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ตอลูกคา
ตอพนักงาน

ตอสังคม
ตอผูถือหุน

/สำรจำกประธำนกรรมกำร
ในนามของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ต้องขอ
ขอบพระคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจจองซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท อย่ า ง
ล้นหลาม เมื่อปลายปี พ.ศ. 2560 จนทาให้การระดมทุนประสบความสาเร็จด้วยดี
การระดมทุนในครั้งนี้มี ความสาคัญมากต่อการปรับโครงสร้างการเงินของบริษัท ฯ
และการสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษัท ฯ เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัท ฯ
ต้องลงทุนในทรัพย์สินถาวรสูง เช่น ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึง
ต้องให้บริการครบวงจรทั้งกิจกรรมหน้าท่าเรือ และหลังท่าเรือ การให้บริการกิจกรรมหลังท่าหลายกิจกรรมต้องใช้เงินลงทุนและมีกาลัง
พลพร้อม เนื่องจากการก่อสร้างต้องใช้เงินลงทุนและใช้เวลา โดยที่ปริมาณธุรกิจของบริษัท ฯ มีการขยายตัวในอัตราที่สูงในหลายปีที่
ผ่านมาจึงจาเป็นที่จะต้องใช้วิธีร่วมทุนกับบริษัทต่างๆ จนทาให้บริษัทฯ มีเครือข่ายที่สามารถให้บริการครบวงจร และการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในนามของคณะกรรมการ ขอเรียนยืนยันว่าจะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกๆฝ่ายด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทและความจาเป็นต้องสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยให้บริการที่ครบวงจร ทาให้ ปี 2560 บริษัทฯ มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงประมาณ 170 ล้านบาท และมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย
รวมเพิ่มขึ้น จาก 1,281.78 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,753.19 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 470 ล้านบาท รายการที่
เกิดขึ้นดังกล่าวทาให้บริษัทฯ มีภาระต้นทุนการเงินและผลประกอบการของบริษัทย่อยที่เพิ่ง เริ่มดาเนินการหรืออยู่ระหว่างเตรียมการ
ดาเนินการ ทาให้ผลประกอบการเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2560 ไม่แตกต่างจากปี 2559 มากนัก โดยมีผลกาไรสุทธิหลังหักภาษีเท่ากับ
93.68 ล้านบาท และ 95.16 ล้านบาทตามลาดับ เนื่องจากระยะเวลา 2-3 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ คงไม่จาเป็นต้องลงทุนเพิ่มในจานวนเงิน
ที่สูงและบริษัทฯ เริ่มสร้างรายได้เพิ่มขึ้น คาดว่าผลประกอบการของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยน่าจะมีกาไรมากขึ้น
ความสาเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ ที่ผ่านมาเป็นความสามารถของฝ่ายบริหาร และจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบของพนักงานทุกๆ ฝ่าย และสาเร็จได้ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน ด้วยการได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น
ทุกๆ ฝ่าย ด้วยการสนับสนุนธุรกิจทั้งหลายจากคู่ค้าและลูกค้า รวมถึงได้รับคาปรึกษาแนะนาจากที่ปรึกษาการเงินและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ในนามของคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบพระคุณทุกๆ องค์กร และทุกๆ ท่านที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง

นายยุทธ วรฉัตรธาร
ประธานกรรมการ
บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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/สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ PORT มีการพัฒนาเติบโตแบบก้าวกระโดด และผ่านปี
ที่ท้ า ทาย ทั้ งในเรื่อ งของธุ ร กิ จและการพั ฒนาองค์ก ร แต่ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ร่วมใจจากทุกฝ่ายและความตั้งใจในการที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยมาตรฐานสากล
ทั้งระบบการบริหารและนวัตกรรมองค์กรและสินค้า รวมถึงการบริการที่ PORT
มุ่งเน้นและมุ่งมั่นที่จะมอบงานบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกปัญหาเราจะเดิน
เคียงคู่กัน เพื่อให้ก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆ จึงทาให้ PORT สามารถบริหารจัดการ
เพิ่มสัดส่วนตามแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมได้ต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสิ่งสาคัญเหนืออื่นใดคือการพัฒนาร่วมกับ
ชุ มชนและสั งคมไปพร้ อมกั น สร้ างสรรค์ พั ฒนาท้ องถิ่ น เพื่ อก้ าวไปข้ างหน้ า
กับ PORT
ในปีนี้ทีมงาน PORT มีความมั่นใจในการเติบโตได้ตามเป้าหมาย ซึ่งผลที่ได้ทั้งหมดนั้นก่อเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน PORT
ทุกคน รวมถึงการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
บริษัทฯมีนโยบายดูแลและกากับกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสและบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
จะยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่ในหลักจริยธรรม ซึ่งเราตั้งมั่นและพร้อมให้คาสัญญาในหลักการอันจะนาพาความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
มาสู่เรา “ PORT ”

เสาวคุณ ครุจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2/

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

/ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
2560
รำยได้จำกกำรบริกำร
บริกำรท่ำเทียบเรือเชิงพำณิชย์ครบวงจร
บริกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทำงบก
บริกำรพื้นทีจ่ ัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้ำ
บริกำรที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ต้นทุนให้บริกำร
กำไรขั้นต้น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้
กำไรสุทธิ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รำยกำรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)
กำไรต่อหุ้น
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนกำไรขั้นต้น (%)
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
อัตรำส่วนกำไรสุทธิ (%)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%)

2559

2558

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

1,080

841

921

697

58

46

54

46

47

52

845

677

236

164

30

26

(7)

8

74

25

2,340
1,418
922

1,650

1,187

1,286

947

364

240

0.17

0.23

0.11

18.02
6.58
2.75
0.54x
1.88
1.54x
29.41

21.82

19.46

7.4

5.48

6.71

2.9

0.39x

0.47x

5.19

2.47

3.54x

3.94x

-

203.62

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมรายได้อื่น

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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/คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำร

4/

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัท
1. นำยยุทธ วรฉัตรธำร
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
2. นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำยวิทิต ลีนุตพงษ์
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
4. นำยวิจิตร รัตนศิริวิไล
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

5. นำยสุชิน รัตนศิริวิไล
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
6. นำยอังกูร ศรีสุนทร
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
7. นำยไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
8. นำงเสำวคุณ ครุจิตร
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
9. นำยบัญชัย ครุจิตร
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
และรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

คณะผู้บริหำร
1. นำงเสำวคุณ ครุจิตร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร

3. นำยวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
และเลขำนุกำรบริษัท

2. นำยบัญชัย ครุจิตร
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรจัดกำร

4. นำยพีระเดช เจริญเศรษฐพำณิช
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพำณิชย์

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

/

5

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร
68 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
- ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการอิสระ
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรติ
- กรรมการตรวจสอบ
นิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประวัติการอบรม
- ประธานกรรมการบริหารความ
- Financial Institution Governance
เสี่ยง
Program ปี 2556
- University Governance Program
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ปี 2553
3 พฤษภาคม 2560
- Chartered Director Class ปี 2551
(ประธานกรรมการ
- Corporate Governance Asia ปี 2546
กรรมการอิสระ
- Director Certification Program (DCP)
กรรมการตรวจสอบ
รุ่นที่ 0 ปี 2543
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง)

6/

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร

0.04%

- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.สหไทย เทอร์มินอล

2546 – 2557 ประธานกรรมการ
2547 – 2558 ประธานกรรมการ
2544 – 2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
บมจ.ปรีชากรุ๊ป
บมจ.ธนาคารศรีนคร

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย)
บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
บมจ.กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ.สหไทย สตีลไพพ์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

2. นายวิทิต ลีนุตพงษ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
(กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน)

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

61 - ปริญญาตรี การตลาดและการจัดการ
มหาวิทยาลัยแจ็คสันวิลล์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เซาธ์เทิร์นแคลลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
- High Performance Board ปี 2558
- Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่น 34 ปี 2557
- Successful 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

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร

0.04%

- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
2548 - ปัจจุบัน
2557 - 2559
2544 - 2557
2538 - 2556
2545 - 2553
2548 – 2552
2542 - 2552
2544 – 2551

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ.สหไทยสตีลไพพ์
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

บจก.ไทยยานยนต์
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
กรรมการ
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
ประธานกรรมการ
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการอิสระและกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
ตรวจสอบ
กรรมการ
บจก.บาเซโลนา มอเตอร์
กรรมการ
หอการค้าเยอรมัน-ไทย
กรรมการ
บจก. ยนตรกิจ โฟส์คสวาเก้น
มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ
บจก.เวิร์ลคลาส เร้นท์อะคาร์
รองประธานกรรมการ
บจก.ยนตรกิจ กรุ๊ป

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

/

7

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
(กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง)

8/

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

63 - ปริญญาตรี การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประวัติการอบรม
- Independent Observer Program (IOP)
รุ่น 4 ปี 2559
- DCP Refresher Course (DCPRefresher) รุ่น 2 ปี 2549
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 13 ปี 2544

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร

0.04%

- ไม่มี -

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท

2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชี
การเงินประจาและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2554 - 2560 เลขาธิการ
2556 - 2558 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2553 - 2555 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2545 – 2554 กรรมการและเหรัญญิก

บมจ.บีซีพีจี
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บจก.ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
บจก.เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ซเซอร์วิสเซส
การประปานครหลวง
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

4. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
(กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร)

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

56 - อนุปริญญา
ประวัติการอบรม
- Director Accreditation Program
รุ่น139 ปี 2560

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ
0.10%

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

-นายสุชิน รัตนศิริวิไล 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
(หลาน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส
บจก.บางกอก บาร์จ เซอร์วิส
บจก.เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้
บจก.บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล
บจก.รัตน โฮลดิ้ง
บจก.เมทัลลิค โปรไฟล์ สตีล
บจก.ดับบลิวพีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์
บจก.เมทัลลิค เซคชั่น สตีล
บจก.เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์
บจก เอ็ม ไอ ซี โอเวอร์ซีส์เทรด
บจก.คิว.เอ.โลจิสติกส์
บจก.เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์
บจก.เมทัลลิค สตีล ไพพ์

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

/

9

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
5. นางเสาวคุณ ครุจิตร
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
(กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
6. นายบัญชัย ครุจิตร
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
(กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร)

10 /

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

58 - มหาวิทยาลัยนันซาน ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร

0.73%

- นายบัญชัย ครุจิตร
(บุตร)

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

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

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

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

2.82%

- นางเสาวคุณ ครุจิตร
(มารดา)

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส
บจก.บางกอก บาร์จ เซอร์วิส
บจก.ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง
บจก.บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล
บจก.สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์
บจก.เค.อาร์.ซี.โลจิสติกส์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและ รองประธาน บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
เจ้าหน้าที่บริหาร
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เค.อาร์.ซี.โลจิสติกส์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

7. นายสุชิน รัตนศิริวิไล
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
(กรรมการ กรรมการบริหาร)

8. นายอังกูร ศรีสุนทร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
(กรรมการ กรรมการบริหาร)

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

48 - BSc in Materials Engineering
Rensselaer Polytechnic
Institute(RPI), USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณทิต
บริหารธุรกิจศศรินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ
0.04%

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

-นายวิจิตร รัตนศิริวิไล 2558 - ปัจจุบัน
(อา)
2559 - ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
บมจ.สหไทย สตีล ไพพ์
บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส
บจก.จี.โอ.เอ็น.

ประวัติการอบรม
- Director Accreditation Program รุ่น
139 ปี 2560
49 - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- Ex-MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการอบรม
- Director Accreditation Program
รุ่น 139 ปี 2560

0.04%

- ไม่มี -

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

/
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

9. นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 พฤษภาคม 2560
(กรรมการ กรรมการบริหาร)

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

51 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร

1.24%

- ไม่มี -

ประวัติการอบรม
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 39 ปี 2548

ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
2544 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ
2533 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จดั การ

10.นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล 39 - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และบัญชี
- ปริญญาโท การบัญชี
- เลขานุการบริษัท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.04%

- ไม่มี -

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
บมจ.สหไทยสตีลไพพ์
บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส
บจก.บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล
บจ.สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์
บจ.อุตสาหกรรมฟองน้า
ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงงานอุตสาหกรรม
ยางยืนยง

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินและบัญชี
2553 - 2558 ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี

บมจ.สหไทย เทอร์มินอล

2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พาณิชย์

บมจ.สหไทย เทอร์มินอล

บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้

ประวัติการอบรม
- Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 74 ปี 2559
11.นายพีระเดช เจริญเศรษฐ
43 - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
พาณิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
ธนบุรี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

0.04%

- ไม่มี -

/ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ที่ตั้งบริษัท

เว็บไซต์

:
:
:
:
:
:

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด (มหาชน)
PORT
0107560000192
บริการ
ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
230,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จานวน 460,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
: 230,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จานวน 460,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
: สานักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลบางหญ้าแพรก
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สานักงานสาขา (1) เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลบางหญ้าแพรก
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สานักงานสาขา (2) เลขที่ 210/5 หมู่ที่ 12 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สานักงานสาขา (3) เลขที่ 40, 40/2 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลบางหญ้าแพรก
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
: http://www.sahathaiterminal.com

บุคคลอ้ำงอิง
เลขานุการบริษัท

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน

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

ข้อมูลสำคัญอื่น
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sahathaiterminal.com

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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/โครงสร้ำงธุรกิจ
สหไทย เทอร์มินอล
"บริษัทฯ"

บำงกอก บำร์จ เทอร์มินอล

บำงกอก คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วิส

บำงกอก บำร์จ เซอร์วิส

บำงกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส

บริษัทย่อย (51%)

บริษัทย่อย (100%)

บริษัทร่วม (40%)

บริษัทย่อย (100%)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจานวน 3 บริษัท (“บริษัทย่อย” หรือ “บริษัทในเครือ” และเรียกรวมกับบริษัทฯ ว่า“บริษัทฯ และบริษัทย่อย”)
บริษัทร่วม 1 บริษัท (“บริษัทร่วม” หรือ “บริษัทในเครือ”) โดยเรียกรวมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่า “บริษัทฯ และบริษัทในเครือ”
หรือ “กลุ่มบริษัทฯ” ซึ่งได้แก่

บริษัทย่อย
บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด (“BBT”) ซึ่งดาเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์สาหรับเรือชายฝั่งหรือเรือบาร์จ
(Barge) (“ท่าเรือ BBT”) ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าภายในประเทศระหว่างท่าเรือ BBT และท่าเรือแหลมฉบัง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BBT ร้อยละ
51.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว โดยหุ้นส่วนที่เหลืออีก 49.00 ของทุนจดทะเบียนถือโดยบริษัท เอ็ม โอ แอล ไลนส์เนอร์ จากัด
บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จากัด (“BCDS”) ซึ่งจะดาเนินธุรกิจให้บริการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นใน BCDS ร้อยละ 100
บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จากัด (“BTS”) ซึ่งดาเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางบก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BTS ร้อยละ 100

บริษัทร่วม
บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จากัด (“BBS”) ซึ่งดาเนินธุรกิจให้บริการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ทางน้า โดยเรือบาร์จ โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นใน BBS ร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว โดยหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนถือโดย บริษัท
เซาธ์อีส เอเชีย เมคล็อก โลจิสติกส์ จากัด ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และ บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จากัด ร้อยละ
30.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในเครือของ Mediterranean Shipping Company หรือ MSC
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/ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ลำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
กำรถือหุ้น

ทุนชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุน้ โดยตรง
1.

บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด
ธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
สานักงานใหญ่ เลขที่ 8/8 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิง-พราย
ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-386-8188
โทรสาร 02-386-8189

51

175.00

2.

บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จากัด
สานักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ 3
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ธุรกิจซ่อมแซม ทาความสะอาดตู้
คอนเทนเนอร์

100

170.00

3.

บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จากัด
สานักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ 3
ถนนปู่เจ้าสมิง-พราย ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ธุรกิจขนส่งทางบก

100

1.00

ธุรกิจขนส่งทางเรือ

30

30.00

บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
4.

บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จากัด
สานักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-386-8000 ต่อ 1621 -1623

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

/นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด (มหาชน) (“PORT” หรือ “บริษัทฯ”) ชื่อเดิมชื่อ บริษัท ท่าเรือชายฝั่ง สหไทย จากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2.00 ล้านบาท โดยบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) (“STS”) เพื่อดาเนินธุรกิจ
ท่าเทียบเรือพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ ของบริษัทฯ ซึ่งคือ STS ในเวลานั้น ซึ่งมีปริมาณการนาเข้า
และส่งออกเหล็กม้วนและท่อเหล็กรวมกันต่อปีมากกว่า 2 แสนตัน ซึ่งในขณะนั้นประสบปัญหาในการบริหารจัดการต้นทุนและการ
ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการการขนส่ง (logistics) เนื่องจากว่าไม่มีท่าเรือและเครื่องมือที่เป็นของตนเอง จึงต้องจ่ายค่าบริการ
ในอัตราที่ค่อนข้างสูง รวมไปถึงความไม่แน่นอนและความไม่ยืดหยุ่นของการทางานที่ท่าเรือ ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นจากการ
บริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดให้บริการด้านโลจิสติกส์กับทาง STS เป็นต้นมา
ในช่วง 4 ปีแรกของการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ เน้นให้บริการแก่ STS และการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ภายในประเทศทางน้า
(เรือบาร์จ) ให้แก่ลูกค้าสายเรือเป็นหลัก จนในปี 2554 ทางบริษัทฯได้ตัดสินใจลงทุน ซื้อเครนสาหรับยกตู้คอนเทนเนอร์หน้าท่า
(Gantry Crane) เพิ่มเติมเพื่อขยายศักยภาพในการให้บริการสาหรับเรือขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่หรือ
เรือฟีดเดอร์ (Container Feeder) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการ และต่อมาก็ได้รับความไว้ใจจากลูกค้าเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ในปี 2556 จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแบนด์ของบริษัทใหม่เพื่อให้ครอบคลุมการให้
บริการของท่าเรือสหไทย รวมทั้งมีความเป็นสากล และง่ายต่อการจดจาของกลุ่มลูกค้า ภายใต้ชื่อบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด
ต่อมาในปี 2558 เนื่องจากปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือสหไทย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่กับสายการเดินเรือ Mitsui O.S.K. Lines หรือ MOL ซึ่งเป็นสายการเดินเรือรายใหญ่ สัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ
บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจท่าเรือสาหรับเรือบาร์จที่ใช้ในการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
ภายในประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งท่าเรือดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีขีด
ความสามารถในการให้บริการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ประมาณปีละ 170,000 ทีอีย1ู
และจากวิสัยทัศน์ในการมองเห็นถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมทั้งโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในแต่ละส่วนงานของ
บริษัท จึงได้ขยายการลงทุนในแต่ละส่วนงานออกไปโดยจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันได้แก่
บริษัทบางกอก บาร์จ เซอร์วิส จากัด ดาเนินธุรกิจในการบริหารจัดการให้บริการเรือบาร์จในการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
ทางน้า โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับสายการเดินเรือ Mediterranean Shipping Company หรือ MSC ซึ่งเป็นสายการเดินเรือ
ที่มีปริมาณการให้บริการตู้สินค้าคอนเทนเนอร์สูงสุดระดับโลก โดยจัดตั้งในเดือนกันยายน 2559
บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จากัด ดาเนินนธุรกิจในการบริหารจัดการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ โดยจัดตั้ง
ในเดือนมีนาคม 2560
บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จากัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งทางบก โดยจัดตั้งในเดือนพฤศจิกายน2560
ท่าเรือของบริษัทฯ (“ท่าเรือสหไทย”) ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถให้บริการ
เทียบท่าได้ทั้งเรือขนส่งตู้สินค้าระหว่างประเทศหรือเรือฟีดเดอร์ (Feeder) ขนาดไม่เกิน 1,000 ทีอียู และเรือขนส่งตู้สินค้าภายใน
ประเทศหรือเรือบาร์จ (Barge) โดยเส้นทางหลักที่ใช้ขนส่งระหว่างท่าเรือสหไทย และท่าเรือแหลมฉบัง มีขนาดเทียบเรือ (Berth) กว้าง
(Berth Length) รวมประมาณ 300 เมตร ความลึกร่องน้า (Draft) ประมาณ 8 เมตร โดยแบ่งเป็นท่าเทียบเรือสาหรับเรือฟีดเดอร์
จานวน 1 ท่า (หน้ากว้างประมาณ 170 เมตร) และท่าเทียบเรือสาหรับเรือท้องแบนหรือเรือบาร์จจานวน 2 ท่า (หน้ากว้างประมาณ
ท่าละ 65 เมตร) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีก อันได้แก่ บริการซ่อมบารุงและทาความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์
หมายเหตุ : 1 TEU หรือ Twenty-foot equivalent unit เป็นหน่วยวัดสากลที่มักนิยมใช้ในการอธิบายขนาดความจุของเรือขนส่งตู่สินค้าคอนเทนเนอร์
หรือลานเก็บตู้คอนเทนนอร์ ซึ่ง 1 TEU จะหมายถึงขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่มีความยาว 20 ฟุต (6.1 เมตร) กว้าง 8 ฟุต (2.4 เมตร)
สูง 8 ฟุต 6 นิ้ว (2.6 เมตร) จานวน 1 ตู้
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บริการนาสินค้าบรรจุเข้าหรือนาสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ บริการ Freight Forwarder บริการขนส่งสินค้าทางบกด้วยหัวลากรถ
และคลังสินค้าให้บริการ
บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 230 ล้านบาท และทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วจานวน 230 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 460 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
การพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
มีนำคม 2551

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
ภายใต้ชื่อ บริษัท ท่าเรือชายฝั่ง สหไทย จากัด โดยมีสานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนน
ปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลหญ้าแพรก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดาเนินธุรกิจท่าเทียบเรือ
พาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

มีนำคม 2553

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 28.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2.00 ล้านบาท เป็น 30.00
ล้านบาท เพื่อลงทุนปรับปรุงท่าเทียบเรือรองรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

มีนำคม 2554

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 30.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 30.00 ล้านบาท เป็น 60.00
ล้านบาท เพื่อลงทุนเครื่องจักรประเภทเครนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเรือขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ

กุมภำพันธ์ 2556

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากบริษัท ท่าเรือชายฝั่ง สหไทย จากัด
เป็น บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด

ตุลำคม 2557

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จาก Intertek ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโดย UKAS (United Kingdom
Accreditation Service) สาหรับ "การให้บริการท่าเรืออเนกประสงค์รวมถึงการบริหารจัดการสาหรับตู้คอน
เทนเนอร์และสินค้าทั่วไปลานสินค้า คลังสินค้า และการขนส่งทางน้าภายในประเทศ"

มีนำคม 2558

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ โดยที่บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยสตีล
ไพพ์ จากัด (มหาชน) ในราคาพาร์ที่ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งทาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จากัด
(มหาชน) มาถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตรงแทน มีผลให้สถานะของบริษัทฯ ไม่ใช่บริษัทย่อยของ บริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) อีกต่อไป

กรกฎำคม 2558

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด (“BBT”) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 175 ล้านบาท เพื่อดาเนินกิจการท่าเทียบเรือบาร์จและให้บริการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางน้าด้วยเรือบาร์จระหว่างท่าเรือ BBT และท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลหญ้าแพรก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย
บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ BBT ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 ลงทุนโดยบริษัท
เอ็ม โอ แอล ไลนส์เนอร์ จากัด (เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสาย
การเดินเรือ Mitsui O.S.K. Lines หรือ MOL ทั้งนี้ได้เรียกรับชาระค่าหุ้นร้อยละ 50 ของราคาตามมูลค่าหุ้น
จากผู้ถือหุ้นรวม 87.5 ล้านบาท
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ธันวำคม 2558

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 50.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120.00 ล้านบาท เป็น
170.00 ล้านบาท เพื่อเตรียมเงินไปใช้ในการชาระค่าหุ้นใน BBT

มกรำคม 2559

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 59-0101-0-00-1-0 สาหรับกิจการขนถ่ายสินค้า เรือเดินทะเล
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรับก าไรสุทธิที่ ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นเวลา 8 ปี เริ่มวันที่ 19 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 18 มกราคม 2567

มีนำคม 2559

BBT ได้เรียกชาระเงินค่าหุ้นอีกร้อยละ 25 ของราคาตามมูลค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเป็นจานวนเงินรวม 43.75
ล้านบาท

เมษำยน 2559

บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) เพื่อเป็นการขยายส่วนงานให้
ครอบคลุมงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์

พฤษภำคม 2559

BBT ได้เรียกชาระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 ของราคาตามมูลค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้น เป็นจานวนเงิน
รวม 43.75 ล้านบาท

กันยำยน 2559

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์ วิส จากัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดาเนินกิจการในการบริหารจัดการเรือบาร์จ โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่
8/8 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลหญ้าแพรก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทฯ
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดของ BBS ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60 ลงทุนโดย บริษัท โกลบอล ไทย
ดีโป จากัด ร้อยละ 30 และบริษัท South East Asia Medlog Logistics CO Pte. Ltd. ร้อยละ 30 (เป็น
บริ ษั ท จดทะเบี ย นจั ด ตั้ งในประเทศสิ งคโปร์ ) ซึ่ งทั้ งสองบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ ของ Mediterranean
Shipping Company หรือ MSC

ตุลำคม 2559

BBT ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน สาหรับกิจการขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน เป็นเวลา 8 ปี

พฤศจิกำยน 2559

บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างขยายพื้นที่ลานบรรจุสินค้า เพื่อรองรับปริมาณการส่งออกสินค้าสาหรับผู้ส่งออก
สินค้าที่ไม่มีพื้นที่หรือเครื่องมือในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

มีนำคม 2560

บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้ง บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จากัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดาเนินกิจการให้บริการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีที่อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลหญ้าแพรก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

พฤษภำคม 2560

บริษัทฯ ได้ดาเนินการแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

กรกฏำคม 2560

BBT ได้รับใบอนุญาตในการเป็น ICD (Inland Container Depot) ทางน้าแห่งแรกในประเทศไทย

ตุลำคม 2560

ทาบันทึกข้อตกลงกับกรมศุลกากรในการติดตั้งระบบ Mobile X-Ray ของกรมศุลกากรในบริเวณท่าเรือ
สหไทย ซึ่งใช้ในกระบวนการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ของกรมศุลกากร
บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้ง บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จากัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท เพื่อดาเนินกิจการให้บริการขนส่งทางบก โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนน
ปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลหญ้าแพรก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
BBS ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน สาหรับกิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 7.3.3 จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน เป็นเวลา 8 ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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/ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ทั้งนี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ
1.
2.
3.
4.

ธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก (In-land Transportation Business Unit)
ธุรกิจให้บริการพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Containner Yard and Warehouse Business Unit)
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ (Other Service Business Unit)

โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั ฯ แยกตามประเภทธุรกิจสาหรับปี 2558 ถึงปี 2560 ได้ดังนี้

รำยกำร

ดำเนินกำรโดย

บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร บริษัทฯ, BBT, BBS
บริษัท,BTS
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
บริษัทฯ
บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และ
คลังสินค้า
บริษัทฯ, BCDS
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ1
รายได้จากการให้บริการ

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2560
(งบกำรเงินรวม)
(งบกำรเงินรวม)
(งบกำรเงินรวม)
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
697.03
46.47
45.74

82.89
5.53
5.44

921.42
58.02
53.83

85.28
5.37
4.98

1,022.27
95.23
103.83

75.98
7.08
7.72

51.64
6.14
47.22
4.37
124.01
9.22
840.88 100.00 1,080.48 100.00 1,345.33 100.00

หมายเหตุ : 1 บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมถึง ค่าบริหารจัดการสาหรับการให้บริการดูแลสินค้าในโกดังสินค้าของลูกค้า รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ รายได้จากการ
ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เป็นต้น
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1. ธุรกิจท่ำเทียบเรือเชิงพำณิชย์ครบวงจร
(Terminal Business Unit)
ท่าเรือสหไทย ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ในทาเลที่มีความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในการขนสินค้า ทั้งการนาเข้าและส่งออกมาที่ท่าเรือสหไทย เนื่องจากท่าเรือสหไทยอยู่ใกล้กับ
สะพานภูมิพล หรือ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมโดยมีระยะห่างจากท่าเรือ สหไทย เพียงประมาณ 400 เมตร โดยสะพานภูมิพลและ
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมการขนส่งระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษก
ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

รูปภาพแสดงที่ตั้งท่าเรือของ
บริษัทฯ และถนนสายหลัก
ที่เชื่อมต่อโดยสะพานภูมพิ ล
ที่มา : บริษัทฯ

กำรให้บริกำรของธุรกิจท่ำเทียบเรือเชิงพำณิชย์สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อยดังนี้
1. บริการเทียบเรือขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (Terminal Handling Service)
2. บริการบรรจุสินค้าเข้า/ถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (Container Freight Station: CFS)
3. บริการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)

ท่าเรือสหไทยสามารถให้บริการเทียบท่าได้ทั้งสาหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือเรือฟีดเดอร์ (Feeder) ขนาดประมาณ 1,000
ทีอียู12และสาหรับเรือขนสินค้าชายฝั่งภายในประเทศหรือเรือบาร์จ (Barge) ขนาดประมาณ 40 - 240 ทีอียู ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าระหว่าง
ท่าเรือสหไทยและท่าเรือแหลมฉบัง สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้รวมประมาณ 420,000 ทีอียูต่อปี นอกจากนี้ บริษัท บางกอก บาร์จ
เทอร์มินอล จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ยังให้บริการท่าเทียบเรือบาร์จอีก 1 ท่า โดยท่าเทียบเรือ
ดังกล่าวอยู่บริเวณทางลงของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือของบริษัทฯ ประมาณ 1.42 กิโลเมตร
สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ประมาณ 170,000 ทีอียูต่อปี

หมายเหตุ :

1

TEU หรือ Twenty-foot equivalent unit เป็นหน่วยวัดสากลที่มักนิยมใช้ในการอธิบายขนาดของเรือขนส่งตู่สินค้าคอนเทนเนอร์หรือลานเก็บ
ตู้คอนเทนนอร์ ซึ่ง 1 TEU จะหมายถึงขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่มีความยาว 20 ฟุต (6.1 เมตร) กว้าง 8 ฟุต (2.4 เมตร) สูง 8
ฟุต 6 นิ้ว (2.6 เมตร) จานวน 1 ตู้

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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1. บริกำรเทียบเรือขนสินค้ำตู้คอนเทนเนอร์

(Terminal Hadling Service)
ท่ำเรือสหไทย
ท่าเรือฟีดเดอร์ ขนาดความกว้างหน้าท่า 170 เมตร และท่าเรือบาร์จ ขนาดความกว้างท่าละ 65 เมตร จานวน 2 ท่า

ที่มา : บริษัทฯ

ท่ำเรือบำร์จของ BBT
ท่าเรือบาร์จ ขนาดความกว้างหน้าท่า 96 เมตร สามารถจอดเรือพร้อมกันได้ 2 ลา

ที่มา : บริษัทฯ

2. บริกำรบรรจุสินค้ำเข้ำ/ถ่ำยสินค้ำออกจำกตู้คอนเทนเนอร์

(Container Freight Station: CFS)
เป็นบริการสาหรับการรับสินค้าจากผู้ส่งออกสินค้า (Shipper) มาบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือสหไทย เพื่อเตรียมยกขึ้นเรือขนสินค้า
สาหรับผู้ส่งออกสินค้าที่ไม่มีฝ่ายบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง โดยส่วนมากจะเป็นการให้บริการในลักษณะบรรจุสินค้า
ของผู้ส่งออกรายเดียวแบบเต็มตู้ (Full Container Load: FCL) สาหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออก โดยบริษัทฯ
จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ส่งออกสินค้าหรือตัวแทนของผู้ส่งออก (Shipping)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการสาหรับผู้นาเข้าสินค้า (Consignee) โดยเป็นบริการในการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่นามาส่งที่ท่าเรือของ
บริษัทฯ เพื่อนาสินค้าออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจัดเตรียมให้ผู้นาเข้ามารับสินค้า โดยมีทั้งการให้บริการเปิดตู้คอนเทนเนอร์สาหรับ
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนสินค้าของผู้นาเข้าสินค้าหลายๆ ราย (Consolidated Container) รวมกันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้เดียวกัน ซึ่งใช้
บริการขนสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load / LCL) ซึ่งจะมีสินค้าจากผู้นาเข้าสินค้ารายอื่นบรรจุรวมอยู่
ในตู้คอนเทนเนอร์ด้วย โดยสินค้าจะถูกพักไว้ในโรงพักสินค้าเพื่อรอผู้นาเข้าสินค้าแต่ละรายมารับสินค้า และบริการเปิดตู้ คอนเทนเนอร์
ซึ่งบรรจุสินค้าของผู้นาเข้าเพียงรายเดียว ซึ่งผู้นาเข้าจะมารับสินค้าโดยตรงจากตู้คอนเทนเนอร์ (Direct) โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการ
จาก ผู้นาเข้าหรือตัวแทนของผู้นาเข้า (Shipping)
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3. บริกำรซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์

(Container Depot)

เป็นการให้บริการล้างทาความสะอาดและซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อนากลับมาใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ตู้คอนเทน
เนอร์เปล่าสามารถมาได้ 2 ทาง คือ
1. จากการรับคืนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากผู้นาเข้าสินค้า โดยเมื่อผู้นาเข้าสินค้ามารับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อนาไปเปิดสินค้าออกจาก
ตู้คอนเทนเนอร์ที่โรงงานหรือโกดังของผู้นาเข้าแล้ว ผู้นาเข้าจะส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาคืน (Consignee return container)
ที่ท่าเรือของบริษัทฯ จากนั้นตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ก็จะต้องทาการตรวจสอบทาความสะอาด และซ่อมบารุงก่อนการนากลับ
ไปใช้ในการบรรจุสินค้าใหม่ และ
2. การนาเข้าตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาโดยสายเดินเรือ (Reposition Container) เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออก
สินค้ามากกว่าการนาเข้า ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องมีการนาเข้าตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาเพื่อใช้ในการบรรจุเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตามตู้คอนเทนเนอร์ที่นาเข้ามานี้ก็ยังจะต้องได้รับการตรวจสอบและจาเป็นจะต้องทาความสะอาดและซ่อมบารุงก่อน
จึงจะสามารถนาไปใช้บรรจุสินค้าใหม่ได้

2. ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทำงบก
(In-land Transportation)
ธุรกิจขนส่งทางบกของบริษัทฯ เป็นบริการเสริมจากธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ เพื่อตอบโจทย์การเป็นผู้ให้บริการอย่างครบ
วงจร (Logistic Solution Provider) โดยบริษัทฯ มีให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังระหว่างโรงงานหรือโกดัง
สินค้าของผู้ส่งออกหรือผู้นาเข้าและท่าเรือแหลมฉบัง และบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในบริเวณท่าเรือสหไทยระหว่างโรงงานหรือโกดัง
สินค้าของผู้ส่งออกหรือผู้นาเข้าและท่าเรือสหไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไป-กลับท่าเรือแหลมฉบัง
ผ่านทางรถบรรทุกโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นมา เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าและเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการ
สาหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง

3. ธุรกิจพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้ำ
(Containner Yard and Warehouse Business Unit)
บริษัทฯ มีการให้บริการลานพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ในเขตปลอดอากร (Free zone yard) ซึ่งผู้ใช้บริการหลัก คือ ผู้ผลิตรถยนต์
รายใหญ่รายหนึ่ง (เมอร์เซเดส เบนซ์) โดยผู้ผลิตรถยนต์รายดังกล่าวใช้สาหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ในตู้คอนเทนเนอร์ที่นาเข้ามา
เพื่อมาประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปลอดอากร ช่วยในการบริหารจัดการภาษีอากรขาเข้า และต่อมาบริษัทยังได้
ร่วมกันศึกษาและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมให้กับลูกค้ารายนี้ ช่วยลดค่าปรับจากสายการเดินเรือในการใช้ตู้คอน
เทนเนอร์เก็บสินค้าเกินกว่ากาหนดระยะเวลาที่กาหนด (Demurrage Charge) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และยังช่วยแก้ปัญหา
พื้นที่การเก็บสินค้าที่มีค่อนข้างจากัด โดยก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าในเขตปลอดอากร (Free zone warehouse) ในพื้นที่ท่าเรือ ซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 17,511 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการเก็บสินค้าอะไหล่ที่ถูกเปิดออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์
ตลอจนคลังสินค้าปกติ (General Warehouse) ซึ่งอยู่ในบริเวณท่าเรือของบริษัทฯ แต่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดอากร โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม
ประมาณ 20,766 ตารางเมตร ให้บริการจัดเก็บสินค้าทั่วไปสาหรับผู้ที่มาขอเช่ าคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อใช้เก็บสินค้าทั่วไป หรือ
สาหรับใช้เก็บสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) โดยลูกค้าที่ใช้บริการดังกล่าวของบริษัทฯ เช่น ลาซาด้า ผู้ผลิต
ผงโอวันติน อาหารกระป๋อง เป็นต้น
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4. ธุรกิจบริกำรเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
บริการเกีย่ วเนื่องอื่นๆ ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
1. การให้บริการเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า (Freight Forwarder) โดยบริษัทฯ จะทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาตารางเวลา
(Slot) สาหรับการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมแก่ช่วงเวลาการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกสินค้า โดยบริษัทฯ จะรวบรวมความ
ต้องการในการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกหลายๆ รายเพื่อนาไปซื้อระวางเรือจากสายการเดินเรือต่างๆ เพื่อให้ได้ส่วนลดจาก
ปริมาณการซื้อ (Volume Discount) และเป็นการใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับสายการเดินเรือต่างๆ ของบริษัทฯ ในการต่อรองขอ
ซื้อระวางเรือในราคาที่ดีที่สุดเพื่อนามาขายต่อให้แก่ผู้ส่งออกสินค้า ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการดังกล่าวเฉพาะกับ STS
2. การให้เช่าพื้นที่สานักงานแก่ตัวแทนสายการเดินเรือ (Agent) หรือผู้ให้บริการช่วง (Subcontractor) เพื่อเป็นสานักงานในการ
ปฏิบัติงานภายในท่าเรือของบริษัทฯ

กำรตลำดและกำรแข่งขัน
กลยุทธในการแข่งขันของบริษัทฯ

1. ผู้นำในด้ำนคุณภำพของกำรบริกำรและกำรบริกำรแบบครบวงจร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพของการบริการ โดยมองถึงปัญหาของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อนามาพัฒนาและออกแบบการให้บริการที่
ตอบโจทย์ด้านโลจิสติกส์ให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยเป็นการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์สาหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศและเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศ รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์และนาสินค้าออก
จากตู้คอนเทนเนอร์ (CFS : Container Freight Station) บริการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) และบริการคลังสินค้า
เป็นต้น

2. สถำนที่ตั้งของท่ำเรือทีถ่ ือเป็นจุดศูนย์กลำงด้ำนโลจิสติกส์
ทาเลที่ตั้งของท่าเรือสหไทย ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการตัดสินใจในการใช้บริการของลูกค้า นอกเหนือไปจากปัจจัยด้านราคาค่าบริการ
และเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัยในท่าเรือ (Facility) ซึ่งที่ตั้งท่าเรือควรจะอยู่ในบริเวณที่สะดวกแก่การขนส่งระหว่าง
ท่าเรือและบริเวณโรงงานของลูกค้าเพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุน ด้านจิสติกส์ โดยตั้งอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพลหรือสะพานวงแหวน
อุตสาหกรรม เป็นจุดเชื่อมการขนส่งระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นบริเวณ
ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นทาเลที่สะดวกต่อการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรม
ในบริเวณรอบนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลมายังท่าเรือ สหไทย ผ่านถนนสายหลักเช่น ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยัง
นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตตอนเหนือของกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุทธยา เช่น 1. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
2. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 3. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 4. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 5. นิคมอุตสาหกรรมบางปู 6. นิคม
อุตสาหกรรมบางพลี 7. นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี

3. กำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีแผนกบริการลูกค้า (Customer Service) ที่มีความเอาใจ
ใส่ใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นอย่างดี โดยสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมและเน้นย้าแก่แผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ คือ ความรักในงานบริการ
(Service mind) โดยให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรกรับฟังปัญหาและความต้องการเพื่อช่วยพัฒนาและ
ลดต้นทุนที่สูญเสีย เพราะเราเชื่อว่าถ้าลูกค้ามีการพัฒนาเติบโตนั่นหมายถึงว่า บริษัทฯ ก็จะเติบโตควบคู่ไปด้วย
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ภำวะอุตสำหกรรม
ภาพรวมของอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จะเติบโตตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
ทางเรือ โดยัจจุบันการขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์ทา
ให้การขนส่งมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) ถึงแม้ว่าลักษณะสินค้าที่ขนส่งจะแตกต่างกันซึ่งทาให้การขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าที่หลากหลายช่องทาง อาทิ ทางเรือ ทางรถบรรทุก และทางรถไฟ สามารถขนส่งเชื่อมโยงต่อ
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Intermodal Transportation) สามารถวางแผนการส่งมอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนช่วยบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าที่จะต้องส่งมอบในปริมาณคราวละมากๆ ตามคาสั่งซื้ อของ
ลูกค้า เนื่องจากสามารถทยอยผลิต และส่งมอบได้

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือ
(Container Throughput) ทั่วโลก
ที่มา : World Bank, Drewry Maritime Research

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือ
(Container Throughput) ของประเทศไทย
ที่มา : World Bank, BSAA

ความพยายามพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนมีให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งจากการผลักดันของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลักดันที่มาจากภาครัฐบาลในหลายๆ ด้าน เช่น การส่งเสริมผ่านมาตรการทางด้านภาษีโดย
การให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีแก่สานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(International Trading Center : ITC) ที่จัดตั้งในประเทศไทย หรือการส่งเสริมด้านการลงทุนจากภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้
ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค เช่น โครงการรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเชื่อม
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor - EWEC) และเหนือ-ใต้ (North – South Economic
Corridor : NSEC) รวมไปถึงแผนเปิดเส้นทางการค้าระหว่างอาเซี ยนกับจีนตอนใต้และกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขงตอนบนผ่านท่าเรือ
เชียงแสน และแผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เพื่อเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางเส้นทาง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS Economic Corridors) ของประเทศไทย
ปัจจัยด้านการลงทุนของภาคเอกชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นอีกปัจจัยสาคัญหนึ่งจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ของกระทรวงอุตสาหกรรม (โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0) โดยตั้งเป้าหมาย
ให้เศรฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไทย โดยตั้งเป้าหมายให้มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี และการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าการส่งออกยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยสาหรับระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยจะมาจากการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 10 กลุ่มที่จะนาประเทศไทยไปสู่การเติบโตสูงอีกครั้ง (S-curve) ซึ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าของประเทศไทยและจะนามาซึ่งการเติบโตของการนาเข้าด้วย เนื่องจากมีการนาเข้าวัตถุดิบ
มาใช้ผลิตสินค้ามากขึ้น โดยการเติบโตของปริมาณการนาเข้าและปริมาณการส่งออกจะส่งผลดีต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมถึงธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าด้วย
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รูปภาพแสดงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม
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/ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญของบริษทั ฯ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปดังนี้

1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรวม
1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่อำจไม่ได้รับกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำที่ดินซึ่งใช้ประกอบธุรกิจ
พื้นที่หลักสาหรับประกอบกิจการท่าเรือสหไทยของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่บริษัทฯ ทาการเช่าที่ดินจากบุคคลอื่น ซึ่งหากสัญญาเช่า
หมดอายุ และบริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาเพื่อต่อสัญญาได้หรือบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญา อาจส่งผลกระทบทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ให้บริการแก่ลูกค้าได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยพื้นที่ทั้งหมดของท่าเรือสหไทยตั้งอยู่บนที่ดินที่ทาการเช่า
มาทั้งหมดโดยมีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่ 3-20 ปี
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เจรจาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยที่ดินที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับเจ้าของ
ที่ดิน หรือที่ดินที่มีการเจรจาต่อสัญญาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รูปภาพแสดงพื้นทีภ่ ายในท่าเรือสหไทย
ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Map

พื้นที่หมายเลข 1:
พื้นที่หมายเลข 2:
พื้นที่หมายเลข 3:

แต่เดิมหมดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการเจรจาเพื่อต่ออายุสญ
ั ญาออกไป
จนถึง 31 ธันวาคม 2580 กับเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว
แต่เดิมหมดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2562 และกาหนดให้ต่ออายุสัญญาเช่าได้ครั้งละ 3 ปี
ไม่เกิน 2 ครั้ง (สิ้นสุดปี 2568)
แต่เดิมหมดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2562 และกาหนดให้ต่ออายุสัญญาเช่าได้ครั้งละ 3 ปี
ไม่เกิน 2 ครั้ง (สิ้นสุดปี 2568)
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พื้นที่หมายเลข 4:
พื้นที่หมายเลข 5:
พื้นที่หมายเลข 6:

แต่เดิมหมดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการเจรจาเพื่อต่ออายุสญ
ั ญาออกไป
จนถึง 30 พฤศจิกายน 2575 กับเจ้าของที่ดินเรียบร้อย
จะหมดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อขอขยายระยะเวลา
สัญญาเช่าแล้ว แต่ไม่ประสบผลสาเร็จ
แต่เดิมหมดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการเจรจาเพื่อต่ออายุสญ
ั ญาออกไป
จนถึง 30 พฤศจิกายน 2575 กับผูใ้ ห้เช่าช่วงที่ดินเรียบร้อย ซึ่งจัดทาในรูปแบบข้อตกลงในการต่ออายุ
สัญญาเช่า โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับผู้ให้เช่าช่วงที่ดินแล้ว โดยเมื่อสัญญาฉบับ
ปัจจุบันหมดอายุลง ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้บริษัทฯ เช่าที่ดินต่อไปตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าภายหลังการเจรจาต่อสัญญาครบถ้วนทุกแปลง ที่ดินตามหมายเลขที่ 2, 3 และ 5 จะเป็นแปลงที่มีอายุตามสัญญาเช่าน้อย
ที่สุด แต่บริษัทฯ ก็สามารถเจรจาต่อสัญญาเช่าที่ดินสาหรับที่ดินหมายเลขที่ 2 และ 3 กับเจ้าของที่ดินได้มาโดยตลอด นอกจากนี้ พื้นที่
ทีใ่ ช้สาหรับให้บริการล้างและซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) จะถูกย้ายออกไปให้บริการที่บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วิส จากัด (“BCDS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เมื่อมีการก่อสร้างลานให้บริการล้างและ
ซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์บนพื้นที่ของ BCDS เสร็จสิ้น สาหรับที่ดินหมายเลข 2 นั้น ใช้สาหรับประกอบกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ
บาร์จ ซึ่งในอดีตบริษัทฯ สามารถต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในกรณีเลวร้ายที่สุดที่บริษัทฯ ไม่สามารถต่อ
อายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้ บริษัทฯ สามารถย้ายการให้บริการเรือบาร์จไปที่ท่าเรือบาร์จของบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด
(“BBT”) ได้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51) ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจท่าเรือบาร์จของ BBT เป็นพื้นที่
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ BBT โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือสหไทยโดยอยู่ห่างจากท่าเรือสหไทยประมาณ 1.9 กิโลเมตร
อีกทั้งในปัจจุบัน ทีมงาน บุคลากร และเครื่องมือสาหรับการดาเนินกิจกรรมของท่าเรือสหไทยใน Terminal 1 (ท่าเรือฟีดเดอร์) และ
Terminal 2 (ท่าเรือบาร์จ) มีการแบ่งแยกกันอยู่แล้ว ซึ่งหากย้ายกิจกรรมบาร์จไปที่ BBT ก็จะต้องทาการย้ายบุคลากรและเครื่องมือ
สาหรับกิจกรรมเรือบาร์จ ตามไปทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ พื้นที่การดาเนินงานของท่าเรือสหไทย ท่าเรือ BBT และ BCDS ตั้งอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 2 กิโลเมตร ดังนั้น กรณีเกิดเหตุดังกล่าวก็จะทาให้ต้นทุนในการปฏิบัติงานจะไม่แตกต่างจาก
เดิมอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้อาจมีผลกระทบด้านรายได้เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน BBT โดยในอนาคตบริษัทฯ จะจากัดการ
ทาสัญญาระยะสั้นที่น้อยกว่า 3 ปี และมีนโยบายในการจัดซื้อที่ดิน โดยมุ่งเน้นที่จะจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถนามาพัฒนา
โครงการลงทุนได้ทันที เพื่อเป็นการขยายกิจการในอนาคต

1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดคู่แข่งรำยใหม่ในอุตสำหกรรมท่ำเรือ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาดาเนินธุรกิจที่เหมือนกัน
กับบริษัทฯ จะทาให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการแข่งขันอาจทาให้
บริษัทฯ มีลูกค้าน้อยลง หรืออาจทาให้บริษัทฯ ต้องลดราคาค่าบริการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาซึ่ งอยู่ใน
เขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลเพื่อใช้สาหรับการก่อสร้างท่าเรือมีอยู่อย่างจากัด จึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะ
เข้ามาดาเนินธุรกิจดังกล่าว (Barrier to entry) นอกจากนี้บริษัทฯ พยายามสร้างความแตกต่างในการให้บริการอยู่เสมอ (Differentiate)
โดยยกระดับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงและนาเสนอบริการให้กับ
ลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยค่านิยมองค์กรที่ใส่ใจการบริการ (Service mind) เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองแก่ลูกค้า อีกทั้งหาโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักของ
บริษัทฯ ให้เข้มแข็งขึ้นอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น การร่วมลงทุนกับสายเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริ ษัทฯ เช่นสายเรือ MOL ในการ
จัดตั้งบริษัท BBT หรือการร่วมลงทุนกับสายเรือ MSC ในการจัดตั้งบริษัท BBS เป็นต้น
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1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรอำจเสียกลุ่มลูกค้ำสำยกำรเดินเรือซึ่งเป็นลูกค้ำกลุ่มหลัก
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์ โดยลูกค้าโดยส่วนใหญ่มาจากลู กค้าที่เป็นสายการเดินเรือระหว่างประเทศ โดย
รายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 65 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้จึงมีอานาจต่อรอง
กับบริษัทฯ ค่อนข้างมาก และแนวการทาธุรกิจโดยปกติในอุตสาหกรรม (Business Norm) จะไม่ทาสัญญาระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จึง
ต้องกระจายความเสี่ยงโดยสร้างพันธมิตรกับสายเดินเรือต่างๆ ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่รายใดเพียงรายเดียว โดย
ปัจจุบันลูกค้ากลุ่มสายการเดินเรือขนาดใหญ่ของบริษัทฯ มีประมาณ 5 สายเรือ ได้แก่ สายเรือมิตซุย โอเอสเค ไลน์ (Mitsui O.S.K
Line) สายเรือเอพีเอ็ม เมอร์ส ไลน์ (APM-Maersk Line) สายเรือเอ็มทีที ชิปปิ้ง (MTT Shipping Line) สายเรือฮุนได (Hyundai
Merchant Marine Line) สายเรือ MYSC (Malaysia Shipping Corporation Line) ซึ่งบริษัทฯ จะหาลูกค้าสายเรืออื่นเพิ่มเติมอีก
พร้อมทั้งบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงกลยุทธ์ในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยพัฒนาบริการของบริษัทฯ ให้มีความยืดหยุ่นตรงความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอยู่เสมอ อีกทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และขั้นตอนการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานสากล
และเพิ่มบริการให้ครบวงจรเพื่อให้บริการของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากท่าเรืออื่นๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทาให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมี
Loyalty ต่อบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มผู้นาเข้าและผู้ส่งออกอีกประมาณร้อยละ 35 ของรายได้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่มีการกระจายตัวจานวนหลายราย โดยบริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มลูกค้าใด
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

1.4 ควำมเสี่ยงจำกเสถียรภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริษัทฯ ได้มีการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกา รดาเนินงาน
และลดต้นทุนในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยระบบดังกล่าวครอบคลุมตัง้ แต่กระบวนการรับหรือส่งมอบตูส้ ินค้าและระบุตาแหน่งวาง
ตู้สินค้าในลานวางตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้น ระบบดังกล่าวถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานภายในท่าเรือของบริษัทฯ หากระบบ
ดังกล่าวเกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้การได้ อาจส่งผลให้การดาเนินงานของบริษัทฯ หยุดชะงัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดให้มี
ระบบสารองข้อมู ลที่ เพีย งพอและมีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อป้ องกันความเสีย หายของข้อ มูล รวมทั้งจัดให้มีก ารพั ฒนา ซ่ อมแซม และ
บารุงรักษาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภาพอยู่เสมอ

1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรส่งมอบสินค้ำให้ลูกค้ำไม่ทันตำมกำหนดเวลำ
การจองตู้ (Booking) โดยทั่วไปจะระบุ ชื่อเรือแม่ วันที่เรือเข้าและวันที่เรือออก และวันกาหนดส่งตู้สินค้าให้แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ
ส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกาหนดเวลา บริษัทฯ อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าโดยช่องทางอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้และกาไร
ของบริษัท และอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้ารายอื่นๆ และทาให้เสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้ ซึ่งการส่ง
มอบตู้สินค้าไม่ทันเวลาเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การบริหารจัดการเวลาในการเทียบเรือสินค้าผิดพลาดทาให้เรือสินค้าบางส่วน
ต้องจอดรอเพื่อจะทาการขนสินค้าเป็นเวลานาน หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นเกิดความล่าช้า
จากการขนส่งตู้สินค้าทางเรือบาร์จที่ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังจะให้บริการเทียบเรือขนสินค้าแบบมาก่อนได้ก่อน
(First come First serve) ซึ่งทาให้การคาดการณ์เวลาในการขนสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังมาที่ท่าเรือสหไทยมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้
บริษัทฯได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯจึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการลานวางตู้สินค้า เพื่อลดระยะเวลา
การค้นหาตู้สินค้าเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปขึ้นเรือได้รวดเร็วขึ้น และมีระบบในการวางแผนการเทียบเรือขน
สินค้าที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรต้องพึ่งพิงพนักงำนปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือซึ่งต้องใช้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน ซึ่ง บริษัทฯ ต้องใช้เวลาใน
การพัฒนาทักษะพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญสาหรับการปฎิบัติงานในท่าเรืออย่างมีประสิทธิภาพทาให้มีความเสี่ยงจากการที่จานวน
บุคคลากรที่มีทักษะดังกล่าวไม่เพียงพอ หรืออาจถูกแย่งบุคคลากรไปโดยคู่แข่งที่ประกอบกิจการท่าเรือรายอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบาย
การบริหารทรัพยาบุคคลและแรงงานสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การพิจารณาค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานโดย
คานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน ค่าจ้างแรงงานในตลาดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น และมีขั้นตอนการประเมินผลงาน
ของพนักงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถและทักษะของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรซึ่งบริษัทฯ จะให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรของบริษัทฯ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

1.7 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุเรือบำร์จล่มจำกกำรให้บริกำรขนส่งตู้สินค้ำทำงเรือบำร์จ
เนื่องจากบริษัทฯ มีให้บริการการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือของบริษัทฯ และท่าเรือแหลมฉบังโดยเรือบาร์จ ซึ่งเรือ
บาร์จมีลักษณะเป็นเรือที่มีท้องเรือแบน มีความเสี่ยงที่เรือจะล่มได้ง่ายหากน้ามีคลื่นสูงหรือมีพายุ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับ
การติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงดังกล่าว โดยหากมีความเสี่ยงที่น้าจะมีคลื่นสูงหรือมีพายุ บริษัทฯ จะสั่งให้
เรือหยุดวิ่งและจอดพักข้างทางทันที ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยการทาประกันในรูปแบบประกันความเสี่ยงภัย
ทุกชนิด (All Risk Insurance) ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสียหายทุกอย่างรวมถึงความเสียหายของสินค้าและความเสียหายต่อ
บุคคลภายนอกด้วย

1.8 ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องด้วยการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจจะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนในละแวกใกล้เคียงกับท่าเรือของ
บริษัทฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศและเสียงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยกรณีที่ชุมชนในละแวกนั้นหรือบุคคลทั่วไป
ได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิ บัติตามกฏหรือข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ก็อาจทาให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย หรือถูกค่าปรับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อผลกระทบจากการปฏิบัติงานเหล่านี้ของบริษัทฯ ต่ อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง เห็นได้จากบริษัทฯ
เพิ่งมีการย้ายพื้นที่สาหรับการให้บริการนาสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (stuffing) ไปอยู่ในบริเวณที่ไม่ติดกับแหล่งชุมชน เนื่องจาก
ขั้นตอนการนาสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์จะมีฝุ่นฟุ้งกระจายระหว่างการทางานค่อนข้างมาก อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทาการติดตั้งระบบสแลน
ป้องกันฝุ่นโดยรอบพื้นที่ลานบรรจุใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังหยุดการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในยามวิกาล เช่นการขนย้ายตู้
คอนเทนเนอร์ เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะทางเสียงต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจที่มีการคานึงถึงและมีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่
3 (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปี 2558 และได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 (Environmental
management systems) ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีระบบการจัดการและมีการปฏิบัติการในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิผล
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1.9 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดกำรทุจริตในกำรลักลอบนำเข้ำสินค้ำอย่ำงผิดกฏหมำย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซึ่งให้บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าซึ่ งรวมถึงการเทียบเรือขนส่งสินค้าที่มีการนาสินค้ามาจากต่างประเทศ
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการที่มีนาเข้าสินค้าอย่างผิดกฏหมายผ่านทางท่าเรือของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการร่วมมือของพนักงานของ
บริษัทฯ เองและสายเดินเรือหรือบุคคลภายนอกในการลักลอบนาเข้าตู้สินค้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยง
ดังกล่าวจึงมีการใช้บุคคลภายนอก (Third party) ในกระบวนการตรวจสอบสินค้าร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ ด้วย เช่นเจ้าหน้าที่ทัลลี่
(Tally) ซึ่งตรวจเช็คหมายเลขตู้สินค้าที่นาเข้า เจ้าหน้าที่สารวจ (Survey) ซึ่งทาหน้าที่ตรวจสอบการนาเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าจาก
ท่าเรือ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ภายในท่าเรือและมีการสังเกตการณ์ (monitor) อยู่ตลอดจากเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เพื่อคอยสอดส่องกิจกรรมผิดปกติต่างๆ เพื่อป้องกันการนาเข้าตู้สินค้าอย่างผิดกฏหมาย นอกจากนี้ ในทุกขั้นตอน
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีการจัดทารายงานระบุรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถทาการตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อ
สืบสวนหาแหล่งที่มาของการกระทาผิดกรณีที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น

1.10 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จาเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเครื่องจักรบางประเภทเป็นเครื่องจักรที่
มีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการใช้งาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนการปฏิบัติงานหากพนักงาน
ไม่ได้รับการอบรมมาอย่างเพียงพอหรือการใช้งานอย่างประมาท หรืออาจเกิดจากสภาพเครื่องมือเครื่องจักรที่ไม่พร้อมต่อการใช้งาน ซึ่ง
อาจสร้างความเสียหายให้แก่ความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัย
ในการทางานอย่างจริงจังโดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การกาหนดระเบียบและวิธีการทางานที่ชัดเจนโดยแยก
ย่อยตามแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการทางานที่ชัดเจนซึ่งสามารถ
ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีขั้นตอนที่ดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานที่เป็นรูปธรรม เช่น มีการ
ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายก่อนการเข้าพื้นที่ทุกวัน ตรวจสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานและผู้รับเหมา
ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน มีการจัดให้หัวหน้างานในแต่ละแผนกของฝ่ายปฏิบัติการต้องตรวจสอบพื้นที่หน้างานก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน
เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้มี การกาหนดจานวนครั้งสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุต่อเดือนเป็นหนึ่งในตัววัดเพื่อประเมินผลงานด้วย (KPI)
โดยจะควบคุมให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดือน ซึ่งโดยมากจะเกิดจากความประมาทในการปฎิบัติงาน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรตามแผนซ่อมบารุงรักษาก่อนการเกิดเหตุ (Pre-Maintenance) อย่างต่อเนื่อง
และมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการใช้เครื่องจักรอย่างทุกต้องทั้งจากบุคลากรภายในบริษัทฯ เองซึ่ง เป็นหัวหน้างานที่มี
ความเชี่ยวชาญและจากบุคลากรภายนอกที่เป็นผู้ผลิตหรือจัดจาหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว

1.11 ควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ผู้รับจ้ำงช่วง (Subcontract)
บริษัทฯ มีการใช้บริการผู้รับจ้างช่วง (Subcontract) สาหรับการจัดหาแรงงานในท่าเรือ การขนส่งผ่านรถหัวลาก และการขนส่งผ่าน
เรือบาร์จ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดกฎหมายของผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้หากบริษัทฯ ไม่มีการควบคุมการปฎิบัติงานของ
ผู้รับจ้างช่วงให้เป็นไปตามกฎหมายที่เพียงพอ เช่น การใช้แรงงานต่างด้าว การขนสินค้าโดยมีน้าหนักเกิน เป็นต้น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ กระทบกับการได้สิทธิพิเศษต่างๆ ที่มีเงื่อนไขไม่ให้บริษัทฯ ทาผิดกฎหมาย เช่น เงื่อนไขการห้ามใช้แรงงานต่างด้าว
จากสิทธิพิเศษด้านภาษีจาก BOI หรือกระทบกับบริษัทฯ ที่อาจต้องรับ ผิดร่วมในการปฎิบัติผิดกฎหมายของผู้รับจ้างช่วง แล้วบริษัทฯ
จึงไปเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับจ้างช่วงต่อไปเอง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างช่วงที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นผู้รับจ้างช่วง
ที่บริษัทฯ ใช้บริการแล้วไม่มีปัญหา ในด้านความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดกฎหมายในเรื่อ งแรงงานต่างด้าวของผู้รับจ้างช่วง บริษัทฯ มี
ขั้นตอนในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทาผิด เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลของแรงงานที่เข้ามาปฎิบัติงานในท่าเรือ และก่อนเข้าปฎิบัติงาน
จะต้องแสกนนิ้วเพื่อเข้าในพื้นที่ มีการสุ่มตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ในด้านความเสี่ยงของการปฏิบัติผิด
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กฎหมายในเรื่องการขนส่งสินค้าน้าหนักเกินของผู้รับจ้างช่วงสาหรับรถหัวลาก บริษัทฯ มีขั้นตอนการดูแลให้ไม่มีการขนสินค้าเกิน
น้าหนักโดยจะมีการชั่งน้าหนักตู้คอนเทนเนอร์ทุกใบ อีกทั้งสินค้าที่ขนส่งของบริษัทฯ จะขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสามารถสังเกตุได้
อย่างชัดเจนว่ารถหัวลากจะมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 1 ตู้หรือไม่

1.12 ควำมเสี่ยงจำกกำรต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ำเรือเดินทะเล
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทาการเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลกับบริษัท แอคทู-ลั่ม จากัด โดยมีสัญญาเช่าที่ดินที่ได้รับการต่อ
อายุออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 โดยบนพื้นที่ดังกล่าว บริษัท แอคทู-ลั่ม จากัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดิน
ทะเลตามพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ 21 กันยายน 2552 ทั้งนี้ เนื่องจากใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นใบอนุญาตที่ติดอยู่กับที่ดิน ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ครอบครองใบอนุญาตดังกล่าวตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่าที่ดินหรือระยะเวลาของใบอนุญาตแล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่าเรือเดินทะเลได้ในปี 2562 ซึ่งจะทาให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ และอาจกระทบต่อผลการดาเนินงานและ
สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต
ทั้งนี้ กระบวนการต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลนั้น จะถูกพิจารณาโดยกระทรวงคมนาคม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็น
กระบวนการต่ออายุใบอนุญาตตามปกติ โดยไม่ต้องทาการประมูลเพื่อให้ได้ใบอนุญาตฉบับใหม่รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลได้

2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 25
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่จะมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25.00 คือ
ครอบครัวรัตนศิริวิไล ซึ่งถือหุ้นส่วนหนึ่งผ่านบริษัท รัตน โฮลดิ้ง จากัด จะถือหุ้นรวมกันในบริษัท ฯ ร้อยละ 35.52 ของทุนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ ภายหลังการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ อการออกเสียงในมติพิเศษที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทฯ การเพิ่มทุน และการลดทุน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ส ามารถรวบรวม
คะแนนเสียงที่เพียงพอเพื่อให้ผ่านมติพิเศษได้หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ คือ
กลุ่มครอบครัวครุจิตร (ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับครอบครัวรัตนศิริวิไล) ซึ่งจะถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ ร้อยละ 18.74 ของทุน
ชาระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นจะมีความเสี่ยงจากการที่
การควบคุมคะแนนเสียงแบบเบ็ดเสร็จในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ใช้มติเสียงข้างมากจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพีย ง
สองกลุ่มเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอานาจในการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไป
ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีการกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน และการมอบอานาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่าง
ชัดเจน อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในเพื่อดาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาให้สามารถสอบทานการทางานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกาหนดมาตรการการทารายการที่เกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม กรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน โดยทุกท่าน
รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกด้วย เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลการตัดสินใจ รวมถึงพิจารณาให้
ความเห็นหรืออนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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/โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

และนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ
ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จากัด
นายสมชัย ครุจิตร
นายนเรศ งามอภิชน
นางสุนันทา ลามาติพานนท์
นายบัญชัย ครุจิตร
นายศักดิ์ชัย ครุจิตร
นายศรชัย ครุจิตร
นายทวีชัย ครุจิตร
นายพันเลิศ ประพิณทิพย์
CHASE NOMINEES LIMITED
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รวม

จำนวนหุน้ ที่ถือ
158,960,800
23,055,800
23,000,000
13,736,800
12,951,600
12,546,800
12,401,800
11,851,600
9,979,900
9,041,400
287,526,500
172,473,500
460,000,000

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
34.56
5.01
5.00
2.99
2.82
2.73
2.70
2.58
2.17
1.97
62.51
37.49
100.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทาโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั ฯ มีรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ดังนี้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล
นาง พรทิพย์ รัตนศิริวิไล
นาย วิมล รัตนศิริวไิ ล
นาย พฤกษ์ รัตนศิริวิไล
นาย พลกฤษณ์ รัตนศิริวไิ ล
นางสาว พลินี รัตนศิริวิไล
นางสาว พีรภาว์ รัตนศิริวไิ ล
นาย วิรัตน์ รัตนศิริวไิ ล
อื่นๆ1
รวม

จำนวนหุน้

ร้อยละ

1,211,250
712,500
712,500
142,500
142,500
142,500
142,500
142,500
1,151,250
4,500,000

26.92
15.83
15.83
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
25.58
100.00

หมายเหตุ : 1.อื่นๆ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายบุคคลในกลุ่มครอบครัวรัตนศิริวิไล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 3.00
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงิน
ได้ สารองตามที่กฏหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน ความจาเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงิน
ปันผลประจาปีแล้วจะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ดาเนินการ
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สารอง
ตามที่กฎหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความ
จาเป็นต้องการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทาการรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2557 โดย
จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 42.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด จานวน 50,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 153.43
ของกาไรสุทธิ (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว จานวน 170,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จานวน 1,700,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 วันที่ 23 เมษายน 2559 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558
เนื่องจากบริษัทมีความจาเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559
เนื่องจากบริษัทมีความจาเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
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/โครงสร้ำงบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
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/โครงสร้ำงกำรจัดกำร
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมจานวน 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. คณะกรรมการบริหาร
โดยมีรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจติ ร
นายวิจิตร รัตนศิริวไิ ล
นายสุชิน รัตนศิริวิไล
นายอังกูร ศรีสุนทร
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีนายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ
นางเสาวคุณ ครุจิตร หรือ นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ หรือ นายบัญชัย ครุจิตร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
หรือ นาย สุชิน รัตนศิริวิไล หรือ นายอังกูร ศรีสุนทร และประทับตราสาคัญบริษัทฯ

ขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
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1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจาเป็น
3. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิจารณาและ
อนุมัติ
4. มีอานาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยสม่าเสมอ
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกาไร
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. มีอานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนินงานสาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
บริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหาร
7. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทฯ ปฎิบั ติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีอานาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนาให้อนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
9. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดาเนินกิจการและการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล
10. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์
ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
11. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทาขึ้นหรือ
ถือหุ้นหรือหุ้นกูเ้ พิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
12. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ และดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
13. ดาเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
จัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและ
ดาเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
14. มีอานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จาเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่ อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
14.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
1.) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14.2 การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
2.) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัทฯ
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3.) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
4.) การแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
5.) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
6.) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
7.) การอื่นใดที่กาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

เลขำนุกำรบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

องค์ประกอบและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ
1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกากับดูแลกิจการ
3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการให้ข้อแนะนาและข้อคิดเห็นต่างๆ
4. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น

อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฯ
1. ให้ข้อแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของบริษทั ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดัน คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามรวมทั้งให้มี
การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกาหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถอื หุน้
และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
6. จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดาเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกาหนดกฎหมาย
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสาเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบตามที่กฎหมายกาหนด
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับดูแลกิจการ ตามระเบียบและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น
กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
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12. ดูแลเพื่อจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
13. ติดตามกฎหมาย ข้อกาหนด และข้อพึงปฏิบัติใ นส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่าเทียบเรือและกรรมการ เพื่อ ให้
คาแนะนาเบื้องต้น
14. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรือ ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท
ชื่อ - สกุล
การศึกษา

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 74 ปี 2559

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริห ารของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายวิทิต ลีนุตพงษ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดย นางวิไล ฉัททันต์รัศมี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และจบการศึกษา ปริญญาโท
สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประวัติกรรมการ)

อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการต่างๆ ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1. มีอานาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอ
ตามความจาเป็น
2. พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
3. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชีขาดความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมิน และการ
บริหารความเสี่ยง
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายงานทางการเงิน
9.1 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้ อมูลที่ค ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
9.2 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีสาระสาคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
9.3 สอบถามฝ่ายบริหาร และผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสีย่ งที่สาคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และ
แผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
9.4 สอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทางบการเงินกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
10. พิจารณารายงานการควบคุมภายใน
10.1 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กาหนดให้มกี ารควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสาคัญของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
10.2 สอบทานเพื่อความมั่นใจได้ว่า ฝ่ายบริหารได้นาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีเสนอไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
11. พิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน
11.1 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนงานประจาปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11.2 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบและกากับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
11.3 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
12. มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
12.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
12.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
13. กากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
13.1 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
13.2 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทฯ และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงาน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
13.3 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไข ในกรณี
ที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
14. กากับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
14.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
14.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
15. ความรับผิดชอบอื่นๆ
15.1 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
15.2 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อมีการแก้ไข
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15.3 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
1.) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2.) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
3.) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4.) ความเห็นเกี่ยวกับความแหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5.) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.) ความเห็นหรือข้อสัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
8.) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ป รึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถที่จะเรียกหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ หรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือบุคคล
ภายนอกเข้าร่วมในที่ประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ย วข้องหรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณา
ในที่ประชุม

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จานวน 5 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายวิจิตร รัตนศิริวไิ ล
นางเสาวคุณ ครุจิตร
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของ ประธานกรรมการ กรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
2. มีหน้าทีจ่ ัดทานโยบายอัตราค่าตอบแทน และกาหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
3. มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขึ้นไป
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษั ทฯ และติดตามดูแลการดาเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย
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5. จะทาการสรรหา และนาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สาหรับการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก และ
พิจารณาผลงาน คุณ สมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตาแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายบัญชัย ครุจติ ร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสีย่ งโดยรวม
เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ทีม่ ีนัยสาคัญต่อบริษัทฯ เป็นต้น
2. กาหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมให้บริการท่าเทียบเรือ ขนส่ง คลังสินค้า และโลจิสติกส์ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และ
ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
3. กาหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กาหนด (Risk Limit) ในมิตติ ่างๆ ที่มีความสาคัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา
4. กากับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นาไปปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม
5. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการเข้า
ร่วมประชุมทางโทรศัพท์ก็ได้
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจาเป็น ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานสถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและระบบการบริหาร
ความเสี่ยงได้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
2. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่อไปนี้
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) และการเปลี่ยนแปลงกรอบ
ความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
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-

รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เมื่อเวลา
เหมาะสม
- สร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อฐานะความเสี่ยงของบริษัทฯ
3. การรายงานต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นภาคผนวกในรายงานประจาปีและรายงานทางการเงิน

คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวน 6 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

นายวิจิตร รัตนศิริวไิ ล
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นายสุชิน รัตนศิริวิไล
นายอังกูร ศรีสุนทร
นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจติ ร

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่จัดการงานและดาเนินกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดหรือ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดาเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอานาจ
4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ
4.2 เรื่องที่หากทาไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญแก่กิจการของบริษัทฯ
4.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เอง
4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัตติ ามระเบียบทีบ่ ริษัทฯ วางไว้
4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ฯ
ได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอานาจและหน้าที่ ในการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดเพื่อบริหารบริษัทฯ ให้ประสบความสาเร็จ
บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
5.1 จัดทาและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจาปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้อง
ริเริ่มต่างๆ ที่สาคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนินการหรือได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5.5 พิจ ารณาทบทวนอ านาจด าเนิ นการในเรื่ อ งต่า งๆ ตามที่ ก าหนดไว้ใ นตารางการมอบอ านาจ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดาเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้
รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีเร่งด่วน และให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกิน 20,000,000
บาทต่อเดือน
อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง) นอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในงบประมาณประจาปี ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
จัดสรรเงินบาเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคล
ใดๆ ที่กระทากิจการให้บริษัทฯ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่
เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรวมทั้ง
รายการที่กาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ที่สาคัญของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ดังนี้

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจติ ร
นายบัญชัย ครุจติ ร
(รักษาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช
นางเสาวคุณ ครุจิตร
(รักษาการโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ
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ประธานเจ้าหน้าที่ผ่ายการเงินและบัญชี
ประธานเจ้าหน้าที่ผ่ายพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบตั ิการ

อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ควบคุม ดูแลการดาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
2. ดาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. มีอานาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกรรมปกติของบริษัทฯ เช่น การซื้อขายการจัดหาสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจาหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เป็นต้น
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กาหนด
4. อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อเดือน
5. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง และอุปกรณ์)
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจาปี ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ
6. เป็นผู้รับมอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุก
ประการ
7. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทางานภายในองค์กร
8. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ เกี่ยวข้องจาเป็น และเป็นการ
ดาเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมถึง การมอบ
อานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม อานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใดลักษณะดังกล่าวจะต้องนาเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุ มผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา
และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

โครงสร้ำงคณะกรรมกำร และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริษัทฯ ที่มาจากฝ่ายบริหารจานวน 6 ท่าน ซึ่งเข้มงวดกว่าตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้ โดยกรรมการบริษัทประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและมีจานวนไม่ต่า
กว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระและบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก
บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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ชาระแล้ ว ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยกรรมการทุ ก ท่ า นจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
2.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1.) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2.) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3.) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุ คคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลิกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด

3.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง

4.

ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติ
ดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคน
หนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย

กรรมกำรอิสระ
ดังนี้
1.
2.

บริษัทฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุม ของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมบริษัทฯ
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่าทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ เงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

กำรสรรหำกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่นใด โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กาหนดไว้ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้ง
เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศคาสั่ง ข้อบังคับบริษัท
และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาปัจจัยด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จะเสนอชื่ อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และผู้ บ ริ ห าร ซึ่ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ประสบการณ์ และความสามารถในการบริ หารจัดการงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง
บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร

กำรประชุมคณะกรรมกำร
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษ
เพิ่มความจาเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มกี ารกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ
โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวล
ความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ
ท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่ อชี้ขาด นอกจากนี้รายการการประชุมจะถูกจัดทาเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านมารับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ ได้กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมคณะกรรมการ โดยในการประชุมคณะกรรมการ ไม่
ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ประจาปี 2560 สรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกรรมกำร
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจิตร
นายวิจิตร รัตนศิริวไิ ล
นายสุชิน รัตนศิริวิไล
นายอังกูร ศรีสุนทร
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นางวิไล
ฉัททันต์รัศมี
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
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กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย
กำรประชุม
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร สำมัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหำฯ
บริหำร
บริหำร
ควำมเสี่ยง
7/9
9/9
9/9
9/9
5/9
9/9
8/9
9/9
8/9
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3/5
5/5
4/5

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

1/3
3/3
3/3
-

11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
11/12
-

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

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) แบบคณะกรรมการ
รายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เป็นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้ องกับ
แนวนโยบายที่กาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
ในรอบปี 2560 ผลการประเมินของคณะกรรมการรายคณะ/ คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ/ รายบุคคล มีดังนี้
ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
กรรมการ 2.) การประชุมของคณะกรรมการ 3.) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ 4.) เรื่องอื่นๆ โดยใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
85.15 (ดีมาก)
ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ โดยบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เลขานุการบริษัท ได้นาเสนอ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัททราบ มีรายละเอียดดังนี้
(1.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 89.92
(ดีมาก)
(2.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 74.54 (ค่อนข้างดี)
(3.) การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
84.88 (ดี)
(4.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.25 (ดีมาก)
ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การเตรียม
ความพร้อมในการเข้าประชุม และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ กรรมการแต่ละ
ท่านได้ประเมินตนเองแบบรายบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท ได้รวบรวมและนาเสนอสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2561 รับทราบ ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 91.67 (ดีมาก)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัทฯ มีการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี (Annual General Meeting : AGM)
ทั้งนี้ บริษัทฯ กาหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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(1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ดังนี้
ประเภทค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนรำยเดือน
เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
(บำท)
(บำท)

ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ

20,000
20,000

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

(2.) ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

(3.) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่าน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
หมายเหตุ :
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ชื่อ - นำมสกุล
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจติ ร
นายวิจิตร รัตนศิริวไิ ล
นายสุชิน รัตนศิริวิไล
นายอังกูร ศรีสุนทร
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมกำร
บริษัท
240,000
ไม่มี
ไม่มี
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

1

ค่ำตอบแทนสำหรับงวด (บำท)1
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
ตรวจสอบ สรรหำฯ
บริหำร
ควำมเสี่ยง
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

กรรมกำร
บริหำร

รวม
(บำท)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

240,000
ไม่มี
ไม่มี
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหารและกรรมการอิสระเท่านั้น โดยมีเฉพาะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและ
ไม่มีเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อย

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
(1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของผู้ บริห ารของบริ ษัท ฯ ซึ่ งประกอบด้ว ย เงิน เดื อน โบนัส และค่ าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงิ นประกั นสั งคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดาเนินงานของ
บริษัท
ปี 2559
รำยชื่อ
จำนวน
(คน)
เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา
5
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แ ก่ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
5
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทั้งหมด

จำนวน
(ล้ำนบำท)
24.22
3.08
27.30

ปี 2560
จำนวน
(คน)
5
5

จำนวน
(ล้ำนบำท)
22.56
1.56
24.12

(2.) ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี –

บุคลำกร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 339 คน และ 409 คน
ตามลาดับ ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

สำยงำน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายสาธารณูปโภคและธุรการ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
รวม

จำนวนพนักงำน ณ วันที่
2559
2560
(คน)
(คน)
5
5
26
9

4
6
26
10

3
217
5
50
13
6
339

3
305
7
26
15
7
409

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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ค่ำตอบแทนพนักงำน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดงั นี้

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แ ก่ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ กองทุ น
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวม

งวดปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(ล้ำนบำท)

งวดปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ล้ำนบำท)

109.96
11.36

138.03
6.65

121.32

144.68

ข้อพิพำทแรงงำน
- ไม่มี -

นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงระดับพนักงาน ดังนี้

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เช่น
กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาเป็นการภายในกลุ่มบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการท่านใหม่
บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีกรรมการเข้ารับ
การอบรม จานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายสุชิน รัตนศิริ วิไล นายอังกูร ศรีสุนทร และนางเสาวคุณ ครุจิตร ใน
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2017

กำรพัฒนำพนักงำน
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความรู้ ความสามารถของพนั ก งาน โดยให้ โ อกาสอย่ า งทั่ ว ถึ งและสม่ าเสมอ เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี
นโยบายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านโดยมี
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนาไปสู่
การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแนวทางโดยกาหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วน
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กรและกาหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสารวจความต้องการและ
ความจาเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของหน่วยงานนั้นๆ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัท โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์ และมีการส่งพนักงานเข้า
รับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดมีการอบรมทั้งเป็นการอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมกับ
สถาบันภายนอก ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น 35 ครั้ง โดยเป็นการจัดอบรมภายใน 10 ครั้ง และอบรมภายนอก 25 ครั้ง ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสุของค์กร ด้านการประเมินและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 35 ชั่วโมง
ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 0.53 ล้านบาท โดยมีจานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 20.32 ชั่วโมง/
คน/ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้
การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

ค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสาหรับค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560
ดังตารางต่อไปนี้

งบกำรเงิน
สาหรับงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สาหรับงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ค่ำบริกำรอื่น
ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบ /
สอบทำนบัญชี
(Non-Audit Fee)
(บำท)
(บำท)

รวม
(บำท)

นายสมคิด เตียตระกูล

675,000.00

-

675,000.00

นายสมคิด เตียตระกูล

1,110,000.00

-

1,110,000.00

นายนรินทร์ จูระมงคล

1,110,000.00 /1

-

1,110,000.00

หมายเหตุ : 1. เป็นค่าตอบแทนสาหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินประจาปี 2560
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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/กำรกำกับดูแลกิจกำร
นโยบำยกำรกำกับกิจกำรที่ดี
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
โปร่งใส จึงได้มีการกาหนดนโยบายสนับสนุนการกากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการ ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยได้เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahathaiterminal.com) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการกากับกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น
(The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอสิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่ง
ผลกาไรจากบริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทฯ
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ดังนี้
1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม
โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผ่านอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม เพื่อตอบคาถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
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กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2560
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุริยันจันทรา โรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155-7 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้จัดทาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อม
ด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่อที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วม
ประชุมด้วยตัวเอง โดยจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และทาการประกาศนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกาหนด
บริษัทฯ ได้จัดให้การประชุมดาเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทฯได้เตรียมพนักงานไว้ตอนรับ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มีการจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่รอเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
ตอบข้อสักถามของผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็น
ผู้ชี้แจงจานวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียง การดาเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น การประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตน เช่น การซักถาม การแสดงความเห็น เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อคาถา และการตอบข้อสักถามอย่าง
ตรงไปตรงมา และโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคาถามและคาตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

หมวดที่ 2
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ
จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ป ระชุมเป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่คือ
หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษั ทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม
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/

55

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุริยัน
จันทรา โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155-7 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการเรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดทาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารแนบประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มีกรรมการและกรรมตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ
กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท
เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง
จานวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียง การดาเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น การประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ในการนับคะแนนเสียงซึ่งกาหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง
และการลงคะแนนเสียงให้ทาโดยเปิดเผย สาหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นจากที่ได้กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานเป็นผู้ควบคุมการ
ประชุม และเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และข้อซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ และ
ประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ อีกทั้งได้มีการบันทึกมติที่ประชุมทั้งจานวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงใน
แต่ละวาระ ตลอดจนบันทึกข้อซักถาม การตอบคาถาม และการแสดงความเห็นของที่ประชุมไว้ด้วย
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจ าปี และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชั่ วโมงภายหลั งการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่า วให้แ ก่
สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ และบทกาหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณี
ที่ ก รรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ก็ จ ะต้ อ งรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ฯ ของตนเอง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการ
ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3
บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
(The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ
หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เ สีย
ทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่ าง
บริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทางดังต่อไปนั้น
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ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการ
ดูแลอย่างดี
ต่อพนักงำน

บริษัทฯ มี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นการให้ความสาคัญและ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมใน
หลั ก สู ต รต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ การพิ จ ารณาให้ ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมตามความรู้
ความสามารถของพนักงานและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวัสดิการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจาปี สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
ทันเวลา

ต่อลูกค้ำ

บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน
การมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา บริษัทฯ เอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยมุ่ งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด

ต่อคู่ค้ำ

บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม บริษัทฯมีนโยบายในการ
คัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ มีการรายงานผลการ
ประเมินคู่ค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ต่อเจ้ำหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทา
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายชาระหนี้ให้ตรงตามกาหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติกับเจ้าหนี้เสมือนพันธมิตรทางการค้า และไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

ต่อคู่แข่งขัน

บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน ด้วยการดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่ดี มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งไม่
แสวงหาความลับของคู่แข่งที่ไม่สุจริต และไม่กระทาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษั ทฯ ด าเนินธุ รกิ จโดยมุ่งเน้น ความรับผิ ดชอบต่อ สังคม ชุม ชน และสิ่ งแวดล้อ ม การปฏิ บัติ ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
และดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดการปลูกจิตสานึก
ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น
ต่อกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการ
ประเมิน ความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รั ปชั่น มีก ารรณรงค์ ประชาสัมพั นธ์อ ย่างต่อ เนื่อ ง เพื่อสร้า ง
จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ ห้ กั บ พนั ก งานทุ ก คน ตลอดจนมี ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผล และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนการกระทาใดๆ อันเป็นการสนับสนุน
ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ
บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistleblower Policy)โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน
สามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องต่างๆ เช่น การ
ทาธุรกรรม การเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางพิเศษที่กาหนดไว้ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะ
ไม่ทาให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายข้างต้นให้
พนักงานทุกรับทราบ พร้อมกับนาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
บริษัทฯ มีระเบียบการปฏิบัติและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย โดยสามารถผ่านช่องทางต่างๆได้
จดหมาย :

โทรศัพท์ :
เว็บไซต์บริษัท :

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด(มหาชน)
เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลบางหญ้าแพรก
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
02-385-9522 (เลขานุการบริษัท)
https://sahathaiterminal.com/whistleblowing/

สาหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถร้องเรียน และแจ้งแบะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านทางกล่อง
รับข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งแบะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้ร้องเรียน โดยจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบสวนต่อการกระทาผิดอันเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งแบะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

หมวดที่ 4
กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถื อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(http://www.sahathaiterminal.com)
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มี การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่เป็นส่วน
หนึ่งที่ปรากฏในรายงานประจาปีของบริษัทฯ งบการเงินดังกล่า วจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทยโดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูอย่างเพียงพอในงบการเงินซึ่งในการนั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งมีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการจัดให้มกี ารรายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ในรายงานประจาปี
(แบบ 56-2)
คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการ
ประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี ผ่านหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยในหัวข้อดังนี้ (1.) นโยบายและภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจ (2.) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3.) ปัจจัยความเสี่ยง (4.) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5.) ข้อพิพาททาง
กฎหมาย (6.) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น (7.) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8.) โครงสร้างการจัดการ (9.)การ
กากับดูแลกิจการ (10.) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11.) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12.)
รายการระหว่างกัน (13.) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (14.) การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดาเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุล ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
การก าหนดระเบี ย บปฏิ บั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี ก ารว่ า จ้ า งผู้ ต รวจสอบภายในที่ เ ป็ น อิ ส ระ รายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เ กี่ยวข้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารการเงิน การดาเนินงาน ทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบ มีการมีจัดทาแผนในการ
ป้องกัน แก้ไข และมีการติดตามผลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและ
นาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษั ทฯ ได้ก าหนดให้เลขานุ การบริ ษัทฯ มีห น้าที่ และความรั บผิด ชอบเกี่ ยวกั บด้า นนัก ลงทุ นสั มพัน ธ์ในการสื่อ สารและเปิด เผย
สารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ผ่านสื่อด้านต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นต้น
นักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด(มหาชน)
เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลบางหญ้าแพรก
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
02-386-8000 ต่อ 1401 (เลขานุการบริษัท)
โทรสาร :
02-386-8008
นอกจากนี้ บริษัทฯ กาหนดให้บุคคลผู้มีอานาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จาหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยงโยงกัน กาหนดวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น การแปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสานักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจาปีและงบการเงินรายใตรมาส แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป สาหรับการบริหารองค์กรกับสื่อมวลชน
กาหนดบุคคลผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมแนะนาตัวบริษัทฯต่อนักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ “IPO Road Show” บริษัทฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน
และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวั ตถุประสงค์เพื่อ
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจที่มา
ร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาหลังจากประกาศงบการเงินทุกๆไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
กิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company visit” บริษัทฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจ
ที่มาร่วมงาน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ ความ
เชื่อมั่น และความประทับใจให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางอื่นๆ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนาบริษัทฯ การให้ข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เพื่อให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจที่มา
ร่วมงานได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการ
แถลงข่าวต่างๆ เป็นต้น
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หมวดที่ 5
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
(Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้
ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้นา และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด โดยทั้ง 3 ท่าน เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จานวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งหมด
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการโดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอานาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอจากนี้บริษัทฯ มีโ ครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามทีแสดงไว้ในข้อโครงสร้าง
การจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอานาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝ่ายต่างๆ
ภายในบริษัท ตามความเหมาะสม
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 5 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร
การดารงตาแหน่งของกรรมการ เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราวให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตาแหน่งก่อน โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กำรประชุมคณะกรรมกำร
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษ
เพิ่มความจาเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มกี ารกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ
โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ กาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี 2560 โดยแจ้งคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
15 พฤศจิกายน 2559
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกัน โดยมีการแจ้งวาระการประชุม และพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวล
ความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ
ท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เ สียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุมจะถูกจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาครบถ้วนภายหลังมีการประชุมเสร็จ ตลอดจนมีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านมารับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ ได้กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมคณะกรรมการ โดยในการประชุมคณะกรรมการ ไม่
ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

กำรรำยงำนข้อมูล
1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนโดยทั่วไปอย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการวิเคราะห์และคาอธิบายอย่างมีเหตุผลในด้านผลการดาเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจน
ผลสาเร็จและอุปสรรคของกิจการ
2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
3. คณะกรรมการได้จัดทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาและเปิดเผยรายงานทางการเงินของ
กิจการเสนอไว้ในรายงานประจาปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
- ข้อกาหนดของกฎหมายที่กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
- ให้คายืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือ
ปฏิบัติโดยสม่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทางบการเงินของบริษัทฯ

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
คณะกรรมการ ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการทางานของกรรมการ
ที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
จึงมีการกาหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการ โดยกรรมการแต่ละท่าน ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทาหน้าที่กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมินวัดผลความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอก
และภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสาคัญต่อบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อกาหนดแผนการ
บริหารความเสี่ยงและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้อ งกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในอนาคต

แผนสืบทอดตำแหน่งกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ
สรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ การสรรหาเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคล
ทั้งจากภายในและภายนอก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้า
รับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการคัดเลือกที่กาหนด รวมถึงจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารตามแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตาแหน่ง บริษัทฯได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริ ษัทมหาชน
จากัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

62 /

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

กำรพัฒนำกรรมกำร และผู้บริหำร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบกากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกาหนดและสรรหาค่าตอบแทน
ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการ
แนะนาแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่ งเสริมให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายสุชิน รัตนศิริวิไล นายอังกูร ศรีสุนทร
และนางเสาวคุณ ครุจิตร ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2017

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจา นอกจากนั้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติ
ตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sahathaiterminal.com

จรรยำบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กาหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ ม
สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและ
แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
จะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดย
กาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจรวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่ง
ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย

ระบบกำรควบคุมภำยใน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กาหนดภาระหน้าที่อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มี
การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่ งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ในเรื่อง
ดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาและจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง
การกากั บดูแ ลให้ บริษั ทฯ และบริ ษัทย่ อยปฏิบัติ ตามกฎระเบี ยบของตลาดหลั กทรั พย์แ ห่งประเทศไทย โดยการดาเนิน งานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกากับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิ ดชอบ การดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถสรุป
เป็นประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแล
การบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อย
จานวน 3 บริษัท และบริษัทร่วม จานวน 1 บริษัท โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
เพื่อติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่าเสมอ ดังนี้

บริษัทย่อย
(1.)

(2.)

(3.)

บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด (“BBT”) มีตัวแทนกรรมการของบริษัท จานวน 3 ท่าน เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการใน BBT ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ และนางเสาวคุณ ครุจิตร และมีการแต่งตั้ง
นายทศพล เลิศพาณิชบุญ เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จากัด (“BCDS”) มีตัวแทนกรรมการของบริษัท จานวน 6 ท่าน
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการใน BCDS ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายสุชิน รัตนศิริวิไล นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นายอังกูร ศรีสุนทร นางเสาวคุณ ครุจิตร และนายบัญชัย ครุจิตร และมีการแต่งตั้งนายทศพล เลิศพาณิชบุญ เป็น
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จากัด (“BTS”) มีตัวแทนกรรมการของบริษัท จานวน 6 ท่าน เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการใน BTS ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายสุชิน รัตนศิริวิไล นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ นายอังกูร ศรีสุนทร
นางเสาวคุณ ครุจิตร และนายบัญชัย ครุจิตร

บริษัทร่วม
(1.)

บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จากัด (“BBS”) มีตัวแทนกรรมการของบริษัท จานวน 2 ท่าน เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการใน BBS ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล และนางเสาวคุณ ครุจิตร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจ การอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดาเนินงานต่างๆ การทา
รายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลด
ทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายที่มีการพิจารณา
อนุมัติไว้ ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
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กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายแนวทางการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกาหนดอย่างเคร่งครัด
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
ต้องไม่ทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานภายในควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์และห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาปีและควรรอคอย อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้น
ของบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจากั ดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จาเป็นเท่านั้น
5. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด และต้องส่งสาเนาให้เลขานุการบริษัท รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (วันที่เสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนครั้งแรก) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กรรมกำรและผู้บริหำร

จำนวนหุน้
ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน
2560

นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
นายสุชิน รัตนศิริวิไล
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นายอังกูร ศรีสุนทร
นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจิตร
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช
นายวชิรวิทย์ พานิชพงศ์ไพบูลย์

200,000
200,000
200,000
465,200
200,000
5,694,800
200,000
3,374,200
12,951,600
200,000
200,000
-

กำรเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงกำรถือครอง
หลักทรัพย์
ซื้อ
ขำย
-

จำนวนหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560
200,000
200,000
200,000
465,200
200,000
5,694,800
200,000
3,374,200
12,951,600
200,000
200,000
-

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มดารงตาแหน่ง
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจาทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่ วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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/ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มสี ่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทานโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลัก
จริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่
ขัด ขวางการแข่ งขัน อย่ างเป็น ธรรม เช่ น การแสวงหาข้ อ มูล ที่ ค วามเป็ น ความลั บ ของคู่ แข่ งทางการค้า การเรีย ก รั บ และไม่ ใ ห้
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติต ามกฎหมายหรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สานึกให้แก่
บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัท ฯ ได้
กาหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกทราบ โดยการเผยแพร่นโยบายการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์รั ปชั่น ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ของบริ ษัท (www.sahathaiterminal.com) และมีก ารรับแจ้งเบาะแสการทาจริ ต
คอร์รัปชั่นตามช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกาหนด
บริษัทฯ กาหนดนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistleblower Policy) เพื่อให้คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้ง
ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานรับทราบ ทาความเข้าใจ และนาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน
และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือ
สถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงาน
เด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดย
จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสาหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอัน
เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดาเนินการเยียวยาตามสมควร
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ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดาเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูก
จิตสานึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า
ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ มีกระบวนการ
จ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานค วามดีความชอบภายใต้
กระบวนการประเมินผลการทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
บริษัทฯ จัดให้สวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด
เช่น ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงิน
ช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีแก่บุคลากร โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานให้ได้มาตรฐานการส่งเสริมคุณ ภาพ
ชีวิตของบุคลากรในองค์กร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ
การกระทาที่ไม่ถูกต้องในบริษัทผ่านทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน และให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบารุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้
ตามปริมาณที่ กาหนดกับลูกค้า และหากมีการปรั บปรุงแผนการทางานที่มีความสาคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูก ค้าโดยคานึงถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตราฐาน ISO 14001 ที่บริษัทฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 (UKAS Management System) เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดาเนินการและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้การดาเนินงานของบริษัทมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การจัดพื้นที่ลานบรรจุให้เหมาะสมกับเวลาและเครื่องมือเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียงและฝุ่นแป้ง หรือ การ
กาหนดเวลาให้ลูกค้าเข้ามารับตู้คอนเทนเนอร์อย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียงจากการวางตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงการป้องกัน
หลีกเลี่ยง และควบคุมการดาเนินกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้
การสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข้ง โดยการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคม
โดยรวมตามแต่โอกาส ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา การซ่อมแซมรั้วโรงเรียน การจัดกิจกรรมบริจาคข้าวสาร เป็นต้น

8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและ
คุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการด้าน CSR อย่างจริงจัง บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนรอบข้างมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW For Beginner Award 2013 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้แก่บริษัทฯ ที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
โดยในปี 2560 บริษัทฯ ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำร (In Process) ได้แก่
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ตระหนักถึงความสาคัญและสร้างจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้วยการดาเนินงานตามระเบียบปฎิบัติที่ถูกต้องมีความปลอดภัยในทุกกระบวนการที่ให้บริการ
ด้านต่างๆ กับลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ
จานวนอุบัติเหตุที่พนักงานได้รับบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

0 ครั้ง

0 ครั้ง

2 ครั้ง

กิจกรรมการรณรงค์ประหยัดน้า ประหยัดไฟ บริษัทฯ มีก ารรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสานึกในการประหยัดน้า ประหยัดไฟ
ด้วยการปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักเที่ยงหรือช่วงเวลาที่ไม่มีการทางาน ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้น้าในกิจกรรม
ต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำของบริษัทฯ
กำรใช้ไฟฟ้ำ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

2,984,867
0.35 kWh/บาท

3,596,149
0.33 kWh/บาท

3,718,842
0.29 kWh/บาท

กิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานนาสิ่งของที่ ใช้งานแล้ว นากลับมาใช้ใหม่หรื อใช้ซ้า
(Reuse) เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า การนาบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุสิ่งของต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งมีการนาขยะ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยบริษัทฯ จัดถังขยะแยกตามประเภทของขยะตามจุดต่างๆภายในบริษัทฯ เพื่อคัด
แยกและรวบรวมขยะที่สามารถนาไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อจาหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการภายนอกต่อไป
การจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
พนักงาน เท่ากับ 0.53 ล้านบาท โดยมีจานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 20.32 ชั่วโมง/คน/ปี

68 /

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

2. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำร (After Process) ได้แก่
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ต่อสังคม และชุมชน โดยในปี 2560 บริษัทฯได้ร่วมพัฒนาสังคม และชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และซ่อมแซมสถานศึกษา

บริษัทฯ ตระหนักถึงการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ต่อเนื่องให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง โดยจัดมอบทุนการศึกษาเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เด็กในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนและ
เป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดท้องคุ้ง

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
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กิจกรรมบริจาคข้าวสารให้ชุมชน ปีที่ 2
บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้บริษัทฯ อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นมิตร บริษัทฯ จึงได้จัด
กิจกรรมบริจาคข้าวสาร จานวน 3,030 ถุง ให้แก่ชุมชนต่างๆ ณ บริเวณวัดแหลม ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอ พระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการช่วยเลือค่าครองชีพในครัวเรือนของชุมชน

กิจกรรมบริจาคตู้คอนเทนเนอร์เก่า
บริษัทฯ บริจาคตู้คอนเทนเนอร์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว จานวน 2 ตู้ ให้แก่ที่ว่าการอาเภอพระประแดง เพื่อใช้เป็นที่พักให้กับ
ประชาชนที่มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชน
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/กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการดูแลกากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอานาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่สอบทานความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเ ทศไทย
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ โดย
บริษัท ฯ ยึ ดแนวทางปฏิบั ติ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในปี 2557 มาประยุทต์ใช้ในการบริหารงาน ดังนี้

1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ มีการจัดทาแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารให้พนักงาน และ
บุคคลภายนอกรับทราบ รวมทั้งมีการเน้นย้าโดยให้ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบแนวปฏิบัติเป็นประจาทุกปี
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย สัดส่วนของกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจานวนกรรมการทั้งหมด เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ความเห็น การประเมินผลเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีการจัดทาผังโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อพนักงาน มีการกาหนดกระบวนการการสรรหา การพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
บริษัทฯ สื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมภายใน มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
จากหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กาหนดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่าย
บริหารเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Management)
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อรายงานผลการดาเนินงาน แผนงาน ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงต่างๆ ที่
อาจจะกระทบต่อเป้าหมาย และร่วมกันกาหนดแนวทางในการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ทาหน้าทีจ่ ัดทาคู่มือบริหารความเสีย่ ง ประเมินและทบทวนความเสี่ยง และกาหนดมาตรการและแผนบริหาร
ความเสี่ยงในการป้องกันหรือแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
บริษัทฯ ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายงานภายในบริษัทฯ เพื่อทบทวนถึงผลการ
ด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา ทั้ งที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และที่ มิ ใ ช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และรายงานผลการด าเนิ น งานให้
คณะกรรมการทราบอย่างสม่าเสมอ
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3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)
ฝ่ายบริ ห ารมีกาหนดแนวทางการจั ดการ และ/หรือการควบคุม เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้ นโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญทางลักษณะธุรกิจ ประสบการณ์ และการบริ หารจัดการที่ผ่านมาตามที่มีการประเมินความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ การควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน บริษัท ฯ มีมาตรการควบคุมที่กาหนด
เป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบ และ/หรือขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ
บริษัทฯ มีการวางแผนและกาหนดความเกี่ยวข้องกันในการใช้งานระบบงานสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้ความสัมพันธ์
และสามารถใช้ในการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลในระบบงานสารสนเทศไห้ รวมทั้งกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ระบบงานสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จัดทานโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อกาหนดและการเปิดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกัน และมี
จัดทานโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติงานที่สาคัญของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงมีการกาหนด
อานาจอนุมัติ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดาเนินงานได้อย่างสม่าเสมอ

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทฯ ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการลานวางตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ ผ่านทางทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ การแบ่งปันข้อมูลลงในพื้นที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (Share Drive) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างกัน
บริษัทฯ กาหนดช่องทางลับให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริ ตผ่านทางโทรศัพท์และ
กล่องรับข้อร้องเรียน รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลภายในและภายนอกทราบผ่านทางการติดป้ายประกาศภายในบริษัทฯ และ
หน้าบริษัทฯ ซึ่งช่องทางดังกล่าว เลขานุการบริษัทฯ สามารถรับทราบการรับแจ้งข้อมูลดังกล่าวโดยตรง และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5. ระบบกำรติดตำมประเมินผล (Monitoring Activities)
บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
และติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
บริษัทฯ กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และมีการชี้แจงสาเหตุที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด หากพบว่ามีความแตกต่างจากเป้า หมายที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญ มีการกาหนดแนวทาง
ดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมถึงมีการรายงานเกี่ยวกับงบการเงินและระบบการควบคุมภายในให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ฯ ทราบทุกไตรมาส และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตามผลการแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และได้ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุม
ภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และสามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่บุค คลดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อานาจ
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หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ใน
การสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทาการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ ดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงจุดบกพร่อง
ด้านระบบควบคุมภายในที่ตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด ได้มอบหมายให้นางสาว
กรกช วนสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ตามขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากการพิจารณาประวัติการทางาน
และประวัติการศึกษาของนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวกรกช วนสวัสดิ์ มีคุณสมบัติที่
เพียงพอที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา และประสบการณ์ทางาน
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/รำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหำชน)
ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. รำยได้และลูกหนี้กำรค้ำ
บริการขนส่งสินค้า
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกแก่บริษัท
สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) จากท่าเรือของ
บริษัทฯ ไปยังบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
และ/หรือโกดังสินค้าของบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด
(มหาชน)
ลูกหนี้การค้า
บริการตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินสินค้าระหว่าง
ประเทศแก่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
โดยใช้วิธีการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อผู้รับขนส่งสินค้า
เพื่อให้ได้ช่วงเวลาในการขนส่งสินค้าตามที่
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) ต้องการ
ลูกหนี้การค้า
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9.68

12.24

1.43

0.93

36.16

119.15

6.91

8.42

การให้ บริ การดั งกล่า วเป็น ไปตามการดาเนิ น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกาหนดราคา มีการกาหนดราคาตามการดาเนินธุรกิจปกติของ
ด้วยวิธี ต้นทุนบวกด้วยอัตราก าไรที่เ หมาะสม บริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

การให้ บริ การดั งกล่า วเป็น ไปตามการดาเนิ น
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกาหนดราคา
ด้วยวิธี ต้นทุนบวกด้วยอัตราก าไรที่เ หมาะสม
และเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน โดย
บริษัทฯ เพิ่งเริ่มมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวในปี
2559 โดยมีลูกค้ารายเดียวคือ บริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการกาหนดราคาตามการดาเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ทั้งนี้ ใน
อนาคต หากบริ ษั ท ฯ มี ลู ก ค้ า รายอื่ น เพิ่ ม เติ ม
บริษัทฯ จะดาเนินการให้มีการกาหนดราคาและ
เงื่ อ นไขทางการค้ า ที่ ท ากั บ บุ ค คลภายนอกให้
สอดคล้องกัน

ลักษณะรำยกำร

บริการให้การสนับสนุนแรงงานทีท่ ่าเรือ
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการสนับสนุนบุคลากรของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่ท่าเรือ
เพื่ออานวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้าแก่
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้การค้า
2. รำยได้อื่นและลูกหนี้อื่น
ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
รายได้อื่น
บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเรือของ
บริษัทฯ กับบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
ค่าสาธารณูปโภค
รายได้อื่น
บริษัทฯ ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับ
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
เพื่อการดาเนินงานด้านศุลกากร
ลูกหนี้อื่น

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

3.35

10.31

1.13

0.91

2.10

0.04

0.35

0.35

0.03

-

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

การให้ บริ การดั งกล่า วเป็น ไปตามการดาเนิ น
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเป็นการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการกาหนดราคาจากการประเมินต้นทุนกาลังคน
ที่ต้ อ งใช้ บ วกด้ ว ยอั ต ราก าไรที่ เ หมาะสมและ
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้
ให้บริการดังกล่าวกับบริษัทอื่นในปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการกาหนดราคาตามการดาเนินธุรกิจปกติของ
บริ ษัท ฯ และมี การก าหนดเงื่ อนไขทางการค้ า
ทั่วไป

ค่าธรรมเนี ยมดั งกล่าวเป็น ไปตามการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ โดยมี ก ารคิ ด ราคา
เทียบเคียงกับอัตราที่บุคคลภายนอกเรียกเก็บ
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
การให้บริการดังกล่าวทาเพื่อการบริหารต้นทุน
ร่ ว มกั น โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารคิ ด ราคาและมี
เงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการกาหนดราคาตามการดาเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในอดีต
ก่ อ นการน าบริ ษั ท ฯ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ ฯ จึงอาจจะมีการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่สะท้อนราคาและเงื่อนไข
ทางการค้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท ากั บ บุ ค คลภายนอก
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า รายการดั ง กล่ า วจะไม่ มี
นัยสาคัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะทาการประเมิน
ต้ น ทุ น ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น ของบริ ษั ท ฯ ในการ
กาหนดค่าบริการอินเตอร์เน็ตต่อไป

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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3. ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
บริการเครนบริเวณท่าเทียบเรือ
ต้นทุนค่าบริการ
บริษัทฯ ใช้เครนของบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด
(มหาชน) บนพื้นที่หมายเลข 6 ซึ่งบริษัทฯ เช่าช่วงจาก
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
ในการดาเนินธุรกิจ
เจ้าหนี้การค้า

ค่าวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่าเรือและเครื่องจักร
ค่าวัสดุ
บริษัทฯ ซื้อเหล็กจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด
(มหาชน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมท่าเรือ
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บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

1.06

-

2.12

-

0.35

0.17

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

การให้บริการดังกล่าวทาเพื่อการบริหารต้นทุน
ร่ ว มกั น โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารคิ ด ราคาและมี
เงื่ อ นไขทางการค้ า ตามที่ ต กลงร่ ว มกั น โดย
รายการข้างต้นจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อบริษัท สห
ไทย สตี ล ไพพ์ จ ากั ด (มหาชน) ต้ อ งการน า
สินค้าของตนขึ้นที่ท่าเรือของบริษัทฯ ผ่านการ
ขนส่ ง โดยใช้ เ รื อ สิ น ค้ า เทกอง ซึ่ ง ธุ ร กรรม
ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ไม่ บ่ อ ยและมี มู ล ค่ า ที่ ไ ม่ มี
นัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้
ปัจจุบั น บริษัท ฯ มิ ได้มี การเช่า เครนอื่น ๆ ใน
การกับบุคคลภายนอก นอกเหนือ จากเครนที่
เช่ า จากบริ ษั ท สหไทย สตี ล ไพพ์ จ ากั ด
(มหาชน) แต่ อย่างใด โดยการรเช่า เครนจาก
บุคคลภายนอกที่ท่าเรืออื่นอาจมีค่าเช่าแพงกว่า
อัตราที่เช่าในปัจจุบนั

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ (เป็ น
ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ แต่ เ ป็ น
ธุรกรรมซึ่งเกิดเป็นครั้งคราว) ในอดีตก่อนการนา
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึง
อาจจะมีการกาหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ซึ่ ง ไม่ ส ะท้ อ นราคาและเงื่ อ นไขทางการค้ า ที่
บริษัทฯ ทากับบุคคลภายนอก (ราคาเช่าอาจถูก
กว่าราคาที่เช่าจากบุคคลภายนอกที่ท่าเรืออื่น)
อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวมิได้มีนัยสาคัญ
ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และเป็ น
ธุรกรรมซึ่งเกิดเป็นครั้งคราว โดยในอนาคต หาก
รายการดังกล่าวมีมูลค่าที่มีนัยสาคัญ และ/หรือ
เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดเป็นประจา บริษัทฯ จะดูแล
ให้การทารายการเป็นไปตามนโยบายการเข้าทา
รายการระหว่างกัน
ค่าวัสดุดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้รับเหมา มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพื้นที่บริเวณท่าเรือ
และเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง
ทั้ ง นี้ การซื้ อ ขายเหล็ ก เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสค์ ต าม
ข้างต้นระหว่างทั้ง 2 บริษัทฯ มีการคิดราคา
เทียบเคียงกับอัตราที่บุคคลภายนอกเรียกเก็บ
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ลักษณะรำยกำร

4. ค่ำเช่ำที่ดนิ
ค่าเช่าที่ดิน (พื้นที่หมายเลข 1)
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ทาการเช่าช่วงที่ดินจานวน
25-1-25 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือจากบริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) ซึ่งบริษทั สหไทย สตีลไพพ์
จากัด (มหาชน) ได้ทาการเช่าพื้นที่ดังกล่าวมาจากบริษัท
แอคทู-ลั่ม จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ อย่างไรก็ตามตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ดิน
ดังกล่าวกับบริษัท แอคทู-ลั่ม จากัด ด้วยตนเอง จึงทาให้
ทั้ง 2 บริษัทไม่มรี ายการดังกล่าวระหว่างกันในปี 2559
เจ้าหนี้การค้า

ค่าเช่าที่ดิน (พื้นที่หมายเลข 6)
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทาการเช่าช่วงที่ดินจานวน
15-1-73 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้าปลอดอากรจาก
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท
สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) ได้ทาการเช่าพื้นที่
ดังกล่าวมาจากบุคคลภายนอก
เจ้าหนี้การค้า

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

-

-

97.20

-

-

13.38

-

6.74

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยในอดีต บริษัท สหไทย สตีล
ไพพ์ จากัด (มหาชน) ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ดิน
ด้ ว ยตนเองก่ อ นปล่ อ ยเช่ า ช่ ว งให้ กั บ บริ ษั ท ฯ
เนื่ อ งจากเดิ ม บริ ษั ท สหไทย สตี ล ไพพ์ จ ากั ด
(มหาชน) ต้องใช้ท่าเรือในการขนถ่ายสินค้าเพื่อ
การส่ ง ออก จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเช่ า ที่ ดิ น
ดังกล่าว และต่อมาเมื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ได้
เล็งเห็นถึงความสามารถในการพัฒนาธุรกิจโลจิ
สติ กส์ จึงได้มี ก ารขอเช่า ช่ วงในที่ ดิ นดั งกล่ า ว
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการท่าเทียบเรือ โดย
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาโดยตรงกั บ
บริษัท แอคทู-ลั่ม จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
ดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาค่าเช่าเป็นไปตามที่บริษัท
สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) กาหนดและ
เงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในอดี ต
ก่อนที่จะมีแผนการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทา
สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วกั บ บุ ค คลภายนอก
โดยตรง
ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้คงค้างค่าเช่าที่ดินกับ
บริ ษั ท สหไทย สตี ล ไพพ์ จ ากั ด (มหาชน) มา
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังไม่ได้ทาการชาระ
เงินดังกล่าวให้กับบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด
(มหาชน) อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายการข้างต้นจะ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะ
ดาเนินการชาระเงินเงินคืนให้กับบริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) ให้แล้วเสร็จภายหลัง
จากที่ น าบริ ษั ท ฯ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะดาเนินการ
ให้มีเทอมการค้าที่ปกติ กรณีที่จาเป็นจะต้องมี
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
ของบริษั ทฯ โดยราคาค่ าเช่า ที่ เกิ ดขึ้ นเป็น ไป เป็นการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคา
ตามที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
กาหนดและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าสาธารณูปโภค
บริษัทฯ ทาการซื้อไฟฟ้าจากบริษทั สหไทย สตีลไพพ์
จากัด (มหาชน) เพื่อใช้สาหรับการประกอบกิจการของ
บริษัท
เจ้าหนี้การค้า

6. เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ำย
เงินกู้ยืม
บริษัทฯ มีการกู้ยมิ เงินจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด
(มหาชน) เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในบริษัทฯ
ดอกเบี้ยจ่าย
เจ้าหนี้ค่าดอกเบี้ยจ่าย

7. ค่ำซื้อสินทรัพย์
ค่าวัสดุ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อเหล็กจากบริษัท สหไทย สตีล
ไพพ์ จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณท่าเรือของบริษัทฯ
เจ้าหนี้การค้า
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บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

8.83

0.55

20.71

0.33

50.00

-

2.01
0.17

1.83
-

22.14

20.41

22.50

-

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ค่าใช้จ่า ยสาธารณูปโภคเกิด ขึ้น เนื่อ งจากแต่
เดิมบริษัทฯ ใช้ไฟฟ้าในนามของบริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จากั ด (มหาชน) บนพื้นที่ ที่บริษัท ฯ
ทาการเช่าผ่านบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จากัด
(มหาชน) ตามสัญญาเช่าเดิม โดยกาหนดราคา
ซื้ อ ขายสาธารณู ป โภคตามที่ ต กลงร่ ว มกั น
อย่ า งไรก็ ตาม บริ ษัท ฯ ได้ ท าการแจ้ งโอน
เปลี่ย นชื่ อผู้ ใช้ ไฟฟ้า เป็น ชื่อ ของบริษั ทฯ แล้ ว
เสร็จในเดือนกันยายนปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในอดี ต
ก่อนที่จะมีแผนการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ จึ งอาจจะมี ก ารก าหนด
ราคาและเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่สะท้อนราคา
และเงื่ อนไขทางการค้ าที่ บริ ษั ทฯ ท ากั บบุ คคล
ภายนอก ทั้งนี้ ได้มีการทาการแจ้งโอนเปลี่ยนชื่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นชื่อของบริษัทฯ แล้วเสร็จในเดือน
กันยายน 2559

รายการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวเกิด
จากการที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการบริหาร
สภาพคล่องภายในบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งรายการดังกล่าวนี้เป็น
รายการที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีแผนการนาบริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ก่อนที่
จะมีแผนการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ จึ ง อาจจะมี ก ารก าหนดอั ต รา
ดอกเบี้ยซึ่งไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่แท้จริงของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนที่จะคืนเงิน
กู้ยืมดังกล่าวภายหลังที่นาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเสร็จ

ค่าวัสดุดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้รับเหมา มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ท่าเรือ
และเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ การซื้อขายเหล็กเพื่อวัตถุประสงค์ตาม
ข้างต้น มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท เค อำร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

1. รำยได้และลูกหนี้กำรค้ำ
บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์กับบริษัท เค
อาร์ ซี โลจิสติกส์ จากัด โดยคิดรายได้ค่าบริการงาน
ระวางเรือตามปริมาณสินค้าของบริษัท เค อาร์ ซี โลจิ
สติกส์ จากัด ที่ทาการขนส่ง
ลูกหนี้การค้า
บริการขนส่งสินค้า
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกแก่บริษัท เค อาร์
ซี โลจิสติกส์ จากัด จากท่าเรือของบริษัทฯ ไปยังบริษัท
เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จากัด และ/หรือโกดังสินค้าของเค
อาร์ ซี โลจิสติกส์ จากัด
ลูกหนี้การค้า
2. รำยได้อื่นและลูกหนี้อื่น
ค่าสาธารณูปโภค
รายได้อื่น
บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จากัด มีการพ่วงบริการกาจัด
ปลวกของบริษัทฯ ในปี 2558 ในขณะที่สาหรับปี 2559
บริษัทฯ มีการเปลี่ยนการเช่าที่ดินจากบริษัท เค อาร์ ซี โล
จิสติกส์ จากัด เป็นบริษัท เอ็มซี พรอพเพอร์ตี้ จากัด โดย
บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จากัด เป็นผู้รับผิดชอบชาระ
ค่าไฟฟ้าให้ระหว่างการดาเนินการด้านสัญญา

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

0.22

0.32

0.24

-

0.20

-

0.08

-

0.02

-

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

การให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามการด าเนิ น
ธุรกิจ ปกติข องบริ ษัทฯ โดยมี ก ารก าหนดราคา
ด้วยวิธีต้นทุนบวกด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสมและ
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า รายการ
ดั งกล่ า วมี ก ารก าหนดราคาตามการด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ และมี เ งื่ อ นไขทาง
การค้าทั่วไป

การให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามการด าเนิ น
ธุรกิจ ปกติข องบริ ษัทฯ โดยมี ก ารก าหนดราคา
ด้วยวิธีต้นทุนบวกด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสมและ
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า รายการ
ดั งกล่ า วมี ก ารก าหนดราคาตามการด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ และมี เ งื่ อ นไขทาง
การค้าทั่วไป

การให้ บ ริ ก ารดั งกล่ า วมี ก ารก าหนดราคาตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
ปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
มีการกาหนดราคาตามการปกติ และมีเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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3. ค่ำเช่ำที่ดนิ
ค่าเช่าที่ดิน (พื้นที่หมายเลข 4)
บริษัทฯ ได้ทาการเช่าช่วงที่ดินจานวน18-2-95 ไร่เพื่อ
ใข้ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือจากบริษัท เค อาร์
ซี โลจิสติกส์ จากัดซึ่งบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จากัด
ได้ทาการเช่าพื้นที่ดังกล่าวมาจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
เจ้าของพื้นที่ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับบริษัท เอ็มซี
พรอพเพอร์ตี้ จากัด ซึ่งเช่าพื้นที่ดงั กล่าวมาจากเจ้าของ
ที่ดินอีกครั้งหนึ่ง จึงทาให้ทั้ง 2 บริษัทจะไม่มรี ายการ
ดังกล่าวระหว่างกันอีกในปี 2560
4.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าเช่ารถตู้
บริษัทฯ เช่ารถตู้จากบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จากัด
เพื่อใช้สาหรับติดต่องานกับกรมศุลกากร
เจ้าหนี้การค้า
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บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

12.26

-

0.33

0.43

-

0.09

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยในอดีต บริษัท เค อาร์ ซี โลจิ
สติกส์ จากัด ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ดินด้วยตนเอง
ก่อนปล่อยเช่าช่วงให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ทั้งรายการ
ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ
อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้น
ไป บริษัทฯ ได้เ ข้าทาสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท
เอ็ ม ซี พรอพเพอร์ ตี้ จ ากั ด จึ ง ท าให้ จ ะไม่ มี
รายการระหว่างกันข้างต้นเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ ราคา
ค่าเช่าเป็นไปตามที่บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์
จากัด กาหนดและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็นการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ในอดีตก่อนที่จะมีแผนการนาบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยปั จ จุ บั น
บริ ษั ท ฯ ได้ ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วกั บ
บุคคลภายนอกโดยตรง

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

1. รำยได้และลูกหนี้กำรค้ำ
จาหน่ายน้ามัน
รายได้อื่น
บริษัทฯ จาหน่ายน้ามันให้กับบริษทั สหไทย
พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องปั่นไฟฟ้า
ลูกหนี้อื่น
2. รำยได้อื่นและลูกหนี้อื่น
จาหน่ายน้าดื่ม
รายได้อื่น
บริษัทฯ จาหน่ายน้าดื่มให้กับบริษัท สหไทย
พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เพื่อแจก
ให้กับพนักงาน
ลูกหนี้อื่น

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

0.06

-

0.03

-

0.07

0.13

-

-

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

รายการดังกล่าวกาหนดราคาอ้างอิงกับราคา
ตลาดและเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีราคาขายซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาดของน้ามันใน
ขณะนั้น และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

รายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

/
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3. ค่ำเช่ำที่ดนิ
ค่าเช่าที่ดิน
บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจากบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง
เพื่อการบริหารจัดการตู้คอนเทนนอร์
เจ้าหนี้การค้า

4. รำยกำรซื้อสินทรัพย์
ค่าซื้อสินทรัพย์
บริษัทฯ ซื้อตู้คอนเทนเนอร์จากบริษัท สหไทย พรอพ
เพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัดเพื่อปรับปรุงโกดัง
สินค้าให้เช่าแก่ผู้ประกอบการนาเข้า
เจ้าหนี้การค้า
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บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

2.00

-

11.00

-

10.28

10.82

10.69

7.89

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยในอดีต โดยมีการกาหนดราคา
และเงื่ อ นไขทางการค้ า ตามที่ ต กลงร่ ว มกั น
อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้ขายที่ดิน
ให้กับบริษัท เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
และบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินโดยตรงจากบริษัท เค2
แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จากัด จึงทาให้จะไม่มี
รายการเช่ าที่ ดิ น ระหว่ า งบริ ษั ท ฯกั บ บริษั ท สห
ไทยไทย พรอพเพอร์ ตี้ แอนด์ ดี เ วลลอปเม้ น ท์
จากัด อีก ทั้งนี้ ราคาค่าเช่าที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่
บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด กาหนดและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็ นการด าเนิ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษั ทฯ ในอดี ต
ก่อนที่จะมีแผนการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้คง
ค้างค่าเช่าที่ดินกับบริษั ท สหไทย พรอพเพอร์ ตี้
แอนด์ ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด มาอย่ างต่อเนื่ อง
โดยบริ ษั ทฯ ยั งไม่ ได้ ท าการช าระเงิ น ดั งกล่ า ว
ให้ กั บ บริ ษั ท สหไทย พรอพเพอร์ ตี้ แอนด์
ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จ ากั ด อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า
รายการข้ างต้ นจะเป็ นประโยชน์ ต่ อการด าเนิ น
ธุ ร กิ จ บริ ษั ทฯ ได้ มี การทยอยช าระเงิ น คื น จะ
ดาเนินการชาระเงินเงินคืนให้กับบริษัท สหไทย
พรอพเพอร์ ตี้ แอนด์ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จ ากั ด
ให้ แล้ วเสร็ จภายหลั งจากที่ น าบริ ษั ทฯ เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ โดยในอดี ต โดยมี ก าร
กาหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง
ร่วมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็ นการด าเนิ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษั ทฯ ในอดี ต
ก่อนที่จะมีแผนการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์ฯ จึงอาจจะมีการกาหนดราคา
และเงื่ อนไขทางการค้ า ซึ่ งไม่ สะท้ อนราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯ ทากับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ กรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
บริษัทฯ จะดาเนินการเปรียบเทียบราคาตลาดของ
สิ นทรั พ ย์ และราคาซื้ อขายสิ นทรั พย์ ป ระเภท
เดี ยวกั นจากบุ คคลอื่ น โดยจะพิ จารณาเข้ าท า
รายการเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

ลักษณะรำยกำร

5. รำยกำรขำยสินทรัพย์
ค่าขายสินทรัพย์
บริษัทฯ ขายตู้คอนเทนเนอร์เก่าให้กับบริษัท สหไทย
พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ลูกหนี้อื่น

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

0.10

-

0.11

-

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

รายการขายสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามการ
ดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยในอดีต โดยมี
การกาหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตก
ลงร่วมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็ นการด าเนิ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษั ทฯ ในอดี ต
ก่อนที่จะมีแผนการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึ งอาจจะมีการกาหนดราคา
และเงื่ อนไขทางการค้ า ซึ่ งไม่ สะท้ อนราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯ ทากับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ กรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
บริษัทฯ จะดาเนินการเปรียบเทียบราคาตลาดของ
สิ นทรั พ ย์ และราคาซื้ อขายสิ นทรั พย์ ป ระเภท
เดี ยวกั นจากบุ คคลอื่ น โดยจะพิ จารณาเข้ าท า
รายการเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ลักษณะรำยกำร

1. ค่ำเช่ำที่ดนิ
ค่าเช่าที่ดิน
บริษัทฯ ได้ทาการเช่าที่ดินจานวนประมาณ 10 ไร่จาก
บริษัท เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จากัด ที่บริเวณ
ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการบริหารจัดการตู้คอนเทนนอร์
เจ้าหนี้อื่น

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

10.00

6.00

-

0.50

ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า รายการ
ของบริ ษั ท ฯ โดยราคาค่ า เช่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ไป ดังกล่าวเป็นการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ตามที่บริษัท เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จากัด และมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
กาหนดและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ
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2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าสาธารณูปโภค
บริษัทฯ ได้ทาการซื้อสาธารณูปโภคจากบริษัท เค2
แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จากัด บนพื้นที่เช่า
เจ้าหนี้อื่น

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

-

0.40

-

0.08

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

รายการดังกล่าวเป็นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
สัญญาเช่าที่ดินที่ทากับที่บริษัท เค2 แหลมฉบัง
พร็ อ พเพอร์ ตี้ จากั ด โดยคิ ด ตามค่ า น้ าประปา
และไฟฟ้าที่ใช้จริง บนอัตราที่ใกล้เคียงกับราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็นการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลักษณะรำยกำร

ค่าที่บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทฯ ได้ทาการว่าจ้างบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็นทีปรึกษา
ทางการเงินในการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
เจ้าหนี้อื่น
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บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

0.50

-

0.50

-

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

การว่าจ้างบริการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนา
บริ ษั ท ฯ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า รายการ
ดั ง กล่ า วมี ร าคาและเงื่ อ นไขทางการค้ า ปกติ
ทั่วไป

ผู้ถือหุ้นอื่น
ลักษณะรำยกำร

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการกู้ยมิ เงินจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์
จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ลงทุนโครงการบริหารจัดการตู้
คอนเทนเนอร์โดยแบ่งเป็นการกูย้ มื จากผู้ถือหุ้นแต่ละ
ราย ดังนี้
บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จากัด
นายสมชัย ครุจิตร
นางดวงตา จงยั่งยืนวงศ์
นายหลิ่มเซียม อัมภาพันธุ์กิจ
นางสุนันทา ลามาติพานนท์
นางเบญจวรรณ เอกนิยม
นายอนันตชัย คุณานันทกุล
นายคันฉัตต์ ตัณฑ์ไพโรจน์
นายวรวุฒิ ลามาติพานนท์
นางสุรีย์ คณิตนันทรักษ์
นางศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์
นายศรัณย์ สุตันติวรคุณ
นางสาวขวัญชนก ขุนไกร
นางหนูแดง ยศเรืองศา
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายคิดที่อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ตาม
สัดส่วนเงินให้กู้ยืมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 31ธันวำคม 2560

-

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
1.24

ควำมจำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

รายการกู้ยื มเงิ นและดอกเบี้ยจ่ ายดังกล่าวเกิ ด
จากการที่ บริ ษัท ฯ กู้ ยืม เงิ น จากผู้ ถือ หุ้ นเพื่อ ใช้
ลงทุนในโครงการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์
ตามมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 1/2560
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเงินกู้อยู่ในรูปของ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อ
ปี ซึ่ งใกล้ เ คี ย งกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ของวงเงิ น กู้ ที่
บริษัทฯ มีอยู่กับสถาบันการเงิน และมีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นภายในระยะเวลา 18 เดือน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า รายการ
ดั ง กล่ า วเป็ น การรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทาง
การเงินจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
นาเงิ นกู้ยืม ดังกล่ าวมาใช้เ ป็นเงิ นทุนส าหรั บ
โครงการบริหารจัดการตู้ค อนเทนเนอร์ และ
อัตราดอกเบี้ ยที่ชาระเป็น อัตราปกติสาหรั บ
การกู้ ยื ม เงิ น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี
ความสมเหตุ ส มผลและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
บริษัทฯ
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ควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทฯ มีการรายงานรายการระหว่างกันของบริษัท สาหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัท สาหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ในกรณีทกี่ ฎหมายกาหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นในการทารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
ทั้งนี้ สาหรับการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้กาหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ
ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ในอนาคต หากมีการเข้าทารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าทารายการดังกล่าวจะต้องเป็นการทารายการที่บริษัทฯ ได้คานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
กาหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทา
หน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและ
ความสมเหตุสมผลของการทารายการเป็นประจาทุกไตรมาส
อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติแ ละรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกัน
อื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจาเป็นของ
การทารายการก่อนทารายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่งหรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย โดยใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
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/รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทา การเปิดเผย และการนาเสนองบการเงินของ
บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทาขึ้นโดยถูกต้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การจัดทางบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยใช้ดุลยพินิจ อย่างระมัดระวังในการเลือกใช้
นโยบายบัญชี การประมาณการที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและ
ประมาณการดีที่สุดในการจัดทา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่สอบทานนโยบายการ
บัญชีและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน ระบบ
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณา การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อมิ
ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญในการนี้ ความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆที่มี
ประสิทธิผล เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ ตลอดจน เพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานการทาง
เงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

( นายยุทธ วรฉัตรธาร )
ประธานกรรมการ

( นางเสาวคุณ ครุจิตร )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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/รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด
และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางวิไล
2. นายยุทธ
3. นายวิทิต

ฉัททันต์รัศมี
วรฉัตรธาร
ลีนุตพงษ์

ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิบั ติภ าระกิ จตามที่ ไ ด้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และตามกฏบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจ
สอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดีโดยให้ความสาคัญกับการสอบทานงบทางการเงิน ความ
ถูกต้องและความมีประสิทธิผลของเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้อง สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติตาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินโดยสอบถาม
ผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ในงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินที่ มี
ผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทางบการเงินเป็นไปตามข้อกาหนดของกฏหมายและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และหลักการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อ งกับผู้สอบบัญชีว่ า
งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี
2. การประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลมิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อ
กฏระเบียบ กฏหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมให้ข้อแนะนาแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความรัดกุมรอบคอบและถูกต้อง ตลอดจนให้มีการติดตามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติ งานเป็นไปอย่ างมี ประสิ ทธิภ าพและเกิดประสิท ธิผล โปร่งใส
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบภายในจาก
สานักงานตรวจสอบอิสระภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
3. การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่ใน
การสอบทานการปฏิบัติตามระเบี ยบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และติดตามการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง ตลอดจนการรายงานการ
ประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
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4. การสอบทานการป้องกันการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแนวปฎิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยทางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เพื่อกาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ และสื่อสารให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีความเข้าใจ
และตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดาเนินการติดตามการรับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทาผิดในรอบปีที่ผ่านมา
5. 5.การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความสาคัญและระมัดระวังต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง ประเมินและทบทวน
ความเสี่ยงและกาหนดมาตรการและแผนบริหารความเสี่ยงในการป้องกันหรือแก้ไข และนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท
ฯ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลในการทา
รายการนั้นๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่า
สอบบัญชีประจาปี โดยพิจารณาประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพงาน และความเป็นอิสระ รวมถึงความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชีที่เสนอมาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิจของบริษัทฯ โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อเห็นชอบและนาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 โดยอนุมัติแต่งตั้ง
ให้นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยสรุป จากการดาเนินงานข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความ ถูกต้อง และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการกากับกิ จการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งทาให้
เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และธารงไว้ซึ่งองค์กรที่มีการกากับกิจการที่ดี

( นางวิไล ฉัททันต์รัศมี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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/รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
ประจำปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายวิทิต

ลีนุตพงษ์ (กรรมการอิสระ)

ดารงตาแหน่ง

2.
3.
4.
5.

วรฉัตรธาร (กรรมการอิสระ)
ฉัททันต์รัศมี (กรรมการอิสระ)
รัตนศิริวิไล (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
ครุจิตร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง

นายยุทธ
นางวิไล
นายวิจิตร
นางเสาวคุณ

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหา และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของงานที่ได้ดาเนินการ ดังนี้
กำรสรรหำ : พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเสนอแต่งตั้ง
กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ เพื่อเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนาเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยเห็นว่า กรรมการดังกล่าวมีความรู้
ความสามารถ มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนช่วยสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการ การให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
กำรกำหนดค่ำตอบแทน : พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น ได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
มีความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

( นายวิทิต ลีนุตพงษ์ )
ประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
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/รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปี 2560
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2560
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นายยุทธ
วรฉัตรธาร
ดารงตาแหน่ง
2. นางวิไล
ฉัททันต์รัศมี
ดารงตาแหน่ง
3. นายบัญชัย
ครุจิตร
ดารงตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งมีส่วนสาคัญที่จะช่วย ส่งเสริมให้การดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจนเป็น การลดผลกระทบ สร้างโอกาสและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกากับดูแลพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงที่สาคัญ
รวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและ
ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณา กากับดูแล และติดตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ทางานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มีพิจารณาการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ แล้วมอบหมายให้
ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบกาหนดมาตรการและแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินแผนงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จะรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในทุกๆ 3 เดือน
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการแต่งตั้งหน่วยงานกากับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Unit) เป็นผู้มีหน้าที่รวบรวบ ติดตามข้อกฎหมายใหม่และการประเมิน
ความสอดคล้องในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทราบอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดาเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดังที่สรุปไว้ข้างต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการกากับดูแล และติดตามความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจขององค์กรที่
กาหนดไว้ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

( นายยุทธ วรฉัตรธาร )
ประธานกรรมการบริการความเสี่ยง
บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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/วิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ผ่ำนมำ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นการ
ให้บริการซึ่งครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้า (Logistics Solution Provider) โดยปัจจุบันรายได้จาก
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ
1.
2.
3.
4.

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก (In-land Transportation Business Unit)
รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Rental Area and Warehouse Business Unit)
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ (Other Service Business Unit)

ทั้งนี้ รายได้ของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวรวมกัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.48 และร้อยละ 98.45 และร้อยละ 98.59 ของรายได้
รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560 ตามลาดับ โดยรายได้รวมในงวดดังกล่าวเท่ากับ 853.88 ล้านบาท 1,097.43
ล้านบาท และ 1,364.56 ล้านบาท ตามลาดับ
รายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 243.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.52 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรและรายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ทางบกที่เติบโตขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินงานให้บริการบริหารจัดการตู้เปล่า (Container Depot) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 โดยใน
อดีตบริษัทฯ ไม่เคยมีการให้บริการสาหรับธุรกิจดังกล่าว
รายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 264.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.51 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้สินค้าของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและ
พื้นที่เก็บตู้สินค้า และคลังสินค้าปลอดภาษีที่บริษัทได้เริ่มให้บริการตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่ง
รวมทั้งธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก และธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
กาไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560 เท่ากับ 24.75 ล้านบาท 73.62 ล้านบาท และ 37.50 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.90 ร้อยละ 6.71 และร้อยละ 2.75 ของรายได้รวม ตามลาดับ
กาไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 48.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 197.42 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีรายได้จากการดาเนินงานจากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร การให้บริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้ง
บริษัทฯ ยังมีผลประโยชน์ภาษีเงินได้เกิดขึ้นในปีดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนสาหรับกิจการขนถ่ายสินค้าสาหรับเรือเดินทะเล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2559 สิ้นสุดปี 2567
กาไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 36.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.06 จากงวดเดียวกันของปี2559 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากท่าเรือภายในประเทศที่เพิ่งเปิดดาเนินการของบริษัทย่อยยังมีปริมาณตู้สินค้าเข้ามาใช้บริการไม่เต็มที่ ส่งผลให้ผล
ประกอบการขาดทุน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้ นที่ท่าเรือและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจ
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
คาอธิบายผลการดาเนินงาน เป็นคาอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตสาหรับผลการดาเนินงานงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560 เท่ากับ 840.88 ล้านบาท 1,080.48 ล้านบาท
และ 1,345.33 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายได้จากการให้บริการสามารถจาแนกเป็นรายบริการ ดังนี้

รำยกำร
บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ1
รายได้จากการให้บริการ
หมายเหตุ :

1.

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
75.98
697.03
82.89
921.42
85.28 1,022.27
95.23
7.08
46.47
5.53
58.02
5.37
103.83
7.72
45.74
5.44
53.83
4.98
124.01
9.22
51.64
6.14
47.22
4.37
840.88 100.00 1,080.48 100.00 1,345.33 100.00

บริการที่เกีย่ วเนื่องอื่นๆ รวมถึง ค่าบริหารจัดการสาหรับการให้บริการดูแลสินค้าในโกดังสินค้าของลูกค้า รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เป็นต้น

รายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 239.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.49 จากงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1. รายได้จากบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณตู้สินค้าจากเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งที่เข้ามาใช้บริการที่ท่าเรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 298,795 ทีอียู (Twenty-foot Equivalent Units
หรือหน่วยเทียบเท่าตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานความยาว 20 ฟุต) ในงวดการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 เป็น 400,117 ทีอียู หรือเพิ่มขึ้น 101,322 ทีอียู คิดเป็นร้อยละ 33.91 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากกิจกรรม
ให้บริการบริหารจัดการตู้เปล่า (Container Depot) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร
เพิ่มขึ้น โดยได้มีการเริ่มให้บริการดังกล่าวกับลูกค้าในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559
2. รายได้จากบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมีการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
ระหว่างท่าเรือของบริษัทฯ และท่าเรือแหลมฉบังในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยในอดีต บริษัทฯ ให้บริการสาหรับธุรกิจ
ดังกล่าวเฉพาะในเขตบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น
3. รายได้จากบริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริษัทฯ มีลูกค้า
สาหรับให้บริการเช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้น และเริ่มมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการเต็มปีในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
รายได้จากการให้บริการในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 264.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.51 จากงวดเดียวกัน
ของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1. รายได้จากบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณตู้สินค้าจากเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งที่เข้ามาใช้
บริการที่ท่าเรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 254,509 ทีอียู ในปี 2559 เป็น 345,704 ทีอียู หรือเพิ่มขึ้น 91,195 ทีอียู คิดเป็นร้อยละ
บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน)
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35.83 โดยเกิดจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ บางรายเปลี่ยนวิธีจากการนาเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาเทียบท่าเรือ
ของบริษัทฯ โดยตรงเป็นไปเทียบท่าเรือแหลมฉบัง และนาใช้เรือขนส่งสินค้าชายฝั่งขนสินค้าเพื่อมาเทียบท่าเรือของบริษัทฯ
แทน ประกอบกับบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด เริ่มเปิดให้บริการท่าเรือในช่วงปลายปี 2559 อีกทั้งการ
ให้บริการจัดการขนส่งเรือบาร์จกับท่าเรืออื่นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น
2. รายได้จากบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมีการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
ระหว่างท่าเรือของบริษัทฯ และท่าเรือแหลมฉบังในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยในอดีต บริษัทฯ ให้บริการสาหรับธุรกิจ
ดังกล่าวเฉพาะในเขตบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น ทาให้บริษัทฯ ไม่มีรายได้สาหรับส่วนงานที่เพิ่มขึ้น
3. รายได้จากบริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าสาหรับให้บริการเช่าคลังสินค้า
เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2559 รวมถึงเริ่มให้บริการเช่าคลังสินค้าปลอดอากรในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 แก่ผู้ประกอบการรถยนต์
รายหนึ่ง
4. บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เพิ่มขึ้น ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ
เพิ่งเริ่มมีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2559 และยังมีรายได้ดังกล่าวช่วงเดียวกันของปีก่อนไม่
มากเนื่องจากเพิ่งเริ่มดาเนินธุรกิจ

1. รำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือเชิงพำณิชย์ครบวงจร
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คิดเป็นร้อยละ 82.89 ร้อยละ 85.28 และ
ร้อยละ 75.98 ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560 ตามลาดับ โดยรายได้จาก
ธุรกิจดังกล่าว เกิดจากการดาเนินงานที่ท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยสามารถให้บริการเทียบท่าได้ทั้งสาหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และเรือ
ขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) ทั้งนี้ ท่าเรือของบริษัทฯ แบ่งเป็นท่าเทียบเรือสาหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จานวน 1 ท่า (หน้า
กว้างประมาณ 170 เมตร) และท่าเทียบเรือสาหรับเรือสินค้าชายฝั่ง จานวน 2 ท่า (หน้ากว้างประมาณ 65 เมตรต่อ 1 ท่า) และ
นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ
51.00 ของทุนจดทาเบียนชาระแล้วทั้งหมด ได้ มีการให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่งอีกจานวน 1 ท่า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงกับท่าเรือของบริษัทฯ
สาหรับงานบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการให้บริการสาหรับเรือ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และรายได้จากการให้บริการสาหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) โดยทั้ง 2 กิจกรรมสามารถ
แบ่งวิธีการคิดรายได้ได้เป็นหลายขั้นตอน อาทิ รายได้ค่าผ่านทาง รายได้ค่ายกขนย้ายสินค้าและตู้สินค้า รายได้ค่าขนยกสินค้าหน้าท่า
รายได้จากการขนย้ายตู้ภายในท่าเรือ เป็นต้น โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีปริมาณตูส้ ินค้าที่ได้ให้บริการสาหรับเรือ
ทั้ง 2 ประเภท รวมถึงปริมาณตู้สินค้าที่เกิดจากการขายพื้นที่บนเรือ (Slot) ให้แก่ท่าเรืออื่น ดังนี้

รำยกำร
จานวนตู้สินค้าที่ให้บริการ - ตู้ที่มีสินค้า
จานวนตู้สินค้าที่ให้บริการ - ตู้เปล่า
รวมจานวนตูส้ ินค้าที่ให้บริการ

31 ธันวำคม 2558
ทีอียู
258,747
40,048
298,795

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559
ทีอียู
355,473
44,644
400,117

31 ธันวำคม 2560
ทีอียู
409,343
44,554
453,897

โดยบริษัทฯ มีจานวนตู้สินค้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจานวนตู้สินค้าเพิ่มขึ้นจากการขายพื้นที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (Slot) บนเรือขนส่งสินค้า
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ชายฝั่งส่วนที่ว่างจากการให้บริการลูกค้า ของบริษัทฯ สาหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้าจากท่าเรือแหลมฉบังมาที่กรุงเทพฯ
(Inbound) ให้แก่ท่าเรือใกล้เคียงกับท่าเรือของบริษัทฯ เพื่อเป็นการบริหารจัดการการใช้งานเรือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจุบัน
ลูกค้าหลักในส่วนนี้คือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จากัด (“TPT”) ซึ่งบริหารจัดการท่าเรือ TPT โดยบริษัทฯ ขยายการ
ให้บริการในส่วนนี้ไปยังท่าเรือใกล้เคียงอื่นๆ นอกจากนี้ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังมีจานวนตู้สินค้าที่ให้บริการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยนอกจากกลยุทธ์การใช้พื้นที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแล้ว จานวนตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นยังเกิดจากการที่ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด มีการเริ่มดาเนินงานเชิงพาณิชย์ตั้งแต่
ปลายปี 2559 ส่งผลให้ปริมาณตู้สินค้าเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้อื่นๆ จากกิจกรรมบริเวณท่าเรือได้แก่ รายได้จากการให้บริการบรรจุและการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Container
Freight Station) ซึ่งได้แก่การนาสินค้าออกจากตู้สินค้า และการบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า เพื่อการส่งออก รวมทั้งรายได้จากการให้บริการ
ซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) ซึ่งรวมถึงการให้บริการทาความสะอาด ซ่อมบารุง และการดาเนินงานเกี่ยวกับตู้คอนเนอร์
เปล่า เป็นต้น
ทั้งนี้ รายละเอียดรายได้จากการให้บริการบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร ตามลักษณะการให้บริการย่อยสามารถแบ่งได้ ดังนี้

รำยกำร
รายได้จากการให้บริการสาหรับเรือขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (Feeder)
รายได้จากการให้บริการสาหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง
(Barge)
รายได้จากการให้บริการบรรจุและเปลี่ยนถ่ายสินค้า
(Container Freight Station)
รายได้จากการให้บริการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์
(Container Depot)
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบ
วงจรรวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
172.34 24.72
225.47 24.47
172.36 16.86
457.57

65.65

544.86

59.13

689.60

67.46

67.12

9.63

85.02

9.23

70.01

6.85

-

-

66.07

7.17

90.30

8.83

697.03 100.00

921.42 100.00

1,022.27 100.00

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 224.39 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 32.19 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้สินค้าจากเรือขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศและเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งที่เข้ามาใช้บริการที่ท่าเรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 298,795 ทีอียู ในงวดการดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 เป็น 400,117 ทีอียู หรือเพิ่มขึ้น 101,322 ทีอียู คิดเป็นร้อยละ 33.91 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการ
ให้บริการบรรจุและเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Container Freight Station) เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงรายได้
จากการให้บริการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเริ่มดาเนินธุรกิจดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี
2559
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 100.85 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 10.95 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักและเหตุการณ์ที่สาคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการสาหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ บางรายเปลี่ยนวิธี
จากการนาเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาเทียบท่าเรือของบริษัทฯ โดยตรงเป็นไปเทียบท่าเรือแหลมฉบัง และนาใช้เรือ
ขนส่งสินค้าชายฝั่งขนสินค้าเพื่อมาเทียบท่าเรือของบริษัทฯ แทน ประกอบกับบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด เริ่มมี
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รายได้จากการดาเนินงานในช่วงดังกล่าวเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ไม่มีการดาเนินงาน เนื่องจากอยู่
ระหว่างการก่อสร้างท่าเรือ
2. บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการสาหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศลดลง เนื่องจากสายการเดินเรือที่เป็นลูกค้ารายใหญ่
รายหนึ่งย้ายไปใช้บริการที่ท่าเรือแห่งอื่นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้รายได้
จากการให้บริการบรรจุและเปลี่ยนถ่ายสินค้า (CFS) ซึ่งเป็นบริการต่อเนื่องลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถหา
ลูกค้าสายการเดินเรือรายใหม่จานวน 2 สายการเดินเรือเพื่อเข้ามาทดแทนรายได้จากลูกค้าที่หายไป โดยทั้ง 2 สายการเดินเรือ
ได้เริ่มเข้ามาใช้บริการกับริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน 2560 และกลางเดือนพฤษภาคม 2560
3. บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากเพิ่งเริ่มมีการให้บริการดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 2
ปี 2559

2. รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทำงบก
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 5.53 ร้อยละ 5.37 และร้อยละ 7.08 ของรายได้จาก
การให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ตามลาดับ โดยรายได้จากธุรกิจดังกล่าว เกิดจากการ
ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกโดยใช้รถบรรทุกขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งภายในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากท่าเรือของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไปกลับบริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง และจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังบริเวณที่เก็บสินค้าของ
ลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบุคคคลภายนอกให้ดาเนินงานดังกล่าวทั้งหมด
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 11.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 24.86 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ เริ่มมีการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
ระหว่างท่าเรือของบริษัทฯ และท่าเรือแหลมฉบังในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยในอดีต บริษัทฯ ให้บริการสาหรับธุรกิจดังกล่าว
เฉพาะในเขตบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 37.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 64.13 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สายการเดินเรือรายใหญ่มี
ความต้องการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากกว่าปริมาณของเรือ ซึ่งผ่านท่าเรือของบริษัทฯ จึงได้มีการใช้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ทาง
บกกับบริษัทฯ เพิ่มเติม ประกอบกับบริษัทฯ เริ่มมีการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกระหว่างท่าเรือของบริษัทฯ และท่าเรือ
แหลมฉบังในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จึงยังไม่มีรายได้สาหรับส่วนงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงหกเดือนแรกของปี 2559

3. รำยได้จำกกำรให้บริกำรพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้ำ
รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 5.44 ร้อยละ 4.98 และร้อยละ 7.72
ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ตามลาดับ โดยรายได้จากธุ รกิจดังกล่าว
เป็นการให้บริการพื้นที่ลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังจัดเก็บสินค้ากับลูกค้า ซึ่งมีทั้งเขตพื้นที่ให้บริการตามปกติ ซึ่งให้บริก ารกับ
ลูกค้าทั่วไป และเขตให้บริการซึ่งปลอดภาษีอากร (Free zone) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่ งเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารภาษีจากการนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์
รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 8.09 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 17.68 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 บริษัทฯ
มีลูกค้าสาหรับให้บริการเช่าคลังสินค้าซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการตามปกติเพิ่มขึ้น และเริ่มมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการเต็ มปีใน
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 50.00 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 92.89 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ มีลูกค้าราย
ใหม่จานวน 4 ราย เข้ามาใช้บริการเช่าคลังสินค้าซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการตามปกติเพิ่มเติม ทาให้มีการรับรู้รายได้การให้บริการจาก
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ลูกค้าดังกล่าวเต็มงวดการดาเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง ได้ก่อสร้างคลังสินค้าในเขตปลอดอากรให้กับ ผู้ประกอบการรถยนต์ราย
หนึ่ง โดยมีการรับรู้รายได้เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จึงทาให้มีรายได้รวมสาหรับกิจกรรมการดาเนินงานนี้เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีรายได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น

4. รำยได้จำกกำรให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คิดเป็นร้อยละ 6.14 และร้อยละ 4.37 และร้อยละ 9.22
ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ
ลูกค้า รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ รายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เป็นต้น
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 4.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.57 จาก
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริหารจัดการสาหรับการให้บริการดูแลสินค้า ใน
โกดังสินค้าของลูกค้า รายหนึ่งลดลง เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเป็น
ตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เพิ่มขึ้นเป็นจานวน 36.16 ล้านบาท โดยเริ่มมีบริษัทฯ เริ่มมีการทาธุรกิจ
ดังกล่าวและเริ่มมีรายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 76.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 162.62
จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้ บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ (Freight Forward) จาก 36.16 ล้านบาท เป็น 119.13 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เพิ่งเริ่มให้บริการดังกล่าวในเดือนมีนาคม
2559 และยังมีรายได้จากธุรกิจข้างต้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับงวดการดาเนินงานปัจจุบัน

ต้นทุนบริกำร

ต้นทุนบริการในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 677.28 ล้านบาท 844.67 ล้านบาท และ 1,102.92
ล้านบาท ตามลาดับ โดยต้นทุนบริการสามารถสรุปได้ ดังนี้

รำยกำร
ค่าระวางและขนถ่ายสินค้า
ค่าเช่าเรือและอุปกรณ์
ค่าเช่าพื้นที่ท่าเรือ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าบริการซ่อมล้างตูค้ อนเทนเนอร์
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
ค่าเช่ารถเครน
วัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ1
ต้นทุนบริการรวมก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนบริการรวมหลังค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
225.55 33.30
317.21 37.55
430.43 39.03
136.78 20.20
150.34 17.80
206.09 18.69
107.13 15.82
119.56 14.15
161.27 14.62
67.93
10.03
74.50
8.82
86.07
7.80
36.54
5.40
27.42
3.25
30.97
2.81
27.15
3.21
31.33
2.84
19.15
2.83
25.22
2.99
31.92
2.89
10.77
1.59
12.50
1.48
13.15
1.19
1.34
0.20
2.49
0.29
1.84
0.17
14.05
2.07
18.69
2.21
22.96
2.08
619.24 91.43
775.08 91.76 1,016.03 92.12
58.04
677.28

8.57
100.00

69.59
844.67

8.24
100.00

86.89
1,102.92

7.88
100.00

หมายเหตุ : 1. อื่นๆ รวมถึง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าบริการขุดลอกหน้าท่า เป็นต้น
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ต้นทุนบริการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าระวางและขนถ่ายสินค้า ค่าเช่าเรือและอุปกรณ์ ค่าเช่าพื้นที่ท่าเรือ เงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าบริการซ่อมล้างตู้คอนเทนเนอร์ ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมและค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย เป็นหลัก โดยต้นทุนดังกล่าวรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 96.14 ร้อยละ 96.01 และร้อยละ 96.56 ของต้นทุนบริการรวมสาหรับ
งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 ตามลาดับ
ต้นทุนบริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 167.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.71 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นประจาปี และการจ่ายโบนัส
เพิ่มขึ้นตามอัตรากาลังคนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าระวางและขนถ่ายสินค้า และค่าเช่าเรือและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งมีค่าบริการซ่อมล้างตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มขึ้นจากการเริ่มให้บริการบริหารจัดการตู้เปล่า ( Container
Depot) ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นมา
ต้นทุนบริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 258.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.57 จากงวดเดียวกันของปี
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีค่าระวางและขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากการที่มีรายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) เพิ่มขึ้น และมีการเช่าเรือเพิ่มขึ้นตามปริมาณตู้ขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการปรับ
อัตราค่าเช่าเรือเพิ่มขึ้นตามสัญญาที่ทากับผู้ให้เช่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าเช่าพื้นที่ท่าเรือที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น
สาหรับที่ดินที่ใช้ดาเนินธุรกิจบางแปลงตามสัญญาเช่า รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการ
ดาเนินงานที่เพิ่มขึ้นของทั้งบริษัทฯ และบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด ทั้งนี้ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการดาเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560 บริษัท บางกอก
บาร์จ เทอร์มินอล จากัด ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมศุลกากรให้จัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าได้ จึงทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการขนส่งตู้สินค้าขาเข้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด ได้รับใบอนุญาต ICD ดังกล่าวแล้วในเดือน
สิงหาคม 2560 ซึ่งทาให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ และรับรู้รายได้ได้เพิ่มขึ้นทั้งตู้สินค้าขาเข้าและขาออก

กำไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 163.60 ล้านบาท 235.81 ล้านบาท และ 242.41 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19.16 ร้อยละ 21.49 และ ร้อยละ 17.76 ตามลาดับ
กาไรขั้นต้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 72.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.14 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้นในภาพรวม ได้แก่
1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรเพิ่มขึ้นจากจานวนตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นจากกลยุทธ์การใช้พื้นที่ขนส่งตู้
คอนเทนเนอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการขายพื้นที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์บนเรือส่วนที่ว่างให้กับท่าเรือใกล้เคียง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการบรรจุและเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Container Freight Station) เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกลุ่ม
ลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงรายได้จากการให้บริการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
การเริ่มดาเนินธุรกิจดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ซึ่งทั้งสองธุรกิจเป็นธุรกิจที่มีอัตรากาไรขั้นต้นค่อนข้างสูง โดยมีการ
ใช้แรงงานจากภายนอกเป็นหลัก
2. รายได้การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมีการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
ระหว่างท่าเรือของบริษัทฯ และท่าเรือแหลมฉบังในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยในอดีต บริษัทฯ ให้บริการสาหรับธุรกิจ
ดังกล่าวเฉพาะในเขตบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกถือเป็นอีกธุรกิจที่
เติบโตต่อเนื่องและมีอัตรากาไรขั้นต้นสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มระยะทางให้บริการ
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3. รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี
2558 บริษัทฯ มีลูกค้าสาหรับให้บริการเช่าคลังสินค้าซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ให้บริการตามปกติเพิ่มขึ้น และเริ่มมีการรับรู้รายได้
จากการให้บริการเต็มปีในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไรขั้นต้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 6.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.80 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้จากการดาเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังมีต้นทุนในการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น ด้วย
เช่นกัน และการดาเนินงานที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพของบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด จึงทาให้มีกาไรขั้นต้นในภาพรวม
เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย ประกอบกับรายได้จากการให้บริการสาหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากาไรที่สูง ปรับ
ลดลง ส่งผลให้อัตรากาไรขั้นต้นในภาพรวมของบริษัทฯ ปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

รำยได้อื่น
รายได้อื่นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 13.00 ล้านบาท 16.96 ล้านบาท และ 19.23 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยรายละเอียดของรายได้อื่นสามารถสรุปได้ ดังนี้

รำยกำร
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
รายได้ค่าดาเนินเอกสารศุลกากร
รายได้จากการขอคืนภาษีอากร
รายได้ค่าจ้างแรงงานนอกสถานที่
รายได้เคลมประกัน
รายได้ดอกเบีย้ รับ
รายได้ค่าเก็บเศษเหล็ก
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
6.36
48.92
7.17
42.28
11.02
57.28
5.59
43.00
6.69
39.45
2.82
14.66
2.60
13.51
2.16
12.74
0.52
2.70
0.41
2.42
0.05
0.26
0.50
3.85
0.22
1.30
0.12
0.62
0.40
3.08
0.14
0.83
1.30
6.76
0.15
1.15
0.17
1.00
0.81
4.21
13.00 100.00
16.96 100.00
19.24 100.00

รายได้อื่นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 3.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.44 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีรายได้ค่าสาธารณูปโภคและรายได้ค่าดาเนินเอกสารศุลกากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของ
ธุรกิจและปริมาณตู้ที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้ค่าจ้างแรงงานนอกสถานที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการการขนถ่าย
สินค้าขึ้นลงเรือที่ท่าเรืออื่น
รายได้อื่นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 2.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.44 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับคืนภาษีอากรเพิ่มขึ้นจากส่วนของภาษีที่บริษัทฯ มีการชาระไปก่อนที่จะได้รับ
บัตรสิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุน และรายได้ค่าสาธารณูปโภคจากพื้นที่ที่ให้บริการแก่ผู้รับจ้างช่วงในการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 22.26 ล้านบาท 27.05 ล้านบาท และ 20.82
ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายสามารถสรุปได้ ดังนี้
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รำยกำร
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
ค่านายหน้า
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
12.43
55.87
17.55
64.87
12.81
61.53
8.56
38.48
7.61
28.12
5.79
27.81
1.26
5.66
1.90
7.02
2.22
10.66
22.26 100.00
27.05 100.00
20.82
100.00

ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และค่านายหน้า เป็นหลัก โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกัน คิดเป็นร้อยละ
94.34 ร้อยละ 92.98 และร้อยละ 89.34 ของค่าใช้จ่ายในการขายรวมสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม
2560 ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 4.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.55 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นประจาปี รวมทั้งบริษัทฯ ได้มี
การจ่ายโบนัสให้พนักงานขายสาหรับงวดการดาเนินงานในปีดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 6.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.03 จากงวดเดียวกันของปี
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีค่า นายหน้าลดลงตามลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนการใช้บริการเทียบเรือไปที่
ท่าเรือแห่งอื่น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2560 เท่ากับ 95.28 ล้านบาท 128.77 ล้านบาท และ 152.26
ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการบริหารสามารถสรุปได้ ดังนี้

รำยกำร
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าที่ปรึกษา
ค่าตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่ารับรอง
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายซ่อมบารุง
ขาดทุนจากการเวนคืนกรมธรรม์
อื่นๆ1
ค่าใช้จ่ายในการบริหารก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รวม
หมายเหตุ :

100

1.

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
49.09
51.52
62.32
48.40
83.91
55.11
3.71
3.89
8.77
6.81
12.60
8.28
4.15
4.36
8.22
6.38
3.32
2.18
0.74
0.78
6.98
5.42
1.87
1.23
4.83
5.07
5.93
4.61
7.04
4.62
5.31
5.57
5.58
4.33
5.95
3.91
3.49
3.66
4.97
3.86
2.13
1.40
0.87
0.91
2.81
2.18
0.74
0.49
6.64
6.97
2.54
1.97
5.15
3.38
2.78
2.92
2.35
1.82
10.43
10.95
11.58
8.99
17.59
11.55
92.04
96.59
122.05
94.78
140.31
92.15
3.25
95.28

3.41
100.00

6.72
128.77

อืน่ ๆ ประกอบด้วย ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน เป็นต้น
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5.22
100.00

11.95
152.26

7.85
100.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่ปรึกษา ค่าตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่ารับรอง ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเป็นหลัก โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกัน คิดเป็น
ร้อยละ 85.55 ร้อยละ 90.16 และร้อยละ 94.73 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31
ธันวาคม 2560 ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 33.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.15 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจและตามอัตราเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นประจาปี ค่าที่ปรึกษาที่ เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางในการ
ศึกษาวิจัยและดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริเวณท่าเรือ ที่ปรึกษาในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
ประเมินมูลค่าของบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการค่าตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถขอคืน
ภาษีได้ รวมทั้งยังมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 23.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.24 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าภาษี
โรงเรือน ที่เพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของธุรกิจ

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 26.32 ล้านบาท 30.12 ล้านบาท และ 44.10 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 3.08 ร้อยละ 2.74 และร้อยละ 3.23 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ต้นทุนทางการเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 3.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.43 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 13.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.41 จากงวดเดียวกันของปี
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้น รวมทั้งหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทาง
การเงินที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 7.98 ล้านบาท ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 7.01
ล้านบาท และ 4.68 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการจ่ายภาษีที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 24.39 อัตราผลประโยชน์ภาษีเงินได้ร้อยละ
10.53 ของกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และร้อยละ 0.34 ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 15.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 187.81 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สาหรับกิจการขนถ่ายสินค้าสาหรับเรือเดินทะเล โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 สิ้นสุดปี 2567
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 11.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 166.76 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ในงวดการดาเนินงานดังกล่าวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน รวมทั้งมีรายได้จากธุรกิจที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้น
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กำไรสุทธิ
กาไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 24.75 ล้านบาท 73.62 ล้านบาท และ 37.50 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.90 ร้อยละ 6.71 และร้อยละ 2.75 ของรายได้รวม ตามลาดับ

ฐำนะทำงกำรเงิน
คาอธิบายฐานะทางการเงินนี้ เป็นคาอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานแล้วโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตสาหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 820.42 ล้านบาท 1,187.08 ล้านบาท 1,649.88 ล้าน
บาท และ 2,339.67 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หลัก ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 462.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.99 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากรายการเครดิตภาษีซื้อจากการนาเข้าเครื่องจักรของบริษัทย่อย และรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนปรับปรุงท่าเทียบเรือ รวมถึงซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในท่าเทียบเรือของบริษัทฯ
เพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายการลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งสินค้าภายในประเทศอีก 1 แห่งผ่านบริษัท บางกอก
บาร์จ เทอร์มินอล จากัด เป็นต้น
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 689.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.81 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยเป็น
งานก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน รวมทั้งการซื้อที่ดินของบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จากัด เพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 63.74 ล้านบาท 37.42 ล้านบาท และ
245.20 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
และเงินฝากออมทรัพย์ เป็นต้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 26.31 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.28 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีการนาเงินไปลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือเชิงพาพิชย์
สาหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง และรวมทั้งมีการชาระคืนเงินกู้ระยะยาวตามสัญญาเงินกู้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 207.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 555.26 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการจาหน่ายให้แก่ประชาชนจานวน 120 ล้านหุ้นมูลค่า
หุ้นละ 4.50 บาท โดยนาเงินที่ได้รับมาลงทุนในธุรกิจ จ่ายชาระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
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ลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 133.47 ล้านบาท 115.04 ล้านบาท และ 133.21
ล้านบาท ตามลาดับ โดยลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าสาหรับการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบ
วงจร การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก การให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า และการให้บริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เป็นต้น โดยลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป สามารถสรุปได้ ดังนี้

รำยกำร
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 3เดือน แต่ไม่เกิน 6เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 6เดือน แต่ไม่เกิน 12
เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
75.01
56.20
91.16
69.58
77.08
57.86
52.75
39.53
39.08
29.83
52.46
39.38
5.36
4.01
0.62
0.48
2.10
1.58
1.52
1.14
0.11
0.09
0.15
0.12
0.23
0.17
0.05
0.04
133.47 100.00
131.01 100.00
133.21 100.00

ลูกหนี้การค้า – บริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 2.46 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.84 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย
บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการลูกหนี้ดีขึ้น โดยมีหนี้ที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 3 เดือนลดลงจากปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่เกินกาหนดชาระมากกว่ า 12 เดือนจานวน 0.23 ล้านบาทจากการให้บริการ ท่าเทียบเรือเชิง
พาณิชย์กับลูกค้าบางราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บหนี้ดังกล่าวได้ครบทั้งจานวนในปี 2559
ลูกหนี้การค้า – บริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 2.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.68 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ยังไม่ครบกาหนดชาระ

ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.79 ล้านบาท 60.40 ล้านบาท และ 20.88
ล้านบาท ตามลาดับ โดยลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ลูกหนี้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร
การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก และการให้บริการรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยลูกหนี้การค้า – บริษัทที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังนี้
รำยกำร
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 3เดือน แต่ไม่เกิน 6เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน
12 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
0.21
26.66
43.98
26.66
20.75
99.43
0.01
1.86
0.34
1.86
0.12
0.57
0.57
71.48
0.11
71.48
0.79 100.00
44.43 100.00
20.87 100.00
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ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 43.64 หรือคิดเป็นร้อยละ 5,511.56 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forward) กับบริษัท สห
ไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) โดยเริ่มให้บริการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 23.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.03 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้รับชาระหนี้คืนจากลูกหนี้การค้าบางส่วนตามเทอมการชาระเงิน

รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 4.42 ล้านบาท 14.11 ล้านบาท และ 25.72 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยรายได้ค้างรับ ประกอบด้วย รายได้ค้างรับจากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ทางบก และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า เป็นต้น
รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 9.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 219.33 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตาม
ปริมาณตู้สินค้าที่ให้บริการที่เพิ่มขึ้น
รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 11.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.28 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตาม
ปริมาณตู้สินค้าที่ให้บริการที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 6.95 ล้านบาท 7.83 ล้านบาท และ 9.43 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมตาม
สัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 6.69 ล้านบาท 3.00 ล้านบาท และ 5.65ล้านบาท
ตามลาดับ โดยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ประกอบด้วย อะไหล่สาหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการดาเนินงาน เป็นต้น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 3.68 หรือคิดเป็นร้อยละ 55.08 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีนโยบายในการลดปริมาณการจัดเก็บอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้เหลือเท่าที่จาเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 2.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.33 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเก็บสต๊อกอะไหล่เครื่องจักรหลัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อนาน ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องเก็บ
สารองกรณีฉุกเฉิน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 4.08 ล้านบาท 31.09 ล้านบาท และ 46.16 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยรายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีดังนี้

รำยกำร
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกาหนด
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ1
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
19.72
63.45
19.91
43.14
3.65
89.39
7.33
23.56
19.80
42.90
0.39
9.46
3.93
12.65
6.41
13.89
0.05
1.15
0.11
0.34
0.04
0.07
4.08 100.00
31.09 100.00
46.16 100.00

หมายเหตุ : 1.อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสาหรับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เป็นต้น
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 27.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 662.27 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีภาษีซื้อรอเรียกคืนจานวน 19.72 ล้านบาท จากการนาเข้าเครื่องจักรและการลงทุนก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือของบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกาหนดเพิ่มขึ้นจากค่าระวางและค่าขนถ่ายสินค้า รวมทั้งค่าจ้ าง
แรงงานที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณตู้สินค้าให้บริการที่เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 15.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.47 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกาหนดที่เพิ่มขึ้นจากงานก่อสร้างท่าเรือของบริษัท บางกอก บาร์จ
เทอร์มินอล จากัด งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าในเขตปลอดอากรของบริษัทฯ และเงินทดรองจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการทั่วไปและ
เงินสารองจ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างจากงานก่อสร้างท่าเรือของบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.10 ล้านบาท 0.10 ล้านบาท และ 0.00
ล้านบาท ตามลาดับ โดยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ เป็นรายการเงินฝากค้าประกันการให้บริการต่อกรมศุลกากร

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท 1.78 ล้านบาท และ 9.50 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ทาสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จากัด และบริษัท เซาธ์อีส
เอเชียเมดล็อก โลจิสติกส์ พีทีอี จากัด เพื่อร่วมจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส
จากัด ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจั ดการเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) โดยในระหว่างปี 2560 ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น
30.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จากัด มีสินทรัพย์รวม 138.20 ล้านบาท และมีส่วนของผู้
ถือหุ้น -23.76 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทเพิ่งเริ่มจั ดตั้ง โดยเริ่มมีการดาเนินงานในเดือนธันวาคม ปี 2559 จึงทาให้มีผลการ
ดาเนินงานสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ขาดทุนสุทธิจานวน 0.55 ล้านบาท และ 5.69 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้เงินลงทุนในบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จากัด และผลขาดทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 867.45 ล้านบาท
1,281.78 ล้านบาท และ 1,753.19 ล้านบาท ตามลาดับ โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สามารถสรุปได้ ดังนี้
รำยกำร
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
ลานคอนกรีตสาหรับให้บริการ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
176.45
20.34
252.65
19.71
565.93
32.28
129.69
14.95
293.91
22.93
303.17
17.29
77.07
8.88
158.97
12.40
264.49
15.09
23.39
2.70
17.24
1.35
33.00
1.88
15.39
1.77
15.26
1.19
21.62
1.23
17.41
2.01
10.99
0.86
9.55
0.54
378.31
43.61
508.16
39.65
499.32
28.48
49.75
5.74
24.58
1.92
56.12
3.20
867.45 100.00 1,281.78
100.00 1,753.19 100.00
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 414.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.77 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณท่าเรือ ลานบรรจุสินค้า รวมถึงการซื้อรถยกตู้
หนักและตูเ้ ปล่าเพิ่มเติม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 471.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.78 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ การลงทุนซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ โดยบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เด
โป เซอร์วิส จากัด และการลงทุนก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า ในเขตปลอดอากรซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2560 โดยเป็นงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 2.71 ล้านบาท 15.83 ล้านบาท และ 14.20 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชี และโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 13.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 484.27 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีการติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดวาง
ตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีระยะเวลาการตัดจาหน่าย 10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 1.63 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 10.30
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ค่าตัดจาหน่ายตามปกติ

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 28.45 ล้านบาท 27.48 ล้านบาท และ 27.47 ล้านบาท ตามลาดับ
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 0.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.41 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการรับรู้ค่าตัดจาหน่ายสาหรับสิทธิการเช่าตามงวดการดาเนินงานดังกล่าวเต็มปี
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 0.01 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ มีการจดสิทธิการเช่าเพิ่มเติมบนพื้นที่อาคารเก็บสินค้าปลอดอากร รวมทั้งมีการรับรู้มูลค่าการตัดจาหน่ายสาหรับ
สิทธิการเช่าเดิมตามปกติ

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 27.40 ล้านบาท 17.17 ล้านบาท และ 15.18 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกิดจาก ภาษีจากรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร การ
ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 40.85 ล้านบาท 36.84 ล้านบาท และ 33.88 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้
รำยกำร
เงินมัดจาค่าเช่า
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกรรมการ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
อื่นๆ1
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
29.86
73.08
28.89
78.41
28.19
83.21
10.81
26.46
5.59
15.17
4.12
12.16
2.18
5.91
1.35
3.98
0.19
0.45
0.19
0.51
0.22
0.65
40.85 100.00
36.84 100.00
33.88 100.00

หมายเหตุ : 1. อื่นๆ ประกอบด้วย เงินประกันผลงาน เป็นต้น
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 4.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.82 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการตัดค่าเบี้ยประกันชีวิตกรรมการเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 2.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.03 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัดจาหน่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตกรรมการตามระยะเวลาประกัน และการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไป
เป็นมูลค่าที่ดิน เนื่องจากการซื้อที่ดินของบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จากัด

หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 949.59 ล้านบาท 1,286.12 ล้านบาท และ 1,418.09 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยหนี้สินรวมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท 0.29 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยเงินเบิกเกินบัญชี เป็นวงเงินระยะสั้นที่บริษัทฯ มีกับสถาบันการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในกิจการ โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี
2560 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศ โดยการเบิกใช้วงเงินดังกล่าวเพื่อ
บริหารสภาพคล่องในกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 50.00 ล้านบาท 50.00 ล้านบาท และ
99.17 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) เพื่อใช้
ในการบริหารสภาพคล่องในกิจการ และได้จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในปี 2560 และเนื่องจากความต้องการในการขยายธุรกิจ
ในด้านการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง ในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้ลงทุนในโครงการบริหาร
จัดการตู้คอนเทนเนอร์ในนามบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี และกาหนดชาระคืนภายใน 18 เดือนนับจากวันที่หน้าตั๋วสัญญาใช้เงิน

เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป

เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 66.92 ล้านบาท 103.91 ล้านบาท และ 87.19 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยเจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าค่าระวางและค่าขนถ่ายสินค้า ค่าแรงงาน ค่าเช่าพื้นที่ท่า
เทียบเรือ เป็นต้น
เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 36.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.29 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าระวางและค่าขนถ่ายสินค้า และค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น
ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีอัตราค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ (Freight Forward) เพิ่มเติม จึงทาให้มีเจ้าหนี้การค้าสาหรับธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 16.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.09 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชาระหนี้ตามเทอมการค้าปกติ

เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 136.68 ล้านบาท 167.12 ล้านบาท และ 48.46
ล้านบาท ตามลาดับ โดยเจ้าหนี้อนื่ – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือ ค่าซื้อวัสดุงานก่อสร้าง ค่าเช่าเครนหน้า
ท่า เป็นต้น
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เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 30.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.27 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการซื้อวัสดุจากบริษัทที่เกี่ยวข้องรายหนึ่งเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้างปรับปรุงลาน
คอนกรีตบริเวณท่าเทียบเรือ ลานบรรจุ และงานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 118.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.00 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชาระหนี้ที่คงค้างมานานให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท 109.97 ล้านบาท และ 70.64 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี 2559 จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการที่บริษัทฯ มีการลงทุนในงาน
ก่อสร้างท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ของบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด รวมทั้งมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณ
ท่าเรือ ลานบรรจุสินค้า และอาคารเก็บสินค้าปลอดอากรของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 51.62 ล้านบาท 56.83
ล้านบาท และ 40.46 ล้านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนบริการค้างจ่าย ค่าสิทธิการเช่าที่ดินค้ างจ่าย
และเงินโบนัสค้างจ่าย เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 5.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.10 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีต้นทุนบริการค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการมีการตั้งรายการเงินโบนัสค้างจ่าย
เพื่อรอจ่ายให้กับพนักงานในปี 2560
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 16.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.81 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีโบนัสค้างจ่ายลดลง โดยได้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานไปแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปี
2560

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 13.29 ล้านบาท 17.94 ล้านบาท และ 33.66 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยรายละเอียดของหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีดังนี้
รำยกำร
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
ภาษีขาย
รายได้รับล่วงหน้า
อื่นๆ1
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
5.44
40.90
8.40
46.81
10.23
30.39
2.02
15.19
4.42
24.63
18.55
55.11
1.85
13.96
2.05
11.45
3.67
10.90
3.98
29.95
3.07
17.11
1.21
3.59
13.29 100.00
17.94 100.00
33.66 100.00

หมายเหตุ : 1. อื่นๆ ประกอบด้วย เจ้าหนื้ซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 4.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาษีขายยังไม่ถึงกาหนดและภาษีขายที่เพิ่มขึ้นตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 15.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.63 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นในทุกบริการ

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 18.93 ล้านบาท 11.02 ล้านบาท และ 12.06 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยเกิดจากความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษีอัน เนื่องมาจากรายการ บางรายการ เช่น การ
ประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสินทรัพย์ทางภาษีเงินได้
รายการเช่าซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งรายการขาดทุนสะสมของบริษัทย่อย เป็นต้น

ค่าเช่าค้างจ่าย

ค่าเช่าค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท 8.45 ล้านบาท และ 12.67 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยรายการดังกล่าวเป็นค่าเช่าค้างจ่ายสาหรับค่าเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

เงินมัดจา

เงินมัดจา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 8.77 ล้านบาท 25.67 ล้านบาท และ 31.51 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
เงินมัดจาประกอบด้วย เงินมัดจาค่าเช่าโกดังสินค้า เงินมัดจาจากการให้บริการ และเงินประกันผลงานจากการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
เป็นต้น
เงินมัดจา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 16.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 192.70 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการให้เช่าอาคาร เพื่อให้บริการในการจัดเก็บสินค้าแก่ผู้ประกอบการนาเข้า โดยบริษัทฯ มีจานวนลูกค้าที่ใช้บริการ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2558
เงินมัดจา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 5.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.75 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ มีการเก็บเงินมัดจาจากการให้เช่าอาคารเก็บสินค้าปลอดอากรที่สร้างเสร็จและให้เช่าในเดือนพฤษภาคม 2560

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 578.50 ล้านบาท 610.60 ล้านบาท และ
846.65 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

รำยกำร
เงินกู้ยืมระยะยาว
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
141.50
437.00
578.50

24.46
75.54
100.00

154.61
455.99
610.60

25.32
74.68
100.00

490.31
356.34
846.65

57.91
42.09
100.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 32.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์แห่งใหม่สาหรับเรือขนส่งสินค้า
ชายฝั่งภายในประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 236.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.66 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการจ่ายคืนหนี้ระยะยาวบางส่วนตามกาหนดการชาระ และมีการกู้ยืมเงินระยะ
ยาวเพิ่มขึ้นเพื่อให้ดาเนินธุรกิจ

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 10.03 ล้านบาท 116.66 ล้านบาท และ
125.69 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

รำยกำร
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
รวม

งบกำรเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
4.34
5.68
10.03

17.92
98.74
116.66

17.92
98.74
116.66

43.32
56.68
100.00

24.22
101.47
125.69

19.27
80.73
100.00

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 106.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,063.62 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อรถยกตู้สินค้า (Reach Stacker) และรถยกตู้เปล่า (Empty
Container Reach Stacker) เพื่อใช้ในการขนย้ายตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 9.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.74 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีบ่ ริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด มีการลงทุนซื้อเครน (Jip crane) เพื่อใช้ในการ
ขนถ่ายตู้สินค้าขึ้นลงจากเรือ รวมถึงอุปกรณ์สานักงานต่างๆ

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ มีสารองผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 11.85 ล้านบาท 7.67 ล้านบาท และ
9.95 ล้านบาท ตามลาดับ

ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน

บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 553.51 ล้านบาท 597.30 ล้าน
บาท และ 2,044.21 ล้านบาท ตามลาดับ

ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเรือ

บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 379.10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสัญญาหลายฉบับ
ระยะเวลา 3 ปี และสิ้นสุดในระยะเวลาทีต่ ่างกันจนถึงเดือนธันวาคม 2562

ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อที่ดิน

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่เกิดจากการทาสัญญาซื้อที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 12.15 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนซื้อที่ดิน เพื่อใช้ในการดาเนินงาน
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การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีวงเงินหนังสือค้าประกันจากสถาบันการเงินรวม 45.00 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งวงเงินดังกล่าวค้าประกันโดยการจดจานอง
เครื่องจักรของบริษัทฯ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยของบริษัท โดยวงเงินหนังสือ ค้าประกันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ค้า
ประกันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการปฏิบัติงานทั่วไป โดยบริษัทฯ มีการใช้วงเงินหนังสือ
ค้าประกันในงวดการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 3.50 ล้านบาท 5.23 ล้านบาท และ
29.83 ล้านบาท ตามลาดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 240.49 ล้านบาท 363.76 ล้าน
บาท และ 921.58 ล้านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 123.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.25 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือของผู้ร่วมทุนอีกฝ่ายในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 557.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 153.35 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนจานวน 120 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 4.50 บาท และจากผล
ประกอบการกาไรของบริษัทฯ สาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 11.96 ร้อยละ 24.37 และร้อยละ
5.84 ตามลาดับ

สภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.47 เท่า 0.39 เท่า และ 0.54 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ตามลาดับ

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 128.47 ล้านบาท
185.96 ล้านบาท และ 24.28 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่มีกาไร รวมทั้งมีรายการบวก
กลับที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และสินทรัพย์และหนี้สินในการดาเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 305.53 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากบริษัทฯ มีการลงทุนปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณท่าเทียบเรือ รวมทั้งการซื้อเครนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการให้บริการท่าเทียบเรือ
เชิงพาพิชย์สาหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการท่าเทียบเรือแห่งใหม่
ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 279.05 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลงทุนซื้อรถยกตู้คอนเทนเนอร์ (Reach Stacker) และรถยกตู้เปล่า (Empty Container Reach Stacker) เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ และมีการลงทุนด้านระบบซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ในลานท่าเทียบเรือ นอกจากนี้ยังได้มีการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 601.02 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลงทุนก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าเขตปลอดอากร ซึ่งเป็นงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน รวมทั้งมีการก่อสร้างลานบรรจุ
สินค้าเพิ่มเติม ซื้อสินทรัพย์บางส่วนที่ใช้ในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น และมีการลงทุนซื้อที่ดินของบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส จากัด เพื่อใช้สาหรับโครงการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 218.81 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน
50.00 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 66.77 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ มีการกูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 784.52 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการรับเงินเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชน และการกู้ยืมเงินระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการกู้ยืมระยะ
ยาวจากธนาคาร เพื่อใช้สาหรับโครงการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ทบี่ ริษัท บางกอกคอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จากัด

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.47 เท่า 0.39 เท่า และ 0.54 เท่า ตามลาดับ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ค่าซื้อ
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ลงทุนปรับปรุงท่าเทียบเรือ และซื้อเครื่องจักรและรถยกตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนการลงทุน
ก่อสร้างท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์สาหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการออกหุ้น
เพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนในช่วงปลายปี 2560
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 46.37 วัน 51.59 วัน และ 89.46 วัน ตามลาดับ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากบริษัทฯ มีการให้บริการกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ยังไม่ครบกาหนดชาระ ประกอบกับมีลูกหนี้การค้าจากการ
ให้บริการ Freight Forward คงค้างสิ้นงวดมากขึ้นจากการให้บริการปริมาณมากในช่วงเดือนธันวาคม 2559
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากปริมาณการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 31.55 วัน 36.40 วัน และ 31.63 วัน
ตามลาดับ
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ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการว่าจ้างในการให้บริการเพิ่มมากขึ้นตามการให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยเจ้าหนี้โดยส่วนใหญ่ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ ในงวดปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้ตามเทอมการค้าปกติ
วงจรเงินสดในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 14.82 วัน 15.19 วัน และ 57.83 วัน
วงจรเงินสดในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ
มียอดคงค้างลูกหนี้สิ้นงวดเพิ่มขึ้นจากการให้บริการ Freight Forward ในปริมาณมากช่วงเดือนธันวาคม 2559
วงจรเงินสดในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาปริมาณลูกหนี้
การค้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรากาไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ ร้อยละ 2.90 ร้อยละ 6.71 และร้อยละ 2.75
ตามลาดับ
อัตรากาไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตทางธุรกิจ
อัตรากาไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ
มีต้นทุนในการดาเนินงานที่สูงขึ้น ประกอบกับริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด ยังดาเนินกิจการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 11.96 ร้อยละ 24.37และร้อยละ
5.84 ตามลาดับ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากบริษัทฯ มีกาไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น จากรายได้ที่เติบโตขึ้นทั้งจากธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการในปี
2559
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนในช่วงสิ้นปี 2560

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 2.47 ร้อยละ 5.19 และร้อยละ
1.88 ตามลาดับ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงรายได้จาก
ธุรกิจอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้น
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ มีผลมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จากการลงทุนในโครงการซ่อมบารุงตู้คอนเทนเนอร์ และจากการ
ก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าเขตปลอดอากร
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 11.81 ร้อยละ 13.88
และร้อยละ 8.98 ตามลาดับ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงรายได้
จากธุรกิจอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรจากสินทรัพย์ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าเขตปลอดอากร และการซื้อที่ดินในโครงการซ่อมบารุงตู้
คอนเทนเนอร์

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 3.94 เท่า 3.54 เท่า และ 1.54 เท่า ตามลาดับ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ สาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการส่วนได้
เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือของผู้ร่วมทุนอีกฝ่ายในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปี 2558 ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่มีกับสถาบันการเงิน
พบว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 4.01 เท่า ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินซึ่งกาหนดไว้ที่ 3.00 เท่า จึงถือว่าบริษัทฯ ผิด
เงื่อนไขที่มีกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการทาหนังสือเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขข้างต้นแล้วเสร็จในปี 2559
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ
การออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชน โดยนาเงินที่ได้รับมาจ่ายชาระเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน เงินกู้ยืม และใช้หมุนเวียนในกิจการ
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.27 เท่า 0.48 เท่า และ 0.04 เท่า
ตามลาดับ
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากผลการดาเนินงานในภาพรวมที่ปรับดีขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในปีดังกล่าวเพื่อให้ในการสนับสนุน
การประกอบธุรกิจ
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า ปลอดอากรซึ่งแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม
2560 โดยเป็นงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน โดยบริษัทฯ มีการใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง
เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวสาหรับโครงการลงทุนก่อสร้างต่างๆ รวมถึงสาหรับการบริหารสภาพคล่องในกิจการ
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