค้าเพื่อรอผู้น�ำเข้าสินค้าแต่ละรายมารับสินค้า และบริการเปิด
ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุสินค้าของ ผู้น�ำเข้าเพียงรายเดียว ซึ่งผู้น�ำเข้าจะมารับสินค้าโดยตรงจากตู้คอนเทนเนอร์ (Direct) โดยบริษัทฯ
จะเรียกเก็บค่าบริการจาก ผู้น�ำเข้าหรือตัวแทนของผู้น�ำเข้า (Shipping)
(3) บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)
เป็นการให้บริการล้างท�ำความสะอาดและซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อน�ำกลับมาใช้ ในการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก ทั้งนี้
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าสามารถมาได้ 2 ทาง คือ
1. จากการรับคืนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากผู้น�ำเข้าสินค้า โดยเมื่อผู้น�ำเข้าสินค้ามารับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อน�ำไปเปิดสินค้า
ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ที่โรงงานหรือโกดังของผู้น�ำเข้าแล้ว ผู้น�ำเข้าจะส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาคืน (Consignee return
container) ที่ท่าเรือของบริษัทฯ จากนั้นตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ก็จะต้องท�ำการตรวจสอบท�ำความสะอาด และซ่อมบ�ำรุง
ก่อนการน�ำกลับไปใช้ ในการบรรจุสินค้าใหม่ และ

28

รายงานประจำ�ปี 2561

2. การน�ำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาโดยสายเดินเรือ (Reposition Container) เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ
ส่งออกสินค้า มากกว่า การน�ำ เข้า ดังนั้นจึงจ�ำเป็นจะต้องมีการน�ำ เข้าตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาเพื่อใช้ ในการบรรจุ
เพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามตู้คอนเทนเนอร์ที่น�ำเข้ามานี้ก็ยังจะต้องได้รับการตรวจสอบและจ�ำเป็นจะต้อง
ท�ำความสะอาดและซ่อมบ�ำรุงก่อนจึงจะสามารถน�ำไปใช้บรรจุสินค้าใหม่ได้

ทีม่ า : บริษทั

2. ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก (In-land Transportation)
ธุรกิจขนส่งทางบกของบริษัทฯ เป็นบริการเสริมจากธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ เพื่อตอบโจทย์การเป็นผู้ ให้บริการ
อย่างครบวงจร (Logistic Solution Provider) โดยบริษัทฯ มีให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังระหว่างโรงงาน
หรือโกดังสินค้าของผู้ส่งออกหรือผู้น�ำเข้าและท่าเรือแหลมฉบัง และบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ในบริเวณท่าเรือสหไทยระหว่างโรงงาน
หรือโกดังสินค้าของผู้ส่งออกหรือผู้น�ำเข้าและท่าเรือสหไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ไป-กลับ
ท่าเรือแหลมฉบังผ่านทางรถบรรทุกโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นมา เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าและเพิ่มความยืดหยุ่น
ในการให้บริการส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง

3. ธุรกิจพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
บริษัทฯ มีการให้บริการลานพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ในเขตปลอดอากร (Free zone yard) ซึ่งผู้ ใช้บริการหลัก คือ ผู้ผลิต
รถยนต์รายใหญ่รายหนึ่ง (เมอร์เซเดส เบนซ์) โดยผู้ผลิตรถยนต์รายดังกล่าวใช้ส�ำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ ในตู้คอนเทนเนอร์
ที่น�ำเข้ามาเพื่อมาประกอบรถยนต์ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปลอดอากร ช่วยในการบริหารจัดการภาษีอากรขาเข้า และต่อมา
บริษัทยังได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนา เพื่อแก้ ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมให้กับลูกค้ารายนี้ ช่วยลดค่าปรับจากสายการเดินเรือ
ในการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เก็บสินค้าเกินกว่าก�ำหนดระยะเวลาที่ก�ำหนด (Demurrage Charge) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
และยังช่วยแก้ปัญหาพื้นที่การเก็บสินค้าที่มีค่อนข้างจ�ำกัด โดยก่อสร้างโกดัง เก็บสินค้าในเขตปลอดอากร (Free zone warehouse)
ในพื้นที่ท่าเรือ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 17,511 ตารางเมตร เพื่อใช้ ในการเก็บสินค้าอะไหล่ที่ถูกเปิดออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์
ตลอดจนคลังสินค้าปกติ (General Warehouse) ซึ่งอยู่ในบริเวณท่าเรือของบริษัทฯ แต่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดอากร โดยมีพื้นที่
ให้เช่ารวมประมาณ 20,766 ตารางเมตร ให้บริการจัดเก็บสินค้าทั่วไปส�ำหรับผู้ที่มาขอเช่าคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อใช้เก็บสินค้า
ทั่วไป หรือส�ำหรับใช้เก็บสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) โดยลูกค้าที่ใช้บริการดังกล่าวของบริษัทฯ
เช่น ลาซาด้า ผู้ผลิตผงโอวัลติน กระป๋อง เป็นต้น

4. ธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
1. การให้บริการเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า (Freight Forwarder) โดยบริษัทฯ จะท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาตาราง
เวลา (Slot) ส�ำหรับการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมแก่ช่วงเวลาการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกสินค้า โดยบริษัทฯ จะรวบรวม
ความต้องการในการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกหลายๆ รายเพื่อน�ำไปซื้อระวางเรือจากสายการเดินเรือต่างๆ เพื่อให้ ได้
ส่วนลดจากปริมาณการซื้อ (Volume Discount) และเป็นการใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับสายการเดินเรือต่างๆ ของบริษัทฯ
ในการต่อรองขอซื้อระวางเรือในราคาที่ดีที่สุดเพื่อน�ำมาขายต่อให้แก่ผู้ส่งออกสินค้า ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ ให้บริการ
ดังกล่าวเฉพาะกับ STS
2. การให้เช่าพื้นที่ส�ำนักงานแก่ตัวแทนสายการเดินเรือ (Agent) หรือผู้ ให้บริการช่วง (Subcontractor) เพื่อเป็นส�ำนักงาน
ในการปฏิบัติงานภายในท่าเรือของบริษัทฯ
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การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธในการแข่งขันของบริษัทฯ
1. ผู้น�ำในด้านคุณภาพของการบริการและการบริการแบบครบวงจร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของการบริการ โดยมองถึงปัญหาของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อน�ำมาพัฒนาและออกแบบ
การให้บริการที่ตอบโจทย์ด้านโลจิสติกส์ ให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยเป็นการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ส�ำหรับเรือขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศและเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศ รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการบรรจุสินค้าเข้า ตู้คอนเทนเนอร์และ
น�ำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (CFS : Container Freight Station) บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)
และบริการคลังสินค้า เป็นต้น
2. สถานที่ตั้งของท่าเรือที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์
ท�ำเลที่ต้ังของท่าเรือสหไทย ถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการตัดสินใจในการใช้บริการของลูกค้า นอกเหนือไปจากปัจจัยด้านราคา
ค่าบริการ และเครื่องมือและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในท่าเรือ (Facility) ซึ่งที่ตั้งท่าเรือควรจะอยู่ในบริเวณที่สะดวกแก่การขนส่ง
ระหว่างท่าเรือและบริเวณโรงงานของลูกค้าเพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนด้านจิสติกส์ โดยตั้งอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพลหรือสะพาน
วงแหวนอุตสาหกรรม เป็นจุดเชื่อมการขนส่งระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษก
ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นท�ำเลที่สะดวกต่อการขนส่งสินค้า
ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณรอบนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลมายังท่าเรือสหไทย ผ่านถนนสายหลักเช่น ถนนกาญจนาภิเษก
ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง นิ ค มอุต สาหกรรมที่ อ ยู ่ ใ นเขตตอนเหนื อ ของกรุ ง เทพฯ ปทุ ม ธานี นนทบุ รี และพระนครศรีอ ยุ ท ธยา
เช่น 1. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 3. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 4. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
5. นิคมอุตสาหกรรมบางปู 6. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 7. นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
3. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีแผนกการตลาด (Marketing) เข้าเยี่ยมลูกค้า
และรายงานประสิทธิผลการให้บริการของท่าเรือสหไทยให้ลูกค้าทราบอย่างสม�่ำเสมอ และมีแผนกบริการลูกค้า (Customer Service)
ที่มีความเอาใจใส่ใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นอย่างดี โดยสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมและเน้นย�้ำแก่แผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ คือ
ความรักในงานบริการ (Service mind) โดยให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรกรับฟังปัญหาและความต้องการ
เพือ่ ช่วยพัฒนาและลดต้นทุนที่สูญเสีย เพราะเราเชื่อว่าถ้าลูกค้ามีการพัฒนาเติบโตนั่นหมายถึงว่า บริษัทฯ ก็จะเติบโตควบคู่ไปด้วย
บริษัทฯ ได้ส�ำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้า โดยด�ำเนินการส�ำรววจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการส่งมอบการบริการ ด้านบริการ ด้านเทคโนโลยี และด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เป็นประจ�ำทุกเดือนและสรุปผลเป็นรายไตรมาส เพื่อน�ำผลที่ ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ
โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งจากการส�ำรวจ
สามารถสรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 78 ดังนี้
ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษั ท ฯ มี ลู ก ค้ า ที่ ห ลากหลายโดยกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ของบริษั ท ฯ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ (1) กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น
สายการเดินเรือขนาดใหญ่ และ (2) กลุ่มผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออก โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ จะมาจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นสายการเดินเรือ
ขนาดใหญ่ประมาณร้อยละ 65 และมาจากกลุ่มผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออกประมาณร้อยละ 35 ของรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ
เชิงพาณิชย์
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ที่เป็นสายการเดินเรือขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสายการเดินเรือระหว่างประเทศชั้นน�ำของโลก
เช่น สายเรือ Ocean Network Express (ONE) สายเรือเอพีเอ็ม เมอร์ส ไลน์ (APM-Maersk Line) สายเรือเอ็มทีที ชิปปิ้ง
(MTT Shipping Line) สายเรือฮุนได(Hyundai Merchant Marine Line) สายเรือ MYSC (Malaysia Shipping Corporation Line)
สายการเดินเรือ MSC (Mediterranean Shipping Company) เป็นต้น โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะมีทั้งลูกค้าสายเรือประจ�ำเส้นทางที่มี
กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายหนึ่งของสายเรือ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะมีตารางเวลาประจ�ำในการเข้ามาใช้บริการท่าเรือของบริษัทฯ และเรือที่เข้า
มาใช้บริการจะเป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทเรือฟีดเดอร์ และลูกค้ากลุ่มสายเรือที่ใช้บริการเรือบาร์จของบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับ
ท่าเรือแหลมฉบังส�ำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางน�้ำ
ในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้น�ำเข้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีโรงงานหรือโกดังสินค้าอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย เช่น กลุ่มโรงงาน
ประกอบรถยนต์ กลุ่มโรงงานผลิตเหล็ก กลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้าส�ำหรับน�ำมาขายในประเทศ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ขนสินค้า
น�ำเข้าเพื่อน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิตหรือประกอบ หรือการน�ำเข้าสินค้าเพื่อน�ำมากระจายสินค้าในประเทศไทย
ในส่วนของกลุ่มลูกค้าส่งออกที่ส�ำคัญของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสินค้าที่ส�ำคัญ
ซึ่งใช้ท่าเรือของบริษัทฯ ในการส่งออกสินค้าจะเป็นสินค้าประเภทแป้งมันส�ำปะหลัง ข้าว น�้ำตาล

ส่วนแบ่งทางการตลาด
ส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ส�ำหรับท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยวัดจากปริมาณ
การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่า (Container Throughput) ส�ำหรับในปี 2561 คาดว่าท่าเรือกรุงเทพจะเป็นท่าเรือที่มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากที่สุด โดยจากข้อมูลสถิติเผยแพร่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพมีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ผ่านท่ารวม ในปี 2561 ประมาณ 1.49 ล้านทีอียู เนื่องจากเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะท่าเรือที่ด�ำเนินการโดยบริษัทเอกชน ท่าเรือสหไทยจะเป็นท่าเรือที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดในพื้นที่
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคาดว่าท่าเรือสหไทยมีสว่ นแบ่งทางการตลาดส�ำหรับปริมาณการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ
ผ่านท่า (International Throughput) ทั้งหมดในปี 2561 ประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าทั้งหมด
โดยไม่รวมท่าเรือกรุงเทพ

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมของอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จะเติบโตตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า
ตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือ โดยัจจุบันการขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขนส่งผ่าน
ตู้คอนเทนเนอร์ท�ำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) ถึงแม้ว่าลักษณะสินค้าที่ขนส่งจะแตกต่างกัน
ซึ่งท�ำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าที่หลากหลายช่องทาง อาทิ ทางเรือทางรถบรรทุก และทางรถไฟ สามารถ
ขนส่งเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Intermodal Transportation) สามารถวางแผนการส่งมอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ต้องใช้ ในการผลิตสินค้าที่จะต้องส่งมอบในปริมาณคราวละมากๆ
ตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากสามารถทยอยผลิต และส่งมอบได้
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ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือ
(Container Throughput) ทั่วโลก

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือ
(Container Throughput) ของประเทศไทย

ทีม่ า : World Bank,Drewry Maritime Research

ทีม่ า : World Bank, BSAA

ความพยายามพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนมีให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งจากการผลักดัน
ของภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลักดันที่มาจากภาครัฐบาลในหลายๆ ด้าน เช่น การส่งเสริมผ่านมาตรการ
ทางด้านภาษีโดยการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีแก่ส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter : IHQ) และบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ (International Trading Center : ITC) ที่จัดตั้งในประเทศไทย หรือการส่งเสริมด้านการลงทุนจากภาครัฐ
ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค เช่น โครงการรถไฟรางคู่และรถไฟ
ความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor - EWEC) และเหนือ-ใต้
(North – South Economic Corridor : NSEC) รวมไปถึงแผนเปิดเส้นทางการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนตอนใต้และกลุ่มประเทศ
ลุ่มแม่น�้ำโขงตอนบนผ่านท่าเรือเชียงแสน และแผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เพื่อเป้าหมาย
ในการเป็นศูนย์กลางเส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS Economic Corridors) ของประเทศไทย
ปัจจัยด้านการลงทุนของภาคเอกชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญหนึ่งจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ของกระทรวงอุตสาหกรรม (โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0) โดยตั้งเป้าหมาย
ให้เศรฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไทย โดยตั้งเป้าหมายให้มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี และการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าการส่งออกยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยส�ำหรับระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยจะมาจาก
การลงทุน ในกลุ ่ ม อุตสาหกรรมเป้ า หมายใหม่ 10 กลุ่มที่จะน�ำ ประเทศไทยไปสู่การเติบโตสูง อีกครั้ง (S-curve) ซึ่ง การลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าของประเทศไทยและจะน�ำมาซึ่งการเติบโตของการน�ำเข้าด้วย
เนือ่ งจากมีการน�ำเข้าวัตถุดบิ มาใช้ผลิตสินค้ามากขึ้น โดยการเติบโตของปริมาณการน�ำเข้าและปริมาณการส่งออกจะส่งผลดีตอ่ ธุรกิจ
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมถึงธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าด้วย
รูปภาพแสดงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

ทีม่ า : กระทรวงอุตสาหกรรม
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรวม
1.1 ความเสี่ยงจากการที่อาจไม่ ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินซึ่งใช้ประกอบธุรกิจ
พื้นที่หลักส�ำหรับประกอบกิจการท่าเรือสหไทยของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่บริษัทฯ ท�ำการเช่าที่ดินจากบุคคลอื่น ซึ่งหาก
สัญญาเช่าหมดอายุ และบริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาเพื่อต่อสัญญาได้หรือบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญา อาจส่งผลกระทบท�ำให้
บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยพื้นที่ทั้งหมดของท่าเรือสหไทย
ตั้งอยู่บนที่ดินที่ท�ำการเช่ามาทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เจรจาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินที่บริษัทฯ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
มีรายละเอียดดังนี้

รูปภาพแสดงพื้นที่ภายในท่าเรือสหไทย

ทีม่ า : ภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Map

พื้นที่หมายเลข 1 :

แต่เดิมหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเจรจาเพื่อต่ออายุสัญญาออกไปจนถึง
31 ธันวาคม 2580 กับเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว

พื้นที่หมายเลข 2 :

แต่เดิมหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2562 และก�ำหนดให้ต่ออายุสัญญาเช่าได้ครั้งละ 3 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง
(สิ้นสุดปี 2568)

พื้นที่หมายเลข 3 :

แต่เดิมหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2562 และก�ำหนดให้ต่ออายุสัญญาเช่าได้ครั้งละ 3 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง
(สิ้นสุดปี 2568)

พื้นที่หมายเลข 4 :

แต่เดิมหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเจรจาเพื่อต่ออายุสัญญาออกไปจนถึง
30 พฤศจิกายน 2575 กับเจ้าของที่ดินเรียบร้อย

พื้นที่หมายเลข 5 :

จะหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อขอขยายระยะเวลา
สัญญาเช่าแล้ว แต่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
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พื้นที่หมายเลข 6 :

แต่เดิมหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเจรจาเพื่อต่ออายุสัญญาออกไปจนถึง
30 พฤศจิกายน 2575 กับผู้ ให้เช่าช่วงที่ดินเรียบร้อย ซึ่งจัดท�ำในรูปแบบข้อตกลงในการต่ออายุสัญญา
เช่า โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับผู้ ให้เช่าช่วงที่ดินแล้ว โดยเมื่อสัญญาฉบับ
ปัจจุบันหมดอายุลง ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงให้บริษัทฯเช่าที่ดินต่อไปตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าภายหลังการเจรจาต่อสัญญาครบถ้วนทุกแปลง ที่ดินตามหมายเลขที่ 2, 3 และ 5 จะเป็นแปลงที่มีอายุตามสัญญา
เช่าน้อยที่สุด แต่บริษัทฯ ก็สามารถเจรจาต่อสัญญาเช่าที่ดินส�ำหรับที่ดินหมายเลขที่ 2 และ 3 กับเจ้าของที่ดินได้มาโดยตลอด
ส�ำหรับที่ดินหมายเลข 2 นั้น ใช้ส�ำหรับประกอบกิจการให้บริการท่าเทียบเรือบาร์จ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า
ดังกล่าวได้ บริษัทฯ สามารถย้ายการให้บริการเรือบาร์จไปที่ท่าเรือบาร์จของบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด (“BBT”) ได้
ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51) ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจท่าเรือบาร์จของ BBT เป็นพื้นที่ที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของ BBT โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือสหไทยโดยอยู่ห่างจากท่าเรือสหไทยประมาณ 1.9 กิโลเมตร
อีกทั้งในปัจจุบัน ทีมงาน บุคลากร และเครื่องมือส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมของท่าเรือสหไทยใน Terminal 1 (ท่าเรือฟีดเดอร์)
และ Terminal 2 (ท่าเรือบาร์จ) มีการแบ่งแยกกันอยู่แล้ว ซึ่งหากย้ายกิจกรรมเรือบาร์จไปที่ BBT ก็จะต้องท�ำการย้ายบุคลากรและ
เครื่องมือส�ำหรับกิจกรรมเรือบาร์จ ตามไปทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ พื้นที่การด�ำเนินงานของท่าเรือสหไทย ท่าเรือ BBT และ BCDS
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 2 กิโลเมตร ดังนั้น กรณีเกิดเหตุดังกล่าวก็จะท�ำให้ต้นทุนในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้อาจมีผลกระทบด้านรายได้เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน BBT โดยในอนาคต
บริษัทฯ จะจ�ำกัดการท�ำสัญญาระยะสั้นที่น้อยกว่า 3 ปี และมีนโยบายในการจัดซื้อที่ดิน โดยมุ่งเน้นที่จะจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ
และสามารถน�ำมาพัฒนาโครงการลงทุนได้ทันที เพื่อเป็นการขยายกิจการในอนาคต

1.2 ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ ในอุตสาหกรรมท่าเรือ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาด�ำเนินธุรกิจ
ที่เหมือนกันกับบริษัทฯ จะท�ำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการแข่งขัน
อาจท�ำให้บริษทั ฯ มีลกู ค้าน้อยลง หรืออาจท�ำให้บริษทั ฯ ต้องลดราคาค่าบริการ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากพื้นทีบ่ ริเวณริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลเพื่อใช้ส�ำหรับการก่อสร้างท่าเรือมีอยู่อย่างจ�ำกัด จึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่จะเข้ามาด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว (Barrier to entry) นอกจากนี้บริษัทฯ พยายามสร้างความแตกต่างในการให้บริการอยู่เสมอ
(Differentiate) โดยยกระดับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุง
และน�ำเสนอบริการให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วยค่านิยมองค์กรที่ใส่ใจการบริการ (Service mind) เพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองแก่ลูกค้า อีกทั้งหาโอกาสในการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักของบริษัทฯ ให้เข้มแข็งขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังเช่น การร่วมลงทุนกับสายเรือ ONE ในการจัดตั้งบริษัท BBT
หรือ การร่ ว มลงทุ น กั บ สายเรือ MSC ในการจั ด ตั้ ง บริษั ท BBS เป็ น ต้ น และยั ง มี แ ผนร่ ว มลงทุ น กั บ บริษั ท ย่ อ ยของบริษั ท
A.P. Moller-Maersk ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้านขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และโลจิสติกส์ช้ันน�ำของโลก

1.3 ความเสี่ยงจากการสูญเสียกลุ่มลูกค้าสายการเดินเรือซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลัก
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์ โดยลูกค้าโดยส่วนใหญ่มาจากลูกค้าทีเ่ ป็นสายการเดินเรือระหว่างประเทศ
โดยรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 65 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้จึงมีอ�ำนาจ
ต่อรองกับบริษัทฯ ค่อนข้างมาก และแนวการท�ำธุรกิจโดยปกติในอุตสาหกรรม (Business Norm) จะไม่ท�ำสัญญาระยะยาว ดังนั้น
บริษั ท ฯ จึง ต้ อ งกระจายความเสี่ ย งโดยสร้ า งพั น ธมิ ต รกั บ สายเดิ น เรือ ต่ า งๆ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ บ ริษั ท ฯ ไม่ ต ้ อ งพึ่ง พิง ลู ก ค้ า รายใหญ่
รายใดเพียงรายเดียว โดยปัจจุบันลูกค้ากลุ่มสายการเดินเรือขนาดใหญ่ของบริษัทฯ มีประมาณ 5 สายเรือ ได้แก่ สายเรือ Ocean
Network Express (ONE) สายเรือเอพีเอ็ม เมอร์ส ไลน์ (APM-Maersk Line) สายเรือเอ็มทีที ชิปปิ้ง (MTT Shipping Line) สายเรือ
ฮุนได (Hyundai Merchant Marine Line) สายเรือ MYSC (Malaysia Shipping Corporation Line) ซึง่ บริษทั ฯ จะหาลูกค้าสายเรืออืน่
เพิ่มเติมอีก พร้อมทั้งบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงกลยุทธ์ ในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยพัฒนาบริการของบริษัทฯ ให้มีความ
ยืดหยุ่นตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอยู่เสมอ อีกทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และขั้นตอนการด�ำเนินงานให้
เป็ น มาตรฐานสากล และเพิ่ม บริก ารให้ ค รบวงจรเพื่อ ให้ บ ริก ารของบริษั ท ฯ มี ค วามแตกต่ า งจากท่ า เรือ อื่ น ๆ ซึ่ ง ปั จ จั ย เหล่ า นี้
จะท�ำให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมี Loyalty ต่อบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออกอีกประมาณ
ร้อยละ 35 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้า ที่มีการกระจายตัวจ�ำนวนหลายราย โดยบริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพิง
ลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มลูกค้าใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
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1.4 ความเสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ ในการบริหารจัดการลานวางตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
และลดต้นทุนในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยระบบดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับหรือส่งมอบตู้สินค้าและระบุต�ำแหน่ง
วางตู้สินค้าในลานวางตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานภายในท่าเรือของบริษัทฯ หากระบบเกิดความผิดพลาด
หรือไม่สามารถใช้การได้ อาจส่งผลให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ หยุดชะงัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีระบบส�ำรองข้อมูลที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนา ซ่อมแซม และบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภาพอยู่เสมอ

1.5 ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตามก�ำหนดเวลา
การจองตู้ (Booking) โดยทั่วไปจะระบุชื่อเรือแม่ วันที่เรือเข้าและวันที่เรือออก และวันก�ำหนดส่งตู้สินค้าให้แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ
ส่งมอบสินค้าไม่ทันตามก�ำหนดเวลา บริษัทฯ อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าโดยช่องทางอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้และก�ำไร
ของบริษัท และอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้ารายอื่นๆ และท�ำให้เสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้ ซึ่งการ
ส่งมอบตู้สินค้าไม่ทันเวลาเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การบริหารจัดการเวลาในการเทียบเรือสินค้าผิดพลาดท�ำให้เรือสินค้า
บางส่วนต้องจอดรอเพื่อท�ำการขนสินค้าเป็นเวลานาน หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดความ
ล่าช้าจากการขนส่งตู้สินค้าทางเรือบาร์จที่ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังจะให้บริการเทียบเรือขนสินค้าแบบมาก่อน
ได้กอ่ น (First come First serve) ซึง่ ท�ำให้การคาดการณ์เวลาในการขนสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังมาทีท่ า่ เรือสหไทยมีความไม่แน่นอน
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการลานวางตู้สินค้า
เพื่อลดระยะเวลาการค้นหาตู้สินค้าเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ ไปขึ้นเรือได้รวดเร็วขึ้น และมีระบบในการวางแผน
การเทียบเรือขนสินค้าที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 ความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพิงพนักงานปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือซึ่งต้องใช้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน ซึ่ง บริษัทฯ ต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนาทักษะพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญส�ำหรับการปฎิบัติงานในท่าเรืออย่างมีประสิทธิภาพท�ำให้มีความเสี่ยงจาก
การที่จ�ำนวนบุคคลากรที่มีทักษะดังกล่าวไม่เพียงพอ หรืออาจถูกแย่งบุคคลากรไปโดยคู่แข่งที่ประกอบกิจการท่าเรือรายอื่น ทั้งนี้
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยาบุคคลและแรงงานสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การพิจารณาค่าจ้างและค่าตอบแทน
แก่พนักงานโดยค�ำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ค่าจ้างแรงงานในตลาดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น และมีขั้นตอนการ
ประเมินผลงานของพนักงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถและทักษะของพนักงานแต่ละ
คน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรซึ่งบริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
พนักงาน โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรของบริษัทฯ ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมีการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
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1.7 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเรือบาร์จล่มจากการให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางเรือบาร์จ
เนื่องจากบริษัทฯ มีให้บริการการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือของบริษัทฯ และท่าเรือแหลมฉบังโดยเรือบาร์จ
ซึง่ เรือบาร์จมีลกั ษณะเป็นเรือทีม่ ที อ้ งเรือแบน มีความเสีย่ งทีเ่ รือจะล่มได้งา่ ยหากน�ำ้ มีคลืน่ สูงหรือมีพายุ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญ
กับการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงดังกล่าว โดยหากมีความเสี่ยงที่ของคลื่นสูงหรือมีพายุ บริษัทฯ
จะสั่งให้เรือหยุดวิง่ และจอดพักข้างทางทันที ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยการท�ำประกันในรูปแบบประกัน
ความเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด (All Risk Insurance) ซึ่ ง จะครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี ย หายทุ ก อย่ า งรวมถึ ง ความเสี ย หายของสิ น ค้ า
และความเสียหายต่อบุคคลภายนอกด้วย

1.8 ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องด้วยการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนในละแวกใกล้เคียงกับ
ท่าเรือของบริษัทฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศและเสียงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยกรณีที่ชุมชนในละแวกนั้นหรือ
บุ ค คลทั่ ว ไป ได้ รั บ ผลกระทบจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ หรือ กรณี ที่ บ ริษั ท ฯ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฏหรือ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ก็อาจท�ำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง ถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย หรือถูกค่าปรับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบจากการปฏิบัติงานเหล่านี้ของบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างเห็นได้จาก
มาตรการการจัดการพื้นที่โดยย้ายพื้นที่ส�ำหรับการให้บริการน�ำสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (stuffing) ไปอยู่ในบริเวณที่ ไม่ติดกับ
แหล่งชุมชน เนื่องจากขั้นตอนการน�ำสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์จะมีฝุ่นฟุ้งกระจายระหว่างการท�ำงานค่อนข้างมากอีกทั้งบริษัทฯ
ได้ท�ำการติดตั้งระบบสแลนป้องกันฝุ่นโดยรอบพื้นที่ลานบรรจุใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังหยุดการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง
ในยามวิกาล เช่น การขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะทางเสียงต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินธุรกิจที่มีค�ำนึงถึงและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ซึ่งบริษัทฯ
ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปี 2558 และได้รับมาตรฐาน
ISO 14001:2015 (Environmental management systems) ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีระบบการจัดการและมีการปฏิบัติการ
ในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล

1.9 ความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริตในการลักลอบน�ำเข้าสินค้าอย่างผิดกฏหมาย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซึ่งให้บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าซึ่งรวมถึงการเทียบเรือขนส่งสินค้าที่มีการน�ำสินค้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการน�ำเข้าสินค้าอย่างผิดกฎหมายผ่านทางท่าเรือของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการร่วมมือของ
พนักงานของบริษัทฯ และสายเดินเรือหรือบุคคลภายนอกในการลักลอบน�ำเข้าตู้สินค้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ
เล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงมีการใช้บุคลากรภายนอก (Third party) ในกระบวนการตรวจสอบสินค้าร่วมกับพนักงานของ
บริษัทฯ เช่น เจ้าหน้าที่ทัลลี่ (Tally) ซึ่งตรวจเช็คหมายเลขตู้สินค้าที่น�ำเข้า เจ้าหน้าที่ส�ำรวจ (Survey) ซึ่งท�ำหน้าที่ตรวจสอบการน�ำเข้า
สินค้าและส่งออกสินค้าจากท่าเรือ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการติดตัง้ กล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ภายในท่าเรือและมีการเฝ้าสังเกตการณ์
(monitor) อยู่ตลอดจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อคอยสอดส่องกิจกรรมผิดปกติต่างๆ เพื่อป้องกันการน�ำเข้าตู้สินค้า
อย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีการจัดท�ำรายงานระบุรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถท�ำการตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อสืบสวนหาแหล่งที่มาของการกระท�ำผิดกรณีที่มีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้น
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1.10 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเครื่องจักรบางประเภทเป็น
เครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการใช้งาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนการปฏิบัติ
งานหากพนักงานไม่ได้รบั การอบรมอย่างเพียงพอหรือการใช้งานอย่างประมาท หรืออาจเกิดจากสภาพเครื่องมือเครื่องจักรที่ไม่พร้อม
ต่อการใช้งาน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของบรัทฯ และความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญใน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างจริงจังโดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การก�ำหนดระเบียบและวิธีการ
ท�ำงานที่ชัดเจนโดยแยกย่อยตามแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ท�ำงานที่ชัดเจนซึ่งสามารถลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีขั้นตอนที่ดูแลด้านความปลอดภัยของ
พนักงานที่เป็นรูปธรรม เช่น มีการตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายก่อนการเข้าพื้นที่ทุกวัน ตรวจสอบแอลกอฮอล์
และสารเสพติดของพนักงานและผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน มีการจัดให้หัวหน้างานในแต่ละแผนกของฝ่ายปฏิบัติการ
ต้องตรวจสอบพื้นที่หน้างานก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดจ�ำนวนครั้งสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุ
ต่อเดือนเป็นหนึ่งในตัววัดเพื่อประเมินผลงานด้วย (KPI) โดยจะควบคุมให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดือน ซึ่งโดยมาก
จะเกิดจากความประมาทในการปฎิบัติงาน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรตามแผนซ่อมบ�ำรุงรักษาก่อนการเกิดเหตุ (Pre-Maintenance)
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ ในการใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้องทั้งจากบุคลากรภายในบริษัทฯ เอง
ซึ่งเป็นหัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญและจากบุคลากรภายนอกที่เป็นผู้ผลิตหรือจัดจ�ำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว

1.11 ความเสี่ยงจากการใช้ผู้รับจ้างช่วง (Subcontract)
บริษั ท ฯ มี ก ารใช้ บ ริก ารผู ้ รั บ จ้ า งช่ ว ง (Subcontract) ส� ำ หรั บ การจั ด หาแรงงานในท่ า เรือ การขนส่ ง ผ่ า นรถหั ว ลาก
และการขนส่งผ่านเรือบาร์จ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดกฎหมายของผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้หากบริษัทฯ ไม่มีการควบคุม
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงให้เป็นไปตามกฎหมายที่เพียงพอ เช่น การใช้แรงงานต่างด้าว การขนสินค้าโดยมีน�้ำหนักเกิน เป็นต้น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ กระทบกับการได้สิทธิพิเศษต่างๆ ที่มีเงื่อนไขไม่ให้บริษัทฯ ท�ำผิดกฎหมาย เช่น เงื่อนไข
การห้ามใช้แรงงานต่างด้าวจากสิทธิพิเศษด้านภาษีจาก BOI หรือกระทบกับบริษัทฯ ที่อาจต้องร่วมรับผิดในการปฏิบัติผิดกฎหมาย
ของผู้รับจ้างช่วง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างช่วงที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเป็น
ผู้รับจ้างช่วงที่มีประวัติดี ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องแรงงานต่างด้าวของผู้รับจ้างช่วง บริษัทฯ มีขั้นตอนในการป้องกันไม่ให้เกิดการ
กระท�ำผิด เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลของแรงงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในท่าเรือ และก่อนเข้าปฏิบัติงานจะต้องสแกนนิ้วเพื่อเข้าในพื้นที่ มีการ
สุ่มตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ในด้านความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดกฎหมายในเรื่องการขนส่งสินค้า
น�้ำหนักเกินของผู้รับจ้างช่วงส�ำหรับรถหัวลาก บริษัทฯ มีขั้นตอนการควบคุมการขนสินค้าไม่ให้เกินน�้ำหนักโดยจัดให้มีการชั่งน�้ำหนัก
ตู้คอนเทนเนอร์ทุกใบ อีกทั้งสินค้าที่ขนส่งของบริษัทฯ จะขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสามารถสังเกตุได้อย่างชัดเจนว่ารถหัวลาก
จะมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 1 ตู้หรือไม่

1.12 ความเสี่ยงจากการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลกับบริษัท แอคทู-ลั่ม จ�ำกัด โดยมีสัญญาเช่าที่ดินที่ ได้
รับการต่ออายุออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 โดยบนพื้นที่ดังกล่าว บริษัท แอคทู-ลั่ม จ�ำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ท่าเรือเดินทะเลตามพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ 21 กันยายน 2552 ทั้งนี้ เนื่องจากใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นใบอนุญาตที่ติดอยู่กับที่ดิน ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ครอบครองใบอนุญาตดังกล่าวตาม
ระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินหรือระยะเวลาของใบอนุญาตแล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลได้ ในปี 2562 ซึ่งจะท�ำให้ ไม่สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ และอาจกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต
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ทั้งนี้ กระบวนการต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลนั้น จะถูกพิจารณาโดยกระทรวงคมนาคม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
จะเป็นกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตตามปกติ โดยไม่ต้องท�ำการประมูลเพื่อให้ ได้ ใบอนุญาตฉบับใหม่รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลได้

2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ที่ มี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 25.00 คื อ ครอบครั ว รั ต นศิ ริวิไ ล ซึ่ ง ถื อ หุ ้ น ส่ ว นหนึ่ ง ผ่ า น
บริษั ท รั ต นโฮลดิ้ง จ� ำ กั ด จะถื อ หุ ้ น รวมกั น ในบริษั ท ฯ ร้ อ ยละ 35.60 ของทุ น ช� ำ ระแล้ ว ของบริษั ท ฯ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบ
ต่อการออกเสียงในมติพิเศษที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มทุน และการลดทุน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยง
จากการไม่ ส ามารถรวบรวมคะแนนเสี ย งที่ เ พีย งพอเพื่อ ให้ ผ่ า นมติ พิเ ศษได้ ห ากผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ คือ กลุ่มครอบครัวครุจิตร (ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับครอบครัวรัตนศิริวิไล)
ซึ่งจะถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ ร้อยละ 19.38 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นจะมีความเสี่ยงจากการที่
การควบคุมคะแนนเสียงแบบเบ็ดเสร็จในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ใช้มติเสียงข้างมากจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เพียงสองกลุ่มเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีการก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงาน และการมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารอย่างชัดเจน อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำให้สามารถสอบทานการท�ำงานของบริษัทฯ
ให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการก�ำหนดมาตรการการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม กรรมการ
ผู ้ บ ริห าร และบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เ ป็ น อิ ส ระเข้ า ร่ ว มคณะกรรมการบริษั ท ฯ
จ�ำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกด้วย เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุล
การตัดสินใจ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นหรืออนุมัติรายการต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ
ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
นายสมชัย ครุจิตร
นางสุนันทา ลามาติพานนท์
นายบัญชัย ครุจิตร
นายศักดิ์ชัย ครุจิตร
นายทวีชัย ครุจิตร
นายศรชัย ครุจิตร
นางดาลัด ประพิณทิพย์
นางดวงตา จงยั่งยืนวงศ์
นายนเรศ งามอภิชน
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

158,960,800
24,074,700
13,736,800
12,951,600
12,285,000
12,051,600
11,851,800
11,200,000
8,818,900
8,300,000
274,231,200
185,768,800
460,000,000

34.56
5.23
2.99
2.82
2.67
2.62
2.58
2.43
1.92
1.80
59.62
40.38
100.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จัดท�ำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล
นาง พรทิพย์ รัตนศิริวิไล
นาย วิมล รัตนศิริวิไล
นาย พฤกษ์ รัตนศิริวิไล
นาย พลกฤษณ์ รัตนศิรวิ ิไล
นางสาว พลินี รัตนศิริวิไล
นางสาว พีรภาว์ รัตนศิริวิไล
นาย วิรัตน์ รัตนศิริวิไล
อื่นๆ1
รวม

1,424,900
712,500
712,500
142,500
142,500
142,500
142,500
142,500
937,600
4,500,000

31.66
15.83
15.83
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
20.83
100.00

หมายเหตุ : 1.อื่นๆ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายบุคคลในกลุ่มครอบครัวรัตนศิริวิไล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 3.00
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต�่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหัก
ภาษีเงินได้ ส�ำรองตามที่กฎหมายก�ำหนด และภาระผูกพันตามเงือ่ นไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ
ให้ จ ่ า ยเงิน ปั น ผลประจ� ำ ปี แ ล้ ว จะต้ อ งน� ำ เสนอเพื่อ ขออนุ มั ติ ต ่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เว้ น แต่ เ ป็ น การจ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาล
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ในการพิจ ารณาจ่ า ยเงิน ปั น ผลของบริษั ท ย่ อ ยนั้ น จะอยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจการพิจ ารณาอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการบริษั ท ฯ
และที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริษั ท ย่ อ ยแต่ ล ะบริษั ท โดยคณะกรรมการบริษั ท ฯ ผ่ า นกรรมการที่ เ ป็ น ตั ว แทนของบริษั ท ฯ จะดู แ ล
ให้บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ด�ำเนินการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40.00 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อย
ของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ ส�ำรองตามที่กฎหมายก�ำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็นต้องการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการ
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะท�ำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบใน การประชุมคราวถัดไป
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 วันที่ 23 เมษายน 2559 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด จ�ำนวน 23,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.55 ของก�ำไรสุทธิ (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 230,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน
460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

บริษัทย่อย
บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเปิดด�ำเนินการและยังมีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน

บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ

บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ

บริษัทร่วม
บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (บริษัทร่วม)
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเปิดด�ำเนินการและยังมีผลจากการด�ำเนินงาน
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โครงสร้างบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายสาธารณูปโภค
และธุรการ

ฝ่ายรายได้
และรับช�ำระหนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

รองประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

รองประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพาณิชย์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด
ฝ่ายบริการลูกค้า
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวม จ�ำนวน 5 ชุด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

โดยมีรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2.
3.
4.

นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.

นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
นายสุชิน รัตนศิริวิไล
นายอังกูร ศรีสุนทร
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นางเสาวคุณ ครุจติ ร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.

นายบัญชัย ครุจิตร

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.
6.
7.

โดยมีนายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2560 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified
Program (DCP) หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) แล้ว

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นางเสาวคุ ณ ครุ จิต ร หรือ นายไชยรั ต น์ จงยั่ ง ยื น วงศ์ หรือ นายบั ญ ชั ย ครุ จิต ร คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล หรือ นาย สุชิน รัตนศิริวิไล หรือ นายอังกูร ศรีสุนทร และประทับตราส�ำคัญบริษัทฯ

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษั ท ฯ ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต และระมั ด ระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญได้ดังนี้
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1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกรรมการ
ทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจ�ำเป็น
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อม
ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ให้สามารถแจ้งนัดประชุม
โดยวิธีอื่นหรือก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้
4. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม
ระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. จัดท�ำรายงานคณะกรรมการประจ�ำปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
6. มีอ�ำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ
7. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ
และก�ำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
8. มีอ�ำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริษัท ตามที่ ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
9. คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลให้ บ ริษั ท ฯ ปฎิ บั ติ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�ำคัญ
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นต้น
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีอ�ำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน�ำให้อนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
11. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการด�ำเนินกิจการ
และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท
เอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�ำเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
13. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ท�ำขึ้น
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
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14. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ และด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจน
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
15. ด�ำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตาม
และด�ำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
16. มีอ�ำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ�ำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
ก) เรือ่ งใดๆ ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
ค) การท�ำ แก้ ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
ช) การอื่นใดที่ก�ำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

บทบาทของประธานกรรมการ
1. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง
โดยให้ส่งค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุม
คณะกรรมการ
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3. เป็นประธานในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และระเบียบวาระ
การประชุมที่ก�ำหนดไว้
4. ก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฏหมายก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ขอบเขตอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติ ดังนี้
- อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจ�ำนวนเกินกว่า 5,000,000 บาท
- อนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชายพิเศษต่อครั้ง ในจ�ำนวนเกินกว่า 5,000,000 บาท
- อนุมัติการซ่อมแซมเครื่องมือเครือ่ งจักรหนัก ได้แก่ เครน รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถหัวลาก เรือขุด เป็นต้น ในจ�ำนวน
เกินกว่า 10,000,000 บาท
- อนุมัติการเช่าเรือ เครื่องจักร เพื่อใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ ในจ�ำนวนเกินกว่า 20,000,000 บาท
- อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน(รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง) นอกเหนือ
จากที่ระบุไว้ ในงบประมาณประจ�ำปี ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท

เลขานุการบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2560 (วาระพิเศษ) เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายวรวิทย์ เอือ้ ทรัพย์สกุล
เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
องค์ประกอบและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ
1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ำกับดูแลกิจการ
3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการให้ข้อแนะน�ำและข้อคิดเห็นต่างๆ
4. มี ป ระสบการณ์ ในงานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ หรือ คุ ณ สมบั ติ อื่ น ที่ ช ่ ว ยให้ ง านเลขานุ ก ารบริษั ท ฯ เป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. ให้ข้อแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
แก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม
รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของหลักการดังกล่าว
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3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
6. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ด�ำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อก�ำหนดกฎหมาย
8. เก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการหรือ ผู ้ บ ริห าร และส่ ง ส� ำ เนาให้ ป ระธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลกิจการ ตามระเบียบ
และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ และเป็นสื่อกลางระหว่าง
ผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
12. ดู แ ลเพือ่ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริษั ท ฯ และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
13. ติดตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่าเทียบเรือและกรรมการ เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำเบื้องต้น
14. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทในกรณีที่เลขานุการบริษัทฯ พ้นจากต�ำแหน่ง
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัทฯ คนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทฯ
คนเดิมพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ และให้คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่
ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
การศึกษา 			
:
								
การอบรมหลักสูตร

:

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 74 ปี 2559
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมี
ความความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายวิทิต ลีนุตพงษ์

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน โดย นางวิไล ฉัททันต์รัศมี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียดเพิม่ เติมตามประวัติกรรมการ)

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�ำเนินการต่างๆ ในลักษณะเดียวกับทีก่ ำ� หนดไว้ ในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1. มีอ�ำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็นหรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอ
ตามความจ�ำเป็น
2. พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
3. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชี
ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. พิจ ารณารายงานจากคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง และหารือ กั บ ฝ่ า ยบริห ารเกี่ ย วกั บ นโยบายการประเมิ น
และการบริหารความเสี่ยง
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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9. พิจารณารายงานทางการเงิน
• สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ ในรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
• สอบทานประเด็ น เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี และรายงานทางการเงินที่มีสาระส�ำ คัญ รวมทั้ง รายการที่มีความซับซ้อน
หรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
• สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
• สอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท�ำงบการเงินกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
10. พิจารณารายงานการควบคุมภายใน
• สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความส�ำคัญของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
• สอบทานเพื่อความมั่นใจได้ว่า ฝ่ายบริหารได้น�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีเสนอไปปรับปรุงแก้ ไขแล้ว
11. พิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนงานประจ�ำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ�ำเป็น
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
• สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
• สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
12. มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ�ำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ได้แก่
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
13. ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
• สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลบริษัท และผลการติดตามการแก้ ไข รวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท
• สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ ไข ในกรณี
ที่ ไม่มีการปฏิบัติตาม
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14. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
• สอบทานให้ มั่ น ใจว่ า หลั ก จริย ธรรมธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณผู ้ บ ริห ารและพนั ก งาน และนโยบายในการป้ อ งกั น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
• ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
15. ความรับผิดชอบอื่นๆ
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ และน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อมีการแก้ ไข
• จั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ข องบริษั ท ฯ และลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความแหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นโดยรายงานไว้ ใน
รายงานประจ�ำปี และต่อทางราชการตามที่กฎหมายก�ำหนด

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน ประกอบด้ ว ย กรรมการไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 ท่ า น ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - นามสกุล
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
นางเสาวคุณ ครุจติ ร

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. มี บ ทบาทในการเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริษั ท ฯ เกี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า ตอบแทนของประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
2. มีหน้าที่จัดท�ำนโยบายอัตราค่าตอบแทน และก�ำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
3. มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขึ้นไป
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และติดตามดูแลการด�ำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้ง แผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย
5. จะท�ำการสรรหา และน�ำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ส�ำหรับการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก
และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และจะต้องจัดท�ำรายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากการประชุมทุกครั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 3 ท่านดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายบัญชัย ครุจิตร

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

51

รายงานประจำ�ปี 2561

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ เป็นต้น
2. ก�ำหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมให้บริการท่าเทียบเรือ ขนส่ง คลังสินค้า และโลจิสติกส์ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล
และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
3. ก�ำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่ก�ำหนด (Risk Limit) ในมิติต่างๆ ที่มีความส�ำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณา
4. ก�ำกับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐาน กลยุ ท ธ์ แ ละการวั ด ความเสี่ ย งโดยรวมเพื่อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า กลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารความเสี่ ย งได้ น� ำ ไปปฏิ บั ติ
อย่างเหมาะสม
5. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือ
การเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ก็ ได้
6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอาจเชิญบุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมตามความจ�ำเป็น ซึง่ จะต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานสถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ (Risk Appetite) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้น�ำไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร

2.

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 รายงานต่ อ คณะกรรมการบริษั ท ฯ เกี่ ย วกั บ ผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) และการเปลี่ ย นแปลง
กรอบความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ
2.2 รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เมื่อเวลา
เหมาะสม
2.3 สร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อฐานะความเสี่ยงของบริษัทฯ

3.

การรายงานต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งหรือเป็นภาคผนวกในรายงานประจ�ำปีและรายงานทางการเงิน
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - นามสกุล
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
นายสุชิน รัตนศิริวิไล
นายอังกูร ศรีสุนทร
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
นายบัญชัย ครุจิตร

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริห ารมีอ�ำ นาจหน้าที่จัด การงานและด�ำ เนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำ หนด
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ด�ำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอ�ำนาจ
4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ
4.2 เรื่องที่หากท�ำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�ำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ
4.3 เรือ่ งที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เอง
4.4 เรือ่ งที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ วางไว้
4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจและหน้าที่ ในการด�ำเนินกิจกรรมตามที่ก�ำหนดเพื่อบริหารบริษัทฯ ให้ประสบความส�ำเร็จ
บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
5.1 จัดท�ำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจ�ำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่
ต้องริเริ่มต่างๆ ที่ส�ำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.4 พิจ ารณาและอนุ มั ติ ใ นเรื่อ งต่ า งๆ ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ในอ� ำ นาจด� ำ เนิ น การหรือ ได้ รั บ มอบอ� ำ นาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
5.5 พิจารณาทบทวนอ�ำนาจด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ ในตารางการมอบอ�ำนาจ และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ ในระยะยาว
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ด�ำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนได้ ให้ความเห็นชอบไว้
5.8 ติ ด ตามและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษั ท ฯ เกี่ ย วกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริษั ท และความก้ า วหน้ า
ในการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
6. พิจ ารณาเรื่อ งการจั ด สรรงบประมาณประจ� ำ ปี ก ่ อ นที่ จ ะน� ำ เสนอให้ ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ พิจ ารณาและอนุ มั ติ
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ร วมถึ ง การพิจ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ม เติ ม งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ใ นระหว่ า งที่ ไ ม่ มี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีเร่งด่วน และให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
7. อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในจ�ำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกิน 20,000,000
บาทต่อเดือน
8. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง) นอกเหนือ
จากที่ระบุไว้ ในงบประมาณประจ�ำปี ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญๆ ที่ ได้ก�ำหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบ�ำเหน็จรางวัลซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ฯ หรือบุคคลใดๆ
ที่กระท�ำกิจการให้บริษัทฯ
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย(ถ้ามี)
รวมทัง้ รายการทีก่ ำ� หนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ที่ ส� ำ คั ญ ของบริษั ท ฯ และ/หรือ บริษั ท ย่ อ ย (ถ้ า มี ) เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

ชื่อ - นามสกุล
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
นายบัญชัย ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจิตร (รักษาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช
นางเสาวคุณ ครุจิตร (รักษาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ควบคุม ดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
2. ด�ำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. มีอำ� นาจในการให้ความเห็นชอบนิตกิ รรมที่เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ เช่น การซือ้ ขายการจัดหาสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจ�ำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินอนุมัติที่ก�ำหนด
4. อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในจ�ำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกิน 10,000,000
บาทต่อเดือน
5. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง และอุปกรณ์)
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในงบประมาณประจ�ำปี ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ
6. เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
ทุกประการ
7. มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายในองค์กร
8. มีอำ� นาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำเป็น และเป็นการด�ำเนิน
ธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมถึง
การมอบอ�ำนาจช่วงในการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใดลักษณะดังกล่าวจะต้องน�ำเสนอเพื่อให้ ได้ความเห็นชอบโดยผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน�ำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา
และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นลักษณะการด�ำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการก�ำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยทั้ง 3 ท่าน
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ซึ่งเข้มงวดกว่าตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ ได้ โดยกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและมีจ�ำนวน
ไม่ต�่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระและบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนทุนจดทะเบียนที่ออก
และเรียกช�ำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือก
ตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลิกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
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3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจ�ำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
4. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุ ณ สมบั ติแ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำ กัด และกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการหนึ่ ง คนเป็ น ประธานกรรมการ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิจ ารณาเห็ น สมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

กรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ
ที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้ วิจ ารณญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทั้ ง ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์
ตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น รวมถึ ง การท� ำ รายการทางค้ า ที่ ก ระท� ำ เป็ น ปกติ เพื่อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรือ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท�ำให้บริษัทฯ
หรือ คู ่ สั ญ ญามี ภ าระหนี้ ที่ ต ้ อ งช� ำ ระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละ 3 ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ ข องบริษั ท ฯ
หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
กรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม ข้ อ 1-9 อาจได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท ฯ ให้ ตั ด สิ น ใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะได้
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

การสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
ได้ ก รรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห ารที่ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ และมี ค วามเป็ น อิ ส ระจากผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรือ รายอื่ น ใด
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามคุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับกลยุทธของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ได้แก่ เพศ
ทักษะเฉพาะด้าน และทักษะวิชาชีพ เป็นต้น โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองก่อนน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติ
การเป็นกรรมการที่ ได้ก�ำหนดไว้ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่ ไม่มีประวัติ
ต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลทีฝ่ า่ ฝืนระเบียบ ประกาศค�ำสัง่ ข้อบังคับบริษทั และกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาปัจจัยด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นต้น
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้
ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารจัดการงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง
บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มความจ�ำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน
เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณา
เป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและมีประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายการการประชุมจะถูก
จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านมารับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการ โดยในการประชุม
คณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ประจ�ำปี 2561 (จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม) สรุปได้ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
นายสุชิน รัตนศิรวิ ิไล
นายอังกูร ศรีสุนทร
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจติ ร

การประชุม
กรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น
บริหาร

กรรมการ
บริษัท 1

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

4/4
3/4
4/4
-

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

4/4
4/4
-

11/12
12/12
12/12
10/12
12/12

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

5/5

-

-

4/4

12/12

1/1

หมายเหตุ : 1 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมการเข้าประชุมครบทั้งคณะ จ�ำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80 และกรรมการ
		
ทุกท่านมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
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การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment)
แบบคณะกรรมการรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย รายบุคคล เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก�ำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / รายบุคคล มีดังนี้
1). คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
2). เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง ภายในต้นเดือนธันวาคม
3). กรรมการบริษัทฯ ท�ำแบบประเมินผลด้วยวิธีการให้คะแนน 0 – 4 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง – เห็นด้วยอย่างยิ่ง) โดยหลักเกณฑ์
การประเมิ น จะคิ ด เป็ น ร้ อ ยละจากคะแนนเต็ ม ในแต่ ล ะข้ อ ( ≥ 85 = ดี ม าก, 75-84 = ดี , 65-74 = ค่ อ นข้ า งดี ,
50-64 = พอใช้, ≤ 50 = ควรปรับปรุง) แล้วส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคม
4). เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
5). เลขานุการบริษัทฯ น�ำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจัดท�ำแผนเพื่อด�ำเนินการปรับปรุง
โดยในรอบปี 2561 เลขานุการบริษัทได้รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการรายคณะ/ คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ/
รายบุคคลให้คณะกรรมการทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้
•• ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
กรรมการ 2.) การประชุมของคณะกรรมการ 3.) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ 4.) การท�ำหน้าที่ของ
กรรมการ 5.) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6.) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 88.47 (ดีมาก)
•• ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแบบรายคณะ โดยบริษั ท ฯมี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 4 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
และคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังนี้
(1.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
79.10 (ดี)
(2.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81.79 (ดี)
(3.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 87.04 (ดีมาก)
(4.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.81
(ดีมาก)
•• ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่
การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร
ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 89.65 (ดีมาก)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี (Annual General Meeting : AGM)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
(1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ดังนี้
ต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ

(2.) ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

ประเภทค่าตอบแทน
โบนัส
(บาท/ปี)

เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
(บาท)

20,000
20,000

200,000
200,000

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
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(3.) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่าน ส�ำหรับปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ - นามสกุล
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
นายสุชิน รัตนศิริวิไล
นายอังกูร ศรีสุนทร
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
นายบัญชัย ครุจิตร

กรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทนส�ำหรับงวด (บาท)1
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ สรรหาฯ
ความเสี่ยง

440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รวม
(บาท)

กรรมการ
บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
440,000
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : 1 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหารและกรรมการอิสระเท่านั้น โดยมีเฉพาะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน โบนัส
		
และไม่มีเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ปี 2560
รายชื่อ
เงินเดือน และโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทั้งหมด

(2.) ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี –

ปี 2561

จ�ำนวน
(คน)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

จ�ำนวน
(คน)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

5
5

22.56
1.56

6
6

33.47
3.08

24.12

36.55
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บุคลากร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 407 คน
และ 480 คน ตามล�ำดับ ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

จ�ำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สายงาน

2560
(คน)

2561
(คน)

ฝ่ายบัญชี

4
8
38
11
3
283
6
29
17

ฝ่ายการเงิน

8

5
17
40
19
4
334
6
29
16
10
480

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายสาธารณูปโภคและธุรการ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพาณิชย์

407

รวม

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ

รวม

งวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

งวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

138.03
6.65

161.78
8.20

144.68

169.98

ข้อพิพาทแรงงาน
- ไม่มี -

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
นโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ใช้กับพนักงานทุกคน โดยนโยบายนี้จะท�ำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดึงดูดใจ
พัฒนาศักยภาพ และรักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานสูงและมีแรงจูงใจในการท�ำงานไว้ ได้ ในตลาดที่มีการแข่งขันกัน พนักงานจะ
ได้รบั การเสนอค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาด ซึง่ เป็นองค์ประกอบหลักของค่าตอบแทน ผลที่ได้รบั คือพนักงาน
รู้สึกมีก�ำลังใจในการท�ำงาน เพื่อสร้างผลลัทธ์ที่ยั่งยืนและท�ำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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บริษัทฯ มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยก�ำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ตามหลักการ
ของ (Balanced Scorecard) โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมมิติการด�ำเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร และสรุปโดยฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ตัวชี้วัดได้ถูกถ่ายทอดลงไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไปสู่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ระดับผู้จัดการฝ่าย/แผนก และพนักงานทุกคน ตามล�ำดับ พนักงานแต่ละคนมีตัวชี้วัดของตนเองซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนก/
ฝ่าย และองค์กร หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาจะให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาผลงานรวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนและให้ก�ำลังใจ ส�ำหรับการทุ่มเทท�ำงานโดยเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และรางวัลจากผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยในการวัดและประเมินความรู้ความสามารถและการพัฒนาการของบุคลากรตลอดจน
การวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการด� ำ เนิ น การตามเป้ า หมายการท� ำ งานซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หน่ ว ยงานและองค์ ก ร และยั ง เป็ น เครื่อ งมื อ
ในการประเมินความพร้อมของบุคลากรที่จะได้รับเลื่อนต�ำแหน่ง ซึ่งจะสามารถระบุระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่ยังขาด
ของระดับงานที่สูงขึ้นในอนาคตได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อย่ า งเป็ น ธรรม คณะกรรมการบริษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การจ้ า งงาน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ขีด ความสามารถ การปฏิ บั ติ ง านตาม
ความสามารถของพนักงานในต�ำแหน่งต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้ โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งค�ำนึงถึง
หลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค คุณสมบัติเหมาะสม และการมีพันธะสัญญากับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และร่วมเจริญเติบโตไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยได้ก�ำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนของพนักงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้
1. ผลตอบแทนระยะสัน้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดการจ่ายผลตอบแทนทีส่ ามารถเทียบเคียงได้อย่างหมาะสมกับอัตราการจ่ายทัว่ ไป
ขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดจ่ายโบนัสประจ�ำปี ตามผลการปฏิบัติงานอ้างอิงตามการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทและ Individual KPI
2. ผลตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจ่าย
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career
Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนต�ำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan )
นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทฯ ได้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มี
การทบทวนสวัสดิการต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกัน
ทางการเงินให้แก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุ เป็นต้น

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงระดับพนักงาน ดังนี้

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของกลุม่ บริษทั ฯ
เช่น กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�ำเป็นการภายในกลุ่มบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการหรือ มี ก รรมการเข้ า ใหม่ ฝ่ า ยจั ด การจะจั ด ให้ มี เ อกสารและข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการเข้ า ใหม่ รวมถึ ง จั ด ให้ มี ก ารแนะน� ำ ลั ก ษณะธุ ร กิ จ และแนวทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท
ให้แก่กรรมการท่านใหม่
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บริษั ท ฯ มี ก ารส่ ง เสริม ให้ ก รรมการเข้ า รั บ การอบรม เพื่อ พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2561
มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

หลักสูตร

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

- การเสวนาเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การด�ำเนินธุรกิจในหัวข้อ “Digital transformation
a must for all companies”, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

นายอังกูร ศรีสุนทร

กรรมการ

- หลักสูตร “บริหารความท้าทาย เตรียมความพร้อมองค์กร
สู่การเติบโต” (Managing challenges to unleash
corporate growth), บริษัท PwC ประเทศไทย
- หลักสูตร เจาะลึกการวิเคราะห์ โครงการลงทุน,
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

นายสุชิน รัตนศิริวิไล

กรรมการ

- หลักสูตร RE162 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
รุ่นที่ 22, โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และบัญชี และเลขานุการบริษัท

- หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 6,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรการจัดท�ำกระดาษท�ำการ เพื่อมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร, สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีนโยบายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพือ่ น�ำ
ไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแนวทางโดยก�ำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กรและก�ำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการส�ำรวจ
ความต้องการและความจ�ำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของหน่วยงานนั้นๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัท โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์ และมีการส่ง
พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดมีการอบรมทั้งเป็นการอบรมภายใน และเข้าร่วม
อบรมกับสถาบันภายนอก ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น 64 ครั้ง โดยเป็นการจัดอบรมภายใน 17 ครั้ง และอบรมภายนอก 47 ครั้ง
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสุของค์กร ด้านการประเมินและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 1,950 ชั่วโมง
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 132 ชั่วโมง
ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 1.20 ล้านบาท โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยเท่ากับ
15.02 ชั่วโมง/คน/ปี
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กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561
ดังตารางต่อไปนี้
ค่าตอบแทนการตรวจสอบ /
สอบทานบัญชี
(บาท)

ค่าบริการอื่น
(Non-Audit Fee)
(บาท)

รวม
(บาท)

ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุด
นายสมคิด เตียตระกูล
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,110,000.00

-

1,110,000.00

ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุด
นายนรินทร์ จูระมงคล
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,110,000.00

-

1,110,000.00

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
นายนรินทร์ จูระมงคล
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,150,000.00 /1

-

1,150,000.00

งบการเงิน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

หมายเหตุ : 1 เป็นค่าตอบแทนส�ำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินประจ�ำปี 2561

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส จึงได้มีการก�ำหนดนโยบายสนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการส�ำคัญตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยได้เผยแพร่ไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahathaiterminal.com) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการก�ำกับกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น
(The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอสิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่ง
ผลก�ำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญ
ของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญ
และมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
พร้อมทัง้ จัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระ
การประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผ่านอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็น
ต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบค�ำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษั ท ฯ จะจั ด ให้ ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ภายใน 4 เดื อ นนั บ จากวั น สิ้น สุ ด รอบปี บั ญ ชี ข องบริษั ท ฯ
โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
แกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ใน
การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มกราคม
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็น
ผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ ไม่อาจมาร่วมประชุมด้วยตัวเองให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และท�ำการประกาศนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า
3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเข้าถึงและมีเวลาศึกษา
รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยง่ายและอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนวันประชุม 30 วัน คือในวันที่ 19 มีนาคม 2561
บริษัทฯ ได้จัดให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพนักงานไว้ตอนรับ จัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมอากรแสตมป์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อบ/ได้รบั มอบฉันทะ การจัดอาหารว่างเพื่อรับรอง
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ส�ำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบ Barcode เพื่อความโปร่งใส และสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 มีกรรมการและกรรมตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด
9 ท่ า น ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริห าร และกรรมการ ผู ้ บ ริห าร
เลขานุการบริษทั และตัวแทนผูต้ รวจสอบบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อสักถามของผูถ้ อื หุน้ โดยประธานกรรมการเป็นประธาน
ที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้แนะน�ำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และชี้แจง
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ สิทธิตามข้อบังคับ วิธีการลงคะแนนเสียง การด�ำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธี
การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลคะแนน
ให้ทปี่ ระชุมได้รบั ทราบ โดยประธานได้เชิญผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ เป็นผูส้ งั เกตุการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
ประธานฯ ได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น การซักถาม การแสดงความเห็น เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อค�ำถามและการตอบ
ข้อสักถามอย่างตรงไปตรงมา และโปร่งใส ตลอดจนให้เวลาอภิปรายพอสมควร โดยในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้
ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ ได้แจ้งไว้
หรือเพิ่มวาระการประชุมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งค�ำถามและค�ำตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
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บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันกับวันประชุม และจัดท�ำรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงระบุรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท
และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม แจ้งคะแนนทุกวาระ บันทึกข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุม และการบันทึกภาพการประชุมผ่านสื่อวิดิทัศน์
ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ฯ
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ที่ระดับคะแนน 94 คะแนน
จาก 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting :
AGM) จากสมาคมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
บริษั ท ฯ จะให้ โ อกาสแก่ ผู้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ทุ ก ราย โดยก� ำ หนดให้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม เป็ น ไปตามจ� ำ นวนหุ ้ น ที่
ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (One Share One Vote) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
แกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
บริษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ ้ น เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการ
เป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ตั้ ง แต่ วัน ที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ห ลัก เกณฑ์
และขั้นตอนดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
การประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารแนบประกอบการประชุมให้กับ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. (บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ตามประกาศของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ทั้งรูปแบบทั่วไป และรูป
แบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงได้ระบุเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสาร
หลักฐานเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์
ส�ำหรับบริการผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 มีกรรมการและกรรมตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด
9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ
บริษัท และตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้
มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ สิทธิตามข้อบังคับ วิธีการลงคะแนนเสียง การด�ำเนิน
การประชุ ม วาระการประชุ ม วิธี ก ารสอบถามหรือ แสดงความคิ ด เห็ น การประกาศผลคะแนนให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบ ทั้ ง นี้
ในการนับคะแนนเสียงซึ่งก�ำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ท�ำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตร
ลงคะแนนเสียงไว้ ให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ ส�ำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นจากที่ ได้ก�ำหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานเป็นผู้ควบคุม

69

รายงานประจำ�ปี 2561

การประชุม และเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และข้อซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ
ในการลงคะแนนเสียงบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีการนับคะแนนและประกาศผล
คะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการผู้สังเกตุการณ์ ในการตรววจนับ
คะแนนและยืนยันความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ อย่างเปิดเผย โดยบริษทั ฯ ได้จดั ได้จดั เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน
ส�ำหรับการตรวจสอบในภายหลัง อีกทั้งได้มีการบันทึกมติที่ประชุมทั้งจ�ำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
และบัตรเสียในแต่ละวาระ ตลอดจนบันทึกข้อซักถาม การตอบค�ำถาม และการแสดงความเห็นของที่ประชุมไว้ด้วย และมีการบันทึกภาพ
การประชุมผ่านสื่อวิดิทัศน์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อน
มีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
บริษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ผี่ บู้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษทั ฯ และบทก�ำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณี
ที่ ก รรมการหรือ ผู ้ บ ริห ารมี ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริษั ท ฯ ก็ จ ะต้ อ งรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ในบริษั ท ฯ ของตนเอง
คู ่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันท�ำการ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่พนักงานและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ ในการด�ำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อ ก� ำ หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อ ให้ สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ดั ง กล่ า วได้ รั บ การดู แ ลเป็ น อย่ า งดี นอกจากนั้ น บริษั ท ฯ ยั ง ส่ ง เสริม
ให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทางดังต่อไปนั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
ได้รับการดูแลอย่างดี
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วยผลการด�ำเนินงานที่ดี
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น
และประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ลู ก ค้ า บริษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ ลู ก ค้ า ด้ ว ยความเป็ น ธรรม โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนการ
มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
อีกทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ รวมถึงบริษัทฯ เอาใจใส่ดูแลลูกค้า อย่างใกล้ชิดโดยท�ำการ
ส� ำ รวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และน�ำมาปรับปรุงการให้บริการ โดยมุ่งหวังให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผยหรือบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
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พนั ก งาน บริษัท ฯ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของพนัก งานซึ่ง ถือ เป็นทรัพ ยากรที่มีคุณค่าในการด�ำ เนินธุรกิจ โดยบริษัท ฯ
มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นการให้ความส�ำคัญและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานไม่เลือกปฏิบัติท้ังต่อสตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ การพิจารณา
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานและสอดคล้องกับผลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว มีการดูแลใส่ใจในสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน
สร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี โดยจัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน
สวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่าง
พนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
คู่ค้า บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า
ด้ ว ยความเป็ น ธรรม โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ชื่ อ เสี ย ง ความสามารถ ความถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มี ค วามโปร่ ง ใส
และตรงไปตรงมาในการปฏิบัติที่เสมอภาค ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ ในสัญญาและจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ อย่างเค่งครัด มีการรายงานผลการประเมินคู่ค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดีโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายช�ำระหนี้ให้ตรงตามก�ำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ท�ำไว้กับเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติกับเจ้าหนี้เสมือนพันธมิตรทางการค้า และไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
อันท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้อีกด้วย
คู่แข่งขัน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน ด้วยการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้ง
ไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริต และไม่กระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
และด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กร ตลอดจนการปลูกจิตส�ำนึก
ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดอบรมพัฒนาพนักงานและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อตอบแทนและคืนผลก�ำไรกลับคืนสู่สังคม

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์ โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ได้ด�ำเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งมีการตรวจสอบเป็นประจ�ำ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ โดยก�ำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหลักการดังนี้
การควบคุมการบริจาค
บริษั ท ฯ มี น โยบายให้ เ งิน บริจ าคเพื่อ การกุ ศ ล หรือ การให้ เ งิน สนั บ สนุ น โดยบริษั ท จะให้ เ งิน บริจ าคและเงิน สนั บ สนุ น
อย่างเหมาะสมและโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ภายใต้ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
และจะไม่กระท�ำการในสิ่งที่อาจเกิดผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ในการเป็นผู้ ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท�ำใบบันทึกค�ำขอ
ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดให้ผู้อ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ

71

รายงานประจำ�ปี 2561

การให้ของขวัญทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกรับ/สัญญาว่าจะรับ ของขวัญ ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คู่ค้า คู่สัญญา ตัวกลางทางธุรกิจ หรือตัวแทน โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติ
ใดๆ แต่สามารถรับของขวัญ ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใดได้ ตามเทศกาล และไม่ผิดต่อกฎหมาย และอยู่ในราคาที่เหมาะสม โดย
ผู้ ให้และ/หรือผู้รับจะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวัญ ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใด” ส่งให้ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
แล้วน�ำส่งส�ำนักงานเลขานุการบริษัทพร้อมสิ่งของที่ ได้รับเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ รวมถึงได้สื่อสารและอบรมเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบในการปฐมนิเทศ
ส�ำหรับพนักงานใหม่ บริษทฯ มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้กับพนักงานทุกคนผ่านกิจกรรม
Morning Talk ในทุกเช้าวันจันทร์
บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนมีการดูแลติดตาม และประเมินผล
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนการกระท�ำใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ
หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblower Policy) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องต่างๆ เช่น การท�ำธุรกรรม การเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�ำหนด ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางพิเศษที่ก�ำหนดไว้ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงาน
หรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ท�ำให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายข้างต้นให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ พร้อมกับน�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
บริษัทฯ มีระเบียบการปฏิบัติและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และเบาะแสการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
จดหมาย 			

:

ประธานกรรมการตรวจสอบ

						

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด(มหาชน)

						

เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก

						

อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์			

:

02-385-9522 (เลขานุการบริษัท)

เว็บไซต์บริษัท

:

https://sahathaiterminal.com/whistleblowing/

ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถร้องเรียน และแจ้งแบะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านทางกล่องรับ
ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และน�ำเรื่องที่ ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้
1.) การรวบรวมข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียน
2.) การประมวลผลและกลั่นกรองข้อเท็จจริง โดยผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้กลั่นกรองข้อมูล สอบสวน และเสนอวิธีการจัดการต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเบื้องต้น
3.) มาตรการด� ำ เนิ น การ เลขานุ ก ารบริษั ท ฯ เสนอแนวทางการด� ำ เนิ น การ เพื่อ ระงั บ การฝ่ า ฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามล�ำดับ
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4.) การรายงานผล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และเลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้รายงานกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ที่ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งแบะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผู้ร้องเรียน ซึ่งจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบสวนต่อการกระท�ำผิดอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งแบะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (http://www.sahathaiterminal.com)
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่เป็น
ส่วนหนึ่งที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงินซึ่งในการนั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

• บริษั ท ฯ มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ สาธารณชนตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด ผ่ า นช่ อ งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปี (56-2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
• คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
• คณะกรรมการจัดให้มีความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
• คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของ
การประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
• เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยในหัวข้อดังนี้ (1.) นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ (2.) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3.) ปัจจัยความเสี่ยง (4.) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
(5.) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6.) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น (7.) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8.) โครงสร้างการ
จัดการ (9.) การก�ำกับดูแลกิจการ (10.) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11.) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (12.) รายการระหว่างกัน (13.) ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ (14.) การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
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• คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผบข้อมูลให้กรรมการ
ทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
• คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุล ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
การก� ำ หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี ก ารว่ า จ้ า งผู ้ ต รวจสอบภายในที่ เ ป็ น อิ ส ระ รายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
• คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารการเงิน การด�ำเนินงาน ทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบ มีการจัดท�ำแผนในการป้องกัน
แก้ ไข และมีการติดตามผลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและน�ำเสนอ
แผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
• บริษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
ในการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันผ่านสื่อด้านต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าว
ต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นต้น ดังนี้
- เปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญให้ประชาชนทราบ
- เผนแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
- ชี้แจงข่าวสารต่างๆ หรือข่าวลือ
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม
• การด�ำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยจัดให้มีช่องทาง
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการสื่อสารและ
เปิ ด เผยสารสนเทศอย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และทั น เวลา ให้ กั บ นั ก ลงทุ น นั ก วิเ คราะห์ สื่ อ มวลชน และผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ
อย่างเท่าเทียมกันผ่านสื่อด้านต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล
ทางเว็บไซต์ เป็นต้น
นักลงทุนสัมพันธ์ 			

:

นางสาวฤทัยรัตน์ บูรณ์กุศล

อีเมลล์					

:

ruthairat.b@sahathaiterminal.com

โทรศัพท์					

:

02-386-8000 ต่อ 1888

โทรสาร 					

:

02-386-8008

นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้บุคคลผู้มีอ�ำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
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- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ�ำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยงโยงกัน ก�ำหนดวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น การแปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ�ำปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารทั่ ว ไป ส� ำ หรั บ การบริห ารองค์ ก รกั บ สื่ อ มวลชน โดยก� ำ หนดให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การบริหารองค์กร และผลการด�ำเนินงานต่อสื่อมวลชน
- ก�ำหนดบุคคลผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�ำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ชี้ แ จงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ และการด� ำ เนิ น งานของบริษั ท ฯ แก่ นั ก วิเ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ นั ก ลงทุ น สื่ อ มวลชน
และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาหลังจากประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส โดยตลอดปี 2561 บริษัทฯ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จ�ำนวน 3 ครั้ง พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถรับชมย้อยหลังได้ที่
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กิจกรรมเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company visit” บริษัทฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน
สื่อมวลชน และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ได้รับทราบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกทั้ง
เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น
และความประทับใจให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ นัดเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ
ทั้งหมด 15 ครั้ง แบ่งเป็นนักลงทุนรายย่อย จ�ำนวน 8 ครั้ง และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จ�ำนวน 7 ครั้ง ได้แก่
บริษั ท หลั ก ทรั พ ย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด , บริษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เมอร์ ชั่ น พาร์ ท เนอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน),
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
บริษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ภั ท ร จ� ำ กั ด (มหาชน), บริษั ท หลั ก ทรั พ ย์ แอพเพิล เวลธ์ จ� ำ กั ด , บริษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมู ร ะ
พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน), บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด, บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
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• กิจกรรม “mai FORUM 2018” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดขึ้น
โดยตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ร่วมกับสมาคมสมาชิกบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่างๆ เช่น นโยบาย แนวทาง และผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจเป็นจ�ำนวนมาก
• กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางอื่นๆ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะน�ำบริษัทฯ การให้ข้อมูล
ผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เพื่อให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน
และผู้สนใจที่มาร่วมงานได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ เป็นต้น โดยในปี 2561 มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษัท 3 ครั้ง และจัดท�ำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท 4 ฉบับ

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
(Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เช่น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านภาวะอุตสาหกรรมด้านการตลาด
ด้านการจัดการ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านการก�ำกับกิจการที่ดี หรือด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มีภาวะผู้น�ำ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ ที่ ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.45
ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะท�ำให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ที่มาจาก
ฝ่ายบริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ซึ่งเข้มงวดกว่าตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
บริษั ท ฯ ได้ แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริษั ท ฯ กั บ ผู ้ บ ริห ารอย่ า งชั ด เจนโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบายขณะที่ผู้บริหาร
ท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้ สองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้ ได้บคุ คลทีม่ คี วามเหมาะสม
ที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการโดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ�ำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว
เพือ่ ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามทีแสดงไว้ ใน
ข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอ�ำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจ
ลงไปในฝ่ายต่างๆภายในบริษัท ตามความเหมาะสม

76

รายงานประจำ�ปี 2561

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 5 ชุด
คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหาร

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ เมื่อมีการประชุมสามัญประจ�ำปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราวให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากต�ำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้า
มาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ ได้
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ
จะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งรวม 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดตารางการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ตลอดทั้ ง ปี 2561 โดยแจ้ ง คณะกรรมการบริษั ท รั บ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยการก�ำหนดวาระการประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาก�ำหนด และเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และมีข้อมูล
เพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า
5 วันท�ำการก่อนวันประชุมหรืออย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีการแจ้งวาระการประชุม และพิจารณา
เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณา
เป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและมีประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุมซึ่งจะถูกจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาครบถ้วนภายหลังที่การประชุมเสร็จ ตลอดจนมีการจัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และก�ำหนดกลยุทธ์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีเป้าหมายในการด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการติดตามการน�ำกลยุทธ์
ของบริษัทไปปฏิบัติใช้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ซึง่ ก�ำหนดให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและผลการวัดประสิทธิภาพ
การท�ำงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธทีว่ างไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบทุก 3 เดือน
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการ โดยในการประชุม
คณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ประจ�ำปี 2561)

การรายงานข้อมูล
1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนโดยทั่วไป
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง มีการวิเคราะห์และค�ำอธิบายอย่างมีเหตุผลในด้านผลการด�ำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต
ตลอดจนผลส�ำเร็จและอุปสรรคของกิจการ
2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
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3. คณะกรรมการได้ จั ด ท� ำ รายงานแสดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ การจั ด ท� ำ และเปิ ด เผยรายงาน
ทางการเงินของกิจการเสนอไว้ ในรายงานประจ�ำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
• ข้อก�ำหนดของกฎหมายที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดท�ำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงิน และผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
• ให้ค�ำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดท�ำงบการเงิน
ของบริษัทฯ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของกรรมการที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หลายบริษั ท อย่ า งรอบคอบ เพื่อ ให้ มั่ น ใจว่ า กรรมการมี เ วลาเพีย งพอที่ จ ะสามารถท� ำ หน้ า ที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงมีการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ ที่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการแต่ละท่าน ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน
5 แห่ง และเปิดเผยข้อมูลไว้ ในแบบแสดงรายการประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 2 แห่ง แต่ห้ามมิให้ ไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
“ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร” และ “กรรมการผู ้ จั ด การ” หรือ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะธุ ร กิ จ คล้ า ยคลึ ง กั น กั บ บริษั ท ฯ
หรือเป็นคู่แข่งที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ และเปิดเผยข้อมูลไว้ ในแบบแสดงรายการประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีด้วย

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมินวัดผลความเสี่ยง
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านการเงิน
และสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ
ที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อก�ำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯในอนาคต

แผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพือ่ ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพ การสรรหาเป็นไปตามกระบวนการสรรหาทีม่ กี ารพิจารณา
บุ ค คลทั้ ง จากภายในและภายนอก โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน เป็ น ผู ้ ส รรหาบุ ค คล
ที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการคัดเลือกที่ก�ำหนด รวมถึงจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร
ตามแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต�ำแหน่ง
ที่ส�ำคัญต่อไปในอนาคต

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับต�ำแหน่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ�ำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ งและกรรมการก�ำหนดและสรรหาค่าตอบแทน
ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้
มีการแนะน�ำแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2561 มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

หลักสูตร

นายยุทธ วรฉัตรธาร

ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

- การเสวนาเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด�ำเนินธุรกิจในหัวข้อ “Digital transformation a must for all
companies”, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายอังกูร ศรีสุนทร

กรรมการ

- หลักสูตร “บริหารความท้าทาย เตรียมความพร้อมองค์กรสู่
การเติบโต” (Managing challenges to unleash corporate
growth), บริษัท PwC ประเทศไทย
- หลักสูตร เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน, บริษทั ฝึกอบรม
และสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด

นายสุชิน รัตนศิริวิไล

กรรมการ

- หลั ก สู ต ร RE162 นั ก พั ฒ นาอสั ง หาริม ทรั พ ย์ มื อ อาชี พ
รุ่นที่ 22, โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน
และบัญชี และเลขานุการบริษัท

- หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 6,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรการจัดท�ำกระดาษท�ำการ เพื่อมาตรการต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน่ ในองค์กร, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ�ำ นอกจากนั้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ
จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก�ำกับดูแลกิจการไว้ ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sahathaiterminal.com

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือ
เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามภารกิ จ ของบริษั ท ฯ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต และเที่ ย งธรรม ทั้ ง การปฏิ บั ติ ต ่ อ บริษั ท ฯ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม สาธารณชนและสั ง คม รวมทั้ ง การก� ำ หนดระบบติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วเป็ น ประจ� ำ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว และจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี

79

รายงานประจำ�ปี 2561

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของ
ตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจรวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ด้วย

ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดภาระหน้าที่อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีปรัชญาและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณภาพของบุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมทั้งถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสิ่ง แวดล้ อ มอย่ า งเหมาะสมและปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดอื่ น ๆ รวมถึ ง มี ก ารปฏิ บั ติ
ติดตาม ฝึกอบรม ประเมินและทบทวนการด�ำเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึก
ในด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ง แวดล้ อ ม และให้ ป ฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานและวิธี ก ารที่ ก� ำ หนด โดยถื อ เป็ น หน้ า ที่
ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสิ้นเปลือง
รวมทั้งด�ำเนินการก�ำจัด บ�ำบัด ป้องกันและควบคุมปริมาณของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพิทั ก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ มเป็ น หนึ่ ง ในประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการบริห ารจั ด การองค์ ก ร
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการสร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการให้บริการ
การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนทราบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในการลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อม โดยมีการน�ำมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน ลดการเกิดของเสียและส่งเสริมการน�ำกลับ
มาใช้ ใหม่ น�ำมาตรการเชิงป้องกันมาใช้เพื่อขจัดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการระบายน�้ำเสียและการรั่วไหล
ของน�้ำมันหรือสารพิษจากแหล่งประกอบการ เป็นต้น

การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
กรณี ที่ บ ริษัท และบริษั ท ย่ อ ย มี ร ายการที่ เ ป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ การได้มาและจ�ำ หน่ายไปซึ่ง ทรัพ ย์สินที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก� ำ หนดไว้ ใ นเรื่อ งดั ง กล่ า ว ในกรณี ที่ บ ริษั ท ฯ จะต้ อ งขอความเห็ น ชอบของผู ้ ถื อ หุ ้ น ในการตกลงเข้ า ท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
หรือการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต�่ำกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงาน
บริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบ
ริษัทฯ รวมทั้งการก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ำกับดูแลเพือ่ ควบคุม จัดการและรับผิดชอบ การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถ
สรุปเป็นประเด็นส�ำคัญได้ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ
มีบริษัทย่อย จ�ำนวน 3 บริษัท และบริษัทร่วม จ�ำนวน 2 บริษัท โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหาร
เพื่อติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ ได้ลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจ การอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่างๆ
การท� ำ รายการการได้ ม าหรือ จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น การกู ้ ยื ม หรือ การขอสิ น เชื่ อ ใดๆ จากสถาบั น การเงิน การให้ กู ้ ยื ม เงิน
การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษทั ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนยั ส�ำคัญของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ มี ก ารพิจ ารณาอนุ มั ติ ไ ว้ ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามและรายงานผลการด� ำ เนิ น งานของบริษั ท ย่ อ ยและบริษั ท ร่ ว ม ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายแนวทาง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
รวมทั้งต้องไม่ท�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานภายในควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์และห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ�ำปีและควรรอคอย อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อ
หรือขายหุ้นของบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จ�ำเป็นเท่านั้น
5. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�ำหนด และต้องส่งส�ำเนาให้เลขานุการบริษัท รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ

81

รายงานประจำ�ปี 2561

การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู ้ บ ริห าร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กรรมการและผู้บริหาร
นายยุทธ วรฉัตรธาร
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุชิน รัตนศิรวิ ิไล
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอังกูร ศรีสุนทร
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางเสาวคุณ ครุจิตร
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายบัญชัย ครุจติ ร
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวชิรวิทย์ พานิชพงศ์ ไพบูลย์
คู่สมรสและบุตรที่ ไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�ำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
200,000
200,000
200,000
823,400
465,200
200,000
200,000
5,694,800
3,374,200
12,951,600
200,000
200,000
-

การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การถือครองหลักทรัพย์
ซื้อ
715,300
-

ขาย
326,700
-

จ�ำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
200,000
200,000
200,000
496,700
465,200
200,000
200,000
5,694,800
4,089,500
12,951,600
200,000
200,000
-

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
(%)
0.04
0.04
0.04
0.11
0.10
0.04
0.04
1.24
0.89
2.82
0.04
0.04
-

หมายเหตุ : ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท (ล�ำดับที่1 - 9) มีการถือหุ้นร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 5.25

การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก�ำกับกิจการที่ดี อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (87 คะแนน) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษั ท ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยประเมิ น แนวปฏิ บั ติ ด ้ า นการก� ำ กั บ กิ จ การของบริษั ท จดทะเบี ย นตาม
หลั ก การก� ำ กั บ กิ จ การที่ ดี ข อง Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ตามเกณฑ์
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อให้การก�ำกับกิจการทัดเทียมมาตรฐานสากล
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ ่ ง เน้ น การประกอบกิ จ การด้ ว ยความดู แ ลเอาใจใส่
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวมพร้ อ มกั บ การเจริญ เติ บ โตของบริษั ท ควบคู ่ กั น ไปด้ ว ย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลัก
จริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์
ใดๆ ที่ ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส�ำนึกให้แก่บุคลากร
ของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก�ำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน
โดยบริษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดโครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ กระบวนการท� ำ งาน และสายการบั ง คั บ บั ญ ชา
ในแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ มี ค วามชั ด เจน เพื่อ ให้ มี ก ารถ่ ว งดุลอ�ำ นาจและมีความรัด กุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษั ท รวมถึ ง บุ ค คลภายนอกทราบ โดยการเผยแพร่ น โยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั่ น ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท
(www.sahathaiterminal.com) และมีการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตามช่องทางต่างๆ ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด รวมถึงมีการจัดอบรม
ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั่ น และทบทวนการด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั่ น โดยรายงานผลการด� ำ เนิ น การ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ
โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
(Whistleblower Policy) เพือ่ ให้คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายให้พนักงาน
รับทราบ ท�ำความเข้าใจ และน�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่า งกาย
หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้
แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน
โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส�ำหรับผู้ที่ ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
อันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด�ำเนินการเยียวยาตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
และปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละปฏิ บั ติ ต ่ อ แรงงานอย่า งเป็ น ธรรม อั น เป็ น ปั จ จั ย
ที่จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต
โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงาน
ความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�ำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
บริษัทฯ จัดให้สวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับพนักงานตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก�ำหนด เช่น การท�ำประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ การส่งเสริมการเก็บออมผ่านกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือ
ประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่บุคลากร โดย
พิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของแต่ละบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท�ำงานให้ ได้มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�ำที่ ไม่ถูกต้องในบริษัทผ่านทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน
และให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาการให้ บ ริก ารของบริษั ท เพือ่ ความพึง พอใจของลู ก ค้ า และยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ ลู ก ค้ า
ด้วยความรับผิดชอบ และความซือ่ สัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักรให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่ก�ำหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการท�ำงานที่มีความส�ำคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้า
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตราฐาน ISO 14001 ที่บริษัทฯ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 (UKAS Management System) เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ
ด�ำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การจัดพื้นที่ลานบรรจุให้เหมาะสมกับเวลาและเครื่องมือเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียง
และฝุ่นแป้ง หรือ การก�ำหนดเวลาให้ลูกค้าเข้ามารับตู้คอนเทนเนอร์อย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียงจากการวางตู้คอนเทนเนอร์
รวมถึงการป้องกัน หลีกเลี่ยง และควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง นอกจากนี้ บริษัท
ยังตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพน�้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยควบคุมน�้ำทิ้งไม่ให้มีค่า BOD (Biochemical Oxygen
Demand) และ COD (Chemical Oxygen Demand) เกินค่ามาตรฐาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกล่าวข้างต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
มาอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (KPI) ของบริษัทอีกด้วย

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมีนโยบาย
ที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข้ง โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุน
ต่อสังคมโดยรวมตามแต่โอกาส ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา การซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาโรงเรียน การจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชน กิจกรรมปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน�้ำ เป็นต้น

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่าง
มูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการด้าน CSR อย่างจริงจัง บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนรอบข้างมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW For Beginner Award
2013 จากกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2556 ซึง่ เป็นรางวัลทีใ่ ห้แก่บริษทั ฯ ทีม่ มี าตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (In Process) ได้แก่
ด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• การจัดกิจกรรมโครงการกีฬาฟุตบอล และแบตมินตัน เป็นโครงการที่พนักงานได้มีส่วนร่วมเพือ่ ออกก�ำลังกายเป็นการ
ผ่อนคลายความเครียดและความเมื่อยล้าจากการท�ำงาน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
การพบปะพูดคุยสื่อสารระหว่างกันในช่วงเวลาดังกล่าว

• การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ตระหนักถึงความส�ำคัญและสร้างจิตส�ำนึก
ด้ า นความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ ว ยการด� ำ เนิ น งานตามระเบี ย บปฎิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งมี ค วามปลอดภั ย ในทุ ก
กระบวนการที่ให้บริการด้านต่างๆ กับลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

จ�ำนวนอุบัติเหตุที่พนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

2 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
(Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)

1.97

15.10

17.79

อัตราการขาดงาน (Absentee Rate : AR)

11.40

5.29

4.52
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• กิจกรรมการรณรงค์ประหยัดน�ำ้ ประหยัดไฟ บริษทั ฯ มีการรณรงค์ ให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในการประหยัดน�ำ้ ประหยัดไฟ
ด้วยการปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักเที่ยงหรือช่วงเวลาที่ ไม่มีการท�ำงาน ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้น�้ำ
ในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
• กิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานน�ำสิง่ ของที่ใช้งานแล้ว น�ำกลับมาใช้ ใหม่หรือ ใช้ซ�้ำ
(Reuse) เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า การน�ำบรรจุภัณฑ์มาใช้ ใส่บรรจุสิ่งของต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งมีการน�ำขยะ
หมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) โดยบริษัทฯ จัดถังขยะแยกตามประเภทของขยะตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ
เพื่อคัดแยกและรวบรวมขยะที่สามารถน�ำไปใช้ ในการรี ไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก เศษไม้ เป็นต้น เพื่อจ�ำหน่าย
ให้กับผู้ประกอบการภายนอกต่อไป
• ส่งเสริมให้มีการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์เมล์ทดแทนการใช้กระดาษในการส่งเอกสารภายในองค์กร
ด้านการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
• การจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 1.20 ล้านบาท โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 15.02 ชั่วโมง/คน/ปี เป็นการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสุของค์กร ด้านการประเมินและพัฒนา รวมทั้งสิ้น
1,950 ชั่วโมง ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 132 ชั่วโมง
ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
• การพัฒนานวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ในขั้นตอนการให้บริการ เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดการใช้
ทรั พ ยากร และประหยั ด พลั ง งานเพิ่ม มากขึ้น รวมถึ ง ช่ ว ยลดขั้ น ตอนการท� ำ งาน และข้ อ ผิ ด พลาดในการท� ำ งาน
สร้างรวดเร็วในการให้บริการ ได้แก่
- การน�ำระบบการบริหารจัดการภายในท่าเรือ (Terminal Operating System : TOS)
- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (ระบบ National Single Window : NSW)
- การน�ำระบบเครื่องเอ็กซเรย์ ในการตรวจสอบสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์
- การพัฒนารูปแบบการช�ำระเงินค่าบริการต่างๆ ภายในท่าเรือ โดยผ่านช่องทางระบบ QR Code
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2. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (After Process) ได้แก่
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือต่อสังคม และชุมชน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาสังคม และชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• กิจกรรมการปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน�้ำ
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน�้ำ เพื่อส่งเสริม
ความมี จิต สาธารณะของพนั ก งานและปลู ก ฝั ง จิต ส� ำ นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยการ
มีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วยส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อให้คนในชุมชนได้มีน�้ำสะอาดใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับชุมชน

กิจกรรมปลูกป่า ณ หมู่บ้านห้วยผาก อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมสร้างฝ้ายชะลอน�้ำ ณ บ้านผาปก อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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• กิจกรรมมอบทุนการศึกษา บริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียน และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน
บริษัทฯ ตระหนักถึงการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีกิจกรรมมอบทุน
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งให้ กั บ นั ก เรีย น โดยจั ด มอบทุ น การศึ ก ษาเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่อ ให้ เ ด็ ก ในชุ ม ชนได้ ศึ ก ษาเล่ า เรีย น
และเป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

มอบทุนการศึกษา และสิ่งของจ�ำเป็นให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตะเวนชายแดน บ้านถ�้ำหิน อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และสนามกีฬาให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตะเวนชายแดน
บ้านถ�้ำหิน อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนต่างๆ
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• กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ไม่ใช้งานแล้ว ให้หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
บริษัทฯ ได้จึงจัดกิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้ว (ทุกสภาพการใช้งาน) ส่งต่อให้หน่วยงานต่างๆ
เพื่อน�ำไปเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ไม่ใช้งานแล้ว
ให้แก่โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยาเพื่อใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ไม่ใช้งานแล้ว
ให้แก่ชดุ ปฏิบตั กิ ารชุมชนสัมพันธ์สถานีตำ� รวจ
ภูธรต�ำบลส�ำโรงใต้เพื่อใช้ในงานชุมชนสัมพันธ์

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ไม่ใช้งานแล้ว
ให้แก่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
เพื่อน�ำไปรี ไซเคิล รียสู เพิ่มเติม สร้างมูลค่า
เพิ่มและจ�ำหน่ายเพื่อน�ำรายได้มาช่วยเหลือ
คนพิการต่อไป
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• กิจกรรมบริจาคโลหิต
บริษัทฯ เปิดรับอาสาสมัครจากพนักงานภายในของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
เพือ่ เป็นการสนับสนุนความต้องการโลหิต ของภาควิชาเภชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเปิดช่องทางและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั พนักงานทีม่ คี วามตัง้ ใจและพร้อม
ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

• กิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยในบริเวณชุมชนวัดบางฝ่าย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงจัดกิจกรรมร่วมช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ประสบเหตุอัคคีภัยในบริเวณชุมชนวัดบางฝ่าย เพื่อบรรเทาทุกข์ ให้กับชุมชนผู้ประสบภัย
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• กิจกรรมพัฒนาเยาวชน
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงวันส�ำคัญของเยาวชน จึงจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ในโรงเรียนและแหล่งชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้าง
ความสุขให้กับเด็ก สามารถท�ำกิจกรรมได้อย่าสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อเติบโต
ขึ้นมาเป็นผู้ ใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ผ่านการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมโครงการค่าย Go Genius One Day Camp
เป็นต้น

กิจกรรมโครงการค่าย Go Genius One Day Camp “ท่องโลกกว้างอย่าง Super Kids”
ตอน “กดสวิชส์ ชีวิตออฟ ไลน์” จัดโดยสถาบันนามมีบุ๊ค อินโนเวชั่น
• กิจกรรมทางศาสนา เช่น การออกโรงทานในงานทอดกฐินและทอดผ้าป่า, การท�ำบุญตักบาตร

กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรตามประเพณี และทุกวันจันทร์

กิจกรรมออกโรงทานในงานเทศกาลส�ำคัญทางศาสนา
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการดูแลก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมี
ระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่สอบทาน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ยึดแนวทางปฏิบัติตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ ได้ปรับปรุงใหม่ในปี 2557 มาประยุทต์ ใช้ ในการบริหารงาน ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
• บริษัทฯ มีการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารให้พนักงาน
และบุคคลภายนอกรับทราบ รวมทั้งมีการเน้นย�้ำโดยให้ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบแนวปฏิบัติเป็นประจ�ำ
ทุกปี
• คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย สัดส่วนของกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
เป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการให้ ค วามเห็ น การประเมิ น ผล
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• บริษัทฯ มีการจัด ท�ำ ผังโครงสร้า งองค์กร ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้เกิด การตรวจสอบและการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อพนักงาน มีการก�ำหนดกระบวนการการสรรหา การพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
อย่างเหมาะสม
• บริษัทฯ สื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมภายใน มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
จากหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
• บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงาน แผนงาน ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงต่างๆ
ทีอ่ าจจะกระทบต่อเป้าหมาย และร่วมกันก�ำหนดแนวทางในการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ท�ำหน้าที่จัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประเมินและทบทวนความเสี่ยง และก�ำหนดมาตรการและแผนบริหาร
ความเสี่ยงในการป้องกันหรือแก้ ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
• บริษัทฯ ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายงานภายในบริษัทฯ เพื่อทบทวนถึง
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน และรายงานผลการด�ำเนินงานให้
คณะกรรมการทราบอย่างสม�่ำเสมอ
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
• ฝ่ า ยบริห ารมี ก� ำ หนดแนวทางการจั ด การ และ/หรือ การควบคุ ม เพื่อ ลดผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น โดยอาศั ย
ความเชีย่ วชาญทางลักษณะธุรกิจ ประสบการณ์และการบริหารจัดการทีผ่ า่ นมาตามทีม่ กี ารประเมินความเสีย่ งจากการ
ด�ำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ การควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ก�ำหนด
เป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบ และ/หรือขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ
• บริษัทฯ มีการวางแผนและก�ำหนดความเกี่ยวข้องกันในการใช้งานระบบงานสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้ความสัมพันธ์
และสามารถใช้ ในการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลในระบบงานสารสนเทศได้ รวมทั้งก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลระบบ
งานสารสนเทศ เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้อง
• คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีการติดตามผลการด�ำเนินธุรกิจตามเป้าหมายประจ�ำทุกเดือน
และทบทวนการก�ำหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทปีละครั้ง และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
• บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน และ
มีจัดท�ำนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงมีการก�ำหนด
อ�ำนาจอนุมัติ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานได้อย่างสม�่ำเสมอ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
• บริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ ในขั้นตอนการให้บริการ เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดการ
ใช้ทรัพยากร และประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยลดขั้นตอนการท�ำงาน และข้อผิดพลาดในการท�ำงาน
สร้างรวดเร็วในการให้บริการ
• บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ ผ่านทางทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ การแบ่งปันข้อมูลลงในพื้นที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (Share Drive) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างกัน
• บริษัทฯ ก�ำหนดช่องทางลับให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์
และกล่องรับข้อร้องเรียน รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลภายในและภายนอกทราบผ่านทางการติดป้ายประกาศภายในบริษัทฯ
และหน้าบริษัทฯ ซึ่งช่องทางดังกล่าว เลขานุการบริษัทฯ สามารถรับทราบการรับแจ้งข้อมูลดังกล่าวโดยตรง และรายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5. ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)
• บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
และติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินการแก้ ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
• บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และมีการชี้แจงสาเหตุที่ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด หากพบว่ามีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีนัยส�ำคัญ มีการก�ำหนดแนวทาง
ด�ำเนินการเพื่อติดตามแก้ ไขอย่างทันท่วงที รวมถึงมีการรายงานเกี่ยวกับงบการเงินและระบบการควบคุมภายในให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตามผลการแก้ ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุม
ภายในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และสามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่บุคคลดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว น�ำไปใช้ โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
ท�ำหน้าที่ในการสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยท�ำการประเมินความเพียงพอ
และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝา่ ยต่างๆ ภายในบริษทั ฯ ด�ำเนินการแก้ ไขและปรับปรุง
จุดบกพร่องด้านระบบควบคุมภายในที่ตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ โดยบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ได้มอบหมาย
ให้นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ตามขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจในการ
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จากการพิจารณาประวัติการท�ำงานและประวัติการศึกษาของนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์ท�ำงาน

1. รายได้และลูกหนี้การค้า
บริการขนส่งสินค้า
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกแก่
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) จากท่าเรือของ
บริษัทฯ ไปยังบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ/หรือโกดังสินค้าของบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้การค้า
บริการตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินสินค้าระหว่างประเทศ
แก่ บ ริษั ท สหไทย สตี ล ไพพ์ จ� ำ กั ด (มหาชน) โดยใช้ วิธี การ
เป็ น ตั ว กลางเพื่อ ติ ด ต่ อ ผู ้ รั บ ขนส่ ง สิ น ค้ า เพื่อ ให้ ไ ด้ ช ่ ว งเวลา
ในการขนส่งสินค้าตามที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต้องการ
ลูกหนี้การค้า
บริการให้การสนับสนุนแรงงานที่ท่าเรือ
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการสนับสนุนบุคลากรของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานที่ท่าเรือ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้การขนส่งสินค้าแก่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้การค้า

ลักษณะรายการ

บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)

6.60

0.78
29.11

2.08

-

12.24

0.93
119.15

8.42
10.31

0.91

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุด
งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
ปกติของบริษัทฯ โดยเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้อง มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของ
กับการด�ำเนินธุรกิจหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนด บริษัทฯ และมีการก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ราคาจากการประเมินต้นทุนก�ำลังคนที่ต้องใช้
บวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ ให้บริการดังกล่าวกับบริษัท
อื่นในปัจจุบัน

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธี
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธี
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

รายการระหว่างกัน
94
รายงานประจำ�ปี 2561

4. ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าที่ดิน (พื้นที่หมายเลข 6)
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าช่วงที่ดินจ�ำนวน 15-1-73 ไร่
ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของคลังสินค้าปลอดอากรจากบริษทั สหไทย สตีลไพพ์
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ท�ำการเช่าพื้นที่ดังกล่าวมาจากบุคคลภายนอก
เจ้าหนี้การค้า

3. ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่าเรือและเครื่องจักร
ค่าวัสดุ
บริษัทฯ ซื้อเหล็กจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อใช้ ในการก่อสร้างและซ่อมแซมท่าเรือ

2. รายได้อื่นและลูกหนี้อื่น
ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
รายได้อื่น
บริษทั ฯ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ทา่ เรือของบริษทั ฯ
กับบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าสาธารณูปโภค
รายได้อื่น
บริษัทฯ ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กับบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อการด�ำเนินงานด้านศุลกากร
ลูกหนี้อื่น

ลักษณะรายการ

-

-

21.00

7.00

13.38

6.74

0.25

0.35

0.35

0.17

0.39

0.04

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุด
งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561

ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยราคาค่าเช่าที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนด
และเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

ค่าวัสดุดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้รับเหมาใน
การก่อสร้างและซ่อมแซมพื้นที่บริเวณท่าเรือและเป็น
ผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การซื้อ
ขายเหล็กเพื่อวัตถุประสค์ตามข้างต้นระหว่างทั้ง 2
บริษัทฯ มีการคิดราคาเทียบเคียงกับอัตราที่บุคคล
ภายนอกเรียกเก็บ และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีการคิดราคาเทียบเคียงกับ
อัตราที่บุคคลภายนอกเรียกเก็บ และเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป
การให้บริการดังกล่าวท�ำเพื่อการบริหารต้นทุน
ร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีการคิดราคาและมีเงื่อนไข
ทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ในอดีตก่อนการน�ำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะมีการก�ำหนดราคา
และเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่สะท้อนราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯ ท�ำกับบุคคล
ภายนอก อย่างไรก็ตามแม้ว่ารายการดังกล่าว
จะไม่มีนัยส�ำคัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะท�ำการ
ประเมินต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ
ในการก�ำหนดค่าบริการอินเตอร์เน็ตต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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7. ค่าซื้อสินทรัพย์
ค่าวัสดุ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อเหล็กจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณท่าเรือ
ของบริษัทฯ
เจ้าหนี้การค้า

6. เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย
เงินกู้ยืม
บริษั ท ฯ มี ก ารกู ้ ยิ ม เงิน จากบริษั ท สหไทย สตี ล ไพพ์ จ� ำ กั ด
(มหาชน) เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในบริษัทฯ
ดอกเบี้ยจ่าย
เจ้าหนี้ค่าดอกเบี้ยจ่าย

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าสาธารณูปโภค
บริษัทฯ ท�ำการซื้อไฟฟ้าจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อใช้ส�ำหรับการประกอบกิจการของบริษัทฯ
เจ้าหนี้การค้า

ลักษณะรายการ

5.14

4.12

7.49

-

1.83
-

20.41

-

-

0.33

-

0.09

0.55

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุด
งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ก่อนที่จะ
มีแผนการน�ำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะมีการก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่แท้จริงของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนที่จะคืนเงิน
กู้ยืมดังกล่าวภายหลังที่น�ำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในอดีต
ก่อนที่จะมีแผนการน�ำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะมีการก�ำหนดราคา
และเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่สะท้อนราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯ ท�ำกับบุคคล
ภายนอก ทั้งนี้ ได้มีการท�ำการแจ้งโอนเปลี่ยนชื่อ
ผู้ ใช้ ไฟฟ้าเป็นชื่อของบริษัทฯ แล้วเสร็จในเดือน
กันยายน 2559

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าวัสดุดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้รับเหมาใน
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ทา่ เรือและเป็น
ผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้
การซื้อขายเหล็กเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้างต้น
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวเกิดจาก
การที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ ในการบริหารสภาพคล่อง
ภายในบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00
ต่อปี ซึ่งรายการดังกล่าวนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อน
ที่จะมีแผนการน�ำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเกิดขึ้น เนื่องจากแต่เดิม
บริษัทฯ ใช้ ไฟฟ้าในนามของบริษัท สหไทย สตีลไพพ์
จ�ำกัด (มหาชน) บนพื้นที่ที่บริษัทฯ ท�ำการเช่าผ่าน
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตามสัญญาเช่าเดิม โดยก�ำหนดราคาซื้อขาย
สาธารณูปโภคตามที่ตกลงร่วมกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ท�ำการแจ้งโอนเปลี่ยนชื่อผู้ ใช้ ไฟฟ้าเป็นชื่อ
ของบริษัทฯ แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี 2559

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
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เจ้าหนี้การค้า

1. รายได้และลูกหนี้การค้า
บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์กับ
บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด โดยคิดรายได้ค่าบริการ
งานระวางเรือตามปริมาณสินค้า
ของบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด ที่ท�ำการขนส่ง
ลูกหนี้การค้า
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าเช่ารถตู้
บริษัทฯ เช่ารถตู้จากบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
เพื่อใช้ส�ำหรับติดต่องานกับกรมศุลกากร

ลักษณะรายการ

บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด

0.16

0.43

-

-

-

0.09

-

0.32

งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธี
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าซื้อสินทรัพย์
บริษัทฯ ซื้อตู้คอนเทนเนอร์จากบริษัท สหไทย
พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
เพื่อน�ำไปบริจาค
เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

1. รายได้อื่นและลูกหนี้อื่น
จ�ำหน่ายน�้ำดื่ม
รายได้อื่น
บริษัทฯ จ�ำหน่ายน�้ำดื่ม ให้กับบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ต้ี
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด เพื่อแจกให้กับพนักงาน
ลูกหนี้อื่น
4. รายการซื้อสินทรัพย์
ค่าซื้อสินทรัพย์
บริษัทฯ ซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จาก บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด เพื่อปรับปรุงโกดังสินค้าให้เช่า
แก่ผู้ประกอบการน�ำเข้า

ลักษณะรายการ

4.22

10.82

0.81

-

0.09

-

8.76

-

-

7.89

0.02

0.13

งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปตามการ
ด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยในอดีต โดยมี
การก�ำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามที่
ตกลงร่วมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการ
ทั่วไป
ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
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ค่าสาธารณูปโภค
บริษัทฯ ได้ท�ำการซื้อสาธารณูปโภคจากบริษัท เค2 แหลมฉบัง
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด บนพื้นที่เช่า
เจ้าหนี้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1.23

0.83

0.08

1.00

6.00

0.40

0.50

เจ้าหนี้อื่น

2.

6.00

ค่าเช่าที่ดิน

งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ค่าเช่าที่ดิน
บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าที่ดินจ�ำนวนประมาณ 10 ไร่
จากบริษัท เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ที่บริเวณ
ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการบริหารจัดการตู้คอนเทนนอร์

1.

ลักษณะรายการ

บริษัท เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และมีราคาและเงือ่ นไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการ
ของบริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญา ดังกล่าวเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
เช่าที่ดินที่ท�ำกับที่บริษัท เค2 แหลมฉบัง
และมีราคาและเงือ่ นไขทางการค้าทั่วไป
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด โดยคิดตามค่าน�้ำประปา
และไฟฟ้าที่ใช้จริง บนอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
และมีเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยราคาค่าเช่าที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่
บริษัท เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
ก�ำหนดและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
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ลักษณะรายการ

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายคิดที่อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี
ตามสัดส่วนเงินให้กู้ยืมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการกู้ยิมเงินจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อใช้ลงทุนโครงการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์
โดยแบ่งเป็นการกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นแต่ละราย ดังนี้
บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
นายสมชัย ครุจิตร
นางดวงตา จงยั่งยืนวงศ์
นายหลิ่มเซียม อัมภาพันธุ์กิจ
นางสุนันทา ลามาติพานนท์
นางเบญจวรรณ เอกนิยม
นายอนันตชัย คุณานันทกุล
นายคันฉัตต์ ตัณฑ์ ไพโรจน์
นายวรวุฒิ ลามาติพานนท์
นางสุรีย์ คณิตนันทรักษ์
นางศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์
นายศรัณย์ สุตันติวรคุณ
นางสาวขวัญชนก ขุนไกร
นางหนูแดง ยศเรืองศา
ดอกเบี้ยจ่าย

ผู้ถือหุ้นอื่น

-

3.71
-

99.17

47.99
30.83
5.29
5.25
4.04
2.48
0.88
0.69
0.44
0.41
0.35
0.27
0.20
0.03
3.74
1.24

งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รายการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวเกิดจาก
การที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ลงทุนใน
โครงการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 โดยเงินกู้อยู่ในรูปของตั๋วสัญญา
ใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึ่งใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยของวงเงินกู้ที่บริษัทฯ มีอยู่กับ
สถาบันการเงิน และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นภายใน
ระยะเวลา 18 เดือน โดยบริษัทฯ ได้ช�ำระคืนแล้ว
ทั้งจ�ำนวน

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ น�ำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาใช้
เป็นเงินทุนส�ำหรับโครงการบริหารจัดการ
ตู้คอนเทนเนอร์ และอัตราดอกเบี้ยที่ช�ำระเป็นอัตรา
ปกติส�ำหรับการกู้ยืมเงิน จึงถือได้ว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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0.72
0.36
0.12
0.01

1.04
0.06
0.12
-

รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการ
ลูกหนี้การค้า
บริการงานให้เช่าส�ำนักงาน
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการเช่าส�ำนักงาน
ลูกหนี้การค้า

-

16.46

0.78

0.20

-

ลูกหนี้การค้า
บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือแก่บริษัท บางกอก บาร์จ
เซอร์วิส จ�ำกัด จากท่าเรือของบริษัทฯ ไปยังแหลมฉบัง

ลูกหนี้การค้า
บริการงานบริหารจัดการ

-

-

0.55

งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกแก่บริษัท บางกอก บาร์จ
เซอร์วิส จ�ำกัด จากท่าเรือของบริษัทฯ ไปยังแหลมฉบัง

1. รายได้และลูกหนี้การค้า
บริการขนส่งสินค้าทางบก

ลักษณะรายการ

บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธี
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธี
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ต้นทุนบริการ

-

24.90

เจ้าหนี้การค้า

ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายค่าเช่าเรือ

51.11

58.71

31.90

312.72

งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ต้นทุนค่าบริการ
บริษั ท ฯ ใช้ บ ริก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ทางเรือ ของบริษั ท บางกอก
บาร์จ เซอร์วิส ในการด�ำเนินธุรกิจ

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

2.

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธี
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายได้และลูกหนี้การค้า

รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์กับ
บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โดยคิดรายได้ค่าบริการงานระวางเรือตามปริมาณสินค้า
ของบริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ท�ำการขนส่ง
ลูกหนี้การค้า

บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์

1.

ลักษณะรายการ

48.78

-

136.73

9.77

งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธี
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายได้และลูกหนี้การค้า

รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
กับบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โดยคิดรายได้ค่าบริการงานระวางเรือตามปริมาณสินค้าของ
บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ท�ำการขนส่ง
ลูกหนี้การค้า

บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์

1.

ลักษณะรายการ

138.06

22.97

-

-

งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธี
ต้นทุนบวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำ การเปิดเผย และการน�ำเสนอ
งบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2561 ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท�ำขึ้นโดย
ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การจัดท�ำงบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
ในการเลื อ กใช้ น โยบายบั ญ ชี การประมาณการที่ เ กี่ ย วกั บ รายงานทางการเงิน ที่ เ หมาะสมและเพีย งพอ รวมถึ ง การถื อ ปฏิ บั ติ
อย่างสม�่ำเสมอและประมาณการดีที่สุดในการจัดท�ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดกับ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ สอบทานนโยบาย
การบัญชีและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
บริษทั ฯ ตลอดจนเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินงานทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญในการนี้ ความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏ
อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ
ที่มีประสิทธิผล เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ ตลอดจน เพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน
การรายงานการทางเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

( นายยุทธ วรฉัตรธาร )
ประธานกรรมการ

( เสาวคุณ ครุจิตร )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี		
2. นายยุทธ วรฉัตรธาร		
3. นายวิทิต ลีนุตพงษ์		

ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภาระกิจตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน และด�ำเนินการในเรื่องส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี ของบริษัทฯ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการ
พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินโดยสอบถามผู้สอบบัญชี
ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ ในงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงิน
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานดังกล่าว
การประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยให้มแี นวปฏิบตั กิ ฏระเบียบของบริษทั ฯ และข้อก�ำหนด
ต่างๆ พร้อมให้ข้อแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความรัดกุมรอบคอบและถูกต้อง ตลอดจนให้มีการติดตามและปรังปรุง
แก้ ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบภายในและภายนอก เพือ่ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อการใช้งานทรัพยากร ดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดข้อผิดพลาด ความเสียหายหรือการทุจริต ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และความรู้
ความสามารถของผู้สอบบัญชี และได้มีการพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบบัญชี และการหาแนวทางในการแก้ ไข
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่จะแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2562 และเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562 ต่อไป
การท�ำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการนั้นๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีก�ำหนดไว้
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การดูแลการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และติดตามให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนการรายงานการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
จึงได้ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร ก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ และสื่อสาร
ให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
ด�ำเนินการติดตามการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
ในรอบปีที่ผ่านมา
การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ ให้ความส�ำคัญและระมัดระวังต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่จัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประเมินและทบทวนความเสี่ยง และก�ำหนดมาตรการ
และแผนบริหารความเสี่ยงในการป้องกันหรือแก้ ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งอิ ส ระตามขอบเขต หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษั ท ฯ และที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตามาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอไม่มีประเด็น
ส�ำคัญที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับระบบการก�ำกับ
กิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และธ�ำรงไว้ซึ่งองค์กรที่มี
การก�ำกับกิจการที่ดี

( นางวิ ไล ฉัททันต์รัศมี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
นางเสาวคุณ ครุจิตร

(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหา และเสนอ
ชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตลอดจนพิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญของงานที่ ได้
ด�ำเนินการ ดังนี้
การสรรหา : ก�ำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
1). คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับกลยุทธของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดได้ ไว้
2). มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
3). ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการที่จ�ำเป็นและ ยังขาดอยู่
ในคณะกรรมการบริษัท
โดยมีการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ พิจารณา เสนอแต่งตัง้
กรรมการทีค่ รบก�ำหนดตามวาระ เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการทีพ
่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระ โดยเห็นว่า กรรมการดังกล่าวมีความรู้
ความสามารถ มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และบุคคลที่
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนช่วยสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการธุรกิจ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
การก�ำหนดค่าตอบแทน : พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนนัน้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย ตลอดจนได้มกี ารทบทวนความเหมาะสม
ของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

( นายวิทิต ลีนุตพงษ์ )
ประธานกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร			
2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี			
3. นายบัญชัย ครุจิตร			

ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งมีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ ได้ตั้งไว้ ตลอดจนเป็นการลดผลกระทบ
สร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้จัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อก�ำกับดูแลพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงที่ส�ำคัญ รวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา ก�ำกับดูแล และติดตาม การบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการท� ำ งานตามแผนการบริห ารความเสี่ ย ง มี ก ารพิจ ารณาประเมิ น ความเสี่ ย ง และผลกระทบที่ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
แล้วมอบหมายให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบก�ำหนดมาตรการและแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ
ประเมินแผนงานการบริหารจัดการความเสีย่ ง และอาจมีขอ้ เสนอแนะเพื่อให้การจัดการบริหารความเสีย่ งนัน้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในทุกๆ 3 เดือน
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้หน่วยงานก�ำกับ
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Unit) ท�ำหน้าที่รวบรวบ ติดตามข้อกฎหมายใหม่ และประเมิน
ความสอดคล้องในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด�ำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดังที่สรุปไว้ข้างต้น เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการก�ำกับดูแล และติดตามความเสี่ยงและแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ
ขององค์กรที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

( นายยุทธ วรฉัตรธาร )
ประธานกรรมการ

110

รายงานประจำ�ปี 2561

รายงานคณะกรรมการบริหาร
ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิจิตร รัตนศิริวิไล			
นายสุชิน รัตนศิริวิไล			
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์			
นายอังกูร ศรีสุนทร			
นางเสาวคุณ ครุจิตร			
นายบัญชัย ครุจิตร			

ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและ
แผนงานที่ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณา ก�ำกับดูแล และติดตาม การบริหารงานของ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยสรุปได้ดังนี้
1. มีการประชุมเพื่อก�ำหนดเป้าหมาย และติดตามผลการด�ำเนินงานงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเฉพาะ
เป้าหมายทางการเงินและผลการวัดประสิทธิภาพการท�ำงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธที่วางไว้เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน และรายงานผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก 3 เดือน
2. ติดตามการวัดประสิทธิภาพการท�ำงานของแต่ละหน่วยงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากพบว่ามีความแตกต่างจาก
เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ ให้มีการก�ำหนดแนวทางดําเนินการเพื่อติดตามแก้ ไขอย่างทันท่วงที
3. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
4. พิจารณากลั่นกรองแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหาร น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรวมถึง
บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีการติดตามผลการบริหารงานดังที่สรุปไว้ข้างต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหาร
งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างใกล้ชิด อันจะส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจขององค์กรที่ก�ำหนดไว้

( นายวิจิตร รัตนศิริวิ ไล )
ประธานกรรมการบริหาร
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วิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ผ่านมา
บริษั ท ฯ และบริษั ท ในเครือ ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริก ารท่ า เที ย บเรือ เชิ ง พาณิ ช ย์ ค รบวงจร และบริก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยถือเป็นการให้บริการซึ่งครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้า (Logistics Solution Provider)
โดยปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ
1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
2. รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก (In-land Transportation Business Unit)
3. รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Rental Area and Warehouse Business Unit)
4. รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ (Other Service Business Unit)
ทั้งนี้ รายได้ของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวรวมกัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.45 และร้อยละ 98.59 และร้อยละ 98.65
ของรายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ โดยรายได้รวมในงวดดังกล่าวเท่ากับ
1,097.43 ล้านบาท 1,364.56 ล้านบาท และ 1,579.26 ล้านบาท ตามล�ำดับ
รายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 267.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.34 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้สินค้าของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรายได้จาก
ธุรกิจคลังสินค้าและพื้นที่เก็บตู้สินค้า และคลังสินค้าปลอดภาษีที่บริษัทได้เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ให้กับผู้ผลิต
รถยนต์รายใหญ่รายหนึ่ง รวมทั้งธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก และธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) มีรายได้
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
รายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 214.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.73 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณตูส้ ินค้าของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนือ่ งจากการขยายธุรกิจ
ในแต่ละส่วนงานของบริษัทฯ เช่น การให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน การขยายพื้นที่ให้บริการซ่อมและล้างตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจน
กิจกรรมท่าเรือชายฝั่งภายในประเทศที่ด�ำเนินการโดยบริษัทย่อยที่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ก� ำ ไรสุ ท ธิ ใ นงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559, 2560 และ 2561 เท่ า กั บ 73.62 ล้ า นบาท 37.50 ล้ า นบาท
และ 136.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.71 ร้อยละ 2.75 และร้อยละ 8.65 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ
ก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 36.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.06 จากงวดเดียวกัน
ของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากท่าเรือภายในประเทศที่เพิ่งเปิดด�ำเนินการของบริษัทย่อยยังมีปริมาณตู้สินค้าเข้ามาใช้บริการ
ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ท่าเรือและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 99.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 264.09 จากงวดเดียวกัน
ของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ท้ังเรือใหญ่ (Feeder) และเรือชายฝั่ง (Barge)
ที่เพิ่มขึ้นมาก และด้วยกิจกรรมดังกล่าวมีต้นทุนการบริการส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการให้บริการ
จึงส่งผลต่อก�ำไรขั้นต้นที่เพิม่ ขึ้น ประกอบกับบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ ได้เต็มรูปแบบได้ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้สูงขึ้น
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน เป็นค�ำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานแล้ว
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 เท่ากับ 1,080.49 ล้านบาท
1,345.34ล้านบาท และ 1,557.88 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายได้จากการให้บริการสามารถจ�ำแนกเป็นรายบริการ ดังนี้
รายการ
บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ1
รายได้จากการให้บริการ

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
921.42
58.02
53.83
47.22
1,080.49

85.28
5.37
4.98
4.37
100.00

1,022.27
95.23
103.83
124.01
1,345.34

75.98
7.08
7.72
9.22
100.00

1,287.43
115.10
120.22
35.13
1,557.88

82.64
7.39
7.72
2.25
100.00

หมายเหตุ : 1 บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมถึง ค่าบริหารจัดการส�ำหรับการให้บริการดูแลสินค้าในโกดังสินค้าของลูกค้า รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ รายได้จาก
		
การให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เป็นต้น

รายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 264.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.51
จากงวดเดียวกันของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1. รายได้จากบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณตู้สินค้าจากเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งที่เข้า
มาใช้บริการที่ท่าเรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 254,509 ทีอียู ในปี 2559 เป็น 345,704 ทีอียู หรือเพิ่มขึ้น 91,195 ทีอียู คิดเป็น
ร้อยละ 35.83 โดยเกิดจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ บางรายเปลี่ยนวิธีจากการน�ำเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
มาเทียบท่าเรือของบริษัทฯ โดยตรงเป็นไปเทียบท่าเรือแหลมฉบัง และน�ำใช้เรือขนส่งสินค้าชายฝั่งขนสินค้าเพื่อมาเทียบ
ท่าเรือของบริษัทฯ แทน ประกอบกับบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด เริ่มเปิดให้บริการท่าเรือในช่วงปลายปี 2559
อีกทั้งการให้บริการจัดการขนส่งเรือบาร์จกับท่าเรืออื่นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น
2. รายได้จากบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมีการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
ระหว่างท่าเรือของบริษัทฯ และท่าเรือแหลมฉบังในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยในอดีต บริษัทฯ ให้บริการส�ำหรับธุรกิจ
ดังกล่าวเฉพาะในเขตบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น ท�ำให้บริษัทฯ ไม่มีรายได้ส�ำหรับส่วนงานที่เพิ่มขึ้น
3. รายได้จากบริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าส�ำหรับให้บริการเช่าคลัง
สินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2559 รวมถึงเริ่มให้บริการเช่าคลังสินค้าปลอดอากรในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 แก่ผู้ประกอบ
การรถยนต์รายหนึ่ง
4. บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เพิ่มขึ้น ซึง่ แต่เดิมบริษทั ฯ
เพิ่งเริ่มมีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2559 และยังมีรายได้ดังกล่าวช่วงเดียวกันของปีก่อน
ไม่มากเนื่องจากเพิ่งเริม่ ด�ำเนินธุรกิจ
รายได้จากการให้บริการในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 212.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.80 จากงวด
เดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
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1. ปริมาณการให้บริการเรือใหญ่ (Feeder) เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.70 เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2560 ลูกค้าสายเรือรายหนึ่ง
ได้ย้ายไปใช้บริการที่ท่าเรืออื่น สาเหตุจากการที่สายเรือดังกล่าวถูกควบรวมกับอีกสายเรือหนึ่ง ซึ่งมีฐานการใช้บริการ
อยู่ที่ท่าเรืออื่น อย่างไรก็ตาม ในปลายไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทสามารถหาลูกค้ามาใช้บริการชดเชยกับรายได้
ทีส่ ญ
ู เสียไปได้ ประกอบกับปริมาณการให้บริการเรือขนส่งชายฝัง่ (Barge) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.03 จากการทีบ่ ริษทั บางกอก
บาร์จ เทอร์มนิ อล จ�ำกัด สามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ ได้อย่างเต็มรูปแบบทัง้ ตูส้ นิ ค้าน�ำเข้าและส่งออก ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2560 จากการได้รับใบอนุญาต ICD ส่งผลให้มีปริมาณขนส่งโดยเรือขนส่งชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการขยายพื้นที่
ให้บริการกิจกรรมการซ่อมและล้างตู้สินค้าในนามของบริษัทย่อย(บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด)
โดยมีพื้นที่ให้บริการรวม 37 ไร่ เพิม่ ขึ้นจากเดิม 15 ไร่ ส่งผลให้มีปริมาณการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.77
2. รายได้จากบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.87 ตามการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีให้กับ
สายเรือสายเรือหนึ่ง
3. รายได้จากบริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.79 เนื่องจากคลังสินค้าเขตปลอดอากร
(Free Zone Warehouse) ของบริษัทฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 แก่ผู้ประกอบการ
รถยนต์แห่งหนึ่ง
4. รายได้จากบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ลดลง เนื่องจากการให้บริการในการเป็นตัวแทนจัดหาระวางเรือ (Freight forwarder)
ลดลง

1.) รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คิดเป็นร้อยละ 85.28 ร้อยละ 75.98
และร้อยละ 82.64 ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ โดยรายได้
จากธุรกิจดังกล่าว เกิดจากการด�ำเนินงานที่ท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยสามารถให้บริการเทียบท่าได้ทั้งส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder)
และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) ทั้งนี้ ท่าเรือของบริษัทฯ แบ่งเป็นท่าเทียบเรือส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จ�ำนวน 1 ท่า
(หน้ากว้างประมาณ 170 เมตร) และท่าเทียบเรือส�ำหรับเรือสินค้าชายฝั่ง จ�ำนวน 2 ท่า (หน้ากว้างประมาณ 65 เมตรต่อ 1 ท่า)
และนอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 51.00 ของทุนจดท�ำเบียนช�ำระแล้วทั้งหมด ได้มีการให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่งอีกจ�ำนวน 1 ท่า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงกับท่าเรือของบริษัทฯ
ส�ำหรับงานบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการให้บริการ
ส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และรายได้จากการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝัง่ (Barge) โดยทัง้ 2 กิจกรรม
สามารถแบ่งวิธีการคิดรายได้ ได้เป็นหลายขั้นตอน อาทิ รายได้ค่าผ่านทาง รายได้ค่ายกขนย้ายสินค้าและตู้สินค้า รายได้ค่าขนยก
สินค้าหน้าท่า รายได้จากการขนย้ายตู้ภายในท่าเรือ เป็นต้น โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีปริมาณตู้สินค้า
ที่ ได้ ให้บริการส�ำหรับเรือทั้ง 2 ประเภท รวมถึงปริมาณตู้สินค้าที่เกิดจากการขายพื้นที่บนเรือ (Slot) ให้แก่ท่าเรืออื่น ดังนี้
ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2559

จ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการ - ตู้เปล่า
รวมจ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการ

31 ธันวาคม 2561

355,473

409,343

ทีอียู
536,708

44,644

44,554

97,632

400,117

453,897

634,340

ทีอียู
จ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการ - ตู้ท่ีมีสินค้า

31 ธันวาคม 2560
ทีอียู

114

รายงานประจำ�ปี 2561

โดยบริษัทฯ มีจ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงวดปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจ�ำนวนตู้สินค้าเพิ่มขึ้นจากการขายพื้นที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (Slot) บนเรือขนส่ง
สินค้าชายฝัง่ ส่วนทีว่ า่ งจากการให้บริการลูกค้าของบริษทั ฯ ส�ำหรับการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ขาเข้าจากท่าเรือแหลมฉบังมาทีก่ รุงเทพฯ
(Inbound) ให้แก่ท่าเรือใกล้เคียงกับท่าเรือของบริษัทฯ เพื่อเป็นการบริหารจัดการการใช้งานเรือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจุบัน
ลูกค้าหลักในส่วนนี้คือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จ�ำกัด (“TPT”) ซึ่งบริหารจัดการท่าเรือ TPT โดยบริษัทฯ ขยายการให้
บริการในส่วนนี้ ไปยังท่าเรือใกล้เคียงอื่นๆ นอกจากนี้ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังมีจ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยนอกจากกลยุทธ์การใช้พื้นที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแล้ว จ�ำนวนตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นยังเกิดจากการที่บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด มีการเริ่มด�ำเนินงานเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่ปลายปี 2559 ส่งผลให้ปริมาณตู้สินค้าเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการขยายการให้บริการในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งบนพื้นทีใ่ หม่เพิ่มเติม ได้แก่ รายได้จากการให้บริการ
ซ่อมและบ�ำรุงรักษาตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ (Container Depot) ซึ่งรวมถึงการให้บริการท�ำความสะอาด ซ่อมบ�ำรุง และการด�ำเนินงาน
เกีย่ วกับตูค้ อนเนอร์เปล่า รวมทัง้ การปรับปรุงพื้นทีท่ า่ เรือ เพื่อก่อให้เกิดรายได้สงู สุด เช่น รายได้จากการให้บริการบรรจุและการเปลีย่ น
ถ่ายสินค้า (Container Freight Station) ซึ่งได้แก่การน�ำสินค้าออกจากตู้สินค้า และการบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า เพื่อการส่งออก
เป็นต้น
ทั้งนี้ รายละเอียดรายได้จากการให้บริการบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร ตามลักษณะการให้บริการย่อยสามารถ
แบ่งได้ ดังนี้
รายการ
รายได้จากการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (Feeder)
รายได้จากการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้า
ชายฝั่ง (Barge)
รายได้จากการให้บริการบรรจุและเปลี่ยนถ่ายสินค้า
(Container Freight Station)
รายได้จากการให้บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
(Container Depot)
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
ครบวงจรรวม

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
225.47 24.47
172.36 16.86
271.66 21.10
544.86

59.13

689.60

67.46

810.38

62.95

85.02

9.23

70.01

6.85

84.32

6.55

66.07

7.17

90.30

8.83

121.07

9.40

921.42 100.00

1,022.27

100.00

1,287.43 100.00

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึน้ 100.85 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.95 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักและเหตุการณ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ บางรายเปลี่ยน
วิธีจากการน�ำเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาเทียบท่าเรือของบริษัทฯ โดยตรงเป็นไปเทียบท่าเรือแหลมฉบัง และน�ำใช้
เรือขนส่งสินค้าชายฝั่งขนสินค้าเพื่อมาเทียบท่าเรือของบริษัทฯ แทน ประกอบกับบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด
เริ่มมีรายได้จากการด�ำเนินงานในช่วงดังกล่าวเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ ไม่มีการด�ำเนินงาน เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการก่อสร้างท่าเรือ
2. บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศลดลง เนื่องจากสายการเดินเรือที่เป็นลูกค้า
รายใหญ่รายหนึ่งย้ายไปใช้บริการที่ท่าเรือแห่งอื่นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการบรรจุและเปลี่ยนถ่ายสินค้า (CFS) ซึ่งเป็นบริการต่อเนื่องลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ สามารถหาลูกค้าสายการเดินเรือรายใหม่จ�ำนวน 2 สายการเดินเรือเพือ่ เข้ามาทดแทนรายได้จากลูกค้า
ที่หายไป โดยทั้ง 2 สายการเดินเรือ ได้เริ่มเข้ามาใช้บริการกับริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน 2560 และกลางเดือน
พฤษภาคม 2560
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3. บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากเพิง่ เริ่มมีการให้บริการดังกล่าวในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้ 265.16 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.94 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักและเหตุการณ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ปริมาณการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้น 99.30 ล้านบาท
2. ปริมาณการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง เพิ่มขึ้น 120.78 ล้านบาท จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
โดยเรือบาร์จเพิ่มขึ้น จากการให้บริการกับท่าเรืออืน่ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยา เพื่อเป็นการบริหารจัดการการใช้เรือขนส่งตูส้ นิ ค้า
คอนเทนเนอร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ปริมาณการให้บริการบรรจุและเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากการขยายการลงทุนในกิจกรรมซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
บนพื้นที่ใหม่กว่า 37 ไร่ สามารถรองรับปริมาณตู้เปล่าได้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น ซึ่งตู้เปล่าจะถูกน�ำกลับมาใช้ ในการบรรจุ
เพื่อการส่งออกต่อไป ท�ำให้บริษัทฯ มีรายได้จาการซ่อมบ�ำรุงรักษาและรายได้จากการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก
ได้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น

2.) รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 5.37 ร้อยละ 7.08 และร้อยละ 7.39
ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ โดยรายได้จากธุรกิจดังกล่าว
เกิดจากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกโดยใช้รถบรรทุกขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งภายในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จากท่าเรือของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไปกลับบริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง และจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังบริเวณ
ที่เก็บสินค้าของลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบุคคคลภายนอกให้ด�ำเนินงานดังกล่าวทั้งหมด
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 37.21 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 64.13 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สายการเดิน
เรือรายใหญ่มีความต้องการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากกว่าปริมาณของเรือ ซึ่งผ่านท่าเรือของบริษัทฯ จึงได้มีการใช้บริการขนส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ทางบกกับบริษัทฯ เพิ่มเติม ประกอบกับบริษัทฯ เริ่มมีการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกระหว่างท่าเรือ
ของบริษัทฯ และท่าเรือแหลมฉบังในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จึงยังไม่มีรายได้ส�ำหรับส่วนงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงหกเดือนแรกของปี 2559
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 19.87 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 20.87 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีให้กับ
สายเรือสายเรือหนึ่งในการน�ำเข้าตู้เปล่า เพื่อใช้บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกต่อไป

3.) รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
รายได้ จ ากการให้ บ ริก ารพื้น ที่ จั ด เก็ บ ตู ้ ค อนเทนเนอร์ แ ละคลั ง สิ น ค้ า ของบริษั ท ฯ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.98 ร้ อ ยละ 7.72
และร้อยละ 7.72 ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ โดยรายได้
จากธุรกิจดังกล่าว เป็นการให้บริการพื้นที่ลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังจัดเก็บสินค้ากับลูกค้า ซึ่งมีทั้งเขตพื้นที่ให้บริการ
ตามปกติ ซึ่งให้บริการกับลูกค้าทั่วไป และเขตให้บริการซึ่งปลอดภาษีอากร (Free zone) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการผู้ผลิตรถยนต์
รายใหญ่รายหนึ่งเพื่อประโยชน์ ในการบริหารภาษีจากการน�ำเข้าชิน้ ส่วนรถยนต์
รายได้ จ ากการให้ บ ริก ารพื้น ที่ จั ด เก็ บ ตู ้ ค อนเทนเนอร์ แ ละคลั ง สิ น ค้ า ในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 เพิ่ม ขึ้น
50.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.89 จากงวดปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในช่วงปลายปี 2559
บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่จ�ำนวน 4 ราย เข้ามาใช้บริการเช่าคลังสินค้าซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการตามปกติเพิ่มเติม ท�ำให้มีการรับรู้
รายได้ การให้บริการจากลูกค้าดังกล่าวเต็มงวดการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้างคลังสินค้าในเขตปลอดอากร
ให้กบั ผูป้ ระกอบการรถยนต์รายหนึ่ง โดยมีการรับรู้รายได้เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จึงท�ำให้มีรายได้รวมส�ำหรับกิจกรรม
การด�ำเนินงานนี้เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีรายได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น
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รายได้ จ ากการให้ บ ริก ารพื้น ที่ จั ด เก็ บ ตู ้ ค อนเทนเนอร์ แ ละคลั ง สิ น ค้ า ในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 เพิ่ม ขึ้น
16.39 ล้ า นบาท หรือ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.79 จากงวดปี สนิ้ สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากคลั ง สิ น ค้ า
เขตปลอดอากร (Free Zone Warehouse) ของบริษั ท ฯ ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และเริ่ม ให้ บ ริก ารตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม 2560
แก่ผู้ประกอบการรถยนต์แห่งหนึ่ง ท�ำให้ ในปี 2561 สามารถรับรู้รายได้ ได้เต็มปี

4.) รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คิดเป็นร้อยละ 4.37 และร้อยละ 9.22 และร้อยละ 2.25
ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามล�ำดับ โดยรายได้จากการให้บริการที่เกีย่ วเนือ่ งอืน่ ๆ ประกอบด้วย ค่าบริหารจัดการส�ำหรับการให้บริการดูแลสินค้าในโกดังสินค้า
ของลูกค้า รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่ รายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เป็นต้น
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 76.79 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 162.62 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการเป็นตัวแทน
รับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) จาก 36.16 ล้านบาท เป็น 119.13 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เพิ่งเริ่มให้บริการดังกล่าว
ในเดือนมีนาคม 2559 และยังมีรายได้จากธุรกิจข้างต้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับงวดการด�ำเนินงานปัจจุบัน
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 88.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 71.67 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการในการเป็นตัวแทนจัดหาระวางเรือ
(Freight forwarder) ลดลง

ต้นทุนบริการ
ต้นทุนบริการในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 844.67 ล้านบาท 1,102.92 ล้านบาท
และ 1,159.46 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยต้นทุนบริการสามารถสรุปได้ ดังนี้
รายการ
ค่าระวางและขนถ่ายสินค้า
ค่าเช่าเรือและอุปกรณ์
ค่าเช่าพื้นที่ท่าเรือ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าบริการซ่อมล้างตู้คอนเทนเนอร์
ค่าบ�ำรุงรักษาซ่อมแซม
ค่าเช่ารถเครน
วัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ1
ต้นทุนบริการรวมก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ต้นทุนบริการรวมหลังค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
317.21
150.34
119.56
74.50
27.42
27.15
25.22
12.50
2.49
18.69
775.08

ร้อยละ
37.55
17.80
14.15
8.82
3.25
3.21
2.99
1.48
0.29
2.21
91.76

ล้านบาท
430.43
206.09
161.27
86.07
30.97
31.33
31.92
13.15
1.84
22.96
1,016.03

ร้อยละ
39.03
18.69
14.62
7.80
2.81
2.84
2.89
1.19
0.17
2.08
92.12

ล้านบาท
618.43
0.00
161.88
106.28
46.24
42.80
46.04
16.32
2.57
29.73
1,070.30

ร้อยละ
53.34
0.00
13.96
9.17
3.99
3.69
3.97
1.41
0.22
2.56
92.31

69.59
844.67

8.24
100.00

86.89
1,102.92

7.88
100.00

89.16
1,159.46

7.69
100.00

หมายเหตุ : 1 อื่นๆ รวมถึง ค่าวัสดุสนิ้ เปลือง ค่าบริการขุดลอกหน้าท่า เป็นต้น
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ต้นทุนบริการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าระวางและขนถ่ายสินค้า ค่าเช่าเรือและอุปกรณ์ ค่าเช่าพื้นที่ท่าเรือ เงินเดือน
และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการซ่อมล้างตู้คอนเทนเนอร์ ค่าบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมและค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย เป็นหลัก โดยต้นทุนดังกล่าวรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 96.01 ร้อยละ 96.56 และร้อยละ 95.81 ของต้นทุนบริการรวม
ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561 ตามล�ำดับ
ต้นทุนบริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 258.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.57 จากงวดเดียวกัน
ของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีค่าระวางและขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากการที่มีรายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทน
รับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เพิ่มขึ้น และมีการเช่าเรือเพิ่มขึ้นตามปริมาณตูข้ นส่งสินค้าทีเ่ พิ่มขึ้น ประกอบกับมีการ
ปรับอัตราค่าเช่าเรือเพิ่มขึ้นตามสัญญาที่ท�ำกับผู้ ให้เช่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าเช่าพื้นที่ท่าเรือที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นส�ำหรับที่ดินที่ใช้ด�ำเนินธุรกิจบางแปลงตามสัญญาเช่า รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ ใน
การด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของทั้งบริษัทฯ และบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด ทั้งนี้ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยังไม่ได้มกี ารด�ำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนือ่ งจากในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560 บริษทั บางกอก
บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมศุลกากรให้จัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าได้ จึงท�ำให้
ไม่สามารถด�ำเนินการขนส่งตู้สินค้าขาเข้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด ได้รับใบอนุญาต ICD ดังกล่าว
แล้วในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งท�ำให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ และรับรู้รายได้ ได้เพิ่มขึ้นทั้งตู้สินค้าขาเข้าและขาออก
ต้นทุนบริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 56.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าระวางและขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 188.00 ล้านบาท และ ค่าเช่าเรือและอุปกรณ์
ลดลง 206.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทโอนกิจกรรมการบริหารจัดการเรือบาร์จที่ใช้ ในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ไปด�ำเนินงาน
โดยเช่าเรือบาร์จในนามบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (บริษัทร่วม) และบริษัทจ่ายเป็นค่าระวางและขนถ่ายสินค้าแทน ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการเรือ เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงานเพิ่มขึ้น 20.21 ล้านบาท จากการ
ขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องท�ำให้จ�ำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 15.27 ล้านบาท และค่าบริการ
ซ่อมล้างตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มขึ้น 11.47 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณตู้สินค้าที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้น

ก�ำไรขั้นต้น
ก� ำ ไรขั้ น ต้ น ในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ า กั บ 235.81 ล้ า นบาท 242.41 ล้ า นบาท
และ 398.42 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.49 ร้อยละ 17.76 และ ร้อยละ 25.57 ตามล�ำดับ
ก�ำไรขั้นต้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 6.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.80 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้จากการด�ำเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังมีต้นทุนในการด�ำเนินงาน
ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และการด�ำเนินงานที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพของบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด จึงท�ำให้มีก�ำไรขั้นต้น
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย ประกอบกับรายได้จากการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรา
ก�ำไรที่สูง ปรับลดลง ส่งผลให้อัตราก�ำไรขั้นต้นในภาพรวมของบริษัทฯ ปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ก�ำไรขั้นต้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 156.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.36 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ทั้งเรือใหญ่ (Feeder) และเรือชายฝั่ง (Barge) ที่เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรม
ดังกล่าวมีต้นทุนการบริการส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ดังนั้นการเพิม่ ขึ้นของปริมาณการให้บริการจึงส่งผลต่อก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
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รายได้อื่น
รายได้อื่นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 16.96 ล้านบาท 19.23 ล้านบาท และ 21.38 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของรายได้อื่นสามารถสรุปได้ ดังนี้
รายการ
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
รายได้ค่าด�ำเนินเอกสารศุลกากร
รายได้จากการขอคืนภาษีอากร
รายได้ค่าจ้างแรงงานนอกสถานที่
รายได้เคลมประกัน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเก็บเศษเหล็ก
ส่วนลดรับ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
7.17
42.28
11.02
57.28
11.34
53.04
6.69
39.45
2.82
14.66
3.04
14.22
2.60
13.51
0.39
1.82
2.16
12.74
0.52
2.70
0.41
2.42
0.05
0.26
0.22
1.30
0.12
0.62
0.58
2.71
0.14
0.83
1.30
6.76
0.33
1.54
3.72
17.40
0.17
1.00
0.80
4.21
1.98
9.26
16.96 100.00
19.24 100.00
21.38 100.00

รายได้อื่นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 2.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.44 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับคืนภาษีอากรเพิ่มขึ้นจากส่วนของภาษีที่บริษัทฯ มีการช�ำระ
ไปก่อนที่จะได้รับบัตรสิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุน และรายได้ค่าสาธารณูปโภคจากพื้นที่ที่ให้บริการแก่ผู้รับจ้างช่วงในการซ่อมบ�ำรุง
ตู้คอนเทนเนอร์
รายได้อื่นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 2.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.18 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้รับส่วนลดจากการจ่ายช�ำระเงินประกันการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 27.05 ล้านบาท 20.82 ล้านบาท
และ 30.10 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายสามารถสรุปได้ ดังนี้
รายการ
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
ค่านายหน้า
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย
รวม

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
17.55
64.87
12.81
61.53
11.10
36.86
7.61
28.12
5.79
27.81
16.76
55.67
1.90
7.02
2.22
10.66
2.25
7.47
27.05 100.00
20.82 100.00
30.10
100.00

ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และค่านายหน้า เป็นหลัก โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกัน คิดเป็น
ร้อยละ 92.98 ร้อยละ 89.34 และร้อยละ 92.56 ของค่าใช้จ่ายในการขายรวมส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ถึง 31 ธันวาคม 2561 ตามล�ำดับ
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ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 6.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.03 จากงวดเดียวกัน
ของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีค่านายหน้าลดลงตามลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนการใช้บริการ
เทียบเรือไปที่ท่าเรือแห่งอื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 9.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.57 จากงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่านายหน้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 128.77 ล้านบาท 152.26 ล้านบาท
และ 196.16 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการบริหารสามารถสรุปได้ ดังนี้
รายการ
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าที่ปรึกษา
ค่าตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่ารับรอง
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ำรุง
ขาดทุนจากการเวนคืนกรมธรรม์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
อื่นๆ1
ค่าใช้จ่ายในการบริหารก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รวม
หมายเหตุ :

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
62.32
48.40
83.91
55.11
100.01
50.98
8.77
6.81
12.60
8.28
13.00
6.63
8.22
6.38
3.32
2.18
5.22
2.66
6.98
5.42
1.87
1.23
2.32
1.18
5.93
4.61
7.04
4.62
8.80
4.49
5.58
4.33
5.95
3.91
1.39
0.71
4.97
3.86
2.13
1.40
2.88
1.47
2.81
2.18
0.74
0.49
1.90
0.97
2.54
1.97
5.15
3.38
5.81
2.96
2.35
1.82
12.00
6.12
11.58
8.99
17.59
11.55
16.42
8.37
122.05
94.78
140.31
92.15
169.75
86.53
6.72
128.77

5.22
100.00

11.95
152.26

7.85
100.00

26.41
196.16

13.47
100.00

1 อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่ปรึกษา ค่าตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย ค่ารับรอง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายเป็นหลัก โดยค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 90.16 ร้อยละ 94.73 และร้อยละ 94.60 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 23.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.24 จากงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ ในการด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เช่น ค่าภาษีโรงเรือน ที่เพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 43.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.83 จากงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ประกอบกับค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ ในการด�ำเนินงานในธุรกิจที่มีการลงทุนเพิ่ม รวมทั้งในระหว่างปีมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 30.12 ล้านบาท 44.10 ล้านบาท
และ 41.53 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 2.74 ร้อยละ 3.23 และร้อยละ 2.63 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ
ต้นทุนทางการเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิม่ ขึ้น 13.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.41 จากงวดเดียวกัน
ของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้น รวมทั้งหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 2.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.38 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ตามการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยและการจ่ายช�ำระคืนเงินต้น
ตามสัญญาเงินกู้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 7.01 ล้านบาท
ภาษีเงินได้ 44.68 ล้านบาท และ 5.92 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราผลประโยชน์ภาษีเงินได้ร้อยละ 10.53 ของก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ และอัตราการจ่ายภาษีที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 0.34 และ ร้อยละ 0.37 ตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 11.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 166.76 จากงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ ในงวดการด�ำเนินงานดังกล่าว
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งมีรายได้จากธุรกิจที่ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 1.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.50 จากงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ ผลประกอบการก�ำไรในส่วนของธุรกิจที่ ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ที่เพิ่มขึ้น

ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 73.62 ล้านบาท 37.50 ล้านบาท และ 136.57 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.71 ร้อยละ 2.75 และร้อยละ 8.77 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ

ฐานะทางการเงิน
ค�ำอธิบายฐานะทางการเงินนี้ เป็นค�ำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานแล้ว
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�ำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,649.88 ล้านบาท 2,339.67 ล้านบาท และ
2,810.35 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์หลัก ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เป็นต้น
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิม่ ขึ้น 689.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.81 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม
2560 โดยเป็นงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน รวมทั้งการซื้อที่ดินของบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด
เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
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สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ ขึ้น 470.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.12 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจลงทุนในกิจกรรมการซ่อมและบ�ำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์ และการซื้อเครนหน้าท่าใหม่
เพือ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายตู้สินค้า รวมทั้งการท�ำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 20 ปี

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 37.42 ล้านบาท 245.20 ล้านบาท
และ 70.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
และเงินฝากออมทรัพย์ เป็นต้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 207.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 555.26 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับช�ำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการจ�ำหน่ายให้แก่ประชาชนจ�ำนวน 120 ล้าน
หุ้นมูลค่าหุ้นละ 4.50 บาท โดยน�ำเงินที่ ได้รับมาลงทุนในธุรกิจ จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 174.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.14 จาก
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากน� ำ เงิน ที่ ไ ด้ รั บ จากการเพิ่ม ทุ น ในช่ ว งปลายปี 60 ไปลงทุ น ขยายธุ ร กิ จ
และจ่ายช�ำระหนี้ ตลอดจนการจ่ายช�ำระค่าสิทธิการเช่าที่ดิน เพื่อท�ำสัญญาเช่าระยะยาว

ลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 115.04 ล้านบาท 133.21 ล้านบาท
และ 184.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าส�ำหรับการให้บริการท่าเทียบเรือ
เชิงพาณิชย์ครบวงจรการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก การให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า และการให้
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เป็นต้น โดยลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป สามารถสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
91.16
69.58
77.08
57.86
91.75
49.68
เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
39.08
29.83
52.46
39.38
87.32
47.28
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
0.62
0.48
2.10
1.58
4.08
2.21
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
0.15
0.12
1.52
1.14
1.19
0.64
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 12 เดือน
0.05
0.04
0.35
0.19
รวม
131.01 100.00
133.21 100.00
184.69 100.00

ลูกหนี้การค้า – บริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 2.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.68 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
ลูกหนี้การค้า – บริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 51.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.65 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการให้บริการเพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรม รวมทัง้ การให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรือบาร์จ
กับท่าเรือต่างๆ ในแม่น�้ำเจ้าพระยา
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ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 60.40 ล้านบาท 20.88 ล้านบาท
และ 82.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ลูกหนี้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
ครบวงจร การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก และการให้บริการรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยลูกหนี้การค้า –
บริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังนี้
รายการ

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 3เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน

ล้านบาท
43.98
0.34
0.11

เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 6เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 12 เดือน
รวม

44.43

ร้อยละ ล้านบาท
26.66
20.75
1.86
0.12
71.48
-

ร้อยละ ล้านบาท
99.43
40.24
0.57
42.42
0.16

ร้อยละ
48.59
51.22
0.19

100.00

100.00

100.00

20.87

82.82

ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 23.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.03 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้รับช�ำระหนี้คืนจากลูกหนี้การค้าบางส่วนตามเทอมการช�ำระเงิน
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 61.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 296.64 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโอนกิจกรรมการบริหารจัดการการขนส่งตู้สินค้าโดยเรือบาร์จไปด�ำเนินการ
ภายใต้บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (บริษัทร่วม) แทน ท�ำให้มีลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

รายได้ค้างรับ
รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 14.11 ล้านบาท 25.72 ล้านบาท และ 7.90 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายได้ค้างรับ ประกอบด้วย รายได้ค้างรับจากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร การให้บริการขนส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ทางบก และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า เป็นต้น
รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 11.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.28 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตามปริมาณตู้สินค้าที่ให้บริการที่เพิ่มขึ้น
รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 17.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.28 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาจากการบริหารจัดการตู้สินค้าในช่วงสิน้ ปีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการแล้ว

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 7.83 ล้านบาท 9.43 ล้านบาท และ 12.62 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า และค่าธรรมเนียม
ตามสั ญ ญาเงิน กู ้ ยื ม จากสถาบั น การเงิน เป็ น ต้ น โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การเพิ่ม ขึ้น จากการจ่ า ยช� ำ ระเบี้ ย ประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น
ตามมูลค่าทรัพย์สินที่มีการซื้อเพื่อใช้ ในการด�ำเนินงานเพิม่ เติม
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อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 3.00 ล้านบาท 5.65 ล้านบาท และ 5.48 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ประกอบด้วย อะไหล่ส�ำหรับเครื่องจักรที่ใช้ ในการด�ำเนินงาน เป็นต้น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 2.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.33 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเก็บสต๊อกอะไหล่เครื่องจักรหลัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อนาน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นจะต้องเก็บ
ส�ำรองกรณีฉุกเฉิน
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 0.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.01 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 31.09 ล้านบาท 46.16 ล้านบาท และ 59.37 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ภาษีซื้อรอเรียกคืน

19.72

63.45

19.91

43.14

27.57

46.44

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนด

7.33

23.56

19.80

42.90

24.01

40.45

เงินทดรองจ่าย

3.93

12.65

6.41

13.89

7.53

12.69

อื่นๆ1

0.11

0.34

0.04

0.07

0.26

0.42

รวม

31.09

100.00

46.16

100.00

59.37

100.00

รายการ

หมายเหตุ :

1 อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส�ำหรับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เป็นต้น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 15.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.47 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดที่เพิ่มขึ้นจากงานก่อสร้างท่าเรือของบริษัท บางกอก บาร์จ
เทอร์มินอล จ�ำกัด งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าในเขตปลอดอากรของบริษัทฯ และเงินทดรองจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการทั่วไป
และเงินส�ำรองจ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างจากงานก่อสร้างท่าเรือของบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 13.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.62 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีสาเหตุจากภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 0.10 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท
และ 10.60 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการใช้เป็นรายการเงินฝากค�ำ้ ประกันการให้บริการต่อกรมศุลกากร
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 1.78 ล้านบาท 9.50 ล้านบาท และ 20.62 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จ�ำกัด และบริษัท เซาธ์อีส
เอเชียเมดล็อก โลจิสติกส์ พีทีอี จ�ำกัด เพื่อร่วมจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท บางกอก บาร์จ
เซอร์วิส จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) และต่อมาในระหว่างปี 2560 ได้มีการจดทะเบียน
เพิม่ ทุนเป็น 30.00 ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2560 ได้รับรู้ผลขาดทุนสุทธิจากการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
ในงบการเงินรวมเป็นจ�ำนวน 0.22 ล้านบาท 2.28 ล้านบาท และ 9.50 ล้านบาท ตามล�ำดับ และในช่วงปลายปี 2561 ยังได้ร่วมทุนกับ
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด จัดตั้งบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 150.00 ล้านบาท ช�ำระแล้วร้อยละ
25.00 รวมเป็นเงิน 37.50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
รวมเป็นเงิน 20.625 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,281.78
ล้านบาท 1,753.19 ล้านบาท และ 2,042.06 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สามารถสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

565.93
303.17
264.49
33.00
21.62
9.55
499.32
56.12
1,753.19

32.28
17.29
15.09
1.88
1.23
0.54
28.48
3.20
100.00

644.32
348.16
327.42
31.17
26.75
12.75
572.36
79.13
2,042.06

31.55
17.05
16.03
1.53
1.31
0.62
28.03
3.88
100.00

252.65

ลานคอนกรีตส�ำหรับให้บริการ

293.91

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

158.97
17.24
15.26
10.99
508.16
24.58

19.71
22.93
12.40
1.35
1.19
0.86
39.65
1.92

1,281.78

100.00

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
เครน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

เครื่องมือและอุปกรณ์

31 ธันวาคม 2560

ที่ ดิ น อาคาร และอุป กรณ์ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 เพิ่ม ขึ้น 471.41 ล้ า นบาท หรือ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.78 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ การลงทุนซื้อที่ดินเพื่อใช้ ในการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ โดยบริษัท
บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด และการลงทุนก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าในเขตปลอดอากรซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 โดยเป็นงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 288.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.48 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ ในกิจการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์
จากการลงทุนขยายธุรกิจ และการซื้อเครนเพิม่ เติม เพื่อใช้ ในการขนย้ายตู้คอนเนอร์ ให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 15.83 ล้านบาท 14.20 ล้านบาท และ 13.12 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชี และโปรแกรมเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 1.63 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ
10.30 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ค่าตัดจ�ำหน่ายตามปกติ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 1.08 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ
7.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ค่าตัดจ�ำหน่ายตามปกติ

สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 27.48 ล้านบาท 27.47 ล้านบาท และ 228.72 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 0.01 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04
โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากบริษั ท ฯ มี ก ารจดสิ ท ธิ ก ารเช่ า เพิ่ม เติ ม บนพื้น ที่ อ าคารเก็ บ สิ น ค้ า ปลอดอากร รวมทั้ ง มี ก ารรั บ รู ้
มูลค่าการตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับสิทธิการเช่าเดิมตามปกติ
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 201.25 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 732.62
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท�ำสัญญาเช่าที่ดินจากระยะสั้นเป็นระยะยาว โดยได้จดสิทธิการเช่ากับกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 17.17 ล้านบาท 15.18 ล้านบาท
และ 13.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย เกิดจากภาษีจากรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
ครบวงจร การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 36.84 ล้านบาท 33.88 ล้านบาท และ 45.38
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

เงินมัดจ�ำค่าเช่า

28.89

78.41

28.19

83.21

ค่าเบี้ยประกันชีวิตกรรมการ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์

5.59
2.18

15.17
5.91

4.12
1.35

อื่นๆ1

0.19

0.51

0.22

รวม

36.84

100.00

33.88

12.16
3.98
0.65
100.00

หมายเหตุ :

1 อื่นๆ ประกอบด้วย เงินประกันผลงาน เป็นต้น

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
45.03 99.23
0.00
0.15
0.33
0.20
0.44
45.38 100.00
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สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 2.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.03 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัดจ�ำหน่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตกรรมการตามระยะเวลาประกัน และการโอนเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าสินทรัพย์ ไปเป็นมูลค่าที่ดิน เนื่องจากการซื้อที่ดินของบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด
สิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวีย นอื่ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 เพิ่ม ขึ้น 11.50 ล้ า นบาท หรือ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.94 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินมัดจ�ำค่าเช่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาเช่าที่ดิน

หนี้สิน
หนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 1,286.12 ล้านบาท 1,418.09 ล้านบาท และ 1,745.79 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยหนี้สินรวมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 0.29 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท และ 100.00 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชี เป็นวงเงินระยะสั้นที่บริษัทฯ มีกับสถาบันการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในกิจการ โดยในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศ โดยการเบิกใช้วงเงิน
ดังกล่าวเพือ่ บริหารสภาพคล่องในกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 50.00 ล้านบาท 99.17 ล้านบาท
และ 30.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อใช้ ในการบริหารสภาพคล่องในกิจการ และได้จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในปี 2560 และเนื่องจากความต้องการในการขยาย
ธุรกิจในด้านการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทฯ จึงกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี เพื่อลงทุนในโครงการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ในนาม
บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้ช�ำระคืนครบถ้วนแล้ว และต่อมาในปี 2561
บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 103.91 ล้านบาท 87.19 ล้านบาท
และ 117.80 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าค่าระวางและค่าขนถ่ายสินค้า ค่าแรงงาน
ค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือ เป็นต้น
เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 16.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.09 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายช�ำระหนี้ตามเทอมการค้าปกติ
เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 30.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.98 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าระวางและค่าขนถ่าย
สินค้าที่ยังค้างช�ำระเพิ่มขึน้

เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 167.12 ล้านบาท 48.46 ล้านบาท
และ 53.61 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือ ค่าซื้อวัสดุงานก่อสร้าง
ค่าเช่าเครนหน้าท่า เป็นต้น
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เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 118.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.00 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายช�ำระหนี้ที่คงค้างมานานให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 5.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.63 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการโอนกิจกรรมการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
โดยเรือบาร์จภายใต้บริษัทร่วม ท�ำให้มีเจ้าหนี้เพิ่มสูงขึ้น

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 109.97 ล้านบาท 70.64 ล้านบาท
และ 22.20 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี 2559 จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการที่บริษัทฯ
มีการลงทุนในงานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ของบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด รวมทั้งมีการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ลานคอนกรีตบริเวณท่าเรือ ลานบรรจุสินค้า และอาคารเก็บสินค้าปลอดอากรของบริษัทฯ และลดลงในปี 2561 จากการจ่ายช�ำระ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 56.83 ล้านบาท
40.46 ล้านบาท และ 113.14 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนบริการค้างจ่าย ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
ค้างจ่าย และเงินโบนัสค้างจ่าย เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 16.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.81 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีโบนัสค้างจ่ายลดลง โดยได้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานไปแล้วเสร็จในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2560
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 72.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 179.63 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าสิทธิการเช่าจากสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ยังค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 17.94 ล้านบาท 33.66 ล้านบาท และ 44.16 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสนิ้ สุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ภาษีขายยังไม่ถึงก�ำหนด

8.40

46.81

10.23

30.39

18.92

42.85

ภาษีขาย

4.42

24.63

รายได้รับล่วงหน้า

2.05

11.45

3.67
18.55

10.90
55.11

3.00
20.98

6.79
47.51

อื่นๆ1

3.07

17.11

รวม

17.94

100.00

1.21
33.66

3.59
100.00

1.26
44.16

2.85
100.00

หมายเหตุ :

1 อื่นๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 15.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.63 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นในทุกบริการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น 10.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.19 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจากการให้บริการเพิ่มมากขึ้น

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 11.02 ล้านบาท 12.06 ล้านบาท
และ 6.90 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเกิดจากความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษีอัน เนื่องมาจากรายการ
บางรายการ เช่น การประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้ รายการเช่าซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งรายการขาดทุนสะสมของบริษัทย่อย เป็นต้น

ค่าเช่าค้างจ่าย
ค่าเช่าค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 8.45 ล้านบาท 12.67 ล้านบาท และ 22.45 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายการดังกล่าวเป็นค่าเช่าค้างจ่ายส�ำหรับค่าเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

เงินมัดจ�ำ
เงินมัดจ�ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 25.67 ล้านบาท 31.51 ล้านบาท และ 26.07 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยเงินมัดจ�ำประกอบด้วย เงินมัดจ�ำค่าเช่าโกดังสินค้า เงินมัดจ�ำจากการให้บริการ และเงินประกันผลงานจากการว่าจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
เงินมัดจ�ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 5.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.75 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการเก็บเงินมัดจ�ำจากการให้เช่าอาคารเก็บสินค้าปลอดอากรที่สร้างเสร็จและให้เช่าในเดือน
พฤษภาคม 2560
เงินมัดจ�ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 5.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.26 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายคืนเงินมัดจ�ำให้กับผู้เช่าตามสัญญาที่หมดอายุ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 610.60 ล้านบาท 846.65 ล้านบาท
และ 903.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาว
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่า 1 ปี
รวม

154.61
455.99
610.60

ร้อยละ
25.32
74.68
100.00

ล้านบาท
490.31
356.34
846.65

ร้อยละ
57.91
42.09
100.00

ล้านบาท
204.77
698.36
903.13

ร้อยละ
22.67
77.33
100.00
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 236.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.66
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการจ่ายคืนหนี้ระยะยาวบางส่วนตามก�ำหนดการช�ำระ
และมีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อให้ด�ำเนินธุรกิจ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 56.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.67
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจการลงทุนโดยแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมสถาบัน
การเงิน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 116.66 ล้านบาท 125.69 ล้านบาท
และ 233.22 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่า 1 ปี
รวม

17.92
98.74
116.66

43.32
56.68
100.00

24.22
101.47
125.69

19.27
80.73
100.00

35.10
198.12
233.22

15.05
84.95
100.00

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 9.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.74 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด มีการลงทุนซื้อเครน (Jip crane)
เพือ่ ใช้ ในการขนถ่ายตู้สินค้าขึ้นลงจากเรือ รวมถึงอุปกรณ์ส�ำนักงานต่างๆ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 107.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.55 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อเครนเกรนตี้เพิ่มเติม เพื่อใช้ ในการขนถ่ายตู้สินค้า

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้น ดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ มีส�ำรองผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 7.67 ล้านบาท 9.95 ล้านบาท
และ 7.12 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 597.30 ล้านบาท
2,044.21 ล้านบาท และ 1,884.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเครื่องมือ
บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเครือ่ งมือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 30.78 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสัญญา
หลายฉบับ ระยะเวลา 5 ปี และสิ้นสุดในระยะเวลาที่ต่างกันจนถึงเดือนพฤษภาคม 2566

ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเรือ
บริษทั ฯ มีภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเช่าเรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 เท่ากับ 379.10 ล้านบาท และ 192.60 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ มีสัญญาหลายฉบับ ระยะเวลา 3 ปี และสิ้นสุดในระยะเวลาที่ต่างกันจนถึงเดือนธันวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 363.76 ล้านบาท
921.58 ล้านบาท และ 1,064.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 557.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 153.35 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการออกหุ ้ น เพิ่ม ทุ น เสนอขายแก่ ป ระชาชนจ� ำ นวน 120 ล้ า นหุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 4.50 บาท
และจากผลประกอบการก�ำไรของบริษัทฯ ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 142.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.51 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการก�ำไรของบริษัทฯ ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 24.37 ร้อยละ 5.84
และร้อยละ 13.75 ตามล�ำดับ

สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.39 เท่า 0.54 เท่า และ 0.61 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561
ตามล�ำดับ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงิน สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมด� ำ เนิ น งานในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ า กั บ
185.96 ล้านบาท 24.28 ล้านบาท และ 191.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ มีผลการด�ำเนินงานทีม่ กี ำ� ไร
รวมทั้งมีรายการบวกกลับที่ ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย และสินทรัพย์และหนี้สินในการด�ำเนินงานมีการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 279.05 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื้อรถยกตู้คอนเทนเนอร์ (Reach Stacker) และรถยกตู้เปล่า (Empty Container Reach Stacker)
เพือ่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ และมีการลงทุนด้านระบบซอฟต์แวร์ ในการบริหารจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ ในลานท่าเทียบเรือ นอกจากนี้
ยังได้มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 601.02 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการลงทุ น ก่ อ สร้ า งอาคารเก็ บ สิ น ค้ า เขตปลอดอากร ซึ่ ง เป็ น งานก่ อ สร้ า งที่ ต ่ อ เนื่ อ งมาจากปี ก ่ อ น
รวมทั้ ง มี ก ารก่ อ สร้ า งลานบรรจุสิ น ค้ า เพิ่ม เติ ม ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ บ างส่ ว นที่ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น งานเพิ่ม ขึ้น และมี ก ารลงทุ น ซื้ อ ที่ ดิ น
ของบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด เพื่อใช้ส�ำหรับโครงการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
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บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 509.20 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและการท�ำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 66.77 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 784.52 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับเงินเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชน และการกู้ยืมเงินระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อใช้ส�ำหรับโครงการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ที่บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 143.18 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ และการกู้ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพื่อลงทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 0.39 เท่า 0.54 เท่า และ 0.61 เท่า
ตามล�ำดับ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนในช่วงปลายปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
น�ำเงินที่ ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจ่ายช�ำระคืนเจ้าหนี้และเงินกู้ยืม
ระยะเวลาเก็ บ หนี้ เ ฉลี่ ย ในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ า กั บ 51.59 วั น 44.09 วั น
และ 48.71 วัน ตามล�ำดับ
ระยะเวลาเก็ บ หนี้ เ ฉลี่ ย ในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 เพิ่ม ขึ้น จากงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลาเก็ บ หนี้ เ ฉลี่ ย ในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 เพิ่ม ขึ้น จากงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 36.40 วัน 31.19 วัน และ 31.82 วัน
ตามล�ำดับ
ระยะเวลาช� ำ ระหนี้ เ ฉลี่ ย ในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ลดลงจากงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายช�ำระหนี้เจ้าหนี้ตามเทอมการค้าปกติ
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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วงจรเงินสดในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 15.19 วัน 12.90 วัน และ 16.89 วัน
วงจรเงินสดในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากปริมาณลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น
วงจรเงินสดในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากปริมาณลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ ร้อยละ 6.71 ร้อยละ 2.75 และร้อยละ 8.65
ตามล�ำดับ
อัตราก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากบริษัทฯ มีต้นทุนในการด�ำเนินงานที่สูงขึ้น ประกอบกับริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด ยังด�ำเนินกิจการได้ ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
อัตราก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากรายได้ที่เพิม่ สูงขึ้น โดยต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ท�ำให้อัตราก�ำไรของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 24.37 ร้อยละ 5.84
และร้อยละ 13.75 ตามล�ำดับ
อั ต ราผลตอบแทนผู ้ ถื อ หุ ้ น ในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ลดลงจากงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนในช่วงสิ้นปี 2560
อั ต ราผลตอบแทนผู ้ ถื อ หุ ้ น ในงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 เพิ่ม ขึ้น จากงวดปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการก�ำไรจากการให้บริการในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 5.19 ร้อยละ 1.88
และร้อยละ 5.30 ตามล�ำดับ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีผลมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จากการลงทุนในโครงการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
และจากการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าเขตปลอดอากร
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทที่มีก�ำไรเพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 13.88
ร้อยละ 8.98 และร้อยละ 12.57 ตามล�ำดับ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าเขตปลอดอากร และการซื้อที่ดินในโครงการซ่อมบ�ำรุง
ตู้คอนเทนเนอร์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทที่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่แล้ว
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 3.54 เท่า 1.54 เท่า และ 1.64 เท่า
ตามล�ำดับ
อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ลดลงจาก ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ การออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชน โดยน�ำเงินที่ ได้รับมาจ่ายช�ำระเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
เงินกู้ยืม และใช้หมุนเวียนในกิจการ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติม
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 0.48 เท่า 0.03 เท่า และ 0.35
เท่า ตามล�ำดับ
อั ต ราส่ ว นความสามารถช� ำ ระภาระผู ก พั น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ลดลงจาก ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าปลอดอากรซึ่งแล้วเสร็จ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยเป็นงานก่อสร้างทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากปีกอ่ น โดยบริษทั ฯ มีการใช้เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวส�ำหรับโครงการลงทุนก่อสร้างต่างๆ รวมถึงส�ำหรับการบริหารสภาพคล่องใน
กิจการ
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากสภาพคล่องจากผลประกอบการก�ำไรที่เพิม่ ขึ้น
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - ลูกค้าทั ่วไป
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5
6
6, 7
7

8

9
10
11
12
13
14
7
15

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริษทั
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

70,756,530
184,687,044
82,818,701
12,480,000
7,904,986
12,618,279
5,475,074
59,370,012
436,110,626

245,205,615
133,205,125
20,875,433
25,723,293
9,425,794
5,651,120
46,163,587
486,249,967

32,781,913
169,606,892
103,285,806
72,480,000
7,372,183
7,983,231
5,475,074
27,251,562
426,236,661

199,829,228
133,139,748
28,434,994
100,000,000
25,502,967
5,329,889
5,651,120
18,609,965
516,497,911

10,600,000
20,621,858
2,042,057,619
13,118,870
228,716,299
13,740,557
45,380,928
2,374,236,131

9,503,686
1,753,187,231
14,204,911
27,469,536
15,175,485
33,878,945
1,853,419,794

10,000,000
294,850,000
20,625,000
856,535,269
12,602,653
228,716,299
13,376,367
26,641,726
45,102,308
1,508,449,622

260,250,000
12,000,000
793,495,102
13,834,358
27,469,536
15,174,236
19,240,245
32,495,945
1,173,959,422

2,810,346,757

2,339,669,761

1,934,686,283

1,690,457,333

การเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
___________________________ กรรมการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
(
นางเสาวคุ
ณ ครุจติ ร นเป็น)ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )
1
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั บริ
ย่อษยัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

หมำยเหตุ
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เจ้าหนี้ค่าซือ้ สินทรัพย์ถาวร
ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

16
7

100,000,000
30,000,000
117,801,840
53,608,000
22,196,895

99,165,706
87,185,345
48,463,162
70,635,381

100,000,000
10,000,000
94,017,568
44,211,568
1,209,591

99,165,706
81,049,917
42,952,603
12,307,537

18
17
20
21

35,100,431
204,765,471
113,143,045
44,157,616
720,773,298

24,225,328
490,308,331
40,456,513
33,656,559
894,096,325

18,880,046
132,908,471
109,034,760
41,224,780
551,486,784

11,803,374
164,908,331
35,757,260
32,587,625
480,532,353

18
17
22
19

198,123,204
698,356,049
6,895,478
7,124,160
22,445,114
66,000,000
26,071,708

101,465,438
356,340,496
12,057,189
9,952,589
12,666,320
31,508,344

124,748,777
95,863,049
8,934,766
6,461,973
22,445,114
66,000,000
13,440,000
19,833,890

34,549,492
181,643,696
13,932,855
9,952,589
12,666,320
13,440,000
21,238,909

1,025,015,713

523,990,376

357,727,569

287,423,861

1,745,789,011

1,418,086,701

909,214,353

767,956,214

7

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าค้างจ่าย
สิทธิการเช่าค้างจ่าย
เงินมัดจารับจากผูเ้ ช่า - บริษทั ย่อย
เงินมัดจารับจากผูเ้ ช่า - บริษทั อืน่
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

7

รวมหนี้ สิน

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )
2
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

หมำยเหตุ
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท
ทุนจดทะเบียน - 460,000,000 หุน้
ทุนทีอ่ อกจาหน่ายและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว
- 460,000,000 หุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

23

230,000,000

230,000,000

230,000,000

230,000,000

24

230,000,000
460,325,896

230,000,000
460,325,896

230,000,000
460,325,896

230,000,000
460,325,896

13,645,671
278,167,878
982,139,445
82,418,301
1,064,557,746

7,347,130
170,526,492
868,199,518
53,383,542
921,583,060

13,645,671
321,500,363
1,025,471,930
1,025,471,930

7,347,130
224,828,093
922,501,119
922,501,119

2,810,346,757

2,339,669,761

1,934,686,283

1,690,457,333

25

10

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )
3
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั บริ
ย่อษยัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงิ นรวม
หมำยเหตุ
รายได้จากการบริการ
ต้นทุนการบริการ
กำไรขันต้
้ น
รายได้อน่ื
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั ร่วมตามวิธสี ่วนได้เสีย
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิ นและภำษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

กำไรต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐำน
กาไร (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (หุน้ )

___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7, 30
7, 28

2561

1,360,427,628
(1,026,245,342)
334,182,286
23,319,255
357,501,541
(30,102,180)
(173,860,267)

(226,265,029)
193,534,981
(9,506,828)
184,028,153
(41,532,844)
142,495,309
(5,920,623)
136,574,686
136,574,686

1,345,331,783
(1,102,917,248)
242,414,535
19,226,890
261,641,425
(20,822,321)
(152,260,046)
(173,082,367)
88,559,058
(2,277,580)
86,281,478
(44,097,053)
42,184,425
(4,683,615)
37,500,810
37,500,810

(203,962,447)
153,539,094
153,539,094
(23,546,459)
129,992,635
(4,021,824)
125,970,811
125,970,811

1,269,469,929
(1,018,938,538)
250,531,391
21,984,295
272,515,686
(20,822,321)
(129,448,508)
(150,270,829)
122,244,857
122,244,857
(25,211,927)
97,032,930
(3,356,090)
93,676,840
93,676,840

10

136,939,927
(365,241)
136,574,686

61,725,454
(24,224,644)
37,500,810

125,970,811
125,970,811

93,676,840
93,676,840

10

136,939,927
(365,241)
136,574,686

61,725,454
(24,224,644)
37,500,810

125,970,811
125,970,811

93,676,840
93,676,840

0.30
460,000,000

0.17
354,465,753

0.27
460,000,000

0.26
354,465,753

7, 31
7, 28
7, 28

11
7, 29
22

1,557,885,428
(1,159,464,952)
398,420,476
21,379,534
419,800,010
(30,102,180)
(196,162,849)

2560

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
2561
2560

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )
4

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

___________________________ กรรมกำร
( นำงเสำวคุณ ครุจติ ร
)

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

26
25

230,000,000

230,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอำนำจควบคุมเพิม่ ขึน้
จ่ำยเงินปนั ผล
จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย
รำยกำรกับผู้ถือหุ้น

170,000,000
60,000,000
60,000,000
230,000,000

23, 24
25

หมำยเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
รับชำระแล้ว

460,325,896

460,325,896
-

460,325,896

460,325,896
460,325,896

13,645,671

7,347,130
6,298,541
6,298,541

7,347,130

2,663,288
4,683,842
4,683,842

136,939,927
278,167,878

170,526,492
(23,000,000)
(6,298,541)
(29,298,541)

61,725,454
170,526,492

113,484,880
(4,683,842)
(4,683,842)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
กำไรสะสม
ส่วนเกิ นมูลค่ำ
สำรอง
หุ้นสำมัญ
ตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ออกหุน้ เพิม่ ทุน
จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย
รำยกำรกับผู้ถือหุ้น

งบกำรเงิ นรวม

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

(365,241)
82,418,301

53,383,542
29,400,000
29,400,000

(24,224,644)
53,383,542

77,608,186
-

อำนำจควบคุม

5

136,574,686
1,064,557,746

921,583,060
29,400,000
(23,000,000)
6,400,000

37,500,810
921,583,060

363,756,354
520,325,896
520,325,896

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

___________________________ กรรมกำร
(
นำยอังกูร ศรีสุนทร
)

136,939,927
982,139,445

868,199,518
(23,000,000)
(23,000,000)

61,725,454
868,199,518

286,148,168
520,325,896
520,325,896

รวม

ส่วนได้เสี ยที่ไม่อยู่ใน

(หน่ วย : บำท)
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ที่ออกและ

26

25

จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย

-

สำรอง

)

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่งของงบกำรเงิ
่งของงบการเงิ
หมำยเหตุปประกอบงบกำรเงิ
นนีน้ นี้

นำงเสำวคุณ ครุจติ ร

นำยอังกูร ศรีสุนทร

)
6

1,025,471,930

125,970,811

(23,000,000)

-

(23,000,000)

922,501,119

922,501,119

93,676,840

520,325,896

-

520,325,896

308,498,383

รวม

(

321,500,363

125,970,811

(29,298,541)

(6,298,541)

(23,000,000)

224,828,093

224,828,093

93,676,840

(4,683,842)

(4,683,842)

-

135,835,095

ยังไม่ได้จดั สรร

(

13,645,671

-

6,298,541

6,298,541

-

7,347,130

7,347,130

-

4,683,842

4,683,842

-

2,663,288

ตำมกฎหมำย

___________________________ กรรมกำร

460,325,896

-

-

-

-

460,325,896

460,325,896

-

460,325,896

-

460,325,896

หุ้นสำมัญ

ส่วนเกิ นมูลค่ำ

กำไรสะสม

(หน่ วย : บำท)

___________________________ กรรมกำร

230,000,000

-

กำไรสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

-

รำยกำรกับผู้ถือหุ้น

-

-

230,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
จ่ำยเงินปนั ผล

-

60,000,000

-

230,000,000

25

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

กำไรสำหรับปี

รำยกำรกับผู้ถือหุ้น

จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย

60,000,000

ออกหุน้ เพิม่ ทุน

รับชำระแล้ว

170,000,000

23, 24

หมำยเหตุ

ทุนเรือนหุ้น

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
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งบกระแสเงินสด

บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ นสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ปรับปรุงกำไรก่อนภำษี เงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับ (จ่ำย) จำกกิ จกรรม
ดำเนิ นงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทั ร่วม
ตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ ่ำยทีไ่ ม่ได้รบั คืน
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่ำใช้จ่ำยภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ดอกเบี้ยจ่ำย
เงิ นสดรับจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำนลดลง (เพิ่ มขึ้น):
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื - ลูกค้ำทัวไป
่
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รำยได้คำ่ เช่ำค้ำงรับ - บริษทั ย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้ สินดำเนิ นงำนเพิ่ มขึ้น (ลดลง):
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
เงินมัดจำรับจำกผูเ้ ช่ำ - บริษทั อืน่
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำย
เงิ นสดรับจำกกำรดำเนิ นงำน
จ่ำยดอกเบี้ย
รับคืนภำษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ ่ำย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
___________________________ กรรมกำร
(
นำงเสำวคุณ ครุจติ ร
)

งบกำรเงิ นรวม
2560

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
2561
2560

142,495,309

42,184,425

129,992,635

97,032,930

115,574,795
12,070
9,506,828
2,323,691
3,376,613
41,532,844

98,840,581
75,441
2,277,580
1,867,135
2,280,425
44,097,053

86,000,545
12,070
2,322,613
12,000,000
2,714,426
23,546,459

76,689,899
75,441
1,867,135
2,280,425
25,211,927

314,822,150

191,622,640

256,588,748

203,157,757

(51,481,919)
(61,943,268)
17,818,307
(3,192,485)
176,046
(13,206,425)
(11,501,984)

(2,194,097)
23,552,254
(11,614,955)
(1,593,694)
(2,646,349)
(15,074,266)
2,961,307

(36,467,144)
(74,850,812)
18,130,784
(2,653,342)
176,046
(8,641,597)
(7,401,481)
(12,606,364)

(2,140,660)
23,153,910
(11,394,629)
2,502,211
(2,646,349)
(13,875,111)
(7,961,481)
2,165,357

30,616,495
5,172,007
8,969,240
10,501,057
9,778,794
(5,436,636)
(6,205,042)
244,886,337
(42,313,498)
5,152,623
(16,152,942)
191,572,520

(16,724,837)
(115,768,443)
(15,637,761)
15,716,615
4,219,416
15,210,375
72,028,205
(44,223,924)
7,826,104
(11,348,780)
24,281,605

12,967,651
1,286,134
10,354,139
8,637,155
9,778,794
(1,405,019)
(6,205,042)
167,688,650
(24,150,267)
5,152,623
(14,697,279)
133,993,727

(21,515,182)
(97,605,782)
(15,166,843)
15,751,653
4,219,416
4,940,940
83,585,207
(25,558,703)
7,826,104
(11,348,601)
54,504,007

_________________________ กรรมกำร
(
นำยอังกูร ศรีสนุ ทร
)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่บริ
อยษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงิ นรวม
2561
2560

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
2561
2560

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
ซือ้ สินทรัพย์ถาวร
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายสาหรับสิทธิการเช่า
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

(10,600,000)
(12,480,000)
(20,625,000)
4,000
(381,279,233)
(604,060)
(83,620,298)
(509,204,591)

100,000
(10,000,000)
1,462,599
(587,920,925)
(39,760)
(4,624,200)
(601,022,286)

(10,000,000)
27,520,000
(34,600,000)
(20,625,000)
4,000
(112,892,618)
(400,000)
(83,620,298)
(234,613,916)

100,000
(84,000,000)
(171,000,000)
(10,000,000)
1,462,599
(171,013,825)
(4,624,200)
(439,075,426)

รับเงิน (จ่ายชาระ) กูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
รับเงิน (จ่ายชาระ) กูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รับเงินจากหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
จ่ายชาระหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการชาระค่าหุน้ - สุทธิ
บริษทั ย่อยรับชาระค่าหุน้ เพิม่ ทุนจากส่วนทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุม
เงินปนั ผลจ่าย
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหำเงิ น

100,000,000
(69,165,706)
80,000,000
(30,524,001)
250,053,200
(193,580,507)
29,400,000
(23,000,000)
143,182,986

(285,041)
49,165,706
(20,737,751)
393,004,620
(156,950,875)
520,325,896
784,522,555

100,000,000
(89,165,706)
80,000,000
(16,480,913)
35,000,000
(152,780,507)
(23,000,000)
(66,427,126)

49,165,706
(11,807,722)
128,199,000
(134,850,875)
520,325,896
551,032,005

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

(174,449,085)
245,205,615
70,756,530

207,781,874
37,423,741
245,205,615

(167,047,315)
199,829,228
32,781,913

166,460,586
33,368,642
199,829,228

รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิ นสด
1. สิทธิการเช่าทีย่ งั ไม่ได้จา่ ยชาระ
2. บริษทั ได้ทาสัญญาเช่าทางการเงินเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ถาวร
3. เจ้าหนี้ค่าซือ้ สินทรัพย์
4. เงินปนั ผลค้างจ่าย

129,500,000
58,056,870
48,436,999
164,590

6,500,000
29,767,905
39,331,861
-

129,500,000
33,756,870
11,097,946
164,590

6,500,000
4,807,757
5,246,030
-

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น

___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )
8
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บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
ส�ำหรั2560
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
1. ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั สหไทย เทอร์มนิ อล จากัด (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็ นนิตบิ ุคคลประเภท
บริษทั จากัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 และได้เปลีย่ นสถานะเป็ นบริษทั มหาชน จากัด โดยได้จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อ
เป็ น บริษัท สหไทย เทอร์มิน อล จ ากัด (มหาชน) เมื่อ วัน ที่ 3 พฤษภาคม 2560 และได้รบั อนุ ม ัติเป็ น หลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษทั มี
สานักงานจดทะเบียนตัง้ อยู่เลขที่ 51/1 หมู่ท่ี 3 ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
ธุรกิจหลักของบริษัทคือ ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์ ให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับท่าเทียบเรือ บริการเรือลากจูง
ขนส่งจากท่าเรือ และบริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทางเรือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ได้แก่

บริษทั รัตน โฮลดิง้ จากัด
ครอบครัว ครุจติ ร

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

34.56
19.38

34.56
17.42

2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทาเป็ นทางการเป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับ นี้เป็ นภาษาอื่น
ให้ยดึ ถืองบการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาไทยเป็ นเกณฑ์

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีท่ปี ระกาศใช้ใหม่และมีการ
เปลีย่ นแปลง
1. การเปลี่ยนแปลงและการตีค วามมาตรฐานที่ มีผ ลบังคับ ใช้สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเริ่ม ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี ทีม่ ผี ลบังคับ
ใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป การปรับ ปรุงมาตรฐาน
รายงานทางการเงินดังกล่าวมีขน้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
การนามาตรฐานทีป่ รับปรุงข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ ไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั อย่างเป็ นสาระสาคัญ ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ตามหมายเหตุ
ข้อ 31)
2. มาตรฐานใหม่ทม่ี ผี ลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จาก
สัญญาที่ทากับลูกค้า” (TFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึง่ มีการกาหนดหลักในการรรับรูร้ ายได้ใหม่ แทน
การใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง “รายได้” มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 “สัญญาก่อสร้าง” รวมถึง
การตีความมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้อีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์ให้
ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการต้องคานึงถึงภาระที่ต้องปฎิบตั ิในการรับรู้รายได้และให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเพิม่ เติม
ในหลายเรื่อง ซึง่ มีขอ้ จากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในปจั จุบนั
ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนามาตรฐานมาถือปฏิบตั วิ ่าไม่มผี ลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่อรายได้และรายการทางบัญชีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. มาตรฐานใหม่ทม่ี ผี ลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญ ชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
ซึง่ ประกอบด้วย TFRS 9 “เครื่องมือทางการเงิน” TAS 32 “การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ”
TFRS 7 “การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ” TFRIC 16 “การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุน
สุทธิในหน่ วยงานต่างประเทศ” และ TFRIC 19 “การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน ” มีผลบังคับใช้
สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเริ่ม ในหรือ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งมีข้อก าหนดใหม่ เกี่ย วกับ นิ ยาม
การรับรูร้ ายการ การจาแนกรายการ การประเมินมูลค่า และการด้อยค่าของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน
รวมถึงให้แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
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(ค) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จดั ทาขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ท่ใี ช้ทางเลือกใน
การวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
รายการ
หนี้สนิ ผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้สทุ ธิ

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มูลค่าปจั จุบนั ของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 19

(ง) การใช้วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัด ท างบการเงิน ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บ ริห ารต้อ งใช้วิจ ารณญาณการ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวน
เงินทีเ่ กีย่ วกับ สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากทีป่ ระมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกีย่ วกับความไม่แน่นอนของการประมาณการทีส่ าคัญซึง่ มีความเสีย่ งอย่างมีนัยสาคัญทีเ่ ป็ นเหตุให้ต้องมี
การปรับปรุงจานวนเงินทีร่ บั รูใ้ นงบการเงิน ซึง่ ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
ภาษีเงินได้ของปี ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

หมายเหตุขอ้ 22
หมายเหตุขอ้ 19
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

กลุ่ม บริษัท ก าหนดกรอบแนวคิด เกี่ยวกับ การวัดมูลค่ายุ ติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึง ทีมงานที่รบั ผิด ชอบ
โดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่ อ
ผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษทั ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไ่ ม่สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่
มีนัยสาคัญอย่างสม่ าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้ า
หรือการตัง้ ราคา กลุ่มบริษัทประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลทีส่ ามทีส่ นับสนุ นข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
รวมถึงการจัดระดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมว่าเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง
เหมาะสม
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ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บริษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถอ้างอิงได้ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้
มูลค่ายุตธิ รรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมตามข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ใช้อ้างอิงได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
สาหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีไ่ ม่ได้มาจากข้อมูลทีใ่ ช้อา้ งอิงได้ (ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถ
อ้างอิงได้)

(จ) เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท บางกอกบาร์จ เทอร์มนิ อล จากัด และ บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จากัด และบริษัท
บางกอก ทรัคกิง้ เซอร์วสิ จากัด ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 51.00 และร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ตามลาดับ
บริษทั บางกอก บาร์จ เทอร์มนิ อล จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์ และ
บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทางเรือ
บริษทั บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักให้บริการซ่อมแซม และ
บารุงรักษาตูค้ อนเทนเนอร์
บริษทั บางกอก ทรัคกิง้ เซอร์วสิ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักให้บริการขนส่งทางบก
ยอดสินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายได้รวมของบริษทั ย่อยสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมสรุปได้ดงั นี้
สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย
คิดเป็นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บริษทั ย่อย
บริษทั บางกอกบาร์จ เทอร์มนิ อล จากัด
บริษทั บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จากัด
บริษทั บางกอก ทรัคกิง้ เซอร์วสิ จากัด

25.04
21.39
1.35

31.14
14.90
0.00

รายได้รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
17.94
0.00
5.53

13.06
0.00
0.00

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยทีส่ าคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้มกี าร
หักกลบออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการบัญ ชีท่เี หมือนกันสาหรับการจัดทา
งบการเงินเฉพาะของบริษทั หรือเหตุการณ์ทางบัญชีทค่ี ล้ายคลึงกัน
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บริษทั ย่อย
บริษัทย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึน้ เมื่อกลุ่มบริษัทเปิ ดรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนัน้
ทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของบริษทั งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง
3.

นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
นโยบายการบัญชีทน่ี าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
เงินตราต่างประเทศ
รายการค้าที่เป็ น เงิน ตราต่ างประเทศแปลงค่ า เป็ น สกุ ลเงิน ที่ใช้ในการด าเนิ น งาน (สกุ ลเงิน บาท) โดยใช้อ ัต รา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั รา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีร่ ายงาน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญ ชีท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จากการแปลงค่า รับรูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนนั ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภททีม่ สี ภาพคล่องสูง (ซึง่ ไม่มี
ข้อจากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลีย่ นเป็ นเงินสดทีแ่ น่ นอนเมื่อครบกาหนด ซึง่ มีความเสีย่ งในการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าน้อย
บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุ ค คลหรือบริษัท ที่เกี่ย วข้องกัน กับ บริษัท หมายถึง บุ ค คลหรือ บริษัท ที่มีอ านาจควบคุ ม บริษัท หรือ ถู ก ควบคุ ม
โดยบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอานาจในการวางแผนและ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษทั
ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั กลุ่มบริษทั ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจานวนหนี้ทค่ี าดว่าจะ
เรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทัง้ นี้โดยการประมาณจากประสบการณ์ การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กบั กา รวิเคราะห์
สถานะปจั จุบนั ของลูกหนี้
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รายได้คา้ งรับ
รายได้ท่รี บั รู้ตามการให้บริการแต่ยงั ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ให้กบั ลูกค้า แสดงไว้เป็ น “รายได้ค้างรับ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษทั บันทึกบัญชีตามวิธรี าคาทุน โดยบริษทั จะบันทึกผลกาไรหรือ
ขาดทุ นจากการจาหน่ ายในกาไรหรือขาดทุนในปี ท่ีมีการจาหน่ ายเงินลงทุนนัน้ กรณี ท่เี งินลงทุน ดังกล่าวเกิดการ
ด้อยค่า บริษทั รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าทันทีในกาไรหรือขาดทุน และจะรับรูร้ ายได้เงินปนั ผลเมื่อมีการประกาศ
จ่ายจากบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีแ่ สดงในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธสี ่วนได้เสีย และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงใน
งบการเงินเฉพาะบริษทั บันทึกบัญชีตามวิธรี าคาทุน กรณีทเ่ี งินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษทั จะรับรูผ้ ลขาดทุน
จากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน และจะรับรูร้ ายได้เงินปนั ผลเมื่อมีประกาศจ่ายจากบริษทั ร่วม
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทเี ่ ป็ นกรรมสิทธิข์ องกลุ่มบริษทั
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุน รวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกีย่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุน ของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่รี วมต้นทุน
ของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สนิ ทรัพย์นนั ้ อยู่ในสภาพที่
พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือ้ ถอน การขนย้าย การบูรณะสถานทีต่ งั ้ ของสินทรัพย์และต้นทุน
การกู้ยมื การซื้อซอฟแวร์ท่เี ป็ นส่วนควบของอุปกรณ์ ซ่งึ ไม่ สามารถทางานได้โดยปราศจากซอฟแวร์นัน้ ให้ถือว่า
ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชีแยกจากกัน
แต่ละส่วนประกอบทีม่ นี ยั สาคัญ
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ าย ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่ างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รับรูเ้ ป็ นรายได้อ่นื หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
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สินทรัพย์ทเี ่ ช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รบั ส่วนใหญ่ของความเสีย่ งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สนิ ที่เช่านัน้ ๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ท่ไี ด้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสินทรัพย์
ด้วยมูล ค่ายุ ติธ รรมหรือมูลค่ าป จั จุ บ ันของจานวนเงิน ขัน้ ต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญ ญาเช่ าแล้ว แต่ จานวนใดจะต่ ากว่ า
หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีช่ าระจะแยกเป็ นส่วนทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่วนที่จะหัก จากหนี้ต ามสัญ ญา เพื่อ ทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ ละงวดเป็ น อัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ีกลุ่ม บริษัทจะได้รบั ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่ าเชื่อถือ ชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้ นทุน
ทีเ่ กิดขึน้ ในการซ่อมบารุงอาคารและอุปกรณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นประจาจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ค่าเสือมราคา
่
ค่าเสื่อมราคาคานวณจากมูลค่า ของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่งึ สามารถใช้คดิ ค่าเสื่อมสภาพได้ ซึง่ มูลค่าดังกล่าว
ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลีย่ นแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรหรือขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้
ลานคอนกรีตสาหรับให้บริการ
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครน

10 – 20 ปี
5 – 8 ปี
3 – 5 ปี
3 – 5 ปี
5 ปี
10 – 25 ปี

กลุ่มบริษทั ไม่คดิ ค่าเสือ่ มราคาสาหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตัง้
วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ จะถูกทบทวนอย่างน้อยทุกสิน้ รอบ
ปี บญ
ั ชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญ ชีของกลุ่ม บริษัทได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชีว้ ่ามีการด้อยค่า ก็จะมีการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเพื่อการเปรียบเทียบ
ขาดทุ นจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อ มูลค่ าตามบัญ ชีของสิน ทรัพ ย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รบั คืน ขาดทุ นจากการด้อยค่ า
บันทึกในกาไรหรือขาดทุน
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าตัดจาหน่ ายคานวณโดยวิธี
เส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์เป็ นเวลา 10 ปี
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ บันทึกเริม่ แรกในมูลค่ายุตธิ รรมหักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการเกิดหนี้สนิ ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จะบันทึกต่อมาโดยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่ าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริม่ แรกและยอดหนี้
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื แสดงในราคาทุน
รายได้
รายได้จากการบริการ
รายได้จากการบริการ รับรูเ้ มื่อได้มกี ารให้บริการแล้ว และสามารถวัดมูลค่าเป็ นจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่า รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายของเงินกูย้ มื และประมาณการหนี้สนิ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากเวลาทีผ่ ่านไป
และสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ทางการเงินทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย และ ขาดทุนจาก
เครื่องมือป้องกันความเสีย่ งทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ มื ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไข รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
โดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ท่รี บั รู้ในกาไรหรือขาดทุ น ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีและภาษีเงินได้
ปจั จุบนั ทีไ่ ม่ได้รบั รูใ้ นงบกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ ภาษีทค่ี าดว่าจะจ่ายชาระ โดยคานวณจากกาไรประจาปี ทต่ี ้องเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีท่ี
ประกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีท่เี กี่ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
่
่เกิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้ สิน และจ านวนที่ใช้เพื่อ การค านวณภาษี ภาษี เงิน ได้รอการตัด บัญ ชีว ัด มู ลค่ า โดยการคู ณ อัต ราภาษี ก ับ
ผลแตกต่างชัวคราวที
่
ค่ าดว่าจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใช้อตั ราภาษีทป่ี ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่ างชัวคราวดั
่
งกล่าว สินทรัพย์ภ าษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีจะ
ถูกทบทวน ณ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีป่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั เงินที่
บริษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทเ่ี กิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานคานวณโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่ วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคานวณ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทบ่ี ริษทั เป็ นผูเ้ ช่า
การเช่าอุปกรณ์ ซึง่ พิจารณาว่าความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทัง้ หมดได้โอนให้บริษทั จะถูกจัดเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์ทเ่ี ช่าหรือมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า โดยจานวน
เงินทีต่ ้องจ่ายจะแบ่งเป็ นส่วนของหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จานวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจานวน
คงที่ ค่าเช่าซึง่ ต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงิน จะบันทึกเป็ นหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ส่วน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน จะคิดค่า
เสือ่ มราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นนั ้
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การเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของตกอยู่กบั ผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงาน การชาระเงินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับทีต่ อ้ ง
จ่ายให้ผใู้ ห้เช่าจะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารยกเลิกสัญญา
การจาแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันทีเ่ ริม่ ต้นข้อตกลง กลุ่มบริษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วน
ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนัน้ ขึน้ อยู่กบั การใช้
สินทรัพย์ท่มี ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัน้ จะนาไปสู่สทิ ธิในการใช้สนิ ทรัพย์ ถ้าทาให้บริษัทมีสทิ ธิในการ
ควบคุมการใช้สนิ ทรัพย์
รายงานทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานที่ ร ายงานต่ อ ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริห ารของบริษั ท (ผู้ มี อ านาจตัด สิน ใจสูง สุ ด
ด้านการดาเนินงาน) จะแสดงรวมรายการทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนงานดาเนินงานนัน้ โดยตรง ซึง่ รวมรายการทีไ่ ด้รบั การปนั
ส่วน อย่างสมเหตุสมผล
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ก าไรต่ อหุ้น ขัน้ พื้น ฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ ขาดทุ น ผู้ถือ หุ้น สามัญ ของบริษัท ด้ว ยจ านวนหุ้น สามัญ ที่
ออกจาหน่ายระหว่างปี โดยถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
การจ่ายเงินปนั ผล
เงินปนั ผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่งึ ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท และ
บริษทั ย่อยได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผล
การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทางบการเงิน ฝา่ ยบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกีย่ วกับการรับรู้ และการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ข้อสมมติฐานทีจ่ ดั ทาโดยฝา่ ยบริหาร
ประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
กลุ่มบริษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อ กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
เป็ นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่ นอนที่มผี ลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทาให้บริษัทต้องชาระหรือชดใช้ตาม
ภาระผูกพันนัน้ และจานวนทีต่ ้องชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึน้ จะถูก
รับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปจั จัยสนับสนุนว่าจะได้รบั คืนแน่นอน
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4. ประมาณการทางบัญชีทส่ี าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
4.1 ประมาณการทางบัญชีทส่ี าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ก. การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ที่อาจเกิด
จากการทีล่ ูกค้าไม่ชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ เป็ นการประเมินบนพืน้ ฐานเกีย่ วกับประสบการณ์ใน
อดีตของการติดตามทวงถามหนี้ควบคู่กบั การสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิน้ งวดบัญชี
ข. ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่าง
มีสาระสาคัญ และเป็ น ระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสาคัญ และระยะเวลานั น้ ขึ้น อยู่ก ับ ดุ ลยพินิ จ ของ
ฝา่ ยบริหาร
ค. อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริห ารเป็ น ผู้ประมาณการของอายุก ารให้ป ระโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัท โดยจะปรับเปลีย่ นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายเมื่ออายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจาหน่ าย
สินทรัพย์ทเ่ี สือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
ง. สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุ ลยพินิ จในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทได้โอนหรือรับโอน
ความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเ่ี ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
จ. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิม่ ขึ้น
ในอนาคต อัตรามรณะและปจั จัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกาหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหาร
ได้พจิ ารณาถึงอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั ส่วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตาราง
อัตรามรณะที่เปิ ดเผยทัว่ ไปในประเทศ อย่ างไรก็ตาม ผลประโยชน์ หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั น้
อาจแตกต่างไปจากทีป่ ระมาณไว้
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ฉ. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการท าก าไรทางภาษี
ในอนาคตของกลุ่มบริษัทที่นามาหักกับผลแตกต่างชัวคราวที
่
่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนัน้ ผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่ นอน
ของกฎหมายภาษี
ช. ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์มกี ารด้อยค่ า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมี
สาระสาคัญ และต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานจนทาให้มลู ค่าต่ากว่าต้นทุน หรือมีหลักฐานอื่นทีบ่ ่งชีว้ ่าสินทรัพย์
มีการด้อยค่าลง ทัง้ นี้การพิจารณาความมีนยั สาคัญหรือระยะเวลาทีว่ ่านานนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
4.2 การจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริษัท ในการบริห ารทุ น นัน้ เพื่อ ดารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนิ น งานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่มี ีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่งึ โครงสร้างของทุน
ทีเ่ หมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนบริษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ การออกหุน้ ใหม่หรือการขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี้
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินสด
เงินฝากธนาคาร – บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร – บัญชีออมทรัพย์
รวม

1,053,730
21,258,275
48,444,525
70,756,530

896,181
149,790,621
94,518,813
245,205,615

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
581,512
915,498
31,284,903
32,781,913

537,745
114,967,600
84,323,883
199,829,228

เงินฝากออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ตามอัตราทีธ่ นาคารกาหนด

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
งบการเงินรวม
2561
2560
กิจการอื่นๆ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม

184,687,044
82,818,701
267,505,745

133,205,125
20,875,433
154,080,558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
169,606,892
103,285,806
272,892,698

133,139,748
28,434,994
161,574,742

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื – ลูกค้าทัวไป
่
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
0 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวม

91,750,823

77,076,003

79,015,535

77,010,626

87,323,255
4,075,200
1,187,327
350,439
184,687,044

52,455,855
2,104,244
1,517,980
51,043
133,205,125

85,289,591
4,055,500
895,827
350,439
169,606,892

52,455,855
2,104,244
1,517,980
51,043
133,139,748

20,754,804

37,638,526

18,697,815

115,301
2,204
3,124
20,875,433

65,647,280
103,285,806

9,737,179

28,434,994

154,080,558

272,892,698

161,574,742

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
40,240,028
เกินกาหนดชาระ
0 – 90 วัน
42,418,237
91 – 180 วัน
160,436
181 – 365 วัน
รวม
82,818,701
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

267,505,745

-

โดยปกติระยะเวลาการให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลา 30 – 45 วัน

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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7.

รายการบัญชีกบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทส่วนหนึ่งเกิดจากรายการกับบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน ซึ่งบริษัท
เหล่ านี้ เกี่ย วข้อ งกัน โดยการมีผู้ถือ หุ้น และ/หรือ กรรมการร่ว มกัน รายการระหว่ างกัน กับ บริษัท ที่เกี่ย วข้อ งกัน
ที่มสี าระสาคัญที่รวมไว้ในงบการเงิน ใช้ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัวไป
่ หรือเป็ นไปตามสัญญาที่
ตกลงกันไว้ หากรายการทีเ่ กิดขึน้ ไม่มรี าคาตลาด
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหารสาคัญและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั บางกอก บาร์จ เซอร์วสิ จากัด
บริษทั บางกอก ริเวอร์ เทอร์มนิ อล จากัด
บริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สหไทย พรอพเพอร์ต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จากัด
ผูบ้ ริหารสาคัญ

บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อย
กรรมการและผูบ้ ริหาร

รายการระหว่างบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ าคัญ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

นโยบาย
การกาหนดราคา
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้ค่าบริการ
รายได้อ่นื
ต้นทุนการบริการ
ค่าเช่าท่าเรือ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ซื้อสินทรัพย์
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ร่วม
รายได้ค่าบริการ
ต้นทุนการบริการ

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน

224,632,653
763,153
515,734
27,000,000
2,028,790
9,361,456
3,708,526

ตามราคาตลาด
ตามราคาตลาด

1,596,405
312,717,488

กรรมการ

(

278,753,028
520,556
174,836
19,379,032
1,462,690
31,233,887
5,565,831

33,300,618
763,153
200,928
23,500,000
1,220,790
2,863,929
3,708,526

142,019,588
520,556
174,836
19,379,032
1,462,690
18,907,412
5,565,831

17,615,838
1,320,700
312,717,488

17,615,838
-

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

นโยบาย
การกาหนดราคา
บริษทั ย่อย
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าเช่าช่วง
รายได้อ่นื
ต้นทุนการบริการ
ค่าเช่าพืน้ ที่
ดอกเบีย้ จ่าย

ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ปจั จุบนั ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

-

36,549,170
903,366
37,452,536

-

30,089,364
811,619
30,900,983

147,909,769
21,401,481
5,801,202
25,454,130
10,000,000
6,027

80,936,132
21,401,481
2,779,863
-

31,524,170
852,743
32,376,913

27,583,226
811,619
28,394,845

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้การค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม

59,064,489
23,754,212
82,818,701

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม

12,480,000
12,480,000

รวม
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ
บริษทั ย่อย

-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้
บริษทั ย่อย
บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

30,000,000
30,000,000

)

กรรมการ

(

839,459
20,035,974
20,875,433

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
44,148,985
59,064,489
72,332
103,285,806

17,331,839
839,459
10,263,696
28,434,994

-

60,000,000
12,480,000
72,480,000

100,000,000
100,000,000

-

26,641,726

19,240,245

10,000,000
10,000,000

99,165,706
99,165,706

99,165,706
99,165,706

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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งบการเงินรวม
2561
2560
เจ้าหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม

31,904,770
21,703,230
53,608,000

เงินมัดจารับจากผูเ้ ช่า
บริษทั ย่อย
หนี้สนิ ตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - ผูบ้ ริหารสาคัญ

24,897,628
23,565,534
48,463,162

-

-

463,412

4,603,817

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
5,128,182
31,904,770
7,178,616
44,211,568

1,143,022
24,897,628
16,911,953
42,952,603

13,440,000

13,440,000

412,789

4,603,817

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่ บริษัทย่อย จานวนเงิน 60.00 ล้านบาท และ จานวนเงิน
100.00 ล้านบาท ตามลาดับ ไม่มหี ลักประกันและมีกาหนดชาระคืน เมื่อทวงถาม พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50
ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษัทร่วม จานวนเงิน 12.48 ล้านบาท เงินให้กู้ยมื ดังกล่าว
ไม่มหี ลักประกัน มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามและไม่มดี อกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ย่อย จานวนเงิน 10.00 ล้านบาท ไม่มหี ลักประกันและ
มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริษั ท ย่ อ ยมี เงิน กู้ ยืม ระยะสัน้ จากบริษั ท ที่เกี่ย วข้อ ง จ านวนเงิน 30.00 ล้า นบาท
ไม่มหี ลักประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและบริษัท ที่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน 99.17 ล้านบาท
ไม่มหี ลักประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินมัดจารับจากบริษัทย่อย สาหรับการเช่าพื้นที่ท่าเรือเป็ น ระยะเวลา 30 ปี
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2588

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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8.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
27,573,418
24,013,289
7,533,068
250,237
59,370,012

ภาษีซอ้ื รอเรียกคืน
ภาษีซอ้ื ทีย่ งั ไม่ถงึ กาหนด
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวม
9.

19,913,250
19,803,108
6,413,284
33,945
46,163,587

19,863,440
7,388,122
27,251,562

15,398,695
3,211,270
18,609,965

เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัท จานวน 10.60 ล้านบาท
และจานวน 10.00 ล้านบาท ตามลาดับ มีข้อจากัดการใช้เนื่องจากเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันกับ ธนาคารพาณิ ชย์
ซึง่ เป็ นผูอ้ อกหนังสือค้าประกันเพื่อบริษทั สาหรับการปฏิบตั งิ าน

10. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีดงั นี้

บริษทั

ประเภทกิจการ

บริษทั บางกอก บาร์จ
เทอร์มนิ อล จากัด

ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์
และบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ธุรกิจทางเรือ
ให้บริการซ่อมแซม และ
บารุงรักษาตูค้ อนเทนเนอร์

บริษทั บางกอก คอน
เทนเนอร์ เดโป
เซอร์วสิ จากัด
บริษทั บางกอก
ทรัคกิง้ เซอร์วสิ
จากัด
รวม

(

ทุนชาระแล้ว
(พันบาท)
2561
2560

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
2561
2560

ราคาทุน
(พันบาท)
2561
2560

235,000

175,000

51.00

51.00

119,850

89,250

170,000

170,000

99.99

99.99

170,000

170,000

5,000

1,000

99.99

99.99

5,000
294,850

1,000
260,250

ให้บริการขนส่งทางบก

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

25

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

41,399,675
(52,531,536)
(3,238,643)
(14,370,504)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

กรรมการ

82,418,301

66,579,996
637,678,726
(222,184,112)
(313,873,995)
168,200,615

(365,241)

300,636,670
(301,382,059)
(745,389)
(745,389)

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุม

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุม

รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

(23,843,734)
(80,341,134)
135,293,750
31,108,882

53,383,542

74,684,187
653,011,193
(523,222,459)
(95,526,916)
108,946,005

(24,224,644)

181,452,124
(230,890,172)
(49,438,048)
(49,438,048)

2560

บริษทั บางกอก บาร์จ
เทอร์มนิ อล จากัด
2561

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษทั ย่อย ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้

(

16,105,817
(10,694,160)
4,000,000
9,411,657

-

37,870,970
88,429
(24,706,462)
13,252,937

-

92,991,272
(84,675,493)
8,315,779
8,315,779

26

11,336
1,000,000
1,011,336

-

1,011,339
(74,181)
937,158

-

333
(63,181)
(62,848)
(62,848)

2560

บริษทั บางกอก ทรัคกิง้
เซอร์วสิ จากัด
2561

กรรมการ
)

(7,910,572)
(335,085,158)
352,196,800
9,201,070

-

12,565,576
336,725,880
(8,776,374)
(175,595,510)
164,919,572

-

17,060
(5,097,488)
(5,080,428)
(5,080,428)

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

(7,415,031)
(208,476,647)
213,448,755
(2,442,923)

-

25,903,066
576,685,122
(42,276,007)
(395,535,163)
164,777,018

-

13,151,966
(13,294,521)
(142,555)
(142,555)

บริษทั บางกอก คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วสิ จากัด
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

164
รายงานประจำ�ปี 2561

165

รายงานประจำ�ปี 2561

11. เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมมีดงั นี้

บริษทั
บริษทั บางกอก บาร์จ
เซอร์วสิ จากัด
บริษทั บางกอก ริเวอร์
เทอร์มนิ อล จากัด

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ว
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2560

บริหารจัดการงานเรือ
ภายในประเทศ
ให้บริการท่าเทียบเรือ
พาณิชย์และบริการอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทางเรือ

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2560

งบการเงินรวม
(วิธสี ่วนได้เสีย)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2560

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั
(วิธรี าคาทุน)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2560

30.00

30.00

40.00

40.00

-

9.50

12.00

12.00

37.50

-

55.00

-

20.62
20.62
20.62

9.50
9.50

20.63
32.63
(12.00)
20.63

12.00
12.00

รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(วิธสี ่วนได้เสีย)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ลงทุนในระหว่างปี – ราคาทุน
หัก ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั ร่วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9,503,686
20,625,000
(9,506,828)
20,621,858

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
(ราคาทุน)
12,000,000
20,625,000
(12,000,000)
20,625,000

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มมี ติอนุ มตั ิ
ในการร่วมทุนกับ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จากัด และบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อจัดตัง้ บริษัท
บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จากัด เพื่อให้บ ริการท่าเทียบเรือพาณิชย์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทางเรือ
โดยมีทุ น จดทะเบียน 150.00 ล้านบาท (หุ้น สามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่ อหุ้น ) โดยบริษัท
บางกอก ริเวอร์ เทอร์มนิ อล จากัด จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั บางกอก ริเวอร์ เทอร์มนิ อล จากัด อัตราร้อยละ 55
(ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ จะลดลงเหลือร้อยละ 38 ตามทีก่ าหนดในสัญญาร่วมค้า ลงวันที่ 17 มกราคม 2562) บริษทั ได้
พิจารณาข้อเท็จจริงตามเงื่อนไขการใช้สทิ ธิในการออกเสียงและข้อตกลงอื่นๆ ตามสัญญาร่วมค้า สรุปว่าบริษัทมี
อิทธิพลโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับการดาเนินงานแต่ไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะควบคุมในนโยบาย
การบริหารจัดการทัง้ หมด ดังนัน้ บริษัทจึงถือว่าบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มนิ อล จากัด เป็ นบริษทั ร่วมและรับรู้
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้พจิ ารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั ของเงินลงทุน (บริษทั บางกอก
บาร์จ เซอร์วสิ จากัด) ดังนัน้ ตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วมดังกล่าวทัง้ จานวน

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

________________________ กรรมการ
( นายอังกูร ศรีสนุ ทร )
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(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
31 ธันวาคม 2561

รำคำทุน
1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2561

12. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

-

252,652,426
313,281,968
565,934,394
78,390,044
644,324,438

ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

34,525,888
22,972,787
57,498,675
25,880,261
83,378,936

328,434,948
32,228,543
360,663,491
8,157,130
62,714,620
431,535,241

ลานคอนกรีต
สาหรับ
ให้บริการ

69,168,190
23,360,357
92,528,547
25,345,521
117,874,068

228,143,154
1,001,600
127,873,287
357,018,041
596,600
87,675,481
445,290,122

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

35,072,812
7,338,842
42,411,654
7,722,073
50,133,727

52,317,152
5,493,415
17,603,023
75,413,590
5,590,326
299,000
81,302,916

เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์
เครน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

33,400,155 95,161,437
4,514,955 31,597,579
(2,058,594)
35,856,516 126,759,016
3,629,493 30,545,455
39,486,009 157,304,471

-

28

281,069,657
96,043,174
(3,006,313)
374,106,518
102,011,159
(1,449,324)
474,668,353

44,390,867 603,325,544
24,584,175 1,562,851,858
4,425,234
237,326,650 568,986,244
(3,408,594)
(4,544,353)
22,753,438 (205,804,391)
45,407,507 626,078,982
56,106,434 2,127,293,749
6,827,769 54,000,000
227,946,981 390,897,617
(1,465,394)
49,581,990 (204,919,532)
52,235,276 729,660,972
79,133,883 2,516,725,972

ยานพาหนะ

________________________ กรรมการ
( นายอังกูร ศรีสนุ ทร )

13,741,175
6,258,654
(947,719)
19,052,110
8,888,356
(1,449,324)
26,491,142

29,003,592
7,457,377
(1,135,759)
5,346,100
40,671,310
9,388,767
(1,465,394)
4,648,441
53,243,124

งบการเงินรวม
เครือ่ งตกแต่ง
และเครือ่ งใช้
สานักงาน

(หน่วย : บาท)
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33,001,936
31,169,189

21,619,200
26,751,982

9,550,991 499,319,966
12,749,267 572,356,501

เครน

56,106,434 1,753,187,231
79,133,883 2,042,057,619

รวม

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

________________________ กรรมการ
( นายอังกูร ศรีสนุ ทร )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั รับรูต้ น้ ทุนการกูย้ มื เป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์เป็ นจานวน 5.81 ล้านบาท และ 0.17 ล้านบาท ตามลาดับ

29

89,160,574
12,850,585
102,011,159

264,489,494
327,416,054

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2561
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

303,164,816
348,156,305

เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์

85,271,147
10,772,027
96,043,174

565,934,394
644,324,438

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2560
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

ลานคอนกรีต
สาหรับ
ให้บริการ

งบการเงินรวม
เครือ่ งตกแต่ง
และเครือ่ งใช้
สานักงาน

(หน่วย : บาท)
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นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

139,342,052
135,064,842

มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

(

34,126,150
11,436,940
45,563,090
11,751,502
57,314,592

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
31 ธันวาคม 2561

กรรมการ

153,571,082
31,334,060
184,905,142
7,474,292
192,379,434

รำคำทุน
1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2561

ลานคอนกรีต
สาหรับให้บริการ

162,106,676
199,504,048

69,018,242
18,538,962
87,557,204
18,834,642
106,391,846

137,543,850
148,200
111,971,830
249,663,880
56,232,014
305,895,894

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

31,239,635
28,567,693

35,061,547
7,117,579
42,179,126
7,388,102
49,567,228

50,477,293
5,338,445
17,603,023
73,418,761
4,716,160
78,134,921

เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์

9,550,991
12,749,267

33,400,155
4,514,955
(2,058,594)
35,856,516
3,629,493
39,486,009

44,390,867
4,425,234
(3,408,594)
45,407,507
6,827,769
52,235,276

412,324,016
466,093,582

94,720,009
27,675,524
122,395,533
25,322,424
147,717,957

534,719,549
534,719,549
29,510,000
49,581,990
613,811,539

เครน

26,335,020
1,753,672

-

21,234,732
166,009,201
(160,908,913)
26,335,020
88,706,948
(113,288,296)
1,753,672

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

________________________ กรรมการ
( นายอังกูร ศรีสนุ ทร )

12,596,712
12,802,165

13,663,308
4,651,096
(947,719)
17,366,685
5,569,142
(1,449,324)
21,486,503

25,952,624
5,146,532
(1,135,759)
29,963,397
5,790,665
(1,465,394)
34,288,668

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เครือ่ งตกแต่งและ
เครือ่ งใช้สานักงาน ยานพาหนะ

30

793,495,102
856,535,269

279,989,411
73,935,056
(3,006,313)
350,918,154
72,495,305
(1,449,324)
421,964,135

967,889,997
181,067,612
(4,544,353)
1,144,413,256
135,551,542
(1,465,394)
1,278,499,404

รวม

(หน่วย : บาท)
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รวม

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

________________________ กรรมการ
( นายอังกูร ศรีสนุ ทร )

31

การค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีหลักประกันสาหรับหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ส่วนทีม่ หี ลักประกัน ซึง่ เป็ นทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวนเงิน
1,346.02 ล้านบาท และ 348.40 ล้านบาท ตามลาดับ (31 ธันวาคม 2560 : 1,207.43 ล้านบาท และ 266.12 ล้านบาท ตามลาดับ)

ราคาทรัพย์สนิ ของบริษทั ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ได้คดิ ค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 88.86
ล้านบาท (2560 : 66.76 ล้านบาท)

65,512,382
6,982,923
72,495,305

เครน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2561
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์

68,619,409
5,315,647
73,935,056

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2560
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

ลานคอนกรีต
สาหรับให้บริการ

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เครือ่ งตกแต่งและ
เครือ่ งใช้สานักงาน ยานพาหนะ

(หน่วย : บาท)

169

รายงานประจำ�ปี 2561

170

รายงานประจำ�ปี 2561

13. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั

งบการเงินรวม
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิม่ ขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

16,558,230
39,760
16,597,990
604,060
17,202,050

16,176,230
16,176,230
400,000
16,576,230

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(732,892)
(1,660,187)
(2,393,079)
(1,690,101)
(4,083,180)

(724,249)
(1,617,623)
(2,341,872)
(1,631,705)
(3,973,577)

มูลค่ำสุทธิ ทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

14,204,911
13,118,870

13,834,358
12,602,653

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,660,187

1,617,623

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,690,101

1,631,705

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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14. สิทธิการเช่า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิม่ ขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

28,787,241
1,124,200
29,911,441
213,120,298
243,031,739

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(1,304,685)
(1,137,220)
(2,441,905)
(11,873,535)
(14,315,440)

มูลค่ำสุทธิ ทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

27,469,536
228,716,299

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม 2560
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,137,220

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

11,873,535

ในระหว่างปี 2558 บริษทั ทาสัญญาเช่าทีด่ นิ แห่งหนึ่งเป็ นระยะเวลา 30 ปี เพื่อปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละให้เช่าช่วงแก่บริษทั
บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด เพื่อใช้ในการดาเนินงาน ในการทาสัญ ญาเช่าดังกล่าวบริษัทต้องชาระค่าสิท ธิ
การเช่าให้แก่เจ้าของทีด่ นิ เป็ นจานวนเงินรวม 28.79 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2560 บริษทั ทาสัญญาเช่าทีด่ นิ แห่งหนึ่งเป็ นระยะเวลา 20 ปี เพื่อใช้ในการดาเนินงาน ในการทาสัญญา
เช่าดังกล่าว บริษทั ต้องชาระค่าสิทธิการเช่าให้แก่เจ้าของทีด่ นิ เป็ นจานวนเงินรวม 200 ล้านบาท ซึง่ บันทึกอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 133 ล้านบาท โดยบริษทั จะผ่อนชาระเป็ นระยะเวลา 3 ปี ปี ละ 66 – 67 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีค่าสิทธิการเช่าค้างจ่ายจานวน 3.00 ล้านบาท ซึง่ บันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินมัดจาค่าเช่า
ค่าเบีย้ ประกันชีวติ กรรมการ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินทรัพย์
อื่นๆ
รวม

45,027,308
151,500
202,120
45,380,928

28,189,392
4,121,553
1,350,000
218,000
33,878,945

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
45,027,308
75,000
45,102,308

28,189,392
4,121,553
185,000
32,495,945

บริษัทได้ทาประกันชีวติ ให้กบั กรรมการของบริษัท ผู้ค้าประกันเงินกู้ยืม ระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ ข้อ 17)
จานวน 3 กรมธรรม์ มีระยะเวลาคุ้มครองประมาณ 5 - 10 ปี ทัง้ นี้ กรรมการของบริษัทได้ระบุช่อื บริษัทเป็ น ผู้รบั
ผลประโยชน์ทงั ้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญาประกันชีวติ ดังกล่าว
16. เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
100,000,000

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
100,000,000

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร จานวน 10.00 ล้านบาท และ
20.00 ล้า นบาท ตามล าดับ (2560 : 10.00 ล้า นบาทและ 20.00 ล้า นบาท) วงเงิน เบิก เกิน บัญ ชีด ังกล่ า วมีอ ัต รา
ดอกเบีย้ MOR ต่อปี และค้าประกันโดยจดจานองเครื่องจักรของบริษทั และการจดจานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของ
บริษทั ย่อย ตามลาดับ (หมายเหตุ ข้อ12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีวงเงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงินหลายแห่ง จานวนรวม 100.00 ล้านบาท โดย
มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ MRR-1.25 ต่อปี ซึง่ ค้าประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์และเครื่องจักรของบริษทั (หมายเหตุขอ้
9 และข้อ12)

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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17. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว – สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

903,121,520 846,648,827 228,771,520
(204,765,471) (490,308,331) (132,908,471)
698,356,049 356,340,496
95,863,049

346,552,027
(164,908,331)
181,643,696

การเปลีย่ นแปลงในบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิม่ เติม
จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือสิน้ ปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

846,648,827 610,595,082 346,552,027
250,053,200 393,004,620
35,000,000
(193,580,507) (156,950,875) (152,780,507)
903,121,520 846,648,827 228,771,520

353,203,902
128,199,000
(134,850,875)
346,552,027

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 759.29 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง
ท่าเรือ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด เงินกู้ยมื ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนประมาณ 13.15 ล้านบาทต่อเดือน
เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้าประกันโดยสิทธิการเช่าทีด่ นิ และจดจานองเครื่องจักรของบริษทั (หมายเหตุ ข้อ12) โดยบริษทั ต้อง
ดารงอัตราส่วนทางการเงินตามทีก่ าหนดในสัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อทีด่ นิ และก่อสร้าง
ท่าเรือ จานวนรวม 750 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ตามอัตราตลาด เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนตามที่
ก าหนดในสัญ ญาเงิน กู้ เงิน กู้ยืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยการจดจ านองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้า งของ บริษั ท ย่ อ ย
(หมายเหตุขอ้ 12) และบริษทั ย่อยต้องดารงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกาหนดในสัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงิน 10.00 ล้านบาท
และ 217.80 ล้านบาท ตามลาดับ

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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18. หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย
ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
43,905,450
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
210,658,454
ครบกาหนดชาระหลังจากห้าปี ขน้ึ ไป
4,669,570
รวม
259,233,474

2560

ดอกเบีย้
รอการ
ตัดบัญชี

มูลค่าปจั จุบนั
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

ดอกเบีย้
รอการ
ตัดบัญชี

(8,805,019)

35,100,431

29,021,818

(4,796,490)

24,225,328

(16,914,607)
(290,213)
(26,009,839)

193,743,847
4,379,357
233,223,635

110,423,365

(8,957,927)

101,465,438

-

มูลค่าปจั จุบนั
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

-

139,445,183

(13,754,417)

-

125,690,766
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย
ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
24,333,685
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
132,597,552
ครบกาหนดชาระหลังจากห้าปี ขน้ึ ไป
2,957,634
รวม
159,888,871

2560

ดอกเบีย้
รอการ
ตัดบัญชี

มูลค่าปจั จุบนั
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

ดอกเบีย้
รอการ
ตัดบัญชี

(5,453,639)

18,880,046

13,579,990

(1,776,616)

11,803,374

(10,620,378)
(186,031)
(16,260,048)

121,977,174
2,771,603
143,628,823

36,909,978

(2,360,486)

34,549,492

-

มูลค่าปจั จุบนั
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

-

50,489,968

(4,137,102)

-

46,352,866

19. หนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน

7,124,160

9,952,589

6,461,973

9,952,589

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

3,376,613

2,280,425

2,714,426

2,280,425

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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กลุ่ม บริษัท มีภาระผูกพัน ตามข้อกาหนดของพระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
กลุ่มบริษทั มีรายการเปลีย่ นแปลงประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนปจั จุบนั ทีร่ บั รูเ้ พิม่ เติมในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

9,952,589
3,158,915
217,698
(6,205,042)
7,124,160

7,672,164
2,119,864
160,561
9,952,589

9,952,589
2,506,622
207,804
(6,205,042)
6,461,973

7,672,164
2,119,864
160,561
9,952,589

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อ สมมติฐานหลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย ณ วัน ที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัว เฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
2561
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เกษียณอายุ
จานวนพนักงาน
ตารางมรณะ

2560

ร้อยละ 2.14 – 3.23 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 – 7.18 ต่อปี
ร้อยละ 20.85 – 22.92 ต่อปี
60 ปี
395 คน
อัตรามรณะปี 2560

ร้อยละ 2.14 ต่อปี
ร้อยละ 7.18 ต่อปี
ร้อยละ 20.85 ต่อปี
60 ปี
326 คน
อัตรามรณะปี 2560

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เกษียณอายุ
จานวนพนักงาน
ตารางมรณะ

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

ร้อยละ 2.14 ต่อปี
ร้อยละ 7.18 ต่อปี
ร้อยละ 20.85 ต่อปี
60 ปี
326 คน
อัตรามรณะปี 2560

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

ร้อยละ 2.14 ต่อปี
ร้อยละ 7.18 ต่อปี
ร้อยละ 20.85 ต่อปี
60 ปี
326 คน
อัตรามรณะปี 2560

)

กรรมการ
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ี
กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ผลกระทบภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
2561
2560
อัตราคิดลด (เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ต่อปี )
อัตราคิดลด (เปลีย่ นแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี )
การเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต (เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ต่อปี )
การเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต (เปลีย่ นแปลง
ลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี )

(577,615)
665,298

(372,989)
422,732

(537,070)
620,698

(372,989)
422,732

811,645

387,908

723,937

387,908

(708,269)

(348,731)

(634,179)

(348,731)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน และจะมีผลใช้บงั คับ
เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุ เบกษา ซีง่ กาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้างทางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขน้ึ ไป ลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หากกฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษทั จะรับรูป้ ระมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการในอดีตเพิม่ ขึ้น อย่างไรก็
ตาม กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการให้นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยคานวณหนี้สนิ ผลประโยชน์ พนักงานใหม่ ซึ่งบริษัท
พิจารณาว่าจานวนเงินสาหรับผลกระทบดังกล่าวไม่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
20. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ค่าสิทธิค่าเช่าค้างจ่าย
ต้นทุนบริการค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

70,000,000
26,519,787
5,500,000
4,925,608
2,010,283
4,187,367
113,143,045

)

กรรมการ

(

6,500,000
18,792,342
5,000,000
5,357,533
2,763,768
2,042,870
40,456,513

70,000,000
25,491,780
5,500,000
4,454,940
921,190
2,666,850
109,034,760

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

6,500,000
17,686,228
5,000,000
3,704,395
1,497,829
1,368,808
35,757,260
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21. หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีขายยังไม่ถงึ กาหนด
ภาษีขาย
อื่นๆ
รวม

20,981,259
18,917,327
3,003,337
1,255,693
44,157,616

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

18,547,172 20,978,259
10,230,483 17,059,374
3,670,411
3,003,337
1,208,493
183,810
33,656,559 41,224,780

18,547,172
9,628,881
3,670,411
741,161
32,587,625

22. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
จากขาดทุนทางภาษีของบริษทั ย่อยยกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2561

1,990,518
4,127,265
6,117,783

(698,123)
1,533,573
835,450

-

1,292,395
5,660,838
6,953,233

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้

(18,174,972)

4,326,261

-

(13,848,711)

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(12,057,189)

5,161,711

-

(6,895,478)

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
จากขาดทุนทางภาษีของบริษทั ย่อยยกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2560

1,534,433
4,127,265
5,661,698

456,085
456,085

-

1,990,518
4,127,265
6,117,783

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้

(16,684,873)

(1,490,099)

-

(18,174,972)

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(11,023,175)

(1,034,014)

-

(12,057,189)

1 มกราคม
2561

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

31 ธันวาคม
2561

1,990,518

(698,123)

-

1,292,395

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้

(15,923,373)

5,696,212

-

(10,227,161)

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(13,932,855)

4,998,089

-

(8,934,766)

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2560

1,534,433

456,085

-

1,990,518

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้

(15,760,799)

(162,574)

-

(15,923,373)

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(14,226,366)

293,511

-

(13,932,855)

ภาษีเงินได้ทรี ่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน

2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

11,082,334

3,649,601

9,019,913

3,649,601

(5,161,711)
5,920,623

1,034,014
4,683,615

(4,998,089)
4,021,824

(293,511)
3,356,090

งบการเงินรวม
2561
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับผล
แตกต่างชัวคราวที
่
ร่ บั รูเ้ มือ่ เริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ภาษีเงินได้

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี ่ ท้จริง
งบการเงินรวม

กาไรทางบัญชีก่อนภาษี
อัตราเงินได้ภาษี (ร้อยละ)
ภาษีคานวณจากอัตราภาษี
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
การตัดรายการระหว่างกัน
ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าใช้จ่ายทีม่ สี ทิ ธิ ์
นามาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิม่ เติม
กาไรจากกิจการได้รบั ส่งเสริมการลงทุนทีไ่ ด้รบั
ยกเว้น
ขาดทุนทางภาษีของบริษทั ย่อย
จานวนภาษีของผลขาดทุนในปีปจั จุบนั ทีไ่ ม่รบั รู้
เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

2561

2560

142,495,309
20
28,499,062

42,184,425
20
8,436,885

129,992,635
20
25,998,527

97,032,930
20
19,406,586

4,777,406
(635,208)

1,746,867
318,942

2,906,828
-

1,746,867
-

(8,973,018)

(4,714,593)

(5,455,662)

(4,714,593)

(19,427,869)
(12,568)

(13,082,770)
-

(19,427,869)
-

(13,082,770)
-

1,692,818
5,920,623

2,611,054
4,683,615

4,021,824

3,356,090

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

41

180

รายงานประจำ�ปี 2561

23. ทุนเรือนหุน้
ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั เิ รื่องดังต่อไปนี้
23.1 เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ สามัญจากมูลค่าทีต่ ราไว้ 100 บาทต่อหุน้ เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาทต่อหุน้ และเปลีย่ นแปลง
จานวนหุน้ เพิม่ จาก 1,700,000 หุน้ เป็ น 340,000,000 หุน้
23.2 เพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยออกจาหน่ ายหุ้นสามัญจานวน 120,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
จากเดิม 340,000,000 หุ้ น เป็ น 460,000,000 หุ้ น หุ้ น เพิ่ ม ขึ้น 120,000,000 หุ้ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ จ ากัด
ดังต่อไปนี้
-

เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั จานวนไม่เกิน 6,000,000 หุน้

-

เสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปครั
่
ง้ แรก (Initial Public Offering) จานวน 114,000,000 หุน้

24. ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ในระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรกจานวน 120.00 ล้า นหุ ้น มูล ค่า หุ ้น ที่ต ราไว้หุ ้น ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้น ละ 4.50 บาท คิด เป็ น
จานวนรวมทัง้ สิน้ 540.00 ล้านบาท ทาให้มสี ่วนเกินมูลค่าหุ้นจานวน 460.33 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้อง
กับ การเสนอขายหุ ้น ดังกล่า วจานวน 19.67 ล้า นบาท ได้แ สดงหัก จากส่ว นเกิน มูล ค่าหุ ้น บริษ ัท ได้จดทะเบีย น
เปลี่ย นแปลงทุน ทีอ่ อกจาหน่ า ยและชาระแล้ว กับ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า เมื่อ วัน ที่ 23 พฤศจิก ายน 2560 และ
เริม่ ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
25. สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสารองอย่างน้อยร้อยละ
5 ของกาไรสุท ธิป ระจาปี หลัง หัก ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้า มี) จนกว่า ทุน สารองดังกล่า วจะมีจานวนไม่น้อ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายปนั ผลไม่ได้
26. เงินปนั ผลจ่าย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิจ่ายเงินปนั ผลจาก
กาไรสาหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 0.05 บาท สาหรับ 460.00 ล้านหุ้นสามัญ รวมเป็ น
เงินปนั ผลทัง้ สิน้ 23.00 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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27. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่ ม บริษัท และพนั ก งานของกลุ่ ม บริษั ท ได้เข้า ร่ว มเป็ น สมาชิก กองทุ น สารองเลี้ย งชีพ ซึ่ง จดทะเบีย นแล้ว ตาม
พระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบ
และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่อี อกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทั และ
บริษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน เป็ นจานวนเงิน 3.18 ล้านบาท และ 2.82 ล้านบาท ตามลาดับ
(2560 : 2.68 ล้านบาท และ 2.51 ล้านบาท)
28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่นื ของ
พนักงาน
214,732,097 178,840,312 182,897,807
ค่าระวางและขนถ่ายสินค้า
618,816,520 431,930,864 533,297,812
ค่าเช่าพืน้ ทีท่ ่าเรือ
161,880,026 161,267,836 168,380,026
ค่าเช่าเรือ
206,087,915
ค่าเช่ารถเครน
16,320,563
13,145,500
16,382,063
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
46,241,316
30,969,976
38,013,729
ค่าบริการซ่อมล้างตูค้ อนเทนเนอร์
42,800,290
31,329,854
42,800,290
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
115,574,795
98,840,581
86,000,545
ค่าประกันภัย
8,037,573
5,049,856
6,625,784
ค่าไฟฟ้า
24,821,448
17,581,581
19,821,962
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
52,281,224
34,875,373
50,399,583
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
ทีไ่ ม่ได้รบั คืน
2,323,691
1,867,135
2,322,613
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม
12,000,000
อื่นๆ
81,900,439
61,172,832
71,265,576
รวม
1,385,729,982 1,275,959,615 1,230,207,790

158,058,411
381,420,250
161,267,836
206,087,915
12,703,000
27,976,454
31,329,854
76,689,899
4,412,473
15,084,671
34,543,629
1,867,135
57,767,840
1,169,209,367

29. ส่วนงานดาเนินงาน
บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานดาเนินงาน โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้กาหนดให้บริษัทต้องระบุส่วนงานดาเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวได้รบั การสอบทานโดยผูม้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานเป็ นประจาเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน ทัง้ นี้ผบู้ ริหารพิจารณาว่าบริษทั ให้บริการท่าเรือครบวงจรแก่ลกู ค้า
ได้แก่ ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก บริการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และ
คลังสินค้า และบริการเกีย่ วเนื่องอื่นๆ
(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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125.23

53.14

132.60

(205.46)

(105.59)

1,557.88
(1,159.46)
398.42

1,345.33
(1,102.92)
242.41

267.51
2,042.06
500.78
2,810.35

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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154.09
1,753.19
432.39
2,339.67

ลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายได้จากลูกค้าหลักซึง่ เป็ นบริษทั สายการเรือเอกชน จานวนเงินรวม 213.94 ล้านบาท และ 222.40 ล้านบาท ตามลาดับ

รวมสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อน่ื

37.50

151.72

136.57

95.27

2560

กำไรสุทธิ สำหรับปี

123.27

2561

รวม

98.84
44.10

1,097.82

ตัดรายการระหว่างกัน
2561
2560

115.57
41.53

1,435.21

บริการขนส่งตูค้ อนเทน
เนอร์ทางบก
2561
2560

(หน่วย : บาท)

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน

รำยได้
ต้นทุนบริการ
กำไรขัน้ ต้น

บริการท่าเทียบเรือเชิง
พาณิชย์
2561
2560

งบการเงินรวม
จัดเก็บตูค้ อนเทนเนอร์
และคลังสินค้า
บริการเกีย่ วเนื่องอื่นๆ
2561
2560
2561
2560

บริษทั มีการจัดกลุ่มส่วนงานทีร่ ายงานตามประเภทของรายได้จากการให้บริการ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
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30. สิทธิพเิ ศษจากการส่งเสริมการลงทุน
กลุ่ม บริษัทได้รบั สิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (ค.ศ.1977) ดังนี้
เลขที่

ลงวันที่

กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม

วันทีเ่ ริม่ มีรายได้

วันทีส่ น้ิ สุดการได้สทิ ธิ
ประโยชน์

59-0101-0-00-1-0
59-1642-0-00-1-0

19 มกราคม 2559
15 ธันวาคม 2559

ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์
ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์

19 มกราคม 2559
15 พฤศจิกายน 2559

18 มกราคม 2567
14 พฤศจิกายน 2567

บริษทั ได้รบั สิทธิและประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
-

ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

-

ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 192.50 ล้านบาท และ 447.04 ล้านบาท ตามลาดับ มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้

-

ยกเว้นไม่ต้องนาเงินปนั ผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม ซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณ
ภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

เนื่องจากเป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ตามทีก่ าหนด
ไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 บริษทั ต้องแสดง
ยอดรายได้แยกเป็ นส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม และไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการทีไ่ ด้รบั
กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม

รวม

2561
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวม

1,206,333,874
18,170,350
1,224,504,224

351,551,554
3,209,184
354,760,738

1,557,885,428
21,379,534
1,579,264,962

2560
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวม

976,499,762
2,821,428
979,321,190

368,832,021
16,405,462
385,237,483

1,345,331,783
19,226,890
1,364,558,673

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการทีไ่ ด้รบั
กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม

รวม

2561
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวม

1,057,239,077
14,402,481
1,071,641,558

303,188,551
8,916,774
312,105,325

1,360,427,628
23,319,255
1,383,746,883

2560
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวม

870,589,400
2,816,369
873,405,769

398,880,529
19,167,926
418,048,455

1,269,469,929
21,984,295
1,291,454,224

31. การปรับกระทบยอดหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลีย่ นแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 กาหนดให้กลุ่มบริษัท
ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มู ลเกี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงในหนี้ สิน ที่เกิด จากกิจ กรรมจัด หาเงิน กลุ่ ม บริษัท จัด ประเภทการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากกระแสเงินสดและการเปลีย่ นแปลงที่ไม่ใช่ กระแสเงินสดพร้อมหมวด
ย่อยเพิม่ เติมตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7
การเปลีย่ นแปลงต่อหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษทั มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

1 มกรำคม 2561

หนี้สนิ
สัญญาเช่า

เงินกูย้ มื
ระยะสัน้

เงินกูย้ มื
ระยะยาว

รวม

125,690,766

99,165,706

846,648,827

1,071,505,299

(251,165,706)
282,000,000

(193,580,507)
250,053,200

(475,270,214)
612,053,200

รำยกำรที่เกิ ดขึน้ จำกกระแสเงิ นสด
การจ่ายคืน
(30,524,001)
เงินสดรับ
80,000,000
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
การได้มา
58,056,870
233,223,635

31 ธันวำคม 2561

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

130,000,000

(

-

58,056,870

903,121,520

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

1,266,345,155

กรรมการ
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(หน่วย : บาท)

1 มกรำคม 2560

หนี้สนิ
สัญญาเช่า

เงินกูย้ มื
ระยะสัน้

เงินกูย้ มื
ระยะยาว

116,660,612

50,285,041

610,595,082

777,540,735

(50,285,041)
99,165,706

(156,950,875)
393,004,620

(227,973,667)
492,170,326

รำยกำรที่เกิ ดขึน้ จำกกระแสเงิ นสด
การจ่ายคืน
(20,737,751)
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
การได้มา
29,767,905
125,690,766

31 ธันวำคม 2560

รวม

-

-

29,767,905

99,165,706

846,648,827

1,071,505,299

การเปลีย่ นแปลงต่อหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษทั มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

1 มกรำคม 2561

หนี้สนิ
สัญญาเช่า

เงินกูย้ มื
ระยะสัน้

เงินกูย้ มื
ระยะยาว

46,352,866

99,165,706

346,552,027

492,070,599

(251,165,706)
262,000,000

(152,780,507)
35,000,000

(420,427,126)
377,000,000

รำยกำรที่เกิ ดขึน้ จำกกระแสเงิ นสด
การจ่ายคืน
(16,480,913)
เงินสดรับ
80,000,000
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
การได้มา
33,756,870
143,628,823

31 ธันวำคม 2561

รวม

-

-

33,756,870

110,000,000

228,771,520

482,400,343
(หน่วย : บาท)

1 มกรำคม 2560

หนี้สนิ
สัญญาเช่า

เงินกูย้ มื
ระยะสัน้

เงินกูย้ มื
ระยะยาว

53,352,831

50,000,000

353,203,902

456,556,733

(50,000,000)
99,165,706

(134,850,875)
128,199,000

(196,658,597)
227,364,706

รำยกำรที่เกิ ดขึน้ จำกกระแสเงิ นสด
การจ่ายคืน
(11,807,722)
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
การได้มา
4,807,757
46,352,866

31 ธันวำคม 2560
(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

-

-

99,165,706

346,552,027

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

รวม

4,807,757
492,070,599
)

กรรมการ
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32. เครื่องมือทางการเงิน
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
เนื่องจากบริษัท มีเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง หนี้สนิ
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
1 ปี หรือ มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
1 ปี หรือ
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ กาจัดในการใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละ)

70.76
10.60

-

-

-

-

-

70.76
10.60

อัตราตลาด
อัตราตลาด

100.00

-

-

12.48
-

-

-

12.48
100.00

0%
อัตราตลาด

204.77

698.36

-

30.00
35.10
-

4.38
-

30.00
233.22
903.13

5.50%
อัตราคงที่
อัตราตลาด

193.74
-

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อัตราดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
1 ปี หรือ
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 1 ปี หรือ มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละ)

32.78
10.00

-

-

-

-

-

32.78
10.00

อัตราตลาด
อัตราตลาด

100.00

-

-

72.48
-

-

-

72.48
100.00

0.00-5.50%
อัตราตลาด

132.91

95.86

-

10.00
18.88
-

2.77
-

10.00
143.63
228.77

5.50%
อัตราคงที่
อัตราตลาด

กรรมการ

(

121.98
-

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
1 ปี หรือ มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
1 ปี หรือ
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

245.21

-

-

490.31

356.34

-

99.17
101.47
-

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละ)

-

-

245.21

อัตราตลาด

24.22
-

-

99.17
125.69
846.65

5.00%
อัตราคงที่
อัตราตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อัตราดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
อัตราดอกเบี้ย
1 ปี หรือ
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 1 ปี หรือ มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
ถัวเฉลีย่
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
รวม
(ร้อยละ)
เงินฝากธนาคาร
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

199.83

-

-

-

-

-

199.83

อัตราตลาด

100.00

-

-

-

-

-

100.00

5.50%

164.91

181.64

-

99.17
34.55
-

11.80
-

-

99.17
46.35
346.55

5.00%
อัตราคงที่
อัตราตลาด

ความเสีย่ งจากการให้สนิ เชื่อ
ความเสีย่ งด้านสินเชื่อเกิดจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั บริษทั
้
ได้มนี โยบายในการปองกันความเสีย่ งนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า กาหนดเงื่อนไขการชาระเงินให้
รัดกุม และจากัดการอนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อ ในกรณีท่มี ขี ้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ บริษัทจะบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าทีจ่ าเป็ นไว้ในบัญชี
มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประมาณการมูลค่ายุตธิ รรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษทั มีดงั นี้
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณ
- หนี้ สิน ทางการเงิน แสดงตามราคาตามบัญ ชีซ่ึงมีมูลค่ าใกล้เคีย งกับ ราคายุ ติธรรม เนื่ อ งจากหนี้ สิน ดังกล่ า ว
จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสัน้

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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33. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ และเช่าเรือ ดังนี้
33.1 สัญญาเช่าที่ดนิ หลายฉบับมีกาหนดระยะเวลา 3 - 30 ปี สิน้ สุดในระยะเวลาต่ างๆ กัน จนถึงเดือนธันวาคม
2588 ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าว บริษทั มีภาระผูกพันรวมดังนี้
ปี
ภายใน 1 ปี
2 – 5 ปี
5 ปี ขน้ึ ไป

บาท
130,408,800
393,623,100
1,360,791,454

33.2 กลุ่มบริษทั มีสญ
ั ญาเช่าเครื่องมือหลายฉบับ มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี สิน้ สุดในระยะเวลาต่างๆ กันจนถึงเดือน
พฤษภาคม 2566 ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าว กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันรวมดังนี้
ปี
ภายใน 1 ปี
2 – 5 ปี

บาท
12,078,000
18,700,500

33.3 สัญ ญาเช่าเรือ หลายฉบับ ระยะเวลา 3 ปี สิ้น สุดในระยะเวลาต่ างๆ กัน จนถึงเดือ นธัน วาคม 2562 ภายใต้
เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าว บริษทั มีภาระผูกพันเป็ นจานวนเงิน 192.60 ล้านบาท
33.4 สัญญาเช่าโกดัง ระยะเวลา 1 ปี สิน้ สุดในเดือน กันยายน 2562 เพื่อใช้ในการดาเนินการจานวน 2.63 ล้านบาท
34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
34.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มมี ติ
อนุมตั ใิ นการร่วมทุนกับ บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อจัดตัง้ บริษทั บางกอก
โลจิสติกส์ พาร์ค จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (หุน้ สามัญจานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้ 10 บาทต่ อ หุ้น ) ในสัด ส่วนการลงทุน ร้อยละ 25 เพื่อลงทุ น เป็ น เจ้าของ พัฒ นา บริห ารและจัด การ
โครงการโลจิสติกส์ พาร์ค คลังสินค้า และ อสังหาริมทรัพ ย์ เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศ เมื่อวัน ที่ 18
มกราคม 2562 บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จากัด จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และเรียกชาระค่าหุน้ ในอัตราหุ้นละ 4 บาท จานวน 30,000,000 หุ้น เป็ นจานวนเงิน 120,000,000 บาท โดย
บริษทั ชาระค่าหุน้ แล้วเป็ นจานวนเงิน 30,000,000 บาท

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

50

189

รายงานประจำ�ปี 2561

34.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทั มีมติให้
เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท จานวน 460,000,000 หุน้
35. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำ�กัด (มหาชน)
SAHATHAI TERMINAL PUBLIC LIMITED COMPANY
51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำ�บลบางหญ้าแพรก
อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2386 8000 โทรสาร : +66(0) 2386 8008

http://sahathaiterminal.com

