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สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
โครงสร้างธุรกิจ
ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างบริษัท
โครงสร้างการจัดการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการบริหาร
วิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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เรามีเป้าหมายว่า
ภายในปี 2568
เราจะเป็นผู้น�ำ
ในการให้บริการโลจิสติกส์
แบบครบวงจรและยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มบริการท่าเทียบเรือ
บริการขนส่งทางเรือและทางรถ
บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
และบริการเสริมอื่นๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับลูกค้าของเรา
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รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำ�ในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม
และโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

พันธกิจ (Mission)
กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจในการดำ�เนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
ด้านลูกค้า

“สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่น
ที่ชาญฉลาดและการบริการที่ดีเยี่ยม”

ด้านพนักงาน

“มอบสภาพแวดล้อมในการทำ�งานและการเรียนรู้
ที่เหมาะสมสำ�หรับคนของเรารวมถึงโอกาส
ที่จะพัฒนาและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน”

ด้านสังคม

“ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ด้านผู้ถือหุ้น

“สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการเติบโต
อย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลที่ดี”

ค่านิยมหลัก
SERVICE MIND
บริการด้วยใจ

OPENNESS
เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆ
และการเปลี่ยนแปลง

INTEGRITY
ซื่อสัตย์และโปร่งใส

INNOVATION
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ที่เป็นประโยชน์

สารจาก

ประธานกรรมการ

ปี พ.ศ.2562 เกือบทุกประเภทธุรกิจได้รับผลกระทบ
จากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศจีน ปริมาณสินค้าส่งออกและน�ำเข้า
ลดลงจากปีกอ่ นอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเฉพาะครึง่ ปีหลัง
ซึ่ ง สะท้ อ นได้ จ ากผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ
ในไตรมาสที่ 4 ท�ำให้ผลก�ำไรสุทธิลดลงจาก 125.97
ล้านบาท ในปี พ.ศ.2561 เหลือ 78.90 ล้านบาท
ในปี พ.ศ.2562 หรือลดลงประมาณ 37% อย่างไร
ก็ ต าม บริ ษั ท ที่ ร ่ ว มลงทุ น เริ่ ม สร้ า งรายได้ แ ละ
ท�ำก�ำไรในปีที่ผ่านมา ท�ำให้ผลประกอบการรวม
มีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 106.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
136.57 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2561
ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเพิ่มทุน เพื่อให้โครงสร้าง
ทางการเงินมีความแข็งแรงเหมาะสมมากขึ้นและ
ได้ย้ายหุ้นของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ MAI
ไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำให้
บริษัทฯ มีสภาพคล่องสามารถรองรับกับเหตุการณ์
ผลกระทบดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ในขณะที่ ผ ลกระทบ
ทางการค้ายังไม่ชดั เจนว่าจะคลีค่ ลายได้ ในช่วงเวลาใด
ปลายปี ที่ ผ ่ า นมาธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภททั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จาก
โรคระบาดไข้หวัดใหญ่โคโรน่าในประเทศจีน และ
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

ผลกระทบยังคงมีต่อเนื่องซึ่งคาดว่าอีกหลายเดือน นอกจากนี้ภาวะน�้ำแล้งในประเทศก็มีผลกระทบกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ เพราะธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน�้ำ ท�ำให้บริษัทฯ ต้องจัดการ
ร่องน�้ำให้สามารถเทียบเรือขนส่งสินค้าได้
จากเหตุการณ์ส�ำคัญที่มีผลกระทบข้างต้น ทางคณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลผลกระทบ
และมาตรการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารด�ำเนินการแก้ปัญหาเรื่องส�ำคัญที่ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินการ ได้แก่
การปรั บ กลวิ ธี ใ นการรั ก ษาระดั บ รายได้ การลดและประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย การเร่ ง รั ด การด� ำ เนิ น การ
ของบริษัทร่วมทุนใหม่ในปีที่แล้วเพื่อให้เป็นไปตามแผน ติดตามดูแลไกล้ชิด การบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพของการบริ ห ารจั ด การ รวมถึ ง การให้ บ ริ การ
ซึ่งมุ่งที่นวัฒกรรมการให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
เนื่ อ งจากผลกระทบยั ง มี แ นวโน้ ม ว่ า มี โ อกาสรุ น แรงและยื ด เยื้ อ อี กระยะหนึ่ ง คณะกรรมการจึ ง ให้
ความส�ำคัญการติดตามผลกระทบจากความเสี่ยงส�ำคัญต่างๆ ที่มีอยู่ และความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากให้ความส�ำคัญกับดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ยังย�้ำให้ติดตามคุณภาพของทรัพย์สินโดยเฉพาะ
ลูกหนี้การค้า และที่ยังต้องให้ความส�ำคัญต่อเนื่องกันไปก็คือการด�ำเนินธุรกิจให้ด�ำเนินไปตามกฎหมาย
มีจริยธรรม และต้องค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด
คณะกรรมการต้องขอขอบพระคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงินในความไว้วางใน และสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดมา ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจฟันฝ่ากับอุปสรรคและปัญหา
ที่ผ่านมาด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบ คณะกรรมการจะยังคงท�ำหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของบริษัทในทุกๆ ด้านต่อไป

นายยุทธ วรฉัตรธาร
ประธานกรรมการ

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา เป็นปีทธี่ รุ กิจต่างๆ ได้รบั ผลกระทบ
จากปัญหารอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อาทิ สงครามการค้ า ระหว่ า งประเทศ ปั ญ หา
โรคระบาด และปัญหาภัยแล้งภายในประเทศ ส่งผลให้
เกิดแรงกดดันทางธุรกิจการพัฒนาชะลอตัวรุนแรง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารได้ตระหนัก
และให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการเตรี ย มพร้ อ มกั บ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่บริษัทฯ
ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด พั ฒ นาและคิ ด ค้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
และพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารให้ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น
โดยน�ำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
โครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมด้านโลจิสติกส์
ออนไลน์ (Block chain) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในกระบวนการท�ำงานเพื่อความยั่งยืนโดยการควบคุมเรื่องต้นทุน
ระบบงาน และการให้บริการที่มุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้าแต่ละรายในการช่วยหาแนวทางเพื่อประหยัดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนการให้ความส�ำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในการบริหารจัดการ
ชุมชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อาทิเช่น โครงการมอบอนาคต-มอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล,
โครงการมอบทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรพนักงานและสถานศึกษาในชุมชนโดยรอบ และโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
ส�ำหรับปี 2563 ที่ก�ำลังจะมาถึงนี้ เราก็จะยังคงเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องและ
จะยังคงยึดมัน่ ในแนวทางเพือ่ วางแผนกลยุทธ์และสร้างสรรผลงาน เพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์แบบครบวงจรและยั่งยืนต่อไป
สุดท้ายนี้ คณะผู้บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) ต้องขอบพระคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ
ตลอดมา รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกๆ คน ที่ร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่าปัญหาและ
อุปสรรค ด้วยความตั้งใจตลอดมา

นางเสาวคุณ ครุจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการเงิน
โดยสรุป

2562

2561

2550

1,529
1,217
198
82
32
1,161
367
46
8
109

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

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

2,924
1,438
1,486

2,810
1,746
1,064

2,340
1,418
922

0.19

0.30

0.17

24.03
8.88
6.99
0.54x
3.80
0.97x
43.67

25.57
11.05
8.65
0.61x
5.30
1.64x
36.52

18.02
5.15
2.75
0.54x
1.88
1.54x
24.55

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)

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

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รายการต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ก�ำไรต่อหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
หมายเหตุ : 1.ไม่รวมรายได้อื่น
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท
งบการเงินรวม

ก�ำไรสุทธิ

รายได้รวม

(ล้านบาท)

(พันล้านบาท)
1.3

2560

93.7

2560

37.5

1.4

1.4

2561

126.0

2561

1.6

1.1

2562

1.6

1.7

2.8

(พันล้านบาท)

2.1

2.9
1.4
0.9

2560

109.0

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

(พันล้านบาท)

1.9

81.4

2562

สินทรัพย์รวม

2.3

136.6

2561

2562

0.9

2560

1.0

1.5

1.1

2561

2562

รายงานประจ� ำ ปี
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คณะกรรมการบริษัท
และคณะผู้บริหาร

5

2

1

3

4

รายนามคณะกรรมการบริษัท
1

นายยุทธ
วรฉัตรธาร
• ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2

นางวิ ไล
ฉัททันต์รัศมี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

4

นายวิจิตร
รัตนศิริวิ ไล
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

5

นายสุชิน
รัตนศิริวิ ไล
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

10
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

3

นายวิทิต
ลีนุตพงษ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

6

6

นายอังกูร
ศรีสุนทร
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

7

7

นายไชยรัตน์
จงยั่งยืนวงศ์
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

8

8

นางเสาวคุณ
ครุจิตร
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9

9

นายบัญชัย
ครุจิตร
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
นางเสาวคุณ
ครุจิตร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• และรักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายบัญชัย
ครุจิตร
• รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
• และรักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ

นายวรวิทย์
เอื้อทรัพย์สกุล
• ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี
• และเลขานุการบริษัท

นายพีระเดช
เจริญเศรษฐพาณิช
• ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพาณิชย์

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

11

รายละเอียดกรรมการ

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายยุทธ วรฉัตรธาร

นายวิทิต ลีนุตพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

การศึกษา

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•
•
•
•
•

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

อายุ 70 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

• 3 พฤษภาคม 2560
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 2559 - ปัจจุบัน
		
• 2558 - ปัจจุบัน
		
• 2554 - ปัจจุบัน
		

ประธานกรรมการ
บมจ.กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ		
บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

• 2556 - ปัจจุบัน
		
• 2548 - ปัจจุบัน
		

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ		
บมจ.บี เอส วาย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ		
บมจ.สหไทย สตีลไพพ์

• 2561 - 2562
		
• 2545 - 2562
		
• 2546 - 2557
		
• 2547 - 2558
		

ประธานกรรมการ
บจก.ไทยพาณิชย์ โพรเทค
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ		
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ
บมจ.ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
ประธานกรรมการ
บมจ.ปรีชากรุ๊ป

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
12
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• ปริญญาตรี การตลาดและการจัดการ
มหาวิทยาลัยแจ็คสันวิลล์ สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซาธ์เทิร์นแคลลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
•
•
•
•
•
•

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

อายุ 64 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

• 3 พฤษภาคม 2560
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• 21 เมษายน 2561
กรรมการอิสระ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

• 2558 - ปัจจุบัน
		
• 2548 - ปัจจุบัน
		

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สหไทย สตีลไพพ์
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ไทยยานยนต์

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น

• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
• 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต

•
•
•
•

2557 - 2560
2557 - 2559
2544 - 2557
2538 - 2556

กรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
ประธานกรรมการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินทัช โฮลดิง้ ส์
กรรมการ บจก.บาเซโลนา มอเตอร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

นางวิ ไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

• ปริญญาตรี การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการอบรม

• Independent Observer Program (IOP) รุ่น 4 ปี 2559
• DCP Refresher Course (DCP-Refresher) รุ่น 2 ปี 2549
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 13 ปี 2544
อายุ 66 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

• 3 พฤษภาคม 2560
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
• 23 เมษายน 2562
กรรมการอิสระ

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

• 2558 - ปัจจุบัน
		
• 2540 - ปัจจุบัน
		
• 2535 - ปัจจุบัน
		

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สหไทย สตีลไพพ์
กรรมการ
บจก.ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ
บจก.เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ซเซอร์วิสเซส

• 2560 - ปัจจุบัน
		
• 2560 - ปัจจุบัน
		
• 2559 - ปัจจุบัน
• 		
• 2557 - ปัจจุบัน
		
		

ผู้สังเกตุการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม		
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
อนุกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ		
กรมบัญชีกลาง
กรรมการตรวจสอบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชีการเงินประจ�ำ
และคณะกรรมการตรวจสอบ
การประปานครหลวง

การด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอื่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต

• 2554 - 2560 เลขาธิการ
		
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 2558 - ปัจจุบัน
		
• 2558 - ปัจจุบัน
		
• 2555 - ปัจจุบัน
		

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บีซีพีจี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
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นายวิจิตร รัตนศิริวิ ไล1
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนด ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร

• อนุปริญญา
ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program รุ่น 139 ปี 2560
อายุ 58 ปี

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

• Director Accreditation Program รุ่น 139 ปี 2560

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

• 3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

กรรมการ บจก.เอสดับบลิวซีเค /
ด�ำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส
กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เซอร์วิส
กรรมการ บจก.เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ /
ให้บริการเช่าพื้นที่และคลังเก็บสินค้า
กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล
กรรมการ บจก.รัตน โฮลดิ้ง / ถือหุ้นในบริษัทอื่น
กรรมการ บจก.เมทัลลิค โปรไฟล์ สตีล /
ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
กรรมการ บจก.ดับบลิวพีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ / รับท�ำรั้ว
กรรมการ บมจ.สหไทย สตีลไพพ์ / ผลิตและจ�ำหน่าย
ท่อเหล็กส�ำเร็จรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กรรมการ บจก.เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์ / ขายวัสดุก่อสร้าง
กรรมการ บจก เอ็ม ไอ ซี โอเวอร์ซีส์เทรด /
ขายเหล็กกล้าและโลหะ
กรรมการ บจก.คิว.เอ.โลจิสติกส์ / ขนส่งสินค้า
กรรมการ บจก.เมทัลลิค สตีล ไพพ์ / ขายวัสดุก่อสร้าง

การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต

• 2548 - 2561 กรรมการ บจก.เมทัลลิค เซคชั่น สตีล / ให้สินเชื่อ
• 2542 - 2561 กรรมการ บจก.เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ /
		
ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.14%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร นายสุชนิ รัตนศิรวิ ไิ ล (หลาน)
หมายเหตุ : 1นายวิจิตร รัตนศิริวิไล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การท�ำงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรการด้านการขนส่งทางบก ธุรกิจด้านการ
บริหารคลังสินค้า
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กรรมการ
กรรมการบริหาร

การศึกษา

การศึกษา

• 2562 - ปัจจุบัน
		
• 2560 - ปัจจุบัน
• 2560 - ปัจจุบัน
• 2559 - ปัจจุบัน
• 2559 - ปัจจุบัน
		
• 2558 - ปัจจุบัน
• 2557 - ปัจจุบัน
• 2557 - ปัจจุบัน
		
• 2557 - ปัจจุบัน
• 2554 - ปัจจุบัน
		
• 2548 - ปัจจุบัน
• 2548 - ปัจจุบัน
		
• 2547 - ปัจจุบัน
• 2533 - ปัจจุบัน

นายสุชิน รัตนศิริวิ ไล

รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

อายุ 50 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

• 3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ
กรรมการบริหาร
• 21 เมษายน 2561
กรรมการ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย สตีล ไพพ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร นายวิจิตร รัตนศิริวิไล (อา)

นายอังกูร ศรีสุนทร

นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

การศึกษา

การศึกษา

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Ex-MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program รุ่น 139 ปี 2560
อายุ 51 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

• 3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ
กรรมการบริหาร
• 23 เมษายน 2562
กรรมการ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

•
•
•
•
•

2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39 ปี 2548
อายุ 53 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

• 3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ
กรรมการบริหาร
• 23 เมษายน 2562
กรรมการ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2562 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
		
2550 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
		
2540 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก.เอสดับบลิวซีเค
กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส
กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล
กรรมการ
บจ.สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ บจก.อุดมสุขรุ่งเรือง
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.สหไทย สตีลไพพ์
กรรมการ บจ.อุตสาหกรรมฟองน�้ำ
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.โรงงานอุตสาหกรรมยางยืนยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 1.24%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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นางเสาวคุณ ครุจิตร

นายบัญชัย ครุจิตร

กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

การศึกษา

• มหาวิทยาลัยนันซาน ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program รุ่น 139 ปี 2560
• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 22 ปี 2557
อายุ 62 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

• 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) รุน่ ที่ 22 ปี 2557
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155 ปี 2555
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94 ปี 2555

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

อายุ 33 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
		
บมจ.สหไทย เทอร์มนิ อล
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2562 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ บจก.เอสดับบลิวซีเค
กรรมการ บจก.บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค
กรรมการ บจก.บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล
กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส
กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เซอร์วิส
กรรมการ บจก.เค.อาร์.ซี. พรอพเพอร์ตี้
กรรมการ บจก.บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล
กรรมการ บจก.สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต

• 2550 - 2561 กรรมการ บจก.เค.อาร์.ซี.โลจิสติกส์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 1.77%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร นายบัญชัย ครุจิตร (บุตร)
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รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

• 3 พฤษภาคม 2560
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เค.อาร์.ซี. พรอพเพอร์ตี้
การด�ำรงต�ำแหน่งในอดีต

• 2550 - 2561 กรรมการ บจก.เค.อาร์.ซี.โลจิสติกส์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 2.86%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร นางเสาวคุณ ครุจิตร

(มารดา)

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
เลขานุการบริษัทฯ

นายพีระเดช เจริญเศรษฐพาณิช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

การศึกษา

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

อายุ 45 ปี

การศึกษา

• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 74 ปี 2559
อายุ 41 ปี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี

• 2558 - ปัจจุบัน
		
		
• 2553 - 2558
		

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัทฯ
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี

• 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
		
บมจ.สหไทย เทอร์มินอล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.04%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป

และข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท				 :
ชื่อย่อหลักทรัพย์		 :
เลขทะเบียนบริษัท		 :
กลุ่มอุตสาหกรรม		 :
หมวดธุรกิจ			 :
ทุนจดทะเบียน			 :
							
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว :
							
ที่ตั้งบริษัท			 :
							
							
							
							
							
							
เว็บไซต์				 :

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
PORT
0107560000192
บริการ
ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
328,899,701 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 657,799,402 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
303,599,955.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 607,199,911 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ส�ำนักงานสาขา (1) เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ส�ำนักงานสาขา (2) เลขที่ 210/5 หมูท่ ี่ 12 ต�ำบลทุง่ สุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ส�ำนักงานสาขา (3) เลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
http://www.sahathaiterminal.com

บุคคลอ้างอิง
เลขานุการบริษัท		 :
							
							
							
E-mail 				 :
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
							
							
ผู้สอบบัญชี			 :
							
					
ผู้ตรวจสอบภายใน		 :
						
							

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

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sahathaiterminal.com
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างธุรกิจ
สหไทย เทอร์มินอล
“บริษัทฯ”

บางกอก บาร์จ
เทอร์มินอล

บางกอก
คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วิส

บางกอก บาร์จ
เซอร์วิส

บางกอก ทรัคกิ้ง
เซอร์วิส

บางกอก ริเวอร์
เทอร์มินอล

บางกอก
โลจิสติกส์ พาร์ค

บริษัทย่อย
(51%)

บริษัทย่อย
(100%)

บริษัทร่วม
(40%)

บริษัทย่อย
(100%)

บริษัทร่วม
(55%)

บริษัทร่วม
(25%)

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

บริษัทย่อย

1. บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด (“BBT”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ส�ำหรับเรือชายฝั่ง
หรือเรือบาร์จ (Barge) (“ท่าเรือ BBT”) ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าภายในประเทศระหว่างท่าเรือ BBT และท่าเรือแหลมฉบัง
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BBT ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว โดยหุ้นส่วนที่เหลืออีก 49.00 ของทุนจดทะเบียน
ถือโดยบริษัท เอ็ม โอ แอล ไลนส์เนอร์ จ�ำกัด
2. บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด (“BCDS”) ซึ่งจะด�ำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BCDS ร้อยละ 100
3. บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (“BTS”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางบก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BTS
ร้อยละ 100

บริษัทร่วม

1. บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (“BBS”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ทางน�้ำ โดยเรือบาร์จ
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BBS ร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว โดยหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60.00 ของทุน
จดทะเบียนถือโดยบริษัท เซาธ์อีส เอเชีย เมคล็อก โลจิสติกส์ จ�ำกัด ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว และ
บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จ�ำกัด ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในเครือของ
Mediterranean Shipping Company หรือ MSC
2. บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด (“BRT”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจกิจการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เชิงพาณิชย์ (“ท่าเรือ BRT”) ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และภายในประเทศ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BRT ร้อยละ
55.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว โดยหุ้นส่วนที่เหลืออีก 45.00 ของทุนจดทะเบียนถือโดยบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
3. บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จ�ำกัด (“BLP”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นใน BLP ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว โดยหุ้นส่วนที่เหลืออีก 75.00 ของทุนจดทะเบียน
ถือโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ข้อมูลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง
บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 8/8 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
บลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
1. ต�จังำหวั
ดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-386-8188
โทรสาร 02-386-8189
บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 20
บลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
2. ต�จังำหวั
ดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-380-4888
โทรสาร 02-380-4887
บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
3. ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-386-8000 ต่อ 1461
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง
บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
4. ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-386-8000 ต่อ 1621 -1623
บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด
5. ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 131 หมู่ 2 ต�ำบลส�ำโรง-กลาง
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จ�ำกัด
งานใหญ่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
6. ส�ชัำ้นนัทีก่ 13/1
ห้องเลขที่ 1308 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

ธุรกิจท่าเทียบเรือ
เชิงพาณิชย์
ภายในประเทศ

51

235.00

ธุรกิจซ่อมแซม
ท�ำความสะอาด
ตู้คอนเทนเนอร์

100

200.00

ธุรกิจขนส่งทางบก

100

5.00

ธุรกิจขนส่งทางเรือ

40

30.00

ธุรกิจท่าเทียบเรือ
เชิงพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศ

55

150.00

ธุรกิจพัฒนาและ
บริหารจัดการศูนย์
กระจายสินค้า

25

300.00

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) (“PORT” หรือ “บริษัทฯ”) ชื่อเดิมชื่อ บริษัท ท่าเรือชายฝั่ง สหไทย จ�ำกัด ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2.00 ล้านบาท โดยบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) (“STS”)
เพื่อด�ำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งคือ STS ในเวลานั้น
ซึ่งมีปริมาณการน�ำเข้าและส่งออกเหล็กม้วนและท่อเหล็กรวมกันต่อปีมากกว่า 2 แสนตัน ซึ่งในขณะนั้น ประสบปัญหา
ในการบริหารจัดการต้นทุนและการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการการขนส่ง (logistics) เนื่องจากว่าไม่มีท่าเรือและ
เครื่องมือที่เป็นของตนเอง จึงต้องจ่ายค่าบริการในอัตราที่ค่อนข้างสูง รวมไปถึงความไม่แน่นอนและความไม่ยืดหยุ่นของ
การท�ำงานที่ท่าเรือ ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นจากการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
จึงได้เริ่มเปิดให้บริการด้านโลจิสติกส์กับทาง STS เป็นต้นมา
ในช่วง 4 ปีแรกของการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เน้นให้บริการแก่ STS และการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ภายในประเทศทางน�้ำ
(เรือบาร์จ) ให้แก่ลกู ค้าสายเรือเป็นหลัก จนในปี 2554 ทางบริษทั ฯ ได้ตดั สินใจลงทุนซือ้ เครนส�ำหรับยกตูค้ อนเทนเนอร์หน้าท่า
(Gantry Crane) เพิ่มเติมเพื่อขยายศักยภาพในการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่
หรือเรือฟีดเดอร์ (Container Feeder) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการและได้รับความไว้ใจจาก
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ในปี 2556 จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแบนด์ของบริษัทฯ ใหม่
เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการของท่าเรือสหไทย รวมทั้งมีความเป็นสากลและง่ายต่อการจดจ�ำของกลุ่มลูกค้า ภายใต้ชื่อ
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด
ในปี 2558 เนื่องจากปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือสหไทย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจ
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่กับสายการเดินเรือ Mitsui O.S.K. Lines หรือ MOL ซึ่งเป็นสายการเดินเรือรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น
ภายใต้ชื่อ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจท่าเรือส�ำหรับเรือบาร์จที่ใช้ในการขนส่ง
ตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ภายในประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งท่าเรือดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดด�ำเนินการในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีขีดความสามารถในการให้บริการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ได้ประมาณปีละ 240,000 ทีอียู1
และจากวิสัยทัศน์ในการมองเห็นถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมทั้งโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในแต่ละส่วนงาน
ของบริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนในแต่ละส่วนงานออกไปโดยจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันได้แก่
• บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการให้บริการเรือบาร์จในการขนส่งตู้สินค้า
คอนเทนเนอร์ทางน�้ำ โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับสายการเดินเรือ Mediterranean Shipping Company หรือ MSC
ซึ่งเป็นสายการเดินเรือที่มีปริมาณการให้บริการตู้สินค้าคอนเทนเนอร์สูงสุดระดับโลก โดยจัดตั้งในเดือนกันยายน 2559
• บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
โดยจัดตั้งในเดือนมีนาคม 2560
• บริษทั บางกอก ทรัคกิง้ เซอร์วสิ จ�ำกัด เพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งทางบก โดยจัดตัง้ ในเดือนพฤศจิกายน 2560
ต่อมาในปี 2561 สายเรือ MOL (Mitsui O.S.K. Lines) ที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนประกอบธุรกิจท่าเรือบาร์จ ได้ควบรวมธุรกิจ
เรือขนส่งตู้สินค้ากับ 2 สายเรือสัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อใหม่ว่า สายเรือ Ocean Network Express หรือ ONE โดยภาพหลัง
การควบรวมกิจการสายเดินเรือ ท�ำให้ปริมาณตู้สินค้าอยู่ในระดับที่ 6 ของโลก ส่งผลดีต่อท่าเรือ BBT ในการเพิ่มปริมาณ
ตู้สินค้าที่ ให้บริการได้เต็มพื้นที่เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าประมาณการที่วางไว้ และในปีเดียวกันบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมลงทุนกับ
บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด หรือ มิตรผล เพือ่ ขยายพืน้ ทีท่ า่ เทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์ เนือ่ งจากเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญเชิงกลยุทธของพื้นที่ตั้ง และโอกาสทางธุรกิจจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนและพัฒนา
ให้เป็นโครงข่ายโลจิสติกส์ที่ส�ำคัญของประเทศไทย ในภายใต้ชื่อ บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด
หมายเหตุ : 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) จ�ำนวน 1 ตู้
รายงานประจ� ำ ปี
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และด้วยวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� การให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ในปี 2562 บริษทั ฯ จึงได้ลงทุนก่อสร้าง
ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ FPT ภายใต้ชื่อ บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จ�ำกัด เพื่อพัฒนาและบริหารศูนย์กระจายสินค้าในเขต
พื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับท่าเรือสหไทย จึงเป็นความได้เปรียบในการกระจายสินค้า ลดต้นทุนส�ำหรับ
ผู้ประกอบการในการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือสหไทย
ท่าเรือของบริษัทฯ (“ท่าเรือสหไทย”) ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถให้
บริการเทียบท่าได้ทั้งเรือขนส่งตู้สินค้าระหว่างประเทศหรือเรือฟีดเดอร์ (Feeder) ขนาดไม่เกิน 1,000 ทีอียู และเรือขนส่ง
ตู้สินค้าภายในประเทศหรือเรือบาร์จ (Barge) โดยเส้นทางหลักที่ใช้ขนส่งระหว่างท่าเรือสหไทย และท่าเรือแหลมฉบัง มีขนาด
ท่าเทียบเรือ (Berth) กว้าง (Berth Length) รวมประมาณ 300 เมตร ความลึกร่องน�้ำ (Draft) ประมาณ 8 เมตร โดยแบ่งเป็น
ท่าเทียบเรือส�ำหรับเรือฟีดเดอร์จ�ำนวน 1 ท่า (หน้ากว้างประมาณ 170 เมตร) และท่าเทียบเรือส�ำหรับเรือท้องแบนหรือ
เรือบาร์จจ�ำนวน 2 ท่า (หน้ากว้างประมาณท่าละ 65 เมตร) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีก ตลอดจน
การให้บริการซ่อมบ�ำรุงและท�ำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องการส่งออก
บริการน�ำสินค้าบรรจุเข้าหรือน�ำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ บริการ Freight Forwarder บริการขนส่งสินค้าทางบก
ด้วยหัวลากรถ คลังสินค้าให้บริการ
บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 230.00 ล้านบาท
และทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 230.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 460.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท และบริษัทฯ ได้ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปจดทะเบียน
ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 328.89 ล้านบาท และ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 303.59 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 657.79 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
การพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
เดือน ปี

มีนาคม 2551

มีนาคม 2553
มีนาคม 2554
กุมภาพันธ์ 2556

ตุลาคม 2557
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รายละเอียด

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน
2.00 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท ท่าเรือชายฝั่ง สหไทย จ�ำกัด โดยมีส�ำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่
เลขที่ 51/1 หมูท่ ี่ 3 ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ต�ำบลหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือพาณิชย์และบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีสถานะเป็นบริษทั ย่อยของบริษทั
สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 28.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2.00 ล้านบาท
เป็น 30.00 ล้านบาท เพื่อลงทุนปรับปรุงท่าเทียบเรือรองรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 30.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 30.00 ล้านบาท
เป็น 60.00 ล้านบาท เพื่อลงทุนเครื่องจักรประเภทเครนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากบริษัท ท่าเรือชายฝั่ง
สหไทย จ�ำกัด เป็น บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบ
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001:2004 จาก Intertek ซึง่ ได้รบั การรับรองมาตรฐานโดย UKAS
(United Kingdom Accreditation Service) ส�ำหรับ "การให้บริการท่าเรืออเนกประสงค์รวมถึง
การบริหารจัดการส�ำหรับตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไปลานสินค้า คลังสินค้า และการขนส่ง
ทางน�้ำภายในประเทศ"

เดือน ปี

มีนาคม 2558

กรกฎาคม 2558

ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559

กันยายน 2559

ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ โดยที่บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) ในราคาพาร์ที่ 100.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งท�ำให้ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) มาถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตรงแทน มีผลให้สถานะ
ของบริษัทฯ ไม่ใช่บริษัทย่อยของ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) อีกต่อไป
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด (“BBT”) เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 175.00 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการท่าเทียบเรือบาร์จ
และให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน�ำ้ ด้วยเรือบาร์จระหว่างท่าเรือ BBT และท่าเรือแหลมฉบัง
โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด
ของ BBT ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 ลงทุนโดยบริษัท เอ็ม โอ แอล ไลนส์เนอร์ จ�ำกัด (เป็นบริษัท
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสายการเดินเรือ Mitsui O.S.K. Lines
หรือ MOL ทัง้ นีไ้ ด้เรียกรับช�ำระค่าหุน้ ร้อยละ 50 ของราคาตามมูลค่าหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ รวม 87.50 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 50.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120.00 ล้านบาท
เป็น 170.00 ล้านบาท เพื่อเตรียมเงินไปใช้ในการช�ำระค่าหุ้นใน BBT
บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 59-0101-0-00-1-0 ส�ำหรับกิจการขนถ่ายสินค้า
เรือเดินทะเล จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม เป็นเวลา 8 ปี เริม่ วันที่ 19 มกราคม 2559
สิ้นสุดวันที่ 18 มกราคม 2567
BBT ได้เรียกช�ำระเงินค่าหุ้นอีกร้อยละ 25 ของราคาตามมูลค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 43.75 ล้านบาท
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงตูค้ อนเทนเนอร์ (Container Depot) เพือ่ เป็นการขยายส่วนงาน
ให้ครอบคลุมงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์
BBT ได้เรียกช�ำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 ของราคาตามมูลค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้น
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 43.75 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการในการบริหารจัดการเรือบาร์จ โดยมีที่อยู่
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษทั ฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุน้ ทัง้ หมดของ BBS ส่วนทีเ่ หลือ
อีกร้อยละ 60 ลงทุนโดย บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จ�ำกัด ร้อยละ 30 และบริษัท South East
Asia Medlog Logistics CO Pte. Ltd. ร้อยละ 30 (เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในเครือของ Mediterranean Shipping Company หรือ MSC
BBT ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 59-1642-0-00-1-0 ส�ำหรับกิจการขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน เป็นเวลา 8 ปี
บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างขยายพื้นที่ลานบรรจุสินค้า เพื่อรองรับปริมาณการส่งออกสินค้าส�ำหรับ
ผู้ส่งออกสินค้าที่ไม่มีพื้นที่หรือเครื่องมือในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
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มีนาคม 2560
พฤษภาคม 2560
กรกฎาคม 2560

ตุลาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561

เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561

กันยายน 2561
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รายละเอียด

บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้ง บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการให้บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
โดยมีที่อยู่ จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการแปรสภาพจากบริษทั จ�ำกัดเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
BBT ได้รับใบอนุญาตในการเป็น ICD (Inland Container Depot) ทางน�้ำแห่งแรกในประเทศไทย
ท�ำบันทึกข้อตกลงกับกรมศุลกากรในการติดตั้งระบบ Mobile X-Ray ของกรมศุลกากรในบริเวณ
ท่าเรือสหไทย ซึ่งใช้ในกระบวนการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ของกรมศุลกากร
บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้ง บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพือ่ ด�ำเนินกิจการให้บริการขนส่งทางบก โดยมีทอี่ ยูจ่ ดทะเบียน
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
BBS ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 60-1313-1-00-1-0 ส�ำหรับกิจการขนส่งทางเรือ
ประเภท 7.3.3 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน เป็นเวลา 8 ปี
กรมศุลกากร ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายเขตท�ำเนียบท่าเรือรับอนุญาต และปรับปรุงสถานที่
รวมพื้นที่ 41 ไร่ 1 งาน 67.5 ตารางวา
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขต
พื้นที่ส�ำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) และ
รับบรรทุก ที่ส�ำนักงานส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้
BTS ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 4.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1.00 ล้านบาท
เป็น 5.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
BCDS ให้ บ ริ การลานซ่ อ มและล้ า งตู ้ ค อนเทนเนอร์ ด้ ว ยที ม งานที่ เ ชี่ ย วชาญและอุ ป กรณ์
ที่ได้มาตรฐาน บนพื้นที่รวม 37 ไร่ โดยได้เริ่มเปิดด�ำเนินการในเฟสแรกบนพื้นที่ 15 ไร่
BBT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 60.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 175.00 ล้านบาท
เป็น 235.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
บริษัทฯ ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานในเรื่อง Customer and Trade
Partnership Against Terrorism (C-TPAT) ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยสากล
โดยเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาความปลอดภัยของซัพพลายเชน
ในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ทั้งนี้ เมื่อท่าเรือได้รับการอนุญาตจาก C-TPAT ถือเป็นการได้รับ
การรับรองเรื่องการรักษาความปลอดภัยของผู้ประกอบการ และได้รับความสะดวกเมื่อขนส่งสินค้า
ผ่านด่านศุลกากรไปยังสหรัฐอเมริกา
BBT ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ดังนี้ ตามมาตรา 35(1) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้รับ
จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะ
เวลาตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง

เดือน ปี

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561

มกราคม 2562

เมษายน 2562

มิถุนายน 2562

รายละเอียด

BCDS ได้เริ่มเปิดให้บริการในพื้นที่เฟส 2 (จ�ำนวน 22 ไร่)
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด (“BRT”) เมื่อวันที่
24 ตุลาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 150.00 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการท่าเทียบเรือขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์ และเพื่อรับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จาก
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) โดยมี ที่ อ ยู ่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 131 หมู ่ ที่ 2
ต�ำบลส�ำโรงกลาง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษทั ฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 55
ของหุน้ ทัง้ หมดของ BRT ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 45 ลงทุนโดยบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
BRT ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 61-1320-0-00-1-0 ส�ำหรับกิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับ
เรือเดินทะเล ประเภท 7.1 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นเวลา 8 ปี
บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้ขนย้ายตูส้ นิ ค้าคอนเทนเนอร์จากเรือต่างประเทศ
ที่เข้าเทียบท่าเรือสหไทย ลงเรือชายฝั่ง (เรือบาร์จ) เพื่อส่งไปยังท่าเรือกรุงเทพได้
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จ�ำกัด (“BPL”) เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินกิจการพัฒนาและบริหาร
ศูนย์กระจายสินค้า โดยมีทอี่ ยูจ่ ดทะเบียนตัง้ อยูเ่ ลขที่ อาคารสาธรซิตที้ าวเวอร์ ชัน้ ที่ 13/1 ห้องเลขที่ 1308
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษทั ฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25
ของหุ้นทั้งหมดของ BLP ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ลงทุนโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 69.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 230.00 ล้านบาท
เป็น 299.00 ล้านบาท และออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย
เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1) (“ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1”) เพื่อ
น�ำเงินที่ได้ไปช�ำระคืนหนีเ้ งินกูย้ มื จากสถาบันการเงินส�ำหรับเงินลงทุนในบริษทั บางกอก โลจิสติกส์
พาร์ค จ�ำกัด และบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและ/หรือ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
BBT ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการ
จัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จาก Intertek ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโดย UKAS
(United Kingdom Accreditation Service) ส�ำหรับ "งานบริการท่าเรืออเนกประสงค์ รวมถึง
การบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ทั้งทางบกและทางน�้ำ"
บริษัทฯ ลงนามเป็นผู้ร่วมทดลองการใช้ระบบเทรดเลนส์ (TradeLens) โดยความร่วมมือ
ของบริษัท เอ.พี.มอลเลอร์เมอส์ก และไอบีเอ็ม เพื่อตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้าจากข้อมูลบน
แพลตฟอร์มเทรดเลนส์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ได้ โดย
ทุกฝ่ายจะทราบข้อมูลสินค้าตั้งแต่เรือออกจากประเทศต้นทางจนถึงปลายทางได้แบบเรียลไทม์
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บริษัทฯ ลดทุนทะเบียนจ�ำนวน 19.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299.00 ล้านบาท เป็น 298.99
ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ายของบริษัทฯ ที่คงเหลือจากผู้ถือหุ้นเดิม
ได้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
จ�ำนวน 38 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 29.89 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 298.99 ล้านบาท
เป็น 328.89 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
บริษทั ฯ ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษทั ฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปจดทะเบียน
ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
BCDS ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 30.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170.00 ล้านบาท
เป็น 200.00 ล้านบาท เพื่อน�ำไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม

ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ทั้งนี้ ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ
1) ธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
2) ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก (In-land Transportation Business Unit)
3) ธุรกิจให้บริการพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Rental Area and Warehouse Business Unit)
4) ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ (Other Service Business Unit)
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
ครบวงจร
บริการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทางบก
บริการพื้นที่จัดเก็บตู้
คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ1
รายได้จากการให้บริการ

ด�ำเนินการโดย

31 ธันวาคม 2560
(งบการเงินรวม)

31 ธันวาคม 2561
(งบการเงินรวม)

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

บริษัทฯ, BBT, 1,022.27
BBS
บริษัท, BTS
95.23
บริษัท, BTS
103.83

75.98 1,287.43

บริษัทฯ, BCDS

9.22
35.13
100.00 1,557.88

124.01
1,345.33

7.08
7.72

115.10
120.22

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท

82.64 1,217.05
7.39
7.72

ร้อยละ

79.61

197.68
81.68

12.93
5.34

2.25
32.31
100.00 1,528.72

2.11
100.00

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

1. ธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
ท่าเรือสหไทย ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ในท�ำเลที่มีความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในการขนสินค้า ทั้งการน�ำเข้าและส่งออกมาที่ท่าเรือสหไทย เนื่องจาก
ท่าเรือสหไทยอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพล หรือ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมโดยมีระยะห่างจากท่าเรือสหไทย เพียงประมาณ 400
เมตร โดยสะพานภูมิพลและถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมการขนส่งระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนน
ปู่เจ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
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รูปภาพแสดงที
่ตั้งท่า่ตเรืงั ้ อท่าของบริ
ษัทษทั ฯฯ และถนนสายหลั
่อมต่อโดยสะพานภู
มิ พ ล
รูปภาพแสดงที
เรือของบริ
และถนนสายหลักที่เชืก่อที
มต่่เชื
อโดยสะพานภู
มิพล

ที่ มา : บริษทั ฯ

ที่มา : บริษัทฯ

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

ท่าเรือสหไทยสามารถให้บริการเทียบท่าได้ทั้งส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือเรือฟีดเดอร์ (Feeder) ขนาดประมาณ
1,000 ทีอียู1 และส�ำหรับเรือขนสินค้าชายฝั่งภายในประเทศหรือเรือบาร์จ (Barge) ขนาดประมาณ 40 - 240 ทีอียู ซึ่งใช้
ขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือสหไทยและท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ยังให้บริการท่าเทียบเรือบาร์จอีก 1 ท่า โดยท่าเทียบเรือดังกล่าวอยู่บริเวณทางลง
ของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือของบริษัทฯ ประมาณ 1.42 กิโลเมตร สามารถ
รองรับตู้คอนเทนเนอร์ ได้ประมาณ 240,000 ทีอียูต่อปี
ท่าเรือสหไทย
ท่าเรือฟีดเดอร์ ขนาดความกว้างหน้าท่า 170 เมตร และท่าเรือบาร์จ ขนาดความกว้างท่าละ 65 เมตร จ�ำนวน 2 ท่า

ที่มา : บริษัทฯ
หมายเหตุ : 1 TEU หรือ Twenty-foot equivalent unit เป็นหน่วยวัดสากลที่มักนิยมใช้ในการอธิบายขนาดของเรือขนส่งตู่สินค้าคอนเทนเนอร์หรือ
ลานเก็บตู้คอนเทนนอร์ ซึ่ง 1 TEU จะหมายถึงขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่มีความยาว 20 ฟุต (6.1 เมตร) กว้าง 8 ฟุต (2.4 เมตร)
สูง 8 ฟุต 6 นิ้ว (2.6 เมตร) จ�ำนวน 1 ตู้
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ท่าเรือบาร์จของ BBT
ท่าเรือบาร์จ ขนาดความกว้างหน้าท่า 96 เมตร สามารถจอดเรือพร้อมกันได้ 2 ล�ำ

ที่มา : บริษัทฯ

(2) บริการบรรจุสินค้าเข้า/ถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (Container Freight Station: CFS)

เป็นบริการส�ำหรับการรับสินค้าจากผู้ส่งออกสินค้า (Shipper) มาบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือสหไทย เพื่อเตรียมยกขึ้น
เรือขนสินค้าส�ำหรับผู้ส่งออกสินค้าที่ไม่มีฝ่ายบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง โดยส่วนมากจะเป็นการให้บริการ
ในลักษณะบรรจุสินค้าของผู้ส่งออกรายเดียวแบบเต็มตู้ (Full Container Load: FCL) ส�ำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อส่งออก โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ส่งออกสินค้าหรือตัวแทนของผู้ส่งออก (Shipping)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการส�ำหรับผู้น�ำเข้าสินค้า (Consignee) โดยเป็นบริการในการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่น�ำมาส่ง
ที่ท่าเรือของบริษัทฯ เพื่อน�ำสินค้าออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจัดเตรียมให้ผู้น�ำเข้ามารับสินค้า โดยมีทั้งการให้บริการเปิด
ตู้คอนเทนเนอร์ส�ำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนสินค้าของผู้น�ำเข้าสินค้าหลายๆราย (Consolidated Container) รวมกันอยู่ใน
ตู้คอนเทนเนอร์ตู้เดียวกัน ซึ่งใช้บริการขนสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load / LCL) ซึ่งจะมี
สินค้าจากผู้น�ำเข้าสินค้ารายอื่นบรรจุรวมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ด้วย โดยสินค้าจะถูกพักไว้ในโรงพักสินค้าเพื่อรอผู้น�ำเข้าสินค้า
แต่ละรายมารับสินค้า และบริการเปิดตูค้ อนเทนเนอร์ซงึ่ บรรจุสนิ ค้าของผูน้ ำ� เข้าเพียงรายเดียว ซึง่ ผูน้ ำ� เข้าจะมารับสินค้าโดยตรง
จากตู้คอนเทนเนอร์ (Direct) โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้น�ำเข้าหรือตัวแทนของผู้น�ำเข้า (Shipping)
(3) บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)

เป็นการให้บริการล้างท�ำความสะอาดและซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อน�ำกลับมาใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อ การส่งออก ทั้งนี้
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าสามารถมาได้ 2 ทาง คือ
1. จากการรับคืนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากผู้น�ำเข้าสินค้า โดยเมื่อผู้น�ำเข้าสินค้ามารับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อน�ำไปเปิดสินค้า
ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ที่โรงงานหรือโกดังของผู้น�ำเข้าแล้ว ผู้น�ำเข้าจะส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาคืน (Consignee return
container) ที่ท่าเรือของบริษัทฯ จากนั้นตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ก็จะต้องท�ำการตรวจสอบ ท�ำความสะอาด และซ่อมบ�ำรุง
ก่อนการน�ำกลับไปใช้ในการบรรจุสินค้าใหม่ และ
2. การน�ำเข้าตูค้ อนเทนเนอร์เปล่ามาโดยสายเดินเรือ (Reposition Container) เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ กี ารส่งออก
สินค้ามากกว่าการน�ำเข้า ดังนั้นจึงจ�ำเป็นจะต้องมีการน�ำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาเพื่อใช้ในการบรรจุเพื่อการส่งออก
โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามตู้คอนเทนเนอร์ที่น�ำเข้ามานี้ก็ยังจะต้องได้รับการตรวจสอบและจ�ำเป็นจะต้องท�ำความสะอาดและ
ซ่อมบ�ำรุงก่อนจึงจะสามารถน�ำไปใช้บรรจุสินค้าใหม่ได้
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2. ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก (In-land Transportation)
ธุรกิจขนส่งทางบกของบริษัทฯ เป็นบริการเสริมจากธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ เพื่อตอบโจทย์การเป็นผู้ให้บริการ
อย่างครบวงจร (Logistic Solution Provider) โดยบริษัทฯ มีให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังระหว่าง
โรงงานหรือโกดังสินค้าของผูส้ ง่ ออกหรือผู้น�ำเข้าและท่าเรือแหลมฉบัง และบริการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ ในบริเวณท่าเรือสหไทย
ระหว่างโรงงานหรือโกดังสินค้าของผู้ส่งออกหรือผู้น�ำเข้าและท่าเรือสหไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้บริการขนส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ ไป-กลับท่าเรือแหลมฉบังผ่านทางรถบรรทุกโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นมา เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้าและเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง

3. ธุรกิจพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
บริษัทฯ มีการให้บริการลานพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ในเขตปลอดอากร (Free zone yard) ซึ่งผู้ใช้บริการหลัก คือ
ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่ง (เมอร์เซเดส เบนซ์) โดยผู้ผลิตรถยนต์รายดังกล่าวใช้ส�ำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนรถยนต์
ในตู้คอนเทนเนอร์ที่น�ำเข้ามาเพื่อมาประกอบรถยนต์ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปลอดอากร ช่วยในการบริหารจัดการ
ภาษีอากรขาเข้า และต่อมาบริษัทยังได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมให้กับลูกค้ารายนี้
ช่วยลดค่าปรับจากสายการเดินเรือในการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เก็บสินค้าเกินกว่าก�ำหนดระยะเวลาที่ก�ำหนด (Demurrage
Charge) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาให้เช่าคลังสินค้าเขตปลอดอากรหมดลง บริษัทฯ
จึงได้ตัดสินใจขายคลังสินค้าดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและน�ำเงินไปลงทุนในกิจกรรมอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ทั้งนี้ บริษัทฯคลังสินค้าปกติ (General Warehouse) ซึ่งอยู่ในบริเวณท่าเรือของบริษัทฯ แต่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดอากร
โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 20,766 ตารางเมตร ให้บริการจัดเก็บสินค้าทั่วไปส�ำหรับผู้ที่มาขอเช่าคลังสินค้าของบริษัทฯ
เพื่อใช้เก็บสินค้าทั่วไป หรือส�ำหรับใช้เก็บสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) โดยลูกค้าที่ใช้บริการ
ดังกล่าวของบริษัทฯ เช่น ลาซาด้า ผู้ผลิตผงโอวัลติน อาหารกระป๋อง เหล็กม้วน เป็นต้น

4. ธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
1) การให้บริการเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า (Freight Forwarder) โดยบริษัทฯ จะท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาตารางเวลา
(Slot) ส�ำหรับการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมแก่ช่วงเวลาการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกสินค้า โดยบริษัทฯ จะรวบรวม
ความต้องการในการขนส่งสินค้าของผูส้ ง่ ออกหลายๆ รายเพือ่ น�ำไปซือ้ ระวางเรือจากสายการเดินเรือต่างๆ เพือ่ ให้ได้สว่ นลด
จากปริมาณการซือ้ (Volume Discount) และเป็นการใช้ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั สายการเดินเรือต่างๆ ของบริษทั ฯ ในการต่อรอง
ขอซื้อระวางเรือในราคาที่ดีที่สุดเพื่อน�ำมาขายต่อให้แก่ผู้ส่งออกสินค้า ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการดังกล่าวเฉพาะ
กับ STS
2) การให้เช่าพื้นที่ส�ำนักงานแก่ตัวแทนสายการเดินเรือ (Agent) หรือผู้ให้บริการช่วง (Subcontractor) เพื่อเป็นส�ำนักงาน
ในการปฏิบัติงานภายในท่าเรือของบริษัทฯ
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การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธในการแข่งขันของบริษัทฯ

1. ผู้น�ำในด้านคุณภาพของการบริการและการบริการแบบครบวงจร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของการบริการ โดยมองถึงปัญหาของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อน�ำมาพัฒนาและออกแบบ
การให้บริการที่ตอบโจทย์ด้านโลจิสติกส์ ให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยเป็นการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ส�ำหรับ
เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศ รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการบรรจุสินค้าเข้า
ตู้คอนเทนเนอร์และน�ำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (CFS : Container Freight Station) บริการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
(Container Depot) และบริการคลังสินค้า เป็นต้น
2. สถานที่ตั้งของท่าเรือที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์
ท�ำเลที่ตั้งของท่าเรือสหไทย ถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการตัดสินใจในการใช้บริการของลูกค้า นอกเหนือไปจากปัจจัยด้าน
ราคาค่าบริการ และเครื่องมือและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในท่าเรือ (Facility) ซึ่งที่ตั้งท่าเรือควรจะอยู่ในบริเวณ
ที่สะดวกแก่การขนส่งระหว่างท่าเรือและบริเวณโรงงานของลูกค้าเพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนด้านจิสติกส์ โดยตั้งอยู่
ใกล้กับสะพานภูมิพลหรือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นจุดเชื่อมการขนส่งระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษก ซึง่ เป็นบริเวณทีต่ งั้ ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
อีกทั้งยังเป็นท�ำเลที่สะดวกต่อการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณรอบนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลมายัง
ท่าเรือสหไทย ผ่านถนนสายหลักเช่น ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ในเขตตอนเหนือ
ของกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุทธยา เช่น 1. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
3. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 4. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 5. นิคมอุตสาหกรรมบางปู 6. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
7. นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
3. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีแผนกการตลาด (Marketing) เข้าเยี่ยมลูกค้า
และรายงานประสิทธิผลการให้บริการของท่าเรือสหไทยให้ลูกค้าทราบอย่างสม�่ำเสมอ และมีแผนกบริการลูกค้า (Customer
Service) ที่มีความเอาใจใส่ใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นอย่างดี โดยสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมและเน้นย�้ำแก่แผนกบริการลูกค้า
ของบริษัทฯ คือ ความรักในงานบริการ (Service mind) โดยให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก
รับฟังปัญหาและความต้องการเพื่อช่วยพัฒนาและลดต้นทุนที่สูญเสีย เพราะเราเชื่อว่าถ้าลูกค้ามีการพัฒนาเติบโตนั่นหมายถึง
ว่าบริษัทฯ ก็จะเติบโตควบคู่ไปด้วย
บริษัทฯ ได้ส�ำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้า โดยด�ำเนินการส�ำรววจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการส่งมอบการบริการ ด้านบริการ ด้านเทคโนโลยี และด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย เป็นประจ�ำทุกเดือนและสรุปผลเป็นรายไตรมาส เพื่อน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ของบริษัทฯ
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งจากการส�ำรวจ
สามารถสรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 83.53 ดังนี้
85.99

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ

83.57

83.92

83.01

81.16

ด้านการส่งมอบ
การบริการ

ด้าน
การบริการ

ด้าน
เทคโนโลยี

ด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทฯ มีลูกค้าที่หลากหลายโดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) กลุ่มลูกค้าที่เป็นสายการเดินเรือขนาดใหญ่ และ (2) กลุ่มผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออก โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ จะมาจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นสายการเดินเรือขนาดใหญ่ประมาณร้อยละ 65 และมาจากกลุ่มผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออกประมาณร้อยละ 35 ของรายได้จากการให้บริการ
ท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ที่เป็นสายการเดินเรือขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสายการเดินเรือระหว่างประเทศชั้นน�ำของโลก
เช่น สายเรือ Ocean Network Express (ONE) สายเรือเอพีเอ็ม เมอร์ส ไลน์ (APM-Maersk Line) สายการเดินเรือ MSC
(Mediterranean Shipping Company) สายเรือฮุนได(Hyundai Merchant Marine Line) สายเรือเอเวอร์กรีน (Evergreen
Line) สายเรือเอ็มทีที ชิปปิ้ง (MTT Shipping Line) สายเรือ MYSC (Malaysia Shipping Corporation Line) เป็นต้น โดย
ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีทั้งลูกค้าสายเรือประจ�ำเส้นทางที่มีกรุงเทพฯ เป็นจุดหมายหนึ่งของสายเรือ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะมีตาราง
เวลาประจ�ำในการเข้ามาใช้บริการท่าเรือของบริษัทฯ และเรือที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทเรือฟีดเดอร์
และลูกค้ากลุม่ สายเรือที่ใช้บริการเรือบาร์จของบริษทั ฯ ในการเชือ่ มต่อกับท่าเรือแหลมฉบังส�ำหรับการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทางน�ำ้
ในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้น�ำเข้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีโรงงานหรือโกดังสินค้าอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย เช่น กลุ่มโรงงาน
ประกอบรถยนต์ กลุ่มโรงงานผลิตเหล็ก กลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้าส�ำหรับน�ำมาขายในประเทศ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้า
ที่ขนสินค้าน�ำเข้าเพื่อน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิตหรือประกอบ หรือการน�ำเข้าสินค้าเพื่อน�ำมากระจายสินค้า
ในประเทศไทย
ในส่วนของกลุ่มลูกค้าส่งออกที่ส�ำคัญของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสินค้าที่ส�ำคัญซึ่งใช้ท่าเรือ
ของบริษัทฯ ในการส่งออกสินค้าจะเป็นสินค้าประเภทแป้งมันส�ำปะหลัง ข้าว น�้ำตาล

ส่วนแบ่งทางการตลาด
ส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ส�ำหรับท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยวัดจาก
ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่า (Container Throughput) ส�ำหรับในปี 2562 คาดว่าท่าเรือกรุงเทพจะเป็นท่าเรือที่มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด โดยจากข้อมูลสถิติเผยแพร่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพมีปริมาณการขนส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่ารวม ในปี 2562 ประมาณ 1.46 ล้านทีอียู เนื่องจากเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ทัง้ นี้ หากพิจารณาเฉพาะท่าเรือทีด่ ำ� เนินการโดยบริษทั เอกชน ท่าเรือสหไทยจะเป็นท่าเรือทีม่ สี ว่ นแบ่งทางการตลาด
สูงที่สุดในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคาดว่าท่าเรือสหไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดส�ำหรับปริมาณการขนส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศผ่านท่า (International Throughput) ทั้งหมดในปี 2562 ประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณ
การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าทั้งหมดโดยไม่รวมท่าเรือกรุงเทพ

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมของอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จะเติบโตตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า
ตูค้ อนเทนเนอร์ทางเรือ โดยปัจจุบนั การขนส่งสินค้าผ่านตูค้ อนเทนเนอร์ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากการขนส่ง
ผ่านตู้คอนเทนเนอร์ท�ำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standardization) ถึงแม้ว่าลักษณะสินค้าที่ขนส่ง
จะแตกต่างกันซึ่งท�ำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าที่หลากหลายช่องทาง อาทิ ทางเรือ ทางรถบรรทุก
และทางรถไฟ สามารถขนส่งเชื่อมโยงต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Intermodal Transportation) สามารถวางแผนการส่งมอบ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินทีต่ ้องใช้ในการผลิตสินค้าที่จะต้องส่งมอบ
ในปริมาณคราวละมากๆ ตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากสามารถทยอยผลิตและส่งมอบได้

32

รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือ
(Container Throughput) ของประเทศไทย

ล้าน TEU

ล้าน TEU

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือ
(Container Throughput) ทั่วโลก

ที่มา : World Bank,Drewry Maritime Research

ที่มา : World Bank, BSAA

ความพยายามพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนมีให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งจากการผลักดันของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลักดันที่มาจากภาครัฐบาลในหลายๆ ด้าน เช่น การส่งเสริมผ่านมาตรการทางด้าน
ภาษีโดยการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีแก่ส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter : IHQ) และบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ (International Trading Center : ITC) ที่จัดตั้งในประเทศไทย หรือการส่งเสริม ด้านการลงทุนจากภาครัฐ
ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค เช่น โครงการรถไฟรางคู่และ
รถไฟความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor - EWEC) และ
เหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor : NSEC) รวมไปถึงแผนเปิดเส้นทางการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนตอนใต้และ
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงตอนบนผ่านท่าเรือเชียงแสน และแผนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์
แห่งที่ 3 เพือ่ เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางเส้นทางเศรษฐกิจอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS Economic Corridors) ของประเทศไทย
ปัจจัยด้านการลงทุนของภาคเอกชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญหนึ่งจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ของกระทรวงอุตสาหกรรม (โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0) โดย
ตัง้ เป้าหมายให้เศรฐกิจไทยถูกขับเคลือ่ นด้วยภาคอุตสาหกรรมไทย โดยตัง้ เป้าหมายให้มอี ตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GDP) เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี และการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าการส่งออกยังเป็น
ตัวขับเคลือ่ นหลักในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยส�ำหรับระยะ 20 ปีขา้ งหน้า
โดยจะมาจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 10 กลุ่มที่จะน�ำประเทศไทยไปสู่การเติบโตสูงอีกครั้ง (S-curve)
ซึ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าของประเทศไทยและจะน�ำมาซึ่งการเติบโต
ของการน�ำเข้าด้วย เนื่องจากมีการน�ำเข้าวัตถุดิบมาใช้ผลิตสินค้ามากขึ้น โดยการเติบโตของปริมาณการน�ำเข้าและปริมาณ
การส่งออกจะส่งผลดีต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมถึงธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือ
ขนส่งสินค้าด้วย

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรวม
1.1 ความเสี่ยงจากการที่อาจไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินซึ่งใช้ประกอบธุรกิจ

พืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับประกอบกิจการท่าเรือสหไทยของบริษทั ฯ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ บี่ ริษทั ฯ ท�ำการเช่าทีด่ นิ จากบุคคลอืน่ ซึง่ หากสัญญา
เช่าหมดอายุ และบริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาเพื่อต่อสัญญาได้หรือบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญา อาจส่งผลกระทบท�ำให้บริษัทฯ
ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของท่าเรือสหไทย
ตั้งอยู่บนที่ดินที่ท�ำการเช่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เจรจาขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ
มีรายละเอียดดังนี้
รูปภาพแสดงพื้นที่ภายในท่าเรือสหไทย

ที่มา :

พื้นที่หมายเลข 1 :
			
พื้นที่หมายเลข 2 :
			
			
พื้นที่หมายเลข 3 :
			
				
พื้นที่หมายเลข 4 :
			
พื้นที่หมายเลข 5 :
			
พื้นที่หมายเลข 6 :
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แต่เดิมหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเจรจาเพื่อต่ออายุสัญญาออกไปจนถึง
31 ธันวาคม 2580 กับเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว
แต่เดิมหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการต่ออายุสัญญาเช่า ครั้งที่ 1 ออกไปจนถึง
30 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยก�ำหนดให้ต่ออายุสัญญาเช่าได้ครั้งละ 3 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง
(สิ้นสุดปี 2568)
แต่เดิมหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการต่ออายุสัญญาเช่า ครั้งที่ 1 ออกไปจนถึง
30 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยก�ำหนดให้ต่ออายุสัญญาเช่าได้ครั้งละ 3 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง
(สิ้นสุดปี 2568)
แต่เดิมหมดอายุสัญญาเช่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเจรจาเพื่อต่ออายุสัญญาออกไปจนถึง
30 พฤศจิกายน 2575 กับเจ้าของที่ดินเรียบร้อย
จะหมดอายุสญั ญาเช่าในปี 2562 ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการต่ออายุสญั ญาเช่าออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 2565
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อซื้อที่ดินบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากการจ�ำหน่ายคลังสินค้าเขตปลอดอากร จึงยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเมื่อเดือนกันยายน 2562

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าภายหลังการเจรจาต่อสัญญาครบถ้วนทุกแปลง ที่ดินตามหมายเลขที่ 2, 3 และ 5 จะเป็นแปลงที่มีอายุ
ตามสัญญาเช่าน้อยที่สุด แต่บริษัทฯ ก็สามารถเจรจาต่อสัญญาเช่าที่ดินส�ำหรับที่ดินหมายเลขที่ 2 และ 3 กับเจ้าของที่ดิน
ได้มาโดยตลอด ส�ำหรับที่ดินหมายเลข 2 นั้น ใช้ส�ำหรับประกอบกิจการให้บริการท่าเทียบเรือบาร์จ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
ต่ออายุสญั ญาเช่าดังกล่าวได้ บริษทั ฯ สามารถย้ายการให้บริการเรือบาร์จไปทีท่ า่ เรือบาร์จของบริษทั บางกอก บาร์จ เทอร์มนิ อล
จ�ำกัด (“BBT”) ได้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51) ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจท่าเรือบาร์จของ
BBT เป็นพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ BBT โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือสหไทย โดยอยู่ห่างจากท่าเรือสหไทย
ประมาณ 1.9 กิโลเมตร อีกทั้งในปัจจุบัน ทีมงาน บุคลากร และเครื่องมือส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมของท่าเรือสหไทย
ใน Terminal 1 (ท่าเรือฟีดเดอร์) และ Terminal 2 (ท่าเรือบาร์จ) มีการแบ่งแยกกันอยู่แล้ว ซึ่งหากย้ายกิจกรรมเรือบาร์จไปที่ BBT
ก็จะต้องท�ำการย้ายบุคลากรและเครื่องมือส�ำหรับกิจกรรมเรือบาร์จตามไปทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ พื้นที่การด�ำเนินงานของ
ท่าเรือสหไทย ท่าเรือ BBT และ BCDS ตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 2 กิโลเมตร ดังนัน้ กรณีเกิดเหตุดงั กล่าว
ก็จะท�ำให้ต้นทุนในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบด้านรายได้เนื่องจากบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน BBT โดยในอนาคตบริษัทฯ จะจ�ำกัดการท�ำสัญญาระยะสั้นที่น้อยกว่า 3 ปี และมีนโยบายในการจัดซื้อที่ดิน
โดยมุ่งเน้นที่จะจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถน�ำมาพัฒนาโครงการลงทุนได้ทันที เพื่อเป็นการขยายกิจการในอนาคต
1.2 ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่าเรือ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาด�ำเนินธุรกิจ
ที่เหมือนกันกับบริษัทฯ จะท�ำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจาก
การแข่งขันอาจท�ำให้บริษัทฯ มีลูกค้าน้อยลง หรืออาจท�ำให้บริษัทฯ ต้องลดราคาค่าบริการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่บริเวณ
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลเพื่อใช้ส�ำหรับการก่อสร้างท่าเรือมีอยู่อย่างจ�ำกัด จึงเป็นอุปสรรค
อย่างหนึ่งของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว (Barrier to entry) นอกจากนี้บริษัทฯ พยายามสร้าง
ความแตกต่างในการให้บริการอยู่เสมอ (Differentiate) โดยยกระดับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงและน�ำเสนอบริการให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยค่านิยม
องค์กรที่ใส่ใจการบริการ (Service mind) เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความรวดเร็ว
ในการตอบสนองแก่ลูกค้า อีกทั้งหาโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักของบริษัทฯ ให้เข้มแข็งขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ดังเช่น การร่วมลงทุนกับสายเรือ ONE ในการจัดตั้งบริษัท BBT หรือการร่วมลงทุนกับสายเรือ MSC ในการจัดตั้งบริษัท
BBS เป็นต้น
1.3 ความเสี่ยงจากการสูญเสียกลุ่มลูกค้าสายการเดินเรือซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลัก

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์ โดยลูกค้าโดยส่วนใหญ่มาจากลูกค้าที่เป็นสายการเดินเรือระหว่างประเทศ
โดยรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 65 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้
จึงมีอำ� นาจต่อรองกับบริษทั ฯ ค่อนข้างมาก และแนวการท�ำธุรกิจโดยปกติในอุตสาหกรรม (Business Norm) จะไม่ทำ� สัญญาระยะยาว
ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องกระจายความเสี่ยงโดยสร้างพันธมิตรกับสายเดินเรือต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
รายใดเพียงรายเดียว โดยปัจจุบันลูกค้ากลุ่มสายการเดินเรือขนาดใหญ่ของบริษัทฯ มีประมาณ 5 สายเรือ ได้แก่ สายเรือ
Ocean Network Express (ONE) สายเรือเอพีเอ็ม เมอร์ส ไลน์ (APM-Maersk Line) สายเรือเอ็มทีที ชิปปิ้ง (MTT Shipping
Line) สายเรือฮุนได (Hyundai Merchant Marine Line) สายเรือ MYSC (Malaysia Shipping Corporation Line) ซึ่งบริษัทฯ
จะหาลูกค้าสายเรืออื่นเพิ่มเติมอีก พร้อมทั้งบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงกลยุทธ์ ในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยพัฒนาบริการ
ของบริษัทฯ ให้มีความยืดหยุ่นตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอยู่เสมอ อีกทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และ
ขั้นตอนการด�ำเนินงานให้เป็นมาตรฐานสากล และเพิ่มบริการให้ครบวงจรเพื่อให้บริการของบริษัทฯ มีความแตกต่างจาก
ท่าเรืออื่นๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะท�ำให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมี Loyalty ต่อบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากลูกค้า
กลุ่มผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออกอีกประมาณร้อยละ 35 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่มีการกระจายตัว
จ�ำนวนหลายราย โดยบริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มลูกค้าใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
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1.4 ความเสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการลานวางตูค้ อนเทนเนอร์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
และลดต้นทุนในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยระบบดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับหรือส่งมอบตู้สินค้าและ
ระบุต�ำแหน่งวางตู้สินค้าในลานวางตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานภายในท่าเรือของบริษัทฯ หากระบบ
เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้การได้ อาจส่งผลให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ หยุดชะงัก ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้จดั ให้มรี ะบบ
ส�ำรองข้อมูลทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพเพือ่ ป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมทัง้ จัดให้มกี ารพัฒนา ซ่อมแซม และบ�ำรุงรักษา
ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภาพอยู่เสมอ
1.5 ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตามก�ำหนดเวลา

การจองตู้ (Booking) โดยทั่วไปจะระบุชื่อเรือแม่ วันที่เรือเข้าและวันที่เรือออก และวันก�ำหนดส่งตู้สินค้าให้แก่ลูกค้า
หากบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าไม่ทันตามก�ำหนดเวลา บริษัทฯ อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าโดยช่องทางอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ต่อรายได้และก�ำไรของบริษัท และอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้ารายอื่นๆ และท�ำให้เสียโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคตได้ ซึ่งการส่งมอบตู้สินค้าไม่ทันเวลาเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การบริหารจัดการเวลาในการเทียบเรือ
สินค้าผิดพลาดท�ำให้เรือสินค้าบางส่วนต้องจอดรอเพื่อท�ำการขนสินค้าเป็นเวลานาน หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้เช่นเกิดความล่าช้าจากการขนส่งตู้สินค้าทางเรือบาร์จที่ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบัง
จะให้บริการเทียบเรือขนสินค้าแบบมาก่อนได้ก่อน (First come First serve) ซึ่งท�ำให้การคาดการณ์เวลาในการขนสินค้า
จากท่าเรือแหลมฉบังมาทีท่ า่ เรือสหไทยมีความไม่แน่นอน ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ฯ จึงพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการลานวางตู้สินค้า เพื่อลดระยะเวลาการค้นหาตู้สินค้าเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานขนย้าย
ตู้คอนเทนเนอร์ ไปขึ้นเรือได้รวดเร็วขึ้น และมีระบบในการวางแผนการเทียบเรือขนสินค้าที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพิงพนักงานปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทฯ ต้องใช้
เวลาในการพัฒนาทักษะพนักงานให้มคี วามเชีย่ วชาญส�ำหรับการปฏิบตั งิ านในท่าเรืออย่างมีประสิทธิภาพท�ำให้มคี วามเสีย่ งจากการที่
จ�ำนวนบุคลากรที่มีทักษะดังกล่าวไม่เพียงพอ หรืออาจถูกแย่งบุคลากรไปโดยคู่แข่งที่ประกอบกิจการท่าเรือรายอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ
มีนโยบายการบริหารทรัพยาบุคคลและแรงงานสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การพิจารณาค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่
พนักงานโดยค�ำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ค่าจ้างแรงงาน ในตลาดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น และมีขั้นตอน
การประเมินผลงานของพนักงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถและทักษะ
ของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรซึ่งบริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรของบริษัทฯ ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
1.7 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเรือบาร์จล่มจากการให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางเรือบาร์จ

เนื่องจากบริษัทฯ มีให้บริการการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือของบริษัทฯ และท่าเรือแหลมฉบังโดยเรือบาร์จ
ซึ่งเรือบาร์จมีลักษณะเป็นเรือที่มีท้องเรือแบน มีความเสี่ยงที่เรือจะล่มได้ง่ายหากน�้ำมีคลื่นสูงหรือมีพายุ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้
ความส�ำคัญกับการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงดังกล่าว โดยหากมีความเสี่ยงที่ของคลื่นสูงหรือ
มีพายุ บริษัทฯ จะสั่งให้เรือหยุดวิ่งและจอดพักข้างทางทันที ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยการ
ท�ำประกันในรูปแบบประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance) ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสียหายทุกอย่างรวมถึง
ความเสียหายของสินค้าและความเสียหายต่อบุคคลภายนอกด้วย
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1.8 ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนในละแวกใกล้เคียงกับ
ท่าเรือของบริษัทฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศและเสียงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยกรณีที่ชุมชนในละแวกนั้น
หรือบุคคลทั่วไป ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฏหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ก็อาจท�ำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง ถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย หรือถูกค่าปรับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบจากการปฏิบัติงานเหล่านี้ของบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง เห็นได้จาก
มาตรการการจัดการพื้นที่โดยย้ายพื้นที่ส�ำหรับการให้บริการน�ำสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (stuffing) ไปอยู่ในบริเวณที่ไม่ติด
กับแหล่งชุมชน เนื่องจากขั้นตอนการน�ำสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์จะมีฝุ่นฟุ้งกระจายระหว่างการท�ำงานค่อนข้างมาก อีกทั้ง
บริษัทฯ ได้ท�ำการติดตั้งระบบสแลนป้องกันฝุ่นโดยรอบพื้นที่ลานบรรจุใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังหยุดการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังในยามวิกาล เช่น การขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะทางเสียงต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ โดยมีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อปี 2558 และได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 (Environmental management systems) ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ
มีระบบการจัดการและมีการปฏิบัติการในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล
1.9 ความเสี่ยงจากการเกิดการทุจริตในการลักลอบน�ำเข้าสินค้าอย่างผิดกฎหมาย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซึ่งให้บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าซึ่งรวมถึงการเทียบเรือขนส่งสินค้าที่มีการน�ำสินค้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการน�ำเข้าสินค้าอย่างผิดกฎหมายผ่านทางท่าเรือของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการร่วมมือ
ของพนักงานของบริษัทฯ และสายเดินเรือหรือบุคคลภายนอกในการลักลอบน�ำเข้าตู้สินค้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ
เล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงมีการใช้บุคลากรภายนอก (Third party) ในกระบวนการตรวจสอบสินค้าร่วมกับพนักงาน
ของบริษัทฯ เช่น เจ้าหน้าที่ทัลลี่ (Tally) ซึ่งตรวจเช็คหมายเลขตู้สินค้าที่น�ำเข้า เจ้าหน้าที่ส�ำรวจ (Survey) ซึ่งท�ำหน้าที่
ตรวจสอบการน�ำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าจากท่าเรือ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ภายใน
ท่าเรือและมีการเฝ้าสังเกตการณ์ (monitor) อยู่ตลอดจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อคอยสอดส่องกิจกรรมผิดปกติ
ต่างๆ เพื่อป้องกันการน�ำเข้าตู้สินค้าอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีการจัดท�ำรายงาน
ระบุรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถท�ำการตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อสืบสวนหาแหล่งที่มาของการกระท�ำผิด
กรณีที่มีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้น
1.10 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเครื่องจักรบางประเภท
เป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการใช้งาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในขั้นตอน
การปฏิบัติงานหากพนักงานไม่ได้รับการอบรมอย่างเพียงพอหรือการใช้งานอย่างประมาท หรืออาจเกิดจากสภาพเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ไม่พร้อมต่อการใช้งาน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในด้านความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างจริงจังโดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น
การก�ำหนดระเบียบและวิธีการท�ำงานที่ชัดเจนโดยแยกย่อยตามแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการท�ำงานที่ชัดเจนซึ่งสามารถลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
ขั้นตอนที่ดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานที่เป็นรูปธรรม เช่น มีการตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ก่อนการ
เข้าพืน้ ทีท่ กุ วัน ตรวจสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานและผูร้ บั เหมาก่อนเข้าปฏิบตั งิ านทุกวัน มีการจัดให้หวั หน้างาน
ในแต่ละแผนกของฝ่ายปฏิบัติการต้องตรวจสอบพื้นที่หน้างานก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนด
จ�ำนวนครั้งสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุต่อเดือนเป็นหนึ่งในตัววัดเพื่อประเมินผลงานด้วย (KPI) โดยจะควบคุมให้อัตราการเกิด
อุบัติเหตุน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดือน ซึ่งโดยมากจะเกิดจากความประมาทในการปฏิบัติงาน
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นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีการตรวจเช็คสภาพเครือ่ งจักรตามแผนซ่อมบ�ำรุงรักษาก่อนการเกิดเหตุ (Pre-Maintenance) อย่างต่อเนือ่ ง
และมีการจัดอบรมเพือ่ เพิม่ ทักษะและความรูใ้ นการใช้เครือ่ งจักรอย่างถูกต้องทัง้ จากบุคลากรภายในบริษทั ฯ เอง ซึง่ เป็นหัวหน้างาน
ที่มีความเชี่ยวชาญและจากบุคลากรภายนอกที่เป็นผู้ผลิตหรือจัดจ�ำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว
1.11 ความเสี่ยงจากการใช้ผู้รับจ้างช่วง (Subcontract)

บริษัทฯ มีการใช้บริการผู้รับจ้างช่วง (Subcontract) ส�ำหรับการจัดหาแรงงานในท่าเรือ การขนส่งผ่านรถหัวลาก และการขนส่ง
ผ่านเรือบาร์จ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดกฎหมายของผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้หากบริษัทฯ ไม่มีการควบคุมการปฎิบัติ
งานของผู้รับจ้างช่วงให้เป็นไปตามกฎหมายที่เพียงพอ เช่น การใช้แรงงานต่างด้าว การขนสินค้าโดยมีน�้ำหนักเกิน เป็นต้น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ กระทบกับการได้สิทธิพิเศษต่างๆ ที่มีเงื่อนไขไม่ให้บริษัทฯ ท�ำผิดกฎหมาย เช่น เงื่อนไข
การห้ามใช้แรงงานต่างด้าวจากสิทธิพเิ ศษด้านภาษีจาก BOI หรือกระทบกับบริษทั ฯ ทีอ่ าจต้องร่วมรับผิดในการปฎิบตั ผิ ดิ กฎหมาย
ของผู้รับจ้างช่วง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งดังกล่าว โดยบริษทั ฯ มีกระบวนการคัดเลือกผูร้ บั จ้างช่วงทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ โดยเป็นผูร้ บั จ้าง
ช่วงที่มีประวัติดี ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องแรงงานต่างด้าวของผู้รับจ้างช่วง บริษัทฯ มีขั้นตอนในการป้องกันไม่ให้เกิด
การกระท�ำผิด เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลของแรงงานที่เข้ามาปฎิบัติงานในท่าเรือ และก่อนเข้าปฏิบัติงานจะต้องสแกนนิ้วเพื่อเข้า
ในพื้นที่ มีการสุ่มตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ในด้านความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดกฎหมาย
ในเรือ่ งการขนส่งสินค้าน�ำ้ หนักเกินของผูร้ บั จ้างช่วงส�ำหรับรถหัวลาก บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนการควบคุมการขนสินค้าไม่ให้เกินน�ำ้ หนัก
โดยจัดให้มกี ารชัง่ น�ำ้ หนักตูค้ อนเทนเนอร์ทกุ ใบ อีกทัง้ สินค้าทีข่ นส่งของบริษทั ฯ จะขนส่งผ่านตูค้ อนเทนเนอร์ ซึง่ สามารถสังเกตุได้
อย่างชัดเจนว่ารถหัวลากจะมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 1 ตู้หรือไม่
1.12 ความเสี่ยงจากการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลกับบริษัท แอคทู-ลั่ม จ�ำกัด โดยมีสัญญาเช่าที่ดินที่ได้รับ
การต่ออายุออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 โดยบนพื้นที่ดังกล่าว บริษัท แอคทู-ลั่ม จ�ำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ท่าเรือเดินทะเลตามพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ 21 กันยายน 2552 ทั้งนี้ เนื่องจาก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นใบอนุญาตที่ติดอยู่กับที่ดิน ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ครอบครองใบอนุญาต
ดังกล่าวตามระยะเวลาของสัญญาเช่าทีด่ นิ หรือระยะเวลาของใบอนุญาตแล้วแต่เวลาใดจะสัน้ กว่า ทัง้ นี้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ต่ออายุใบอนุญาต ออกไปอีก 10 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือ
เดินทะเล ซึ่งจะท�ำให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ และอาจกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ในอนาคต
ทั้งนี้ กระบวนการต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลนั้น จะถูกพิจารณาโดยกระทรวงคมนาคม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
จะเป็นกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตตามปกติ โดยไม่ตอ้ งท�ำการประมูลเพือ่ ให้ได้ใบอนุญาตฉบับใหม่รวมถึงไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม
อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลได้
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2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทมี่ สี ดั ส่วนการถือหุน้ มากกว่า ร้อยละ 25.00 คือครอบครัวรัตนศิรวิ ไิ ล ซึง่ ถือหุน้ ส่วนหนึง่ ผ่านบริษทั รัตน โฮลดิง้
จ�ำกัด จะถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ ร้อยละ 34.56 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการออกเสียงในมติ
พิเศษที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ การเพิม่ ทุน และการลดทุน เป็นต้น ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ของบริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการ
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงที่เพียงพอเพื่อให้ผ่านมติพิเศษได้หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ คือกลุ่มครอบครัวครุจิตร (ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับครอบครัวรัตนศิริวิไล) ซึ่งจะถือหุ้นรวม
กันในบริษัทฯ ร้อยละ 20.21 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นจะมีความเสี่ยงจากการที่การควบคุม
คะแนนเสียงแบบเบ็ดเสร็จในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ ใช้มติเสียงข้างมากจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียง
สองกลุ่มเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบไปด้วยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีการก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงาน และการมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำให้สามารถสอบทานการท�ำงาน
ของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการก�ำหนดมาตรการการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม กรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน
3 ท่าน โดยทุกท่านรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกด้วย เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลการตัดสินใจ
รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นหรืออนุมัติรายการต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบทางด้านลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯ ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date)
ล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ล�ำดับที่

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น

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

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

209,828,258
31,829,204
18,132,576
17,356,702
16,733,076
16,241,962
14,470,096
13,736,000
11,706,288
11,000,000
361,034,162
246,165,749
607,199,911

34.56
5.24
2.99
2.86
2.76
2.67
2.38
2.26
1.93
1.81
59.46
40.54
100.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 จัดท�ำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้
ล�ำดับที่

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
นายวิมล รัตนศิริวิไล
นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
นางพรทิพย์ รัตนศิริวิไล
นางอวยพร รัตนศิริวิไล
นายวิรัตน์ รัตนศิริวิไล
นายพฤกษ์ รัตนศิริวิไล
นายพลกฤษณ์ รัตนศิริวิไล
นางสาวพลินี รัตนศิริวิไล
นางสาวพีรภาว์ รัตนศิริวิไล
อื่นๆ1
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

886,668
886,668
886,666
886,666
253,330
177,334
177,333
177,333
177,333
177,333
913,336
5,600,000

15.83
15.83
15.83
15.83
4.52
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
16.31
100.00

หมายเหตุ : 1อื่นๆ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายบุคคลในกลุ่มครอบครัวรัตนศิริวิไล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 3.00
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต�่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
หลังหักภาษีเงินได้ ส�ำรองตามที่กฎหมายก�ำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ�ำปีแล้วจะต้องน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อ�ำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ด�ำเนินการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย
ของบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้ ส�ำรองตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และภาระผูกพันตามเงือ่ นไขของสัญญาเงินกู้ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็นต้องการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผล
ของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ไปตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าล มี ความโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ เมื่ อ บริ ษั ท ย่ อ ยมี การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะท�ำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด จ�ำนวน 23,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.55 ของก�ำไรสุทธิ (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 230,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน
460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด จ�ำนวน 46,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.52 ของก�ำไรสุทธิ (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 230,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน
460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กันยายน 2562 มีมติให้จ่ายปันผลจากก�ำไรสะสมเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัท จ�ำนวนไม่เกิน 55,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 27,599,998 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผล
ส่วนนี้จ่ายจากก�ำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจ�ำนวนโดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตรา
ที่กฎหมายก�ำหนด และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,759,999.81 บาท
คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท ซึ่งเงินปันผลส่วนนี้จ่ายจากก�ำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ทั้งจ�ำนวน
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บริษัทย่อย
บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการบริษัทร่วม

บริษัทร่วม
บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (บริษัทร่วม)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน และมีความจ�ำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ
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โครงสร้างบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบ

ส�ำนักงาน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

ประธาน

ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพาณิชย์

รองประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

รองประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพาณิชย์

รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารจัดการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายรายได้และรับช�ำระหนี้

ฝ่ายควบคุมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

รายงานประจ� ำ ปี
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมจ�ำนวน 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหาร
โดยมีรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับที่

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

ชื่อ - นามสกุล

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

ต�ำแหน่ง

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

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

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นางเสาวคุณ ครุจิตร หรือ นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ หรือ นายบัญชัย ครุจิตร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิจิตร
รัตนศิริวิไล หรือ นาย สุชิน รัตนศิริวิไล หรือ นายอังกูร ศรีสุนทร และประทับตราส�ำคัญบริษัทฯ
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญได้ดังนี้
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1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกรรมการ
ทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจ�ำเป็น
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพือ่ ให้กรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ให้สามารถแจ้งนัดประชุม
โดยวิธีอื่นหรือก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
4. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม
ระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. จัดท�ำรายงานคณะกรรมการประจ�ำปีและรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
เพือ่ แสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
6. มีอ�ำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยสม�่ำเสมอ
7. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และ
ก�ำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
8. มีอำ� นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั ฯ
ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหาร
9. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฎิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีอ�ำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน�ำให้อนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
11. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการด�ำเนินกิจการและ
การปฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้การด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล
12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ตน
หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
13. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ท�ำขึ้นหรือ
ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
14. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ และด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
15. ด�ำเนินการให้บริษทั มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การจัดการ
ความเสีย่ ง และความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผูต้ ดิ ตามและด�ำเนินการ
ร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
16. มีอำ� นาจพิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ งใดๆ ทีจ่ ำ� เป็นและเกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั หรือทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมและเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
รายงานประจ� ำ ปี
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คณะกรรมการบริษัทจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ

ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข) เรือ่ งใดๆ ทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสีย และอยู่ในข่ายทีก่ ฎหมายหรือประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
ค) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
ช) การอื่นใดที่ก�ำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการ ซึ่ง
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
บทบาทของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง โดยให้ส่งค�ำ
บอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือ
เชิญประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ในที่ประชุม
คณะกรรมการ
3. เป็นประธานในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และระเบียบวาระ
การประชุมที่ก�ำหนดไว้
4. ก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนงานที่
ก�ำหนดไว้ รวมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฏหมายก�ำหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
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ขอบเขตอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติ ดังนี้
- อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในจ�ำนวนเกินกว่า 5,000,000 บาท
- อนุติการว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชายพิเศษต่อครั้ง ในจ�ำนวนเกินกว่า 5,000,000 บาท
- อนุมัติการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรหนัก ได้แก่ เครน รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถหัวลาก เรือขุด เป็นต้น ในจ�ำนวน
เกินกว่า 10,000,000 บาท
- อนุมัติการเช่าเรือ เครื่องจักร เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ในจ�ำนวนเกินกว่า 20,000,000 บาท
- อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน(รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง) นอกเหนือ
จากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจ�ำปี ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายวรวิทย์
เอื้อทรัพย์สกุล เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
องค์ประกอบและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ
1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ำกับดูแลกิจการ
3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการให้ข้อแนะน�ำและข้อคิดเห็นต่างๆ
4. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบัตอิ นื่ ทีช่ ว่ ยให้งานเลขานุการบริษทั ฯ เป็นไป อย่างมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้
อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1. ให้ขอ้ แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมายข้อควรปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ของบริษทั ฯ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามรวมทั้ง
ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
6. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ด�ำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนดกฎหมาย
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
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9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลกิจการตามระเบียบ
และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
10. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั ฯ และเป็นสือ่ กลางระหว่างผูถ้ อื หุน้
กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
12. ดูแลเพือ่ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
13. ติดตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่าเทียบเรือและกรรมการ เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำเบื้องต้น
14. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารของบริษทั ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั ฯ พ้นจากต�ำแหน่ง หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
คนใหม่ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ ภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีเ่ ลขานุการบริษทั คนเดิมพ้นจากต�ำแหน่ง
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
ในช่วงเวลาดังกล่าว
ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
ซึ่งมีความความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับที่

1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายวิทิต ลีนุตพงษ์

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน โดย นางวิไล ฉัททันต์รัศมี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประวัติกรรมการ)
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อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�ำเนินการต่างๆ ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1. มีอ�ำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นหรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอ
ตามความจ�ำเป็น
2. พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
3. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิ ใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิ ให้ผู้สอบบัญชี
ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและหารือกับฝ่ายบริหารเกีย่ วกับนโยบายการประเมิน และการบริหาร
ความเสี่ยง
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายงานทางการเงิน
• สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
• สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระส�ำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
• สอบถามฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่ส�ำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
• สอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท�ำงบการเงินกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
10. พิจารณารายงานการควบคุมภายใน
• สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความส�ำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
• สอบทานเพื่อความมั่นใจได้ว่า ฝ่ายบริหารได้น�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีเสนอไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
11. พิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนงานประจ�ำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ�ำเป็น
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
• สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
• สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
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12. มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ�ำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ได้แก่
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
13. ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
• สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลบริษัทฯ และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงาน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
• สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไข ในกรณี
ที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
14. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
• สอบทานให้มนั่ ใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผูบ้ ริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ได้จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
• ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
15. ความรับผิดชอบอื่นๆ
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ และน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
เมื่อมีการแก้ไข
• จั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ฯ และลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความแหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานเกีย่ วกับกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรายงาน ไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี และต่อทางราชการตามที่กฎหมายก�ำหนด
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ดังนี้
ล�ำดับที่

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - นามสกุล

นายวิทิต ลีนุตพงษ์
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
นางเสาวคุณ ครุจิตร

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
2. มีหน้าที่จัดท�ำนโยบายอัตราค่าตอบแทน และก�ำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
3. มีหน้าทีพ่ จิ ารณาคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมของบุคคลากรทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารขึน้ ไป
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และติดตามดูแลการด�ำเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัทด้วย
5. จะท�ำการสรรหา และน�ำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส�ำหรับการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก
และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจะต้องจัดท�ำรายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุมทุกครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 3 ท่านดังนี้
ล�ำดับที่

1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล

นายยุทธ วรฉัตรธาร
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นายบัญชัย ครุจิตร

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
รายงานประจ� ำ ปี
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อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดย
รวม เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ เป็นต้น
2. ก�ำหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมให้บริการท่าเทียบเรือ ขนส่ง คลังสินค้า และโลจิสติกส์ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล
และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
3. ก�ำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่ก�ำหนด (Risk Limit) ในมิติต่างๆ ที่มีความส�ำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณา
4. ก�ำกับดูแล ทบทวนและให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นมาตรฐาน
กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้น�ำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
5. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการ
เข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ก็ได้
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจ�ำเป็น ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องรายงานสถานะความเสีย่ ง และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
(Risk Appetite) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง
ได้น�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
2. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) และการเปลี่ยนแปลงกรอบ
ความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ
2.2 รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เมื่อเวลา
เหมาะสม
2.3 สร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อฐานะความเสี่ยงของบริษัทฯ
3. การรายงานต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งหรือเป็นภาคผนวกในรายงานประจ�ำปีและรายงานทางการเงิน
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รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - นามสกุล

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

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่จัดการงานและด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดหรือ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ด�ำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอ�ำนาจ
4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ
4.2 เรื่องที่หากท�ำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�ำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ
4.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เอง
4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ วางไว้
4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่องหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจและหน้าที่ ในการด�ำเนินกิจกรรมตามที่ก�ำหนดเพื่อบริหารบริษัทฯ ให้ประสบความส�ำเร็จ
บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
5.1 จัดท�ำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจ�ำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้อง
ริเริ่มต่างๆที่ส�ำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.4 พิจารณาและอนุมตั ิในเรือ่ งต่างๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการหรือได้รบั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

รายงานประจ� ำ ปี
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5.5 พิจารณาทบทวนอ�ำนาจด�ำเนินการในเรือ่ งต่างๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในตารางการมอบอ�ำนาจและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ ในระยะยาว
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ด�ำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในการ
ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึง
การพิ จารณาและอนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ใ นระหว่ า งที่ ไ ม่ มี การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีเร่งด่วน และให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ในที่ประชุมคราวต่อไป
7. อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในจ�ำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 20,000,000
บาทต่อเดือน
8. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง) นอกเหนือ
จากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจ�ำปี ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญๆ ที่ ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบ�ำเหน็จรางวัลซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ฯ หรือบุคคลใดๆ
ที่กระท�ำกิจการให้บริษัทฯ
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆได้
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
รวมทั้งรายการที่ก�ำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ดังนี้
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ล�ำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจิตร (รักษาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช
นางเสาวคุณ ครุจิตร (รักษาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)

รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ผ่ายการเงินและบัญชี
ประธานเจ้าหน้าที่ผ่ายพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ควบคุม ดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัวและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน
2. ด�ำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. มีอ�ำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกรรมปกติของบริษัทฯ เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจ�ำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินอนุมัติที่ก�ำหนด
4. อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในจ�ำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 10,000,000
บาทต่อเดือน
5. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง และอุปกรณ์)
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจ�ำปี ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ
6. เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
ทุกประการ
7. มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายในองค์กร
8. มี อ� ำ นาจกระท� ำ การและแสดงตนเป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ฯ ต่ อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ� ำ เป็ น และ
เป็นการด�ำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
9. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง
การมอบอ�ำนาจช่วงในการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใด
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขั ด แย้ ง กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใดลักษณะดังกล่าว จะต้องน�ำเสนอเพื่อให้ได้
ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน�ำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดต่อไป
เว้ น แต่ เ ป็ น การอนุ มัติ ร ายการที่ เ ป็ น ลั ก ษณะการด�ำเนินธุรกรรมการค้า ปกติทั่ว ไปของบริษัทฯ ที่ค ณะกรรมการก� ำ หนด
กรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน
6 ท่าน ซึ่งเข้มงวดกว่าตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้ โดยกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจ�ำนวน
ไม่ตำ�่ กว่า 3 คน ซึง่ กรรมการอิสระและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวน ทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและ
เรียกช�ำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ-หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1.) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2.) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3.) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลิกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับคัดเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
4. ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
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กรรมการอิสระ

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้น
รวมถึงการท�ำรายการทางค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท�ำให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใด
จะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้
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11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
การสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ ได้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
รายอื่นใด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการคัดเลือก
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามคุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับกลยุทธของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นไปตามโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
(Board Diversity) ได้แก่ เพศ ทักษะเฉพาะด้าน และทักษะวิชาชีพ เป็นต้น โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณากลั่นกรองก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้ก�ำหนดไว้ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และต้องไม่เป็นบุคคลที่มลี ักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคล
ทีฝ่ า่ ฝืนระเบียบ ประกาศค�ำสัง่ ข้อบังคับบริษทั และกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาปัจจัยด้านอืน่ ๆ มาประกอบกัน
เช่น มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้
ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารจัดการงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
แต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร
การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มความจ�ำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบ
การประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณา
เป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุม
เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียง
ข้างมาก โดยให้กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจาก
นี้รายการการประชุมจะถูกจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านมารับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการ โดยในการประชุม
คณะกรรมการไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
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รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ประจ�ำปี 2562 (จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม) สรุปได้ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายวิทติ ลีนตุ พงษ์
นางวิไล ฉัททันต์รศั มี
นายวิจติ ร รัตนศิรวิ ไิ ล
นายสุชนิ รัตนศิรวิ ไิ ล
นายอังกูร ศรีสนุ ทร
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจิตร

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
บริหาร
บริษัท 1
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
บริหาร
ความเสี่ยง

7/7
5/7
7/7
6/7
4/7
7/7
6/7
7/7
7/7

4/4
3/4
4/4
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

4/4
4/4
4/4

12/12
9/12
12/12
10/12
12/12
11/12

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

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

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 7 ครั้ง โดยกรรมการเข้าประชุมครบทั้งคณะ จ�ำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment)
แบบคณะกรรมการรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก�ำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / รายบุคคล มีดังนี้
1.) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
2.) เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง ภายในต้นเดือนธันวาคม
3.) กรรมการบริษัทฯ ท�ำแบบประเมินผลด้วยวิธีการให้คะแนน 0 – 4 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง – เห็นด้วยอย่างยิ่ง) โดยหลัก
เกณฑ์การประเมินจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ( ≥ 85 = ดีมาก, 75-84 = ดี, 65-74 = ค่อนข้างดี, 5064 = พอใช้, ≤ 50 = ควรปรับปรุง) แล้วส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคม
4.) เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
5.) เลขานุการบริษัทฯ น�ำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจัดท�ำแผนเพื่อด�ำเนินการปรับปรุง
โดยในรอบปี 2562 เลขานุการบริษัทได้รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการรายคณะ/ คณะกรรมการชุดย่อย-รายคณะ/
รายบุคคลให้คณะกรรมการทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้
• ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1.) โครงสร้าง และคุณสมบัติ
ของกรรมการ 2.) การประชุมของคณะกรรมการ 3.) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ 4.) การท�ำหน้าที่
ของกรรมการ 5.) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6.) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.74 (ดีมาก)
• ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ โดยบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
มีรายละเอียดดังนี้
รายงานประจ� ำ ปี
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(1.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
86.84 (ดีมาก)
(2.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 87.98 (ดีมาก)
(3.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 92.79 (ดีมาก)
(4.) การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินได้คะแนนเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 96.69 (ดีมาก)
• ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การเตรียม
ความพร้อมในการเข้าประชุม และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ซึ่งผลการประเมิน
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.17 (ดีมาก)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการ
ที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี (Annual General Meeting : AGM)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
(1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน
ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ/กรรมการอิสระ
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ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
(บาท)

โบนัส
(บาท/ปี)

20,000
20,000

20,000
15,000

พิจารณาจากผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ไม่มี
ไม่มี

15,000
10,000

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

15,000
10,000

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

15,000
10,000

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

(2.) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี (3.) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่าน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้
ล�ำดับ

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

รายชื่อกรรมการ

นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายวิทติ ลีนตุ พงษ์
นางวิไล ฉัททันต์รศั มี
นายวิจติ ร รัตนศิรวิ ไิ ล
นายสุชนิ รัตนศิรวิ ไิ ล
นายอังกูร ศรีสนุ ทร
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
นางเสาวคุณ ครุจิตร
นายบัญชัย ครุจิตร

ค่าตอบแทนส�ำหรับงวด (บาท)1
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริหาร กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ สรรหาฯ ความเสี
่ยง บริหาร

430,000
365,000
395,000
380,000
350,000
395,000
380,000
ไม่มี
ไม่มี

40,000
30,000
60,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

10,000
15,000
10,000
10,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

60,000
ไม่มี
40,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รวม
(บาท)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

540,000
410,000
505,000
390,000
350,000
395,000
380,000
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหารและกรรมการอิสระเท่านั้น โดยมีเฉพาะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน
โบนัส และไม่มีเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
ปี 2561

ปี 2562

รายชื่อ

จ�ำนวน
(คน)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

จ�ำนวน
(คน)

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

เงินเดือน และโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทั้งหมด

6
6

33.47
3.08

6
6

34.33
2.97

36.55

37.30

(2.) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

61

บุคลากร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 480 คน และ
488 คน ตามล�ำดับ ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ดังต่อไปนี้
จ�ำนวนพนักงาน ณ วันที่
สายงาน

2561
(คน)

2562
(คน)

5
17
40
19

9
12
39
15

4
334
6
29
16
10
480

5
340
7
33
17
11
488

งวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

งวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

161.78
8.20

179.43
7.43

169.98

186.86

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายสาธารณูปโภคและธุรการ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสิ่ง
แวดล้อม
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพาณิชย์
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
รวม

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกัน
สังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวม

ข้อพิพาทแรงงาน
- ไม่มี -
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นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
นโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ใช้กับพนักงานทุกคน โดยนโยบายนี้จะท�ำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดึงดูดใจ
พัฒนาศักยภาพ และรักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานสูงและมีแรงจูงใจในการท�ำงานไว้ได้ในตลาดที่มีการแข่งขันกัน
พนักงานจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของค่าตอบแทน
ผลที่ได้รับคือพนักงานรู้สึกมีก�ำลังใจในการท�ำงาน เพื่อสร้างผลลัทธ์ที่ยั่งยืนและท�ำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยก�ำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ตามหลักการ
ของ (Balanced Scorecard) โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมมิติการด�ำเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร และสรุปโดยฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ตัวชี้วัดได้ถูกถ่ายทอดลงไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไปสู่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ระดับผู้จัดการฝ่าย/แผนก และพนักงานทุกคน ตามล�ำดับ พนักงานแต่ละคนมีตัวชี้วัดของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
แผนก/ฝ่าย และองค์กร หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาจะให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาผลงาน
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้ก�ำลังใจ ส�ำหรับการทุ่มเทท�ำงานโดยเชื่อมโยง กับการจ่ายค่าตอบแทน และรางวัลจาก
ผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยในการวัด และประเมินความรู้ความสามารถและ
การพัฒนาการของบุคลากร ตลอดจนการวัดประสิทธิผลของการด�ำเนินการตามเป้าหมายการท�ำงานซึ่งสอดคล้องกับหน่วยงาน
และองค์กร และยังเป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของบุคลากรที่จะได้รับเลื่อนต�ำแหน่ง ซึ่งจะสามารถระบุระดับ
ความรู้ความสามารถและทักษะที่ยังขาดของระดับงานที่สูงขึ้นในอนาคตได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการจ้างงาน โดยค�ำนึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบัติงาน
ตามความสามารถของพนักงานในต�ำแหน่งต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส ซึ่งค�ำนึงถึงหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค คุณสมบัติเหมาะสม และการมีพันธะสัญญากับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและร่วมเจริญเติบโตไปกับบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน โดยได้กำ� หนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนของพนักงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้
1. ผลตอบแทนระยะสัน้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดการจ่ายผลตอบแทนทีส่ ามารถเทียบเคียงได้อย่างหมาะสมกับอัตราการจ่ายทัว่ ไปของ
องค์กรอืน่ ทีอ่ ยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพือ่ รักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กบั องค์กร นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดจ่ายโบนัสประจ�ำปี ตามผลการปฏิบัติงานอ้างอิงตามการประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และ
Individual KPI
2. ผลตอบแทนระยะยาว บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารวัดผลการปฏิบตั งิ านและศักยภาพของพนักงาน โดยบริษทั ฯ จะจ่ายผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth)
อันสอดคล้องกับแผนทดแทนต�ำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan )
นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทฯ ได้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีการ
ทบทวนสวัสดิการต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่
พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุ เป็นต้น
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงระดับพนักงาน ดังนี้
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ
เช่น กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�ำเป็นการภายในกลุ่มบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอก
รายงานประจ� ำ ปี
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการท่านใหม่
บริษทั ฯ มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2562 มีกรรมการบริษทั ฯ
และผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

หลักสูตร

นายอังกูร ศรีสุนทร

กรรมการ

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล

ประธานเจ้าหน้าที่
- หลักสูตร Insight Financial Management เสริมศักยภาพ
ฝ่ายการเงินและบัญชี ให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ
และเลขานุการบริษัท - หลักสูตร TFRS9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน
ส�ำหรับองค์กรที่มีใช่สถาบันการเงิน
- สัมมนาพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง 2562 (BV2019) ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
หลักการ (8 ฉบับ)
- สัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
บริษัทมหาชนจ�ำกัด (ธุรกิจทั่วไป)
- หลักสูตรการใช้ระบบ SET Link
- หลักสูตรการประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุม
และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพาณิชย์

- หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
- หลักสูตร การค�ำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด

- หลักสูตรการประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุม
และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีนโยบายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำระบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านโดยมีตวั ชีว้ ดั ประสิทธิภาพทัง้ ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
ทางธุรกิจ เพื่อน�ำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแนวทางโดยก�ำหนดแผนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กรและก�ำหนดแผนการฝึกอบรม
และพัฒนาโดยการส�ำรวจความต้องการและความจ�ำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของหน่วยงานนั้นๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัท โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีการส่งพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดมีการอบรมทั้งเป็นการอบรมภายใน และเข้าร่วม
อบรมกับสถาบันภายนอก ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น 96 ครั้ง โดยเป็นการจัดอบรมภายใน 36 ครั้ง และอบรมภายนอก
60 ครั้ง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสุของค์กร ด้านการประเมินและพัฒนา รวมทั้งสิ้น
106 ชั่วโมง ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 234 ชั่วโมง และด้าน
การบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 126 ชั่วโมง
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 0.45 ล้านบาท โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 12.15
ชั่วโมง/คน/ปี
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กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง
2562 ดังตารางต่อไปนี้
งบการเงิน

ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทน
ค่าบริการอื่น
การตรวจสอบ / (Non-Audit
Fee)
สอบทานบัญชี
(บาท)
(บาท)

รวม
(บาท)

นายนรินทร์ จูระมงคล

1,110,000.00

-

1,110,000.00

นายนรินทร์ จูระมงคล

1,150,000.00

-

1,150,000.00

นายนรินทร์ จูระมงคล

1,220,000.00

-

1,220,000.00

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กับบริษัทฯ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่อย ในการสร้า งเสริม ให้เกิด การก�ำกับดูแ ลกิจ การที่ดี เพื่อเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและโปร่ ง ใส จึ ง ได้ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายสนั บ สนุ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ โดยครอบคลุ ม
หลักการส�ำคัญตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahathaiterminal.com) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
บริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ำกับกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่น
ต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะของนักลงทุน
ในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอสิทธิในการที่จะ
ได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจ
ในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติ
ธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
พร้ อ มทั้ ง จั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และข้ อ มู ล ประกอบการประชุ ม ตามวาระต่ า งๆ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รั บ ทราบล่ ว งหน้ า
ก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม
โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม
ในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม เพื่อตอบค�ำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2562
บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม 2
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ
เพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมด้วยตัวเอง
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และท�ำการประกาศนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้ง เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเข้าถึงและมีเวลาศึกษารายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมได้โดยง่ายและอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนวันประชุม
30 วัน คือในวันที่ 22 มีนาคม 2562
บริษัทฯ ได้จัดให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพนักงานไว้ตอนรับ จัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ การจัดอาหารว่าง
เพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ส�ำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบ Barcode เพื่อความโปร่งใส
และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน จากกรรมการ
ทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้แนะน�ำ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และชี้แจงจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
และมอบฉันทะสิทธิตามข้อบังคับ วิธีการลงคะแนนเสียง การด�ำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลคะแนน
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยประธานได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตุการณ์และเป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนน
ประธานฯ ได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น การซักถาม การแสดงความเห็น เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อค�ำถามและ
การตอบข้อสักถามอย่างตรงไปตรงมา และโปร่งใส ตลอดจนให้เวลาอภิปรายพอสมควร โดยในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ที่ได้แจ้งไว้ หรือเพิ่มวาระการประชุมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งค�ำถามและค�ำตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
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บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันกับวันประชุม และจัดท�ำ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงระบุรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร
เลขานุการบริษทั และตัวแทนผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม แจ้งคะแนนทุกวาระ บันทึกข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุม และการบันทึกภาพ
การประชุมผ่านสื่อวิดิทัศน์ ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ที่ระดับคะแนนเต็ม 100
คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) จากสมาคมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
บริษทั ฯ จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก�ำหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็นไปตามจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ ือหุ้น
ถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (One Share One Vote) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
บอลรูม 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารแนบประกอบการประชุมให้กับ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ ได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงได้ระบุเอกสารหลักฐานประกอบการ
มอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐานเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน
การประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ ส�ำหรับบริการผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้น
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนโดยไม่ไม่คิดค่าใช้จ่าย
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน จากกรรมการ
ทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ
สิทธิตามข้อบังคับ วิธีการลงคะแนนเสียง การด�ำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
การประกาศผลคะแนนให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ ใ นการนั บ คะแนนเสี ย งซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ห นึ่ ง หุ ้ น คื อ หนึ่ ง คะแนนเสี ย ง
และการลงคะแนนเสียงให้ท�ำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ ส�ำหรับวาระ
การแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่มวาระอื่น
จากที่ได้กำ� หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีป้ ระธานเป็นผูค้ วบคุมการประชุม และเปิดโอกาสผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น
และข้อซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ ในการลงคะแนนเสียงบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนน
ให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีการนับคะแนนและประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการเป็นผู้สังเกตการณ์ ในการตรวจนับคะแนน และยืนยันความถูกต้อง
ในการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ อย่างเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ส�ำหรับการตรวจสอบ
ในภายหลัง อีกทัง้ ได้มกี ารบันทึกมติทปี่ ระชุมทัง้ จ�ำนวนคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ
ตลอดจนบันทึกข้อซักถาม การตอบค�ำถาม และการแสดงความเห็นของที่ประชุมไว้ด้วย และมีการบันทึกภาพการประชุม
ผ่านสื่อวิดิทัศน์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย
2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลัง
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัทฯ และ
บทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก็จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
ในบริ ษั ท ฯ ของตนเอง คู ่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภาวะตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหาร
ของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ ในการด�ำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทาง
ดังต่อไปนั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
ได้รับการดูแลอย่างดี
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ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วยผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา ซึ่งเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ลูกค้า บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว และตรงต่อเวลา อีกทั้ง
มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ รวมถึงบริษัทฯ เอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยท�ำการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และน�ำมาปรับปรุงการให้บริการ โดยมุ่งหวังให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใด โดยมิชอบ
เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผยหรือบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
พนักงาน บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นการให้ความส�ำคัญและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานไม่เลือกปฏิบัติทั้งต่อสตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานและสอดคล้องกับผลการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการดูแลใส่ใจในสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน สร้างบรรยากาศในการท�ำงานทีด่ ี โดยจัดให้มสี วัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี
สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน สวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
คู่ค้า บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า
ด้วยความเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีความโปร่งใส และ
ตรงไปตรงมาในการปฏิบัติที่เสมอภาค ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ในสัญญาและจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีการรายงานผลการประเมินคู่ค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ อีกทั้ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดีโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายช�ำระหนี้ให้ตรงตามก�ำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ท�ำไว้กับเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบตั กิ บั เจ้าหนีเ้ สมือนพันธมิตรทางการค้า และไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
อันท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้อีกด้วย
คู่แข่งขัน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน ด้วยการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี มีการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้ง
ไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารที่ไม่สจุ ริต และไม่กระท�ำการละเมิดลิขสิทธิห์ รือทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ และด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้
มีการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ ในทุกภาคส่วนขององค์กร ตลอดจน
การปลูกจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดอบรมพัฒนาพนักงานและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อตอบแทนและ
คืนผลก�ำไรกลับคืนสู่สังคม
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การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดว้ ยการดาวน์โหลดหรือติดตัง้ โปรแกรมใดๆ ซึง่ ไม่ได้ดำ� เนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งมีการตรวจสอบเป็นประจ�ำ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและ
ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ โดยก�ำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหลักการดังนี้
การควบคุมการบริจาค
บริษัทฯ มีนโยบายให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน โดยบริษัทฯ จะให้เงินบริจาคและ เงินสนับสนุน
อย่างเหมาะสมและโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ภายใต้ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
และจะไม่กระท�ำการในสิ่งที่อาจเกิดผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท�ำใบบันทึก
ค�ำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดให้ผู้อ�ำนาจอนุมัติ
ของบริษัทพิจารณาอนุมัติ
การให้ของขวัญทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกรับ/สัญญาว่าจะรับ ของขวัญ ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คู่ค้า คู่สัญญา ตัวกลางทางธุรกิจ หรือตัวแทน โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิบัติใดๆ แต่สามารถรับของขวัญ ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใดได้ ตามเทศกาล และไม่ผิดต่อกฎหมาย และอยู่ใน
ราคาที่เหมาะสม โดยผู้ให้และ/หรือผู้รับจะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวัญ ของก�ำนัล หรือประโยชน์
อื่นใด” ส่งให้ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติแล้วน�ำส่งส�ำนักงานเลขานุการบริษัทพร้อมสิ่งของที่ได้รับเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ภายในบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง ได้ สื่ อ สารและอบรมเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานรั บ ทราบ
ในการปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้กับพนักงาน
ทุกคนผ่านกิจกรรม Morning Talk ในทุกเช้าวันจันทร์
บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนมีการดูแลติดตาม และประเมินผล และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนการกระท�ำใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ
หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblower Policy) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงาน หรือ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ เช่น การท�ำธุรกรรม การเงิน การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางพิเศษที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ท�ำให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทฯ
ได้ประกาศนโยบายข้างต้นให้พนักงานทุกรับทราบ พร้อมกับน�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
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การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
บริษัทฯ มีระเบียบการปฏิบัติและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และเบาะแสการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
จดหมาย 		 :
					
					
					
โทรศัพท์		 :
เว็บไซต์บริษัท :

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
02-386-8000 ต่อ 1401 (เลขานุการบริษัท)
https://sahathaiterminal.com/whistleblowing/

ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถร้องเรียน และแจ้งแบะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านทาง
กล่องรับข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และน�ำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้
1. การรวบรวมข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียน
2. การประมวลผลและกลั่นกรองข้อเท็จจริง โดยผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้กลั่นกรองข้อมูล สอบสวน และเสนอวิธีการจัดการต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารพิจารณาเบื้องต้น
3. มาตรการด�ำเนินการ เลขานุการบริษัทฯ เสนอแนวทางการด�ำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
นโยบายต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามล�ำดับ
4. การรายงานผล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และเลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้รายงานกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ที่ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งแบะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผู้ร้องเรียน ซึ่งจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบสวนต่อการกระท�ำผิดอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งแบะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน
ผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.sahathaiterminal.com)
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ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน
ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในงบการเงินซึ่งในการนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
• บริ ษั ท ฯ มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ สาธารณชนตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด ผ่ า นช่ อ งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปี (56-2) พร้อมทั้ง มีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
• คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
• คณะกรรมการจัดให้มีความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
• คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม
และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
• เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยในหัวข้อดังนี้ (1.) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
(2.) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3.) ปัจจัยความเสี่ยง (4.) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5.) ข้อพิพาททางกฎหมาย
(6.) ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลส�ำคัญอืน่ (7.) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ (8.) โครงสร้างการจัดการ (9.) การก�ำกับดูแลกิจการ
(10.) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11.) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12.) รายการระหว่างกัน
(13.) ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ (14.) การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
• คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
• คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
การก� ำ หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี ก ารว่ า จ้ า งผู ้ ต รวจสอบภายในที่ เ ป็ น อิ ส ระ รายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
• คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับวิสยั ทัศน์
เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารการเงิน การด�ำเนินงาน ทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบ มีการจัดท�ำแผนในการป้องกัน แก้ไข
และติดตามผลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ ในการประเมินความเสี่ยงและน�ำเสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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• บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
ในการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันผ่านสื่อด้านต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าว
ต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นต้น ดังนี้
- เปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญให้ประชาชนทราบ
- เผนแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
- ชี้แจงข่าวสารต่างๆ หรือข่าวลือ
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นธรรม
• การด�ำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยจัดให้มีช่องทาง
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
ในการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันผ่านสื่อด้านต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ รวมถึง
การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นต้น
นักลงทุนสัมพันธ์
อีเมลล์ 			
โทรศัพท์			
โทรสาร 			

:
:
:
:

นางสาวฤทัยรัตน์ บูรณ์กุศล
ruthairat.b@sahathaiterminal.com
02-386-8000 ต่อ 1888
02-386-8008

นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้บุคคลผู้มีอ�ำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
-

การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ�ำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยงโยงกัน ก�ำหนด
วันประชุมผู้ถือหุ้น การแปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ�ำปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป ส�ำหรับการบริหารองค์กรกับสื่อมวลชน โดยก�ำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การบริหารองค์กร และผลการด�ำเนินงานต่อสื่อมวลชน
ก�ำหนดบุคคลผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�ำหนดให้ เลขานุการบริษทั เป็นผูป้ ระสานงาน

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจ
ที่มาร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาหลังจากประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส โดยตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมนี้จ�ำนวน 3 ครั้ง พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• กิจกรรมเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company visit” บริษัทฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจ
ที่มาร่วมงาน ได้รับทราบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และความประทับใจให้กับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ นัดเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด
6 ครั้ง แบ่งเป็นนักลงทุนรายย่อย จ�ำนวน 3 ครั้ง และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นต้น

• กิจกรรม “mai FORUM 2019” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดขึ้น
โดยตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ร่วมกับสมาคมสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่างๆ เช่น นโยบาย แนวทาง และผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจเป็นจ�ำนวนมาก

• กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางอื่นๆ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะน�ำบริษัทฯ การให้ข้อมูล
ผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เพื่อให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และ
ผู้สนใจที่มาร่วมงานได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ เป็นต้น โดยในปี 2562 มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษัทฯ จ�ำนวน 1 ครั้ง จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ จ�ำนวน 2 ครั้ง และจัดท�ำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษัทฯ จ�ำนวน 4 ฉบับ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เช่น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านภาวะอุตสาหกรรม
ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านการก�ำกับกิจการที่ดี หรือด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีภาวะผู้น�ำ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น จ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 44.45 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่งจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริษัทฯ ที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ซึ่งเข้มงวดกว่าตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ท� ำ หน้ าที่ ใ นการก� ำ หนดนโยบายและก� ำ กั บ ดูแ ลการด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริห าร
ท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้บุคคล
ที่มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการโดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ�ำนาจในการตัดสินใจแต่เพียง
บุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงสร้าง
การจัดการที่ชัดเจนตามทีแสดงไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจาย
อ�ำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝ่ายต่างๆภายในบริษัท ตามความเหมาะสม
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 5 ชุด คือ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหาร
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ เมื่อมีการประชุมสามัญประจ�ำปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราวให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากต�ำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ
จะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งรวม 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

76

รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำหนดตารางการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ตลอดทั้ ง ปี 2562 โดยแจ้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท 5/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยการก�ำหนดวาระการประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาก�ำหนด และเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และ
มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่
กรรมการล่วงหน้า 5 วันท�ำการก่อนวันประชุมหรืออย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีการแจ้งวาระการประชุม และพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณา
เป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุม
เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียง
ข้างมาก โดยให้กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด
นอกจากนี้เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมซึ่งจะถูกจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาครบถ้วนภายหลัง
ที่การประชุมเสร็จ ตลอดจนมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และก�ำหนดกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีเป้าหมายในการด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการติดตาม การน�ำกลยุทธ์
ของบริษัทไปปฏิบัติใช้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม ซึ่งก�ำหนดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงิน
และผลการวัดประสิทธิภาพการท�ำงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธที่วางไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก 3 เดือน
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการ โดย
ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน ประจ�ำปี 2562)
การรายงานข้อมูล
1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนโดยทั่วไป
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง มีการวิเคราะห์และค�ำอธิบายอย่างมีเหตุผลในด้านผลการด�ำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต
ตลอดจนผลส�ำเร็จและอุปสรรคของกิจการ
2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
3. คณะกรรมการได้จัดท�ำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานทางการเงิน
ของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ�ำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
- ข้อก�ำหนดของกฎหมายที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดท�ำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงิน และผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
- ให้ค�ำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดท�ำงบการเงิน
ของบริษัทฯ
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีการก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่นให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการแต่ละท่านควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ไม่เกิน 5 แห่ง และเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 2 แห่ง แต่ห้ามมิให้ไปด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” และ “กรรมการผู้จัดการ” หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ
หรือเป็นคู่แข่งที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ และเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปีด้วย
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมินวัดผลความเสี่ยง
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการเงินและสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือ
ความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อบริษทั ฯ เป็นต้น เพือ่ ก�ำหนดแผนการบริหารความเสีย่ งและติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในอนาคต
แผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ การสรรหาเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มี
การพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการคัดเลือกที่ก�ำหนดรวมถึงจัดให้
มีการพัฒนาผู้บริหารตามแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
สามารถสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญต่อไปในอนาคต
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับต�ำแหน่ง บริษัทฯได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก�ำหนดและสรรหา
ค่าตอบแทน ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริษัทฯ จะจัดให้มีการแนะน�ำแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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ในปี 2562 มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

หลักสูตร

นายอังกูร ศรีสุนทร

กรรมการ

- หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
- หลักสูตร การค�ำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด
- หลักสูตร Insight Financial Management เสริม
ศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ
- หลักสูตร TFRS9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน
ส�ำหรับองค์กรที่มีใช่สถาบันการเงิน
- สัมมนาพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง 2562 (BV2019) ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
หลักการ (8 ฉบับ)
- สัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมี
ในงบการเงินบริษัทมหาชนจ�ำกัด (ธุรกิจทั่วไป)
- หลักสูตรการใช้ระบบ SET Link
- หลักสูตรการประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุม
และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตรการประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุม
และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล

นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพาณิชย์

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ�ำ นอกจากนั้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก�ำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sahathaiterminal.com
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบการทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับกิจการที่ดี (CG Code) ไปปรับใช้กับตามความเหมาะสมแล้ว โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก�ำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึง ให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว และจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

79

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจรวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง ได้ มี การพิ จารณาความเหมาะสมอย่ า งรอบคอบ และได้ ป ฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ด้วย
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดภาระหน้าที่อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่ในการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีปรัชญาและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณภาพของบุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมทั้งถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงพัฒนาระบบการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ
รวมถึงมีการปฏิบัติ ติดตาม ฝึกอบรม ประเมินและทบทวนการด�ำเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการ
ที่ก�ำหนด โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสิ้นเปลือง
รวมทั้งด�ำเนินการก�ำจัด บ�ำบัด ป้องกันและควบคุมปริมาณของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อลดการสร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการให้บริการ การเผยแพร่
นโยบายสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนทราบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในการลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อม โดยมีการน�ำมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน ลดการเกิดของเสียและส่งเสริมการน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ น�ำมาตรการเชิงป้องกันมาใช้เพื่อขจัดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการระบายน�้ำเสียและการรั่วไหล
ของน�้ำมันหรือสารพิษจากแหล่งประกอบการ เป็นต้น
การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของ
บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต�่ำกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารงาน
บริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริตภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ รวมทั้งการก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ำกับดูแลเพื่อควบคุมจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญได้ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จ�ำนวน 3 บริษัท และบริษัทร่วม จ�ำนวน 3 บริษัท โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการ และผู้บริหาร เพื่อติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจ การอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่างๆ
การท�ำรายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน
การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้ ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกัน การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
แนวทางการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
รวมทั้งต้องไม่ท�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานภายในควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่
งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลส�ำคัญอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์และ
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ของบุคคลดังกล่าว) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จ�ำเป็นเท่านั้น
5. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมาย
ก�ำหนด และต้องส่งส�ำเนาให้เลขานุการบริษัทฯ รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ล�ำดับ

กรรมการ
และผู้บริหาร

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายวิทิต ลีนุตพงษ์
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายสุชิน รัตนศิริวิไล
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายอังกูร ศรีสุนทร
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นางเสาวคุณ ครุจิตร
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายบัญชัย ครุจิตร
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
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จ�ำนวนหุ้น
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ซื้อ

ขาย

หุ้นปันผล

200,000

45,786

-

24,578

270,364

0.04

-

-

-

-

-

-

200,000

45,786

-

24,578

270,364

0.04

-

-

-

-

-

200,000

40,000

-

24,000

264,000

0.04

496,700

99,340

-

59,604

655,644

0.11

465,200

283,000

-

74,820

823,020

0.14

-

-

-

-

-

-

200,000

40,000

-

24,000

264,000

0.04

-

-

-

-

-

200,000

40,000

-

264,000

0.04

-

-

-

-

-

7,517,136

1.24

-

-

การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การถือครองหลักทรัพย์

5,694,800 1,138,960
-

-

4,089,500 6,140,200
-

-

12,951,600 2,827,220
-

-

-

24,000
683,376

-

จ�ำนวนหุ้น
สัดส่วน
ณ วันที่
การถื
้น
31 ธันวาคม ในบริษัทอฯหุ(%)
2562

-

498,880

10,728,580

1.77

-

-

-

-

-

1,577,882 17,356,702
-

-

2.86
-

ล�ำดับ

กรรมการ
และผู้บริหาร

10. นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายวชิรวิทย์ พานิชพงศ์ ไพบูลย์
คู่สมรสและบุตร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�ำนวนหุ้น
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ซื้อ

ขาย

หุ้นปันผล

200,000

40,000

-

24,000

264,000

0.04

-

-

-

-

-

-

200,000

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การถือครองหลักทรัพย์

จ�ำนวนหุ้น
สัดส่วน
ณ วันที่
การถื
้น
31 ธันวาคม ในบริษัทอฯหุ(%)
2562

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท (ล�ำดับที่1 - 9) มีการถือหุ้นร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 6.32

การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก�ำกับกิจการที่ดี อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors : IOD) โดยประเมินแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามหลักการ
ก�ำกับกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ตามเกณฑ์ ASEAN Corporate
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อให้การก�ำกับกิจการทัดเทียมมาตรฐานสากล
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้า
ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพ
ต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการ
รณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส�ำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก�ำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การให้ ห รื อ รั บ สิ น บนกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
หรื อ ภาคเอกชน โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดโครงสร้ า งองค์ กรให้ มี การแบ่ ง หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ กระบวนการท� ำ งาน
และสายการบั ง คั บ บั ญ ชาในแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ มี ค วามชั ด เจน เพื่ อ ให้ มี ก ารถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจและมี ค วามรั ด กุ ม
ในการตรวจสอบระหว่ า งกั น อย่ า งเหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี การรณรงค์ และประชาสั ม พั น ธ์ ด ้ า นการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกทราบ โดยการเผยแพร่นโยบาย
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahathaiterminal.com) และมีการรับแจ้งเบาะแส
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ตามช่ อ งทางต่ า งๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนด รวมถึ ง มี การจั ด อบรมให้ พ นั ก งานมี ความรู ้ ความเข้ า ใจ
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และทบทวนการด�ำเนินการเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยรายงานผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblower Policy) เพื่อให้คุ้มครองและให้ความเป็นธรรม
แก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานรับทราบ ท�ำความเข้าใจ
และน�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียน
ส�ำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด�ำเนินการเยียวยาตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
และปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วย
เพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต
โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�ำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
บริษัทฯ จัดให้สวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับพนักงานตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายก�ำหนด เช่น การท�ำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเก็บออมผ่านกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น จัดให้
มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่บุคลากร โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของแต่ละบุคคล มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�ำงานให้ได้มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ในองค์กร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือ
การกระท�ำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทผ่านทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน และให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบ และควาซื่ อ สั ต ย์ โดยการจั ด หาเครื่องจักรและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรให้ส ามารถปฏิบัติงานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่ก�ำหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการท�ำงานที่มีความส�ำคัญ
จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ฯ ให้ ความส� ำ คั ญ ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ ม าตราฐาน ISO 14001
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 (UKAS Management System) เรื่ อ งการจั ด การด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยบริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น การและควบคุ ม ให้ มี การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยให้ การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด เช่ น การจั ด พื้ น ที่ ลานบรรจุ
ให้เหมาะสมกับเวลาและเครื่องมือเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียงและฝุ่นแป้ง หรือการก�ำหนดเวลาให้ลูกค้าเข้ามารับตู้คอนเทนเนอร์
อย่างเหมาะสมเพือ่ ลดปัญหาเรือ่ งเสียงจากการวางตูค้ อนเทนเนอร์ รวมถึงการป้องกัน หลีกเลีย่ ง และควบคุมการด�ำเนินกิจกรรม
ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพน�้ำให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด โดยควบคุมน�้ำทิ้งไม่ให้มีค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) และ COD (Chemical Oxygen
Demand) เกินค่ามาตรฐาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
มาอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (KPI) ของบริษัทฯ อีกด้วย

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมจึ ง มี น โยบายในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาสั ง คม
โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมโดยรวมตามแต่โอกาส ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา บริจาคเงินสนับสนุน
โรงเรียน และซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ภายในโรงเรียน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ไม่ ใช้งานแล้วให้หน่วยงานต่างๆ
การบริจาคโลหิต เป็นต้น

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่าง
มูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการด้าน CSR อย่างจริงจัง บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่าน
การจัดกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ตอ่ ชุมชนรอบข้างมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ได้รบั รางวัล CSR-DIW For Beginner
Award 2013 จากกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2556 ซึง่ เป็นรางวัลที่ให้แก่บริษทั ฯ ทีม่ มี าตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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1. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (In Process) ได้แก่

ด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• การจั ด กิ จ กรรมโครงการกี ฬ าฟุ ต บอล และแบตมิ น ตั น เป็ น โครงการที่ พ นั ก งานได้ มี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ ออกก� ำ ลั ง กาย
เป็นการผ่อนคลายความเครียดและความเมื่อยล้าจากการท�ำงาน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ในการพบปะพูดคุยสื่อสารระหว่างกันในช่วงเวลาดังกล่าว

• การจั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ค วามปลอดภั ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ พ นั ก งาน ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และ
สร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้วยการด�ำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องมีความปลอดภัย
ในทุกกระบวนการที่ให้บริการด้านต่างๆ กับลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ตัวชี้วัด

จ�ำนวนอุบัติเหตุที่พนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
(Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)
อัตราการขาดงาน (Absentee Rate : AR)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

2 ครั้ง

4 ครั้ง

5 ครั้ง

2.07

3.75

5.16

3.88

19.39

66.78

ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• กิจกรรมการรณรงค์ประหยัดน�้ำ ประหยัดไฟ บริษัทฯ มีการรณรงค์ ให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในการประหยัดน�้ำ ประหยัดไฟ
ด้วยการปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักเที่ยงหรือช่วงเวลาที่ไม่มีการท�ำงาน ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้น�้ำในกิจกรรม
ต่างๆ เป็นต้น
• กิ จ กรรมการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า บริ ษั ท ฯ ได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานน� ำ สิ่ ง ของที่ ใ ช้ ง านแล้ ว น� ำ กลั บ มาใช้ ใ หม่
หรือใช้ซ�้ำ (Reuse) เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า การน�ำบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุสิ่งของต่างๆ เป็นต้น
รวมทั้งมีการน�ำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยบริษัทฯ จัดถังขยะแยกตามประเภทของขยะตามจุดต่างๆ
ภายในบริษัทฯ เพื่อคัดแยกและรวบรวมขยะที่สามารถน�ำไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก เศษไม้ เป็นต้น
เพื่อบริจาคให้หน่วยงานต่างๆ และจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการภายนอกต่อไป
• ส่งเสริมให้มีการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์เมล์ทดแทนการใช้กระดาษในการส่งเอกสารภายในองค์กร
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ด้านการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
• การจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเป็น
การพั ฒ นาความรู ้ ความสามารถ และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ
มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 0.45 ล้านบาท โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 12.15 ชั่วโมง/คน/ปี
เป็ น การอบรมหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การสร้ า งสุ ข องค์ กร ด้ า นการประเมิ น และพั ฒ นา
รวมทั้งสิ้น 106 ชั่วโมง ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น 234 ชั่วโมง
ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
• การพัฒนานวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในขั้นตอนการให้บริการ เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดการใช้
ทรัพยากร และประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยลดขั้นตอนการท�ำงาน และข้อผิดพลาดในการท�ำงาน สร้างความ
รวดเร็วในการให้บริการ ได้แก่
o การน�ำระบบการบริหารจัดการภายในท่าเรือ
		 (Terminal Operating System : TOS)
o พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและ
		 ภาคธุรกิจ (ระบบ National Single Window : NSW)
o การน�ำระบบเครื่องเอ็กซเรย์ ในการตรวจสอบสินค้า
		 ภายในตู้คอนเทนเนอร์
o การพัฒนารูปแบบการช�ำระเงินค่าบริการต่างๆ ภายใน
		 ท่าเรือ โดยผ่านช่องทางระบบ QR Code
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (After Process) ได้แก่

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือต่อสังคม และชุมชน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาสังคม และชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• กิจกรรมมอบทุนการศึกษา บริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียน และซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ภายในโรงเรียน
บริษัทฯ ตระหนักถึงการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ต่อเนื่องให้กับนักเรียน โดยจัดมอบทุนการศึกษาเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เด็กในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนและเป็นความหวัง
ของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ซ่อมแซมสาธารณะโยชน์ให้แก่โรงเรียนวัดแหลม
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มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนต่างๆ
• กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานแล้วให้หน่วยงานต่างๆ
บริษัทฯ ได้จึงจัดกิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้ว (ทุกสภาพการใช้งาน) ส่งต่อให้มูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ
เพื่อน�ำไปเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานแล้ว
ให้แก่โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
มูลนิธิกระจกเงา น�ำไปส่งมอบต่อให้กับ
โรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน
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มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ไม่ใช้งานแล้วให้แก่
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
เพื่อน�ำไปรีไซเคิล รียูสเพิ่มเติม
สร้างมูลค่าเพิ่มและจ�ำหน่าย
เพื่อน�ำรายได้มาช่วยเหลือ
คนพิการต่อไป

• กิจกรรมบริจาคโลหิต
บริษัทฯ เปิดรับอาสาสมัครจากพนักงานภายในของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็น
การสนับสนุนความต้องการโลหิต ของภาควิชาเภชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเปิดช่องทางและอ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความตั้งใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

• กิจกรรมพัฒนาเยาวชน
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงวันส�ำคัญของเยาวชน จึงจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ในโรงเรียนและแหล่งชุมชนใกล้เคียงเพื่อเป็นการสร้างความสุข
ให้กับเด็ก สามารถท�ำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพ ผ่านการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น
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กิจกรรมวันเด็ก
• กิจกรรมทางศาสนา เช่น การออกโรงทานในงานทอดกฐินและทอดผ้าป่า, การท�ำบุญตักบาตร

กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรตามประเพณี และทุกวันจันทร์

กิจกรรมออกโรงทานในงานเทศกาลส�ำคัญทางศาสนา และทุกวันจันทร์
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการดูแลก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมี
ระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะน�ำไปสู่ประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน
เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการ
ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ยึดแนวทางปฏิบัติตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในปี 2557 มาประยุทต์ ใช้ในการบริหารงาน ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารให้พนักงาน และบุคคล
ภายนอกรับทราบ รวมทั้งมีการเน้นย�้ำโดยให้ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบแนวปฏิบัติ เป็นประจ�ำทุกปี
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย สัดส่วนของกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ความเห็น การประเมินผลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.

บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด ท� ำ ผั ง โครงสร้ า งองค์ ก ร ซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตรวจสอบและการบริ ห ารงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อพนักงาน มีการก�ำหนดกระบวนการการสรรหา การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
อย่างเหมาะสม
• บริษัทฯ สื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมภายใน มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ

2.

การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

3.

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
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• บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงาน แผนงาน ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงต่างๆ
ที่อาจจะกระทบต่อเป้าหมาย และร่วมกันก�ำหนดแนวทางในการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่จัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประเมิน ทบทวนความเสี่ยง และก�ำหนดมาตรการและ
แผนบริหารความเสี่ยงในการป้องกันหรือแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
• บริษัทฯ ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายงานภายในบริษัทฯ เพื่อทบทวนถึง
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ให้คณะกรรมการทราบอย่างสม�่ำเสมอ
• ฝ่ า ยบริ ห ารมี ก� ำ หนดแนวทางการจั ด การ และ/หรื อ การควบคุ ม เพื่ อ ลดผลกระทบที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น โดยอาศั ย
ความเชีย่ วชาญทางลักษณะธุรกิจ ประสบการณ์และการบริหารจัดการทีผ่ า่ นมาตามทีม่ กี ารประเมินความเสีย่ งจากการ
ด�ำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ การควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีมาตรการควบคุม
ที่ก�ำหนดเป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบ และ/หรือขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ
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• บริษัทฯ มีการวางแผนและก�ำหนดความเกี่ยวข้องกันในการใช้งานระบบงานสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้
ความสัมพันธ์และสามารถใช้ในการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลในระบบงานสารสนเทศได้ รวมทั้งก�ำหนดสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลระบบงานสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
• คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหาร มีการติดตามผลการด�ำเนินธุรกิจตามเป้าหมายประจ�ำ
ทุกเดือน และทบทวนการก�ำหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ ปีละครั้ง
และรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
• บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและการเปิดเผยข้อมูล การท�ำรายการระหว่างกัน
และมีจัดท�ำนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของแต่ละหน่วยงาน รวมถึง
มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานได้อย่างสม�่ำเสมอ
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

5.

ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

• บริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในขั้นตอนการให้บริการ เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดการใช้
ทรัพยากร และประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยลดขั้นตอนการท�ำงาน และข้อผิดพลาดในการท�ำงาน
สร้างรวดเร็วในการให้บริการ
• บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ ผ่านทางทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ การแบ่งปันข้อมูลลงในพื้นที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (Share Drive) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างกัน
• บริษัทฯ ก�ำหนดช่องทางลับให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์และ
กล่องรับข้อร้องเรียน รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลภายในและภายนอกทราบผ่านทางการติดป้ายประกาศภายในบริษัทฯ
และหน้าบริษัทฯ ซึ่งช่องทางดังกล่าว เลขานุการบริษัทฯ สามารถรับทราบการรับแจ้งข้อมูลดังกล่าวโดยตรง และ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
• บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
และติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
• บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และมีการชี้แจงสาเหตุที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด หากพบว่ามีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีนัยส�ำคัญ มีการก�ำหนด
แนวทางด�ำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมถึงมีการรายงานเกี่ยวกับงบการเงิน และระบบการควบคุม
ภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจากการทีบ่ คุ คลดังกล่าว หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว น�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น การท� ำ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยท� ำ การประเมิ น
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ
ด�ำเนินการแก้ไขและปรับปรุงจุดบกพร่องด้านระบบควบคุมภายในที่ตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน
2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยบริษัท
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ตามขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจ
ในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จากการพิ จารณาประวั ติ การท� ำ งานและประวั ติ การศึ ก ษาของนางสาวกรกช วนสวั ส ดิ์ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่านางสาวกรกช วนสวัสดิ์ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ พียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์ท�ำงาน
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1. รายได้และลูกหนี้การค้า
บริการขนส่งสินค้า
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกแก่
บริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) จากท่าเรือของบริษทั ฯ
ไปยังบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ/หรือโกดังสินค้าของบริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้การค้า
บริการตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินสินค้าระหว่าง
ประเทศแก่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยใช้วิธีการเป็นตัวกลางเพื่อติดต่อผู้รับขนส่งสินค้า
เพื่อให้ได้ช่วงเวลาในการขนส่งสินค้าตามที่
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) ต้องการ
ลูกหนี้การค้า
บริการให้การสนับสนุนแรงงานที่ท่าเรือ
รายได้จากค่าบริการ
บริษทั ฯ ให้บริการสนับสนุนบุคลากรของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานทีท่ า่ เรือ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้การขนส่ง
สินค้าแก่บริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกหนีก้ ารค้า

ลักษณะรายการ

บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)

1.03

0.67
1.54

29.11

2.08

0.01

0.41

0.78

-

4.93

6.60

งวดปี สิ้นสุด งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

การให้บริการดังกล่าว
เป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการก�ำหนดราคาจากการประเมินต้นทุน
ก�ำลังคนที่ต้องใช้บวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสม
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการดังกล่าว
กับบริษัทอื่นในปัจจุบัน

การให้บริการดังกล่าว
เป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธีต้นทุน
บวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสม
และเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน

การให้บริการดังกล่าว
เป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธีต้นทุน
บวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสม
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีการก�ำหนดราคา
ตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และมีการก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าว
มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีการก�ำหนดราคา
ตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายการระหว่างกันของนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการระหว่างกัน
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

เจ้าหนีก้ ารค่า

3. รายการขายสินทรัพย์
ค่าขายคลังสินค้า
บริษทั ฯ ขายคลังสินค้าแก่บริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกหนีอ้ นื่
4. ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าวัสดุเพือ่ ซ่อมแซมท่าเรือและเครือ่ งจักร
ค่าวัสดุ
บริษทั ฯ ซือ้ เหล็กจากบริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เพือ่ ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมท่าเรือ

2. รายได้อื่นและลูกหนี้อื่น
ค่าธรรมเนียมการใช้ทา่ เรือ
รายได้อนื่
บริษทั ฯ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ทา่ เรือของบริษทั ฯ
กับบริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าสาธารณูปโภค
รายได้อนื่
บริษทั ฯ ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับบริษทั สหไทย สตีล
ไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ การด�ำเนินงานด้านศุลกากร
ลูกหนีอ้ นื่

ลักษณะรายการ

-

0.14

0.25

-

-

-

0.94

-

118.00

0.23

0.35

-

3.21

0.39

งวดปี สิ้นสุด งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ค่าวัสดุดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้รับเหมา
ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพื้นที่บริเวณท่าเรือ
และเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ การซื้อขายเหล็กเพื่อวัตถุประสค์
ตามข้างต้นระหว่างทั้ง 2 บริษัทฯ มีการคิดราคา
เทียบเคียงกับอัตราที่บุคคลภายนอก
เรียกเก็บ และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ในอดีตก่อนการน�ำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะมีการก�ำหนด
ราคาและเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่สะท้อนราคา
และเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯ ท�ำกับบุคคล
ภายนอก อย่างไรก็ตามแม้ว่ารายการดังกล่าว
จะไม่มีนัยส�ำคัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะท�ำการ
ประเมินต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ
ในการก�ำหนดค่าบริการอินเตอร์เน็ตต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีการก�ำหนดราคา
ตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

มูลค่าการขายคลังสินค้าดังกล่าว
เป็นไปตามราคาประเมิน
จากผู้ประเมินราคาอิสระ

การให้บริการดังกล่าว
ท�ำเพื่อการบริหารต้นทุนร่วมกัน
โดยบริษัทฯ มีการคิดราคา
และมีเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
เป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีการคิดราคาเทียบเคียงกับอัตราที่บุคคล
ภายนอกเรียกเก็บ และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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7. ค่าซื้อสินทรัพย์
ค่าวัสดุ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อเหล็กจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณ
ท่าเรือของบริษัทฯ
เจ้าหนี้การค้า

5. ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าที่ดิน (พื้นที่หมายเลข 6)
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าช่วงที่ดินจ�ำนวน 15-1-73 ไร่
ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้าปลอดอากรจากบริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ท�ำการเช่าพื้นที่ดังกล่าวมาจากบุคคลภายนอก
เจ้าหนีก้ ารค้า
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าสาธารณูปโภค
บริษทั ฯ ท�ำการซือ้ ไฟฟ้าจากบริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพือ่ ใช้สำ� หรับการประกอบกิจการของบริษทั
เจ้าหนีก้ ารค้า

ลักษณะรายการ

0.67
-

0.09
-

4.12

4.37

0.10

-

7.00

5.14

13.13

21.00

งวดปี สิ้นสุด งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ค่าวัสดุดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้รับเหมา
ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ท่าเรือ
และเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ การซื้อขายเหล็กเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้าง
ต้น มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเกิดขึ้น เนื่องจาก
แต่เดิมบริษัทฯ ใช้ไฟฟ้าในนามของบริษัท
สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน) บนพื้นที่
ทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำการเช่าผ่านบริษทั สหไทย สตีลไพพ์
จ�ำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเช่าเดิม โดยก�ำหนด
ราคาซื้อขายสาธารณูปโภคตามที่ตกลงร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท�ำการแจ้งโอนเปลี่ยน
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นชื่อของบริษัทฯ แล้วเสร็จ
ในเดือนกันยายนปี 2559

ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตาม
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยราคาค่าเช่าที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
ที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก�ำหนดและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ในอดีตก่อนที่จะมีแผนการน�ำบริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะ
มีการก�ำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ซึ่งไม่สะท้อนราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ที่บริษัทฯ ท�ำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้
ได้มีการท�ำการแจ้งโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า
เป็นชือ่ ของบริษทั ฯ แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าเช่ารถตู้
บริษัทฯ เช่ารถตู้จากบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด เพื่อใช้ส�ำหรับ
ติดต่องานกับกรมศุลกากร
เจ้าหนีก้ ารค้า

ลักษณะรายการ

บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด

-

-

งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2562

0.16

งวดปี สิ้นสุด
วันที่
31 ธันวาคม
2561

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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1. รายได้และลูกหนี้การค้า
จ�ำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์
บริษัทฯ จ�ำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์ ให้กับ
บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
เพื่อใช้ส�ำหรับการประกอบกิจการของบริษัท
ลูกหนี้การค้า
จ�ำหน่ายน�้ำดื่ม
รายได้อื่น
บริษัทฯ จ�ำหน่ายน�้ำดื่มให้กับบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด เพื่อแจกให้กับพนักงาน
ลูกหนี้อื่น
2. รายการซื้อสินทรัพย์
ค่าซือ้ สินทรัพย์
บริษทั ฯซือ้ ตูค้ อนเทนเนอร์จากบริษทั สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด เพือ่ ปรับปรุงโกดังสินค้าให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบการน�ำเข้า
เจ้าหนีก้ ารค้า
3. ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าที่ดิน
บริษัทฯได้ท�ำการเช่าที่ดินจ�ำนวนประมาณ 675 ตารางเมตร
จากบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
เพื่อเป็นร้านค้าสวัสดิการพนักงาน
เจ้าหนีก้ ารค้า
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าซือ้ สินทรัพย์
บริษทั ฯซือ้ ตูค้ อนเทนเนอร์จากบริษทั สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัดเพือ่ น�ำไปบริจาค
เจ้าหนีก้ ารค้า

ลักษณะรายการ

0.00
0.00
2.53
1.44

0.02
4.22
8.76
-

-

0.81

-

0.14

-

0.05

-

-

0.32

-

งวดปี สิ้นสุด งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

รายการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว
เป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษทั ฯ โดยในอดีตโดยมีการก�ำหนดราคา
และเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการดังกล่าวมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

รายการดังกล่าวมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

1. ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าที่ดิน
บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าที่ดินจ�ำนวนประมาณ 10 ไร่จากบริษัท เค2
แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อการ
บริหารจัดการตู้คอนเทนนอร์
เจ้าหนี้อื่น
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าสาธารณูปโภค
บริษัทฯ ได้ท�ำการซื้อสาธารณูปโภคจากบริษัท เค2 แหลมฉบัง
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด บนพื้นที่เช่า
เจ้าหนี้อื่น

ลักษณะรายการ

บริษัท เค2 แหลมฉบัง พร้อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

6.00

1.50
1.25
0.84

6.00

1.00
1.23
0.83

งวดปี สิ้นสุด งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รายการดังกล่าวเป็นไปตาม
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญา
เช่าที่ดินที่ท�ำกับที่บริษัท เค2 แหลมฉบัง
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด โดยคิดตาม
ค่าน�้ำประปาและไฟฟ้าที่ใช้จริง บนอัตรา
ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการค้าตามปกติ

ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยราคาค่าเช่าที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามที่บริษัท เค2 แหลมฉบัง
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ก�ำหนดและเงื่อนไข
ทางการค้าตามปกติ

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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บริการงานบริหารจัดการ
รายได้จากค่าบริการ
บริษทั ฯ ให้บริการบริหารจัดการ
ลูกหนีก้ ารค้า

1. รายได้และลูกหนี้การค้า
บริการขนส่งสินค้าทางบก
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางบก
แก่บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด
จากท่าเรือของบริษัทฯ ไปยังแหลมฉบัง
ลูกหนี้การค้า
บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือแก่บริษัท บางกอก บาร์จ
เซอร์วิส จ�ำกัด จากท่าเรือของบริษัทฯ ไปยังแหลมฉบัง
ลูกหนี้การค้า

ลักษณะรายการ

บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด

-

-

-

0.36

-

0.20

2.10

-

-

0.72

0.16

0.55

งวดปี สิ้นสุด งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธีต้นทุน
บวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสม
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธีต้นทุนบวก
ด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสม
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีการก�ำหนดราคา
ตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีการก�ำหนดราคา
ตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

บริการงานให้เช่าส�ำนักงาน
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการเช่าส�ำนักงาน
ลูกหนี้การค้า
จ�ำหน่ายตูค้ อนเทนเนอร์
บริษัทฯ จ�ำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์ ให้กับบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส
จ�ำกัด เพื่อใช้ส�ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์บนเรือ
ลูกหนี้การค้า
2. ต้นทุนบริการ
บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
ต้นทุนค่าบริการ
บริษัทฯ ใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
ของบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัดในการด�ำเนินธุรกิจ
เจ้าหนี้การค้า
ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายค่าเช่าเรือ

ลักษณะรายการ

0.12
0.05
-

302.82
86.50

0.12
0.01
-

312.72
31.90
58.71

งวดปี สิ้นสุด งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามการด�ำเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนด
ราคาด้วยวิธีต้นทุนบวกด้วยอัตราก�ำไรที่
เหมาะสมและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี
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1. รายได้และลูกหนี้การค้า
บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
รายได้จากค่าบริการ
บริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์กับบริษัท มิตซุย โอ.เอส.
เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยคิดรายได้ค่าบริการงานระวางเรือ
ตามปริมาณสินค้าของบริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ที่ท�ำการขนส่ง
ลูกหนี้การค้า
2. เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม
บริษัทย่อย มีการกู้ยิมเงินจากบริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายคิดที่อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี

ลักษณะรายการ

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

-

30.00
1.65
0.28

48.78

30.00
0.02
0.02

งวดปี สิ้นสุด งวดปี สิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รายการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าว
เกิดจากการที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อใช้ลงทุน
ในทรัพย์สิน โดยเงินกู้อยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของวงเงินกู้
ที่บริษัทฯ มีอยู่กับสถาบันการเงิน
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธีต้นทุน
บวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสม
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากบริษัท มิตซุย โอ.เอส.
เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยบริษัทฯ
น�ำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนส�ำหรับ
ลงทุนในทรัพย์สิน และอัตราดอกเบี้ยที่ช�ำระ
เป็นอัตราปกติสำ� หรับการกูย้ มื เงิน จึงถือได้วา่
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีการก�ำหนดราคา
ตามการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำ การเปิดเผย และการน�ำเสนองบการเงิน
ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2562 ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท�ำขึ้น
โดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การจัดท�ำ งบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึง
การถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและประมาณการดีที่สุดในการจัดท�ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทาน
นโยบายการบั ญ ชี แ ละดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น การสอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อ
ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญในการนี้ ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ได้ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ
ที่มีประสิทธิผล เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ ตลอดจน
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน
การรายงานการทางเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

( นายยุทธ วรฉัตรธาร )
ประธานกรรมการ
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( นางเสาวคุณ ครุจิตร )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
2. นายยุทธ วรฉัตรธาร
3. นายวิทิต ลีนุตพงษ์

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในว่าได้ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกจ�ำกัดขอบเขต ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน และด�ำเนินการ
ในเรื่องส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ�ำปี 2562 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบทานประเด็น
ที่เป็นสาระส�ำคัญ การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ และความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดท�ำ
รายงานทางการเงินได้ปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล
งบการเงิน ตลอดจนการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการน�ำข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีมาปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง
2. การประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม
ภายในและผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหาร
โดยพิจารณาการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการก�ำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ
ต่อการใช้งานทรัพยากร ดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดข้อผิดพลาด ความเสียหายหรือการทุจริต มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของบริษัทฯ และข้อก�ำหนดต่างๆ พร้อมให้ข้อแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความรัดกุม
รอบคอบและถูกต้อง ตลอดจนให้มีการติดตามและปรังปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
3. การท�ำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ โดย
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการนั้นๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงมีการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ก�ำหนดไว้
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4. การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา ผลการปฏิบตั งิ าน
ในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถ
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในมาตรฐานการบั ญ ชี และรั บ รองงบการเงิ น ได้ ทั น เวลา รวมถึ ง ค่ า สอบบั ญ ชี
ที่เสนอมาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิจของบริษัท
5. การดูแลการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุม
กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหาร พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆที่ก�ำหนดไว้ และได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย มาตราฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
จากผู้สอบบัญชีเพื่อน�ำมาปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกฏหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Unit) ท�ำหน้าที่
ในการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และติดตามให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนการรายงานการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบตามล�ำดับ
6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
จึ ง ได้ ก� ำ หนดนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ก� ำ หนดช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแส
การทุจริตฯ และสื่อสารให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการติดตามการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอิสระตามขอบเขต หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
และที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอไม่มปี ระเด็นส�ำคัญทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ำกับกิจการที่ดี
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และธ�ำรงไว้ซึ่งองค์กรที่มี
การก�ำกับกิจการที่ดี

( นางวิไล ฉัททันต์รัศมี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายวิทิต ลีนุตพงษ์ (กรรมการอิสระ)
ด�ำรงต�ำแหน่ง
2. นายยุทธ วรฉัตรธาร (กรรมการอิสระ)
ด�ำรงต�ำแหน่ง
3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี (กรรมการอิสระ)
ด�ำรงต�ำแหน่ง
4. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ด�ำรงต�ำแหน่ง
5. นางเสาวคุณ ครุจิตร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ด�ำรงต�ำแหน่ง

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหา และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญของงานที่ได้
ด�ำเนินการ ดังนี้
การสรรหา : ก�ำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
1. คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ เ หมาะสมกั บ กลยุ ท ธของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ น ไปตามโครงสร้ า ง และองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดได้ไว้
2. มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
3. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการที่จ�ำเป็นและยังขาด
อยู่ในคณะกรรมการบริษัท
โดยมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาเสนอ
แต่งตั้งกรรมการที่ครบก�ำหนดตามวาระ เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่งและน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ โดยเห็นว่า
กรรมการดังกล่าวมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนช่วยสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
การก�ำหนดค่าตอบแทน : พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนนั้น ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนได้มีการทบทวน
ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

( นายวิทิต ลีนุตพงษ์ )
ประธานกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นายยุทธ วรฉัตรธาร
ด�ำรงต�ำแหน่ง
2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
ด�ำรงต�ำแหน่ง
3. นายบัญชัย ครุจิตร
ด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งมีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจนเป็นการลดผลกระทบ
สร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้จัดท�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อก�ำกับดูแลพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงที่ส�ำคัญ รวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา ก�ำกับดูแล และติดตามการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการท�ำงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มีการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
แล้วมอบหมายให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบก�ำหนดมาตรการและแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงาน
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จะประเมินแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบในทุกๆ 3 เดือน
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้หน่วยงานก�ำกับ
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Unit) ท�ำหน้าที่รวบรวบ ติดตาม ข้อกฎหมายใหม่
และประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด�ำเนินการสอบทาน
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดังที่สรุปไว้ข้างต้น เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการก�ำกับดูแล และติดตามความเสี่ยงและ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนธุรกิจขององค์กรที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

( นายยุทธ วรฉัตรธาร )
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
ประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1. นายวิจิตร
รัตนศิริวิไล			
2. นายสุชิน
รัตนศิริวิไล			
3. นายไชยรัตน์
จงยั่งยืนวงศ์			
4. นายอังกูร
ศรีสุนทร			
5. นางเสาวคุณ
ครุจิตร			
6. นายบัญชัย
ครุจิตร			

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

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและ
แผนงานที่ก�ำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณา ก�ำกับดูแล และติดตาม การบริหารงานของ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยสรุปได้ดังนี้
1. มีการประชุมเพื่อก�ำหนดเป้าหมาย และติดตามผลการด�ำเนินงานงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเฉพาะ
เป้าหมายทางการเงินและผลการวัดประสิทธิภาพการท�ำงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธที่วางไว้เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน และรายงานผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก 3 เดือน
2. ติดตามการวัดประสิทธิภาพการท�ำงานของแต่ละหน่วยงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากพบว่ามีความแตกต่าง
จากเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ ให้มีการก�ำหนดแนวทางดําเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
3. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
4. พิจารณากลั่นกรองแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหาร น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรวมถึง
บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีการติดตามผลการบริหารงานดังทีส่ รุปไว้ขา้ งต้น เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มีการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างใกล้ชิด
อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจขององค์กรที่ก�ำหนดไว้

( นายวิจิตร รัตนศิริวิไล )
ประธานกรรมการบริหาร
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ผ่านมา
บริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็น
การให้บริการซึ่งครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้า (Logistics Solution Provider) โดยปัจจุบัน
รายได้หลักของบริษัทฯ 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 98.59 และร้อยละ 98.65 และร้อยละ 98.06
ของรายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 ตามล�ำดับ โดยรายได้รวมในงวดดังกล่าวเท่ากับ
1,364.56 ล้านบาท, 1,579.26 ล้านบาท และ 1,558.91 ล้านบาท ตามล�ำดับ
รายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 214.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.73 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้สินค้าของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการขยายธุรกิจในแต่ละส่วนงานของบริษัท เช่น การให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน การขยายพื้นที่ให้บริการซ่อมและ
ล้างตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนกิจกรรมท่าเรือชายฝั่งภายในประเทศที่ด�ำเนินการโดยบริษัทย่อยที่สามารถให้บริการได้
อย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
รายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 20.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.29 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือลดลง จากการชะลอตัวของการน�ำเข้า-ส่งออกจากสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันต่อผู้ส่งออก
ก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 37.50 ล้านบาท 136.57 ล้านบาท และ 109.04
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.75 ร้อยละ 8.65 และร้อยละ 6.99 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ
ก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 99.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 264.09 จากงวดเดียวกันของ
ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ทั้งเรือใหญ่ (Feeder) และเรือชายฝั่ง (Barge)
ที่เพิ่มขึ้นมาก และด้วยกิจกรรมดังกล่าวมีต้นทุนการบริการส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการให้บริการ
จึงส่งผลต่อก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ ได้เต็มรูปแบบ
ได้ตั้งแต่ตุลาคม 2560 ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้สูงขึ้น
ก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 27.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.16 จากงวดเดียวกันของ
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ทั้งเรือใหญ่ (Feeder) และเรือชายฝั่ง (Barge)
ที่ลดลงจากการชะลอตัวของการน�ำเข้า-ส่งออกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันต่อผู้ส่งออก รวมทั้งรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าเขตปลอดอากรลดลง
จากการจ�ำหน่ายคลังสินค้าเขตปลอดอากร ท�ำให้ไม่มีรายได้ค่าเช่า
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน เป็นค�ำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานแล้วโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 1,345.33 ล้านบาท 1,557.88
ล้านบาท และ 1,528.72 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายได้จากการให้บริการสามารถจ�ำแนกเป็นรายบริการ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
ครบวงจร
บริการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทางบก
บริการพื้นที่จัดเก็บตู้
คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ1
รายได้จากการให้บริการ

ด�ำเนินการโดย

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

บริษัทฯ, BBT, 1,022.27
BBS
บริษัท, BTS
95.23
บริษัท, BTS
103.83

75.98 1,287.43

บริษัทฯ, BCDS

9.22
35.13
100.00 1,557.88

124.01
1,345.33

7.08
7.72

115.10
120.22

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท

82.64 1,217.05
7.39
7.72

ร้อยละ

79.61

197.68
81.68

12.93
5.34

2.25
32.31
100.00 1,528.72

2.11
100.00

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

รายได้จากการให้บริการในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 212.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.80
จากงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1. ปริมาณการให้บริการเรือใหญ่ (Feeder) เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.70 เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2560 ลูกค้าสายเรือรายหนึ่ง
ได้ย้ายไปใช้บริการที่ท่าเรืออื่น สาเหตุจากการที่สายเรือดังกล่าวถูกควบรวมกับอีกสายเรือหนึ่ง ซึ่งมีฐานการใช้บริการ
อยูท่ ที่ า่ เรืออืน่ อย่างไรก็ตาม ในปลายไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทั สามารถหาลูกค้ามาใช้บริการชดเชยกับรายได้ทสี่ ญู เสียไปได้
ประกอบกับปริมาณการให้บริการเรือขนส่งชายฝั่ง (Barge) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.03 จากการที่บริษัท บางกอก บาร์จ
เทอร์มินอล จ�ำกัด สามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งตู้สินค้าน�ำเข้าและส่งออก ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2560 จากการได้รับใบอนุญาต ICD ส่งผลให้มีปริมาณขนส่งโดยเรือขนส่งชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการขยาย
พื้นที่ให้บริการกิจกรรมการซ่อมและล้างตู้สินค้าในนามของบริษัทย่อย (บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส
จ�ำกัด) โดยมีพื้นที่ให้บริการรวม 37 ไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิม 15 ไร่ ส่งผลให้มีปริมาณการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.77
2. รายได้จากบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.87 ตามการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี ให้กับ
สายเรือสายเรือหนึ่ง
3. รายได้จากบริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.79 เนื่องจากคลังสินค้าเขตปลอดอากร
(Free Zone Warehouse) ของบริษัทฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 แก่ผู้ประกอบ
การรถยนต์แห่งหนึ่ง
4. รายได้จากบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งอืน่ ๆ ลดลง เนือ่ งจากการให้บริการในการเป็นตัวแทนจัดหาระวางเรือ (Freight forwarder) ลดลง
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รายได้จากการให้บริการรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจ�ำนวน 29.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.87
จากงวดเดียวกันของปี 2562 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ส�ำคัญดังนี้
1. รายได้จากบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ลดลง โดยมีปัจจัยการชะลอตัวของการน�ำเข้า-ส่งออกจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันต่อผู้ส่งออก
ส่งผลให้ปริมาณตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือลดลงทั้งการน�ำเข้าและการส่งออก ประกอบกับการเปลี่ยนโหมด
การขนส่งภายในประเทศจากทางน�้ำเป็นทางบกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดความสมดุลและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. รายได้จากบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.74 ตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มขึ้นและการบริหาร
จัดการโหมดการขนส่งตู้สินค้า
3. รายได้จากบริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าลดลง 38.54 ล้านบาท เนื่องจากการโอนจ�ำหน่ายคลังสินค้า
เขตปลอดอากร ท�ำให้ไม่มีรายได้ค่าเช่า
4. รายได้จากบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆลดลง เนื่องจากการให้บริการตัวแทนผู้น�ำเข้าและส่งออก (Freight forwarder) ที่ลดลง
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คิดเป็นร้อยละ 75.98 ร้อยละ 82.64
และร้อยละ 79.61 ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 ตามล�ำดับ
โดยรายได้จากธุรกิจดังกล่าว เกิดจากการด�ำเนินงานที่ท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งตั้งอยู่ที่
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยสามารถให้บริการเทียบท่าได้ทั้งส�ำหรับเรือขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) ทั้งนี้ ท่าเรือของบริษัทฯ แบ่งเป็นท่าเทียบเรือส�ำหรับ
เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จ�ำนวน 1 ท่า (หน้ากว้างประมาณ 170 เมตร) และท่าเทียบเรือส�ำหรับเรือสินค้าชายฝั่ง
จ�ำนวน 2 ท่า (หน้ากว้างประมาณ 65 เมตรต่อ 1 ท่า) และนอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท บางกอก บาร์จ
เทอร์มินอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดท�ำเบียนช�ำระแล้วทั้งหมด ได้มี
การให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่งอีกจ�ำนวน 1 ท่า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับท่าเรือของบริษัทฯ
ส�ำหรับงานบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการให้บริการ
ส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และรายได้จากการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) ทั้งนี้
บริษัทฯ อาจใช้วิธีการจัดการขนส่งทางบกเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 2 กิจกรรมสามารถแบ่งวิธีการคิดรายได้ได้เป็นหลายขั้นตอน อาทิ รายได้ค่าผ่านทาง รายได้ค่ายกขนย้าย
สินค้า และตู้สินค้า รายได้ค่าขนยกสินค้าหน้าท่า รายได้จากการขนย้ายตู้ภายในท่าเรือ เป็นต้น โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ มีปริมาณตู้สินค้าที่ได้ให้บริการส�ำหรับเรือทั้ง 2 ประเภท รวมถึงปริมาณตู้สินค้าที่เกิดจากการขายพื้นที่
บนเรือ (Slot) ให้แก่ท่าเรืออื่น ดังนี้
ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

จ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการโดยการขนส่งทางน�้ำ
- จ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการ - ตู้ที่มีสินค้า
- จ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการ - ตู้เปล่า
จ�ำนวนตูส้ นิ ค้าที่ให้บริการโดยการขนส่งทางบก
รวมจ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการทั้งสิ้น
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31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ทีอียู

ทีอียู

ทีอียู

409,343
44,554
34,358
488,255

536,708
97,632
30,481
664,821

485,561
62,927
76,527
625,015

โดยบริษัทฯ มีจ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจ�ำนวนตู้สินค้าเพิ่มขึ้นจากการขายพื้นที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (Slot)
บนเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งส่วนที่ว่างจากการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ ส�ำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้าจาก
ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง มาที่ กรุ ง เทพฯ (Inbound) ให้ แ ก่ ท ่ า เรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ ท่ า เรื อ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เป็ น การบริ ห ารจั ด การ
การใช้งานเรือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจุบันลูกค้าหลักในส่วนนี้คือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จ�ำกัด (“TPT”)
ซึ่งบริหารจัดการท่าเรือ TPT โดยบริษัทฯ ขยายการให้บริการในส่วนนี้ไปยังท่าเรือใกล้เคียงอื่นๆ นอกจากนี้ในงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังมีจ�ำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยนอกจากกลยุทธ์การใช้พื้นที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว จ�ำนวนตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นยังเกิดจากการที่
บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มนิ อล จ�ำกัด มีการเริ่มด�ำเนินงานเชิงพาณิชย์ตงั้ แต่ปลายปี 2559 ส่งผลให้ปริมาณตู้สินค้าเพิม่ สูงขึน้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขยายการให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องบนพื้นที่ใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ รายได้จากการ
ให้บริการซ่อมและบ�ำรุงรักษาตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ (Container Depot) ซึ่งรวมถึงการให้บริการท�ำความสะอาด ซ่อมบ�ำรุง และ
การด�ำเนินงานเกี่ยวกับตู้คอนเนอร์เปล่า รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ท่าเรือ เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด เช่น รายได้จากการ
ให้บริการบรรจุและการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Container Freight Station) ซึ่งได้แก่การน�ำสินค้าออกจากตู้สินค้า และ การบรรจุ
สินค้าเข้าตู้สินค้า เพื่อการส่งออก เป็นต้น
ทั้งนี้ รายละเอียดรายได้จากการให้บริการบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร ตามลักษณะการให้บริการย่อยสามารถ
แบ่งได้ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการ
172.36
ส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder)
รายได้จากการให้บริการ
689.60
ส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝัง่ (Barge)
รายได้จากการให้บริการ
70.01
บรรจุและเปลีย่ นถ่ายสินค้า (Container Freight Station)
รายได้จากการให้บริการ
90.30
ซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)
รายได้จากการให้บริการ
1,022.27
ท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรรวม

16.86

271.66

21.10

221.60

18.21

67.46

810.38

62.95

762.05

62.62

6.85

84.32

6.55

93.64

7.69

8.83

121.07

9.40

139.76

11.48

100.00 1,217.05

100.00

รายการ

100.00 1,287.43

31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 265.16 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.94 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักและเหตุการณ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ปริมาณการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้น 99.30 ล้านบาท
2. ปริมาณการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง เพิ่มขึ้น 120.78 ล้านบาท จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
โดยเรือบาร์จเพิ่มขึ้น จากการให้บริการกับท่าเรืออื่นในแม่น�้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการบริหารจัดการการใช้เรือขนส่ง
ตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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3. ปริมาณการให้บริการบรรจุและเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากการขยายการลงทุนในกิจกรรมซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
บนพื้นที่ใหม่กว่า 37 ไร่ สามารถรองรับปริมาณตู้เปล่าได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งตู้เปล่าจะถูกน�ำกลับมาใช้ในการบรรจุ
เพื่อการส่งออกต่อไป ท�ำให้บริษัทมีรายได้จาการซ่อมบ�ำรุงรักษาและรายได้จากการบรรจุสินค้า เพื่อการส่งออกได้เพิ่มสูง
มากยิ่งขึ้น
รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 70.38 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.47 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายได้จากบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ลดลงตามปริมาณ
ตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือลดลงร้อยละ 10.27 โดยมีปัจจัยการชะลอตัวของการน�ำเข้า-ส่งออกจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งตัวต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันส่งผลให้ปริมาณ
ตู้สินค้าผ่านท่าเรือเอกชนในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการให้บริการส�ำหรับเรือขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (Feeder) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก เช่น การให้บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
และกิจกรรมการให้บริการซ่องและล้างตู้ยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 7.08 ร้อยละ 7.39 และร้อยละ 12.93 ของ
รายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 ตามล�ำดับ โดยรายได้จากธุรกิจดังกล่าว
เกิดจากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกโดยใช้รถบรรทุกขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งภายในบริเวณกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจากท่าเรือของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไปกลับบริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง และจากท่าเรือแหลมฉบังไปยัง
บริเวณที่เก็บสินค้าของลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบุคคคลภายนอกให้ด�ำเนินงานดังกล่าวทั้งหมด
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 19.87 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 20.87 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ในช่วงต้นปี
ให้กับสายเรือสายเรือหนึ่งในการน�ำเข้าตู้เปล่า เพื่อใช้บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกต่อไป
รายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 82.58 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 71.75 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มขึ้นและการบริหารจัดการ
โหมดการขนส่งตู้สินค้า
รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 7.72 ร้อยละ 7.72 และร้อยละ
5.34 ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 ตามล�ำดับ โดยรายได้
จากธุรกิจดังกล่าว เป็นการให้บริการพื้นที่ลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังจัดเก็บสินค้ากับลูกค้า ซึ่งมีทั้งเขตพื้นที่
ให้บริการตามปกติ ซึ่งให้บริการกับลูกค้าทั่วไป และเขตให้บริการซึ่งปลอดภาษีอากร (Free zone) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการ
ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งเพื่อประโยชน์ ในการบริหารภาษีจากการน�ำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์
รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 16.39
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.79 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคลังสินค้าเขตปลอดอากร
(Free Zone Warehouse) ของบริษัทฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 แก่ผู้ประกอบการ
รถยนต์แห่งหนึ่ง ท�ำให้ในปี 2561 สามารถรับรู้รายได้ได้เต็มปี
รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 38.54
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.06 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากการโอนจ�ำหน่ายคลังสินค้าเขตปลอดอากร
ท�ำให้ไม่มีรายได้ค่าเช่า
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รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนือ่ งอื่นๆ
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คิดเป็นร้อยละ 9.22 ร้อยละ 2.25 และ ร้อยละ 2.11
ของรายได้จากการให้บริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามล�ำดับ โดยรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการส�ำหรับการให้บริการดูแลสินค้าใน
โกดังสินค้าของลูกค้า รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ รายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight
Forward) เป็นต้น
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 88.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 71.67 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการในการเป็นตัวแทนจัดหาระวางเรือ
(Freight forwarder) ลดลง
รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 2.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.02
จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากการให้บริการตัวแทนผู้น�ำเข้าและส่งออก (Freight forwarder) ที่ลดลง
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนบริการในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 1,102.92 ล้านบาท 1,159.46 ล้านบาท และ
1,161.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยต้นทุนบริการสามารถสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ล้านบาท

เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 86.07
ค่าระวางและขนถ่ายสินค้า
636.52
ค่าเช่าพื้นที่ท่าเรือ
161.27
ค่าเช่ารถเครน
13.15
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
30.97
ค่าบริการซ่อมล้างตู้คอนเทนเนอร์
31.33
อืน่ ๆ1
56.72
ต้นทุนบริการรวมก่อนค่าเสื่อมราคา
1,016.03
และค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
86.89
ต้นทุนบริการรวมหลังค่าเสื่อมราคา
1,102.92
และค่าตัดจ�ำหน่าย

ร้อยละ

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท

ร้อยละ

7.80 106.28
57.71 618.43
14.62 161.88
1.19
16.32
2.81
46.24
2.84
42.8
5.14
78.35
92.12 1,070.30

9.17 110.42
53.34 630.63
13.96 158.34
1.41
14.97
3.99
39.81
3.69
48.35
6.76
58.76
92.31 1,061.28

9.51
54.30
13.63
1.29
3.43
4.16
5.06
91.38

7.88
89.16
100.00 1,159.46

7.69 100.06
100.00 1,161.34

8.62
100.00

หมายเหตุ : 1 อื่นๆ รวมถึง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าบริการขุดลอกหน้าท่า เป็นต้น
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ต้นทุนบริการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าระวางและขนถ่ายสินค้า ค่าเช่าเรือและอุปกรณ์ ค่าเช่าพื้นที่ท่าเรือ เงินเดือน
และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการซ่อมล้างตู้คอนเทนเนอร์ ค่าบ�ำรุงรักษาซ่อมแซม และค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย เป็นหลัก โดยต้นทุนดังกล่าวรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 96.56 ร้อยละ 95.81 และร้อยละ 97.58 ของ
ต้นทุนบริการรวมส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562 ตามล�ำดับ
ต้นทุนบริการรวมในงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 56.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าระวางและขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 188.00 ล้านบาท และค่าเช่าเรือและอุปกรณ์
ลดลง 206.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทโอนกิจกรรมการบริหารจัดการเรือบาร์จที่ใช้ในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ไปด�ำเนินงาน
โดยเช่าเรือบาร์จในนามบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (บริษัทร่วม) และบริษัทจ่ายเป็นค่าระวาง และขนถ่ายสินค้า
แทน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการเรือ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานเพิ่มขึ้น 20.21
ล้านบาท จากการขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องท�ำให้จ�ำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 15.27
ล้านบาท และค่าบริการซ่อมล้างตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มขึ้น 11.47 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณตู้สินค้าที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้น
ต้นทุนบริการรวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 1.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากการเปลี่ยนโหมดการขนส่งมาเป็นทางบกโดยรถหัวลาก ซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่งต่อตู้ที่สูงกว่า
การขนส่งทางน�้ำโดยเรือบาร์จ
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรขั้นต้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 242.41 ล้านบาท 398.42 ล้านบาท และ 367.37
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 17.76 ร้อยละ 25.23 และร้อยละ 23.57 ตามล�ำดับ
ก�ำไรขั้นต้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 156.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.36 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ทั้งเรือใหญ่ (Feeder) และเรือชายฝั่ง (Barge) ที่เพิ่มขึ้น
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีตน้ ทุนการบริการส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการให้บริการจึงส่งผลต่อก�ำไรขัน้ ต้น
ที่เพิ่มขึ้น
ก�ำไรขั้นต้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 31.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.79 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ตามรายได้จากการให้บริการที่ลดลงจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นที่กดดันอุตสาหกรรม
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รายได้อื่น
รายได้อ่ืนในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 19.24 ล้านบาท 21.38 ล้านบาท และ 30.19 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของรายได้อื่นสามารถสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

รายได้ค่าสาธารณูปโภค
รายได้จากการบริการอื่นๆ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้คา่ เก็บเศษเหล็ก
ส่วนลดรับ
ก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

11.02
6.80
0.12
1.30
19.24

57.28
35.34
0.62
6.76
100.00

11.34
5.41
0.58
0.33
3.72
21.38

53.04
25.30
2.71
1.54
17.40
100.00

7.05
6.18
3.67
0.32
12.96
30.19

23.36
20.48
12.16
1.07
42.93
100.00

รายได้อื่นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 2.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.18 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้รับส่วนลดจากการจ่ายช�ำระเงินประกันการก่อสร้าง
รายได้อื่นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 8.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.23 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 จากก�ำไรจากการขายคลังสินค้าเขตปลอดภาษีในไตรมาส 3 ปี 2562 จ�ำนวน 13.59 ล้านบาท เป็นหลัก
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 20.82 ล้านบาท 30.10 ล้านบาท และ
26.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายสามารถสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
ค่านายหน้า
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

12.81
5.79
2.22
20.82

61.53
27.81
10.66
100.00

11.10
16.76
2.25
30.10

36.86
55.67
7.47
100.00

12.50
12.81
1.33
26.64

46.93
48.08
4.98
100.00
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ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และค่านายหน้า เป็นหลัก โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกัน คิดเป็น
ร้อยละ 89.34 ร้อยละ 92.53 และร้อยละ 95.01 ของค่าใช้จ่ายในการขายรวมส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง
31 ธันวาคม 2562 ตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 9.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.57 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่านายหน้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 3.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.50 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการให้บริการที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 152.26 ล้านบาท 196.16 ล้านบาท
และ 205.04 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการบริหารสามารถสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าที่ปรึกษา
ค่าตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่ารับรอง
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายซ่อมบ�ำรุง
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
อืน่ ๆ1
ค่าใช้จ่ายในการบริหารก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

83.91
12.60
3.32
1.87
7.04
2.13
0.74
5.15
23.54
140.31

55.11
8.28
2.18
1.23
4.62
1.40
0.49
3.38
11.55
92.15

100.01
13.00
5.22
2.32
8.80
2.88
1.90
5.81
12.00
17.81
169.75

50.98
6.63
2.66
1.18
4.49
1.47
0.97
2.96
6.12
8.37
86.53

111.86
16.14
3.56
7.61
3.25
2.42
4.46
29.83
179.13

54.56
7.87
1.74
3.71
1.59
1.18
2.18
14.55
87.36

11.95
152.26

7.85
100.00

26.41
196.16

13.47
100.00

25.91
205.04

12.64
100.00

หมายเหตุ : 1 อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน เป็นต้น
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31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่ปรึกษา ค่าตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายเป็นหลัก โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกัน
คิดเป็นร้อยละ 94.73 ร้อยละ 94.60 และร้อยละ 96.46 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 43.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.83 จากงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ประกอบกับค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ในการด�ำเนินงานในธุรกิจที่มีการลงทุนเพิ่ม รวมทั้ง
ในระหว่างปีมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 8.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.53 จากงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในบริษัทย่อย เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 44.10 ล้านบาท 41.53 ล้านบาท และ
46.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ร้อยละ 2.63 และร้อยละ 2.97 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ
ต้นทุนทางการเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 2.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.38 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯตามการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยและการจ่ายช�ำระคืนเงินต้นตาม
สัญญาเงินกู้
ต้นทุนทางการเงินในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 4.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.42
จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวของโครงการก่อสร้างส�ำหรับกิจกรรมซ่อมและล้าง
ตู้คอนเทนเนอร์ ในบริษัทย่อย ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มให้บริการแต่แต่ต้นปี 2562 ท�ำให้ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวเริ่มถูก
บันทึกเป็นต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 4.68 ล้านบาท
5.92 ล้านบาท และ 8.06 ล้านบาทตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 1.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.50 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผลประกอบการก�ำไรในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 2.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.07 จากงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผลประกอบการก�ำไรในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ที่เพิ่มขึ้น
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 37.50 ล้านบาท 136.57 ล้านบาท และ 109.04
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.75 ร้อยละ 8.65 และร้อยละ 6.99 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ
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ฐานะทางการเงิน
ค�ำอธิบายฐานะทางการเงินนี้ เป็นค�ำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานแล้วโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�ำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 689.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.81 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าแล้วเสร็จในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยเป็นงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน รวมทั้งการซื้อที่ดินของบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส จ�ำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 470.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.12 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจลงทุนในกิจกรรมการซ่อมและบ�ำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์ และการซื้อเครน
หน้าท่าใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายตู้สินค้า รวมทั้งการท�ำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 20 ปี
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 114.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.07 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 30.61 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส่วนสินทรัพย์ ไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 83.77 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ลงทุนเพิ่มมากขึ้น
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 245.20 ล้านบาท 70.76 ล้านบาท
และ 109.44 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด และเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน และเงินฝากออมทรัพย์ เป็นต้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 174.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.14 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากน�ำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในช่วงปลายปี 60 ไปลงทุนขยายธุรกิจและ
จ่ายช�ำระหนี้ ตลอดจนการจ่ายช�ำระค่าสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อท�ำสัญญาเช่าระยะยาว
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 38.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.66 จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมการด�ำเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงิน
ลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 133.21 ล้านบาท 184.69 ล้านบาท และ
191.89 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าส�ำหรับการให้บริการท่าเทียบเรือ
เชิงพาณิชย์ครบวงจร การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก การให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
และ การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เป็นต้น โดยลูกหนี้การค้า - บริษัททั่วไป สามารถสรุปได้ ดังนี้
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งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 12เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 12 เดือน
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

77.08
52.46
2.10

57.86
39.38
1.58

91.75
87.32
4.08

49.68
47.28
2.21

97.09
80.49
4.56

50.60
41.95
2.38

1.52

1.14

1.19

0.64

7.35

3.83

0.05
133.21

0.04
100.00

0.35
184.69

0.19
100.00

2.40
191.89

1.25
100.00

ร้อยละ

ลูกหนี้การค้า – บริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 51.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.65 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการให้บริการเพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรม รวมทั้งการให้บริการขนส่งสินค้าโดย
เรือบาร์จกับท่าเรือต่างๆ ในแม่น�้ำเจ้าพระยา
ลูกหนี้การค้า – บริษัททั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 7.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.90 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการในช่วงปลายปี ลูกหนี้ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 20.87 ล้านบาท 82.82 ล้านบาท
และ 88.58 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ลูกหนี้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ
เชิงพาณิชย์ครบวงจรการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก และการให้บริการรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
โดยลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 12เดือน
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 12 เดือน
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

20.75
0.12
-

99.43
0.57
-

40.24
42.42
0.16

48.59
51.22
0.19

20.03
59.81

22.62
67.52

-

-

-

-

8.74

9.87

20.87

100.00

82.82

100.00

88.58

100.00

ร้อยละ
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ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 61.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 296.64 จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโอนกิจกรรมการบริหารจัดการการขนส่งตู้สินค้าโดยเรือบาร์จ ไปด�ำเนิน
การภายใต้บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (บริษัทร่วม) แทน ท�ำให้มีลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 5.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.96 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการค้างช�ำระของ บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด (บริษัทร่วม) ท�ำให้มี
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
รายได้ค้างรับ
รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 25.72 ล้านบาท 7.90 ล้านบาท และ 16.88 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายได้ค้างรับ ประกอบด้วยรายได้ค้างรับจากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรการให้บริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า เป็นต้น
รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 17.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.28 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาจากการบริหารจัดการตู้สินค้าในช่วงสิ้นปีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการแล้ว
รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 8.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 113.71 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มาจากการให้บริการขนส่งตู้สินค้าที่รอวางบิล
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 9.43 ล้านบาท 12.62 ล้านบาท และ 11.35
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า และ
ค่าธรรมเนียมตามสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการจ่ายช�ำระเบี้ยประกันภัย
ทรัพย์สินตามมูลค่าทรัพย์สินที่มีการซื้อเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานเพิ่มเติม
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 5.65 ล้านบาท 5.48 ล้านบาท และ 6.07
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ประกอบด้วย อะไหล่ส�ำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการด�ำเนินงาน เป็นต้น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 0.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.01 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ใกล้เคียงกัน
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 0.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.72 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ใกล้เคียงกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 46.16 ล้านบาท 59.37 ล้านบาท และ 30.03
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีดังนี้
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งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

ภาษีซื้อรอเรียกคืน
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนด
เงินทดรองจ่าย
อืน่ ๆ1
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

19.91
19.80
6.41
0.04
46.16

43.14
42.90
13.89
0.07
100.00

27.57
24.01
7.53
0.26
59.37

46.44
40.45
12.69
0.42
100.00

19.92
6.54
3.35
0.22
30.03

66.34
21.78
11.15
0.73
100.00

หมายเหตุ : 1 อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส�ำหรับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เป็นต้น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 13.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.62 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุจากภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 29.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.43 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุจากภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดที่ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท 10.60 ล้านบาท
และ 10.60 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ เป็นรายการเงินฝากค�้ำประกันการให้บริการ
ต่อกรมศุลกากร และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 9.50 ล้านบาท 20.62 ล้านบาท และ 93.10
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในเงินลงในบริษัทร่วมที่ส�ำคัญดังนี้
1. ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จ�ำกัด และบริษัท เซาธ์อีส
เอเชียเมดล็อก โลจิสติกส์ พีทีอี จ�ำกัด เพื่อร่วมจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 5.00
ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้
บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) และ
ต่อมาในระหว่างปี 2560 ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 30.00 ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2560 ได้รับรู้ผล
ขาดทุนสุทธิจากการด�ำเนินงานของบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินรวมเป็นจ�ำนวน 0.22 ล้านบาท 2.28 ล้านบาท
และ 9.50 ล้านบาท ตามล�ำดับ
2. ในช่วงปลายปี 2561 ยังได้ร่วมทุนกับบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด จัดตั้งบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จ�ำกัด
โดยมีทุนจดทะเบียน 150.00 ล้านบาท ช�ำระแล้วร้อยละ 25.00 รวมเป็นเงิน 37.50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น
ในบริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว รวมเป็นเงิน 20.625 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ
3. ในระหว่างปี 2562 ได้ร่วมทุนกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท บางกอก
โลจิสติกส์ พาร์ค จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท ช�ำระแล้วร้อยละ 100.00 โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น
ในบริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว รวมเป็นเงิน 75.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริการศูนย์กระจายสินค้า
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,753.19
ล้านบาท 2,042.06 ล้านบาท และ 2,058.41 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สามารถสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
ลานคอนกรีตส�ำหรับให้บริการ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
เครน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ล้านบาท

565.93
303.17
264.49
33.00
21.62
9.55
499.32
56.12
1,753.19

ร้อยละ

32.28 644.32
17.29 348.16
15.09 327.42
1.88
31.17
1.23
26.75
0.54
12.75
28.48 572.36
3.20
79.13
100.00 2,042.06

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท

31.55 822.32
17.05 393.96
16.03 233.74
1.53
27.36
1.31
23.36
0.62
10.73
28.03 539.39
3.88
7.56
100.00 2,058.41

ร้อยละ

39.95
19.14
11.36
1.33
1.13
0.52
26.20
0.37
100.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 288.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.48 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซือ้ ทีด่ นิ และก่อสร้างอาคาร เพือ่ ใช้ในกิจการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาตูค้ อนเทนเนอร์
จากการลงทุนขยายธุรกิจ และการซื้อเครนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการขนย้ายตู้คอนเนอร์ให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 16.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.80 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีรายการอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารลดลง 93.68 ล้านบาท จากการขายคลังสินค้าในเขตปลอดอากร
และที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินเพิ่มขึ้น 178.00 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินเพื่อให้บริการบรรจุตู้สินค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 14.20 ล้านบาท 13.12 ล้านบาท และ 11.97 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชี และโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 1.08 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ
7.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ค่าตัดจ�ำหน่ายตามปกติ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 1.15 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ
7.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ค่าตัดจ�ำหน่ายตามปกติ
สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 27.47 ล้านบาท 228.72 ล้านบาท และ 216.36 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
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สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 201.25 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 732.62
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท�ำสัญญาเช่าที่ดินจากระยะสั้นเป็นระยะยาว โดยได้จดสิทธิการเช่ากับกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 12.36 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.40
ตามการตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าตามปกติ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 15.18 ล้านบาท 13.74 ล้านบาท และ
24.04 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกิดจาก ภาษีจากรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์
ครบวงจรการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 33.88 ล้านบาท 45.38 ล้านบาท และ 43.52
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
เงินมัดจ�ำค่าเช่า
ค่าเบี้ยประกันชีวิตกรรมการ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
อืน่ ๆ1
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

565.93
28.19
4.12
1.35
0.22
33.88

32.28
83.21
12.16
3.98
0.65
100.00

644.32
45.03
0.15
0.20
45.38

31.55
99.23
0.00
0.33
0.44
100.00

822.32
43.16
0.36
43.52

39.95
99.17
0.83
100.00

หมายเหตุ : 1 อื่นๆ ประกอบด้วย เงินประกันผลงาน เป็นต้น

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 11.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.94 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินมัดจ�ำค่าเช่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาเช่าที่ดิน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 1.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.10 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับคืนเงินมัดจ�ำตามสัญญาเช่าที่ดิน

หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 1,418.09 ล้านบาท 1,745.79 ล้านบาท และ 1,438.40 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยหนี้สินรวมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 0.00 ล้านบาท 100.00 ล้านบาท และ 92.47 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชี เป็นวงเงินระยะสั้นที่บริษัทฯ มีกับสถาบันการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในกิจการ
รายงานประจ� ำ ปี
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 99.17 ล้านบาท 30.00 ล้านบาท
และ 30.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัท สหไทยสตีลไพพ์
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องในกิจการ และได้จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในปี 2560 และเนื่องจาก
ความต้องการในการขยายธุรกิจในด้านการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560
บริษัทฯ จึงกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี เพื่อลงทุนในโครงการบริหาร
จัดการตู้คอนเทนเนอร์ ในนามบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้
ช�ำระคืนครบถ้วนแล้ว และต่อมาในปี 2561 - 2562 บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 87.19 ล้านบาท 117.80 ล้านบาท และ 108.16
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าค่าระวางและค่าขนถ่ายสินค้า ค่าแรงงาน
ค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือ เป็นต้น
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 30.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.98 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้สินค้าที่ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าระวางและค่าขนถ่ายสินค้า
ที่ยังค้างช�ำระเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 9.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.19 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้สินค้าที่ใช้บริการลดลง ส่งผลให้มีค่าระวางและค่าขนถ่ายสินค้าที่ยังค้าง
ช�ำระลดลงด้วย
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 48.46 ล้านบาท 53.61 ล้านบาท และ
31.88 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือ ค่าซื้อวัสดุงานก่อสร้าง
ค่าเช่าเครนหน้าท่า เป็นต้น
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 5.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.63 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการโอนกิจกรรมการขนส่งตู้สินค้า คอนเทนเนอร์
โดยเรือบาร์จภายใต้บริษัทร่วม ท�ำให้มีเจ้าหนี้เพิ่มสูงขึ้น
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 21.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.53 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายช�ำระคืน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 70.64 ล้านบาท 22.20 ล้านบาท และ
1.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี 2559 จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการที่บริษัทฯ
มีการลงทุนในงานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ของบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จ�ำกัด รวมทั้งมีการลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณท่าเรือ ลานบรรจุสินค้า และอาคารเก็บสินค้าปลอดอากรของบริษัทฯ และลดลงในปี 2561 และ
ปี 2562 จากการจ่ายช�ำระ
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 40.46 ล้านบาท
113.14 ล้านบาท และ 96.14 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนบริการค้างจ่าย ค่าสิทธิการ
เช่าที่ดินค้างจ่าย และเงินโบนัสค้างจ่าย เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 72.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 179.63 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าสิทธิการเช่าจากสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ยังค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 17.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.02 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าสิทธิการเช่าจากสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ยังค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 33.66 ล้านบาท 44.16 ล้านบาท และ 30.03 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดของหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

ภาษีขายยังไม่ถึงก�ำหนด
ภาษีขาย
เงินทดรอง
อืน่ ๆ1
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

10.23
18.55
3.67
1.21
33.66

30.39
55.11
10.90
3.59
100.00

18.92
3.00
20.98
1.26
44.16

42.85
6.79
47.51
2.85
100.00

19.92
6.54
3.35
0.22
30.03

66.33
21.78
11.16
0.73
100.00

หมายเหตุ : 1 อื่นๆ ประกอบด้วย เจ้าหนื้ซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 10.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.19 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจากการให้บริการเพิ่มมากขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 14.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.20 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลงตามการให้บริการ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 12.06 ล้านบาท 6.90 ล้านบาท และ 9.73
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเกิดจากความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษีอัน เนื่องมาจากรายการบางรายการ
เช่ น การประมาณการหนี้ สิ น ตามภาระผู ก พั น ส� ำ หรั บ ผลประโยชน์ พ นั ก งาน และมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ สู ง กว่ า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้ รายการเช่าซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งรายการขาดทุนสะสมของบริษัทย่อย เป็นต้น
ค่าเช่าค้างจ่าย
ค่าเช่าค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 12.67 ล้านบาท 22.45 ล้านบาท และ 20.06 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยรายการดังกล่าวเป็นค่าเช่าค้างจ่ายส�ำหรับค่าเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
รายงานประจ� ำ ปี
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เงินมัดจ�ำ
เงินมัดจ�ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 31.51 ล้านบาท 26.07 ล้านบาท และ 12.14 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยเงินมัดจ�ำประกอบด้วย เงินมัดจ�ำค่าเช่าโกดังสินค้า เงินมัดจ�ำจากการให้บริการ และเงินประกันผลงาน
จากการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
เงินมัดจ�ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 5.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.26 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายคืนเงินมัดจ�ำให้กับผู้เช่าตามสัญญาที่หมดอายุ
เงินมัดจ�ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 13.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.43 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายคืนเงินมัดจ�ำให้กับผู้เช่าตามสัญญาเงื่อนไขในสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 846.65 ล้านบาท 903.13 ล้านบาท
และ 781.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

เงินกู้ยืมระยะยาว
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระเกินกว่า 1 ปี
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

490.31
356.34
846.65

57.91
42.09
100.00

204.77
698.36
903.13

22.67
77.33
100.00

423.61
358.15
781.75

54.19
45.81
100.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 56.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.67 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจการลงทุนโดยแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 121.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.44 จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวก่อนก�ำหนดจากกระแสเงินที่ได้
จากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 125.69 ล้านบาท 233.22 ล้านบาท
และ 202.59 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้
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งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระเกินกว่า 1 ปี
รวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

24.22
101.47
125.69

19.27
80.73
100.00

35.10
198.12
233.22

15.05
84.95
100.00

44.45
158.14
202.59

21.94
78.06
100.00

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 107.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.55 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อเครนเกรนตี้เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการขนถ่ายตู้สินค้า
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 30.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.13 จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามการจ่ายช�ำระคืนตามสัญญา
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สิน ที่อาจ
จะเกิดขึ้น ดังนี้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ มีส�ำรองผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 9.95 ล้านบาท 7.12 ล้าน
บาท และ 13.41 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 2,044.21 ล้านบาท
1,884.82 ล้านบาท และ 1,426.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเครื่องมือ
บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเครื่องมือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เท่ากับ 30.78 ล้านบาท และ 13.02
ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสัญญาหลายฉบับ ระยะเวลา 5 ปี และสิ้นสุดในระยะเวลาที่ต่างกันจนถึงเดือนพฤษภาคม 2566
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเรือ
บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าเรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 เท่ากับ 379.10 ล้านบาท 192.60 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ มีสัญญาหลายฉบับ ระยะเวลา 3 ปี และสิ้นสุดในระยะเวลาที่ต่างกันจนถึงเดือนธันวาคม 2562
จึงไม่มีภาระผูกพันธ์ภายใต้สัญญาเช่าเรือ
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 921.58 ล้านบาท 1,064.56
ล้านบาท และ 1,486.33 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 142.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.51 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการก�ำไรของบริษัทฯ ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 421.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.62 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ�ำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเป็นจ�ำนวน 92.0 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท
ซึ่งภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว คงเหลือเป็นจ�ำนวนเงินที่ได้รับประมาณ 364.20 ล้านบาท
และเพิ่มขึ้นตามผลก�ำไรของบริษัทฯ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 5.84 ร้อยละ 13.75 และ
ร้อยละ 8.55 ตามล�ำดับ

สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.54 เท่า 0.61 เท่า และ 0.54 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562
ตามล�ำดับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 24.28 ล้านบาท
191.57 ล้านบาท และ 163.15 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานที่มีก�ำไร
รวมทั้งมีรายการบวกกลับที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย และสินทรัพย์และหนี้สินในการด�ำเนินงาน
มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 601.02 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าเขตปลอดอากร ซึ่งเป็นงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน รวมทั้ง
มีการก่อสร้างลานบรรจุสินค้าเพิ่มเติม ซื้อสินทรัพย์บางส่วนที่ ใช้ในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีการลงทุนซื้อที่ดินของ
บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จ�ำกัด เพื่อใช้ส�ำหรับโครงการซ่อมบ�ำรุงตู้คอนเทนเนอร์
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 509.20 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและการท�ำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 276.38 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการด�ำเนินกิจการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 784.52 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการรับเงินเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชน และการกู้ยืมเงินระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อใช้ส�ำหรับโครงการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ที่บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป
เซอร์วิส จ�ำกัด
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บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 143.18 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และการกู้ยืมเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 151.92 ล้านบาท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และมีการ
จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 0.54 เท่า 0.61 เท่า และ 0.54 เท่า
ตามล�ำดับ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการน�ำเงิน
ที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจ่ายช�ำระคืนเจ้าหนี้และเงินกู้ยืม
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินระยะสั้น
ที่เพิ่มขึ้น
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 89.46 วัน 48.71 วัน และ 64.52 วัน
ตามล�ำดับ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากปริมาณการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ค้างนาน
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 31.63 วัน 31.82 วัน และ 35.02 วัน
ตามล�ำดับ
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วงจรเงินสดในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 57.83 วัน 16.89 วัน และ 29.50 วัน
วงจรเงินสดในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น
วงจรเงินสดในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ช้าลง
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อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 2.75 ร้อยละ 8.65 และร้อยละ 6.99
ตามล�ำดับ
อัตราก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ท�ำให้อัตราก�ำไรของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น
อัตราก�ำไรสุทธิในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
รายได้ที่ลดลง โดยต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ท�ำให้อัตราก�ำไรของบริษัทปรับตัวลดลง
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 5.84 ร้อยละ 13.75 และร้อยละ
8.55 ตามล�ำดับ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากผลประกอบการก�ำไรจากการให้บริการในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย มีสาเหตุ
หลักมาจากอัตราก�ำไรที่ลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นประกอบกับการออกหุ้นเพิ่มทุน
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 1.88 ร้อยละ 5.30 และ
ร้อยละ 3.80 ตามล�ำดับ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทที่มีก�ำไรเพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากก�ำไรที่ลดลงของบริษัท
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 8.98 ร้อยละ 12.57
และร้อยละ 5.32 ตามล�ำดับ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทที่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่แล้ว
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ถาวรที่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่การท�ำก�ำไรลดลง

132

รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 1.54 เท่า 1.64 เท่า และ 0.97เท่า
ตามล�ำดับ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ�ำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 0.04 เท่า 0.35 เท่า และ 0.27
เท่า ตามล�ำดับ
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากสภาพคล่องจากผลประกอบการก�ำไรที่เพิ่มขึ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่ลดลง
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุ้นของบริษทั สหไทย เทอร์มินอล จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั สหไทย เทอร์มนิ อล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะของบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั ดังกล่าวข้างต้น นี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของ
บริษทั สหไทย เทอร์มนิ อล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานรวม
และเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้ระบุความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ใน
รายงานของข้าพเจ้า ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและเฉพาะ
ของบริษทั ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษทั
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี า้ พเจ้าได้รวบรวมมานัน้ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั สาหรับงวดปจั จุบนั ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า เรื่องเหล่านี้ได้ถูกระบุ
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั โดยรวมและในการแสดงความเห็น
ื าคัญในการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มเี ร่องส
ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจาปี
จะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่ องบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัท ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมันต่
่ อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษทั คือ การอ่าน
ข้อ มู ล อื่น ตามที่ร ะบุ ข้า งต้ น เมื่อ จัด ท าแล้ว และพิจ ารณาว่ า ข้อ มู ล อื่น มีค วามขัด แย้ง ที่มีส าระส าคัญ กับ
งบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัท หรือกับความรู้ท่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อ ข้า พเจ้า ได้อ่า นรายงานประจาปี หากข้า พเจ้า สรุ ป ได้ว่ า มีก ารแสดงข้อ มูลที่ขดั ต่ อ ข้อเท็จจริง อันเป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลเพื่อให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแล
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั
ผู้บริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษทั เหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การควบคุ มภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัท ที่ปราศจากการแสดงข้อ มูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัด ทางบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บ ริห ารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่ ม บริษัท ในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง การเปิ ด เผยเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งในกรณี ท่ีมี
เรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิก
กลุ่มบริษทั หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุ สมผลว่างบการเงิน รวมและ
เฉพาะของบริษทั โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุ จ ริต หรือ ข้อ ผิด พลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชีซ่ึง รวมความเห็น ของข้า พเจ้า อยู่ด้วย
ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุ สมผลคือ ความเชื่อมัน่ ในระดับ สูงแต่ ไม่ไ ด้เป็ น การรับประกันว่า การ ปฏิบ ัติง าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีม่ อี ยู่
ได้ เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริง อาจเกิด จากการทุ จ ริต หรือ ข้อ ผิด พลาดและถือ ว่ า มีส าระส าคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ล ะรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษทั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่ อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อัน เป็ น สาระสาคัญ ซึ่ง เป็ น ผลมาจากการทุจ ริต จะสูง กว่า ความเสี่ย งที่เ กิด จากข้อ ผิด พลาดเนื่องจาก
การทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
• การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ท่ี อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสัย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษั ท
ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ
เฉพาะของบริษัท ที่เ กี่ยวข้อ ง หรือ ถ้า การเปิ ด เผยข้อมูลดังกล่ า วไม่เ พียงพอ ความเห็น ของข้าพเจ้า
จะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริษทั
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้
มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่

•

ได้ร ับ หลัก ฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่า งเพียงพอเกี่ยวกับข้อ มูลทางการเงิน ของบริษัทภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่ อ การก าหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิบ ัติง านตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษั ท ข้า พเจ้า เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผู้มหี น้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ และประเด็นที่มนี ัยสาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ ี
นัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารับ รองแก่ ผู้มีห น้ า ที่ใ นการก ากับ ดู แ ลว่ า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิบ ัติต ามข้อ ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้ส่อื สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับ ดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่อ งที่ส่อื สารกับ ผู้มีห น้ า ที่ใ นการก ากับ ดูแ ล ข้า พเจ้า ได้พิจ ารณาเรื่อ งต่ า งๆ ที่มีนัย สาคัญ มากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและเฉพาะของบริ ษั ท ในงวดป จั จุ บ ัน และก าหนดเป็ น เรื่ อ งส าคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเกี่ย วกับ เรื่อ งดัง กล่ า ว หรือ ในสถานการณ์ ท่ีย ากที่จ ะเกิด ขึ้น ข้า พเจ้า พิจ ารณาว่ า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดัง กล่ าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดัง กล่ าวสามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่ า ง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

นายนรินทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 8593
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2563
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บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

หมำยเหตุ

สิ นทรัพย์
บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
งบแสดงฐานะการเงิ น
บริษเงิัทนสดและรายการเที
สหไทย เทอร์มยินบเท่
อลาเงิจ�นำสด
กัด (มหาชน) และบริษัทย่อ5ย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - ลูกค้าทั ่วไป
6
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6, 7
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
7
รายได้คา้ งรับ
หมายเหตุ
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรั
พย์ และวัสดุสน้ิ เปลือง
อะไหล่
สิ นทรั
ย์หพมุย์นหเวี
นยนอืน่
สินพทรั
มุนยเวี
8
เงิ
น
สดและรายการเที
ย
บเท่
า
เงิ
น
สด
5
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื - ลูกค้าทั �วไป
6
6, 7
สิ นทรัลูพกหนี
ย์ไม่�กหารค้
มุนาและลู
เวียนกหนี�อ�นื - บริษทั ทีเ� กีย� วข้อง
ให้กยู้ มื ระยะสันม่� แก่
ริษดทั ในการใช้
ทีเ� กีย� วข้อง
เงินฝากธนาคารที
ขี อ้ บจากั
97
รายได้
งรับ ษทั ย่อย
เงิ
นลงทุคนา้ ในบริ
10
เงิ
ลงทุ
ทั ร่วาม - สุทธิ
11
ค่านใช้
จา่ นยจ่ในบริ
ายล่ษวงหน้
ทีอะไหล่
ด่ นิ อาคารและอุ
กรณ์
12
และวัสดุสน�ิ ปเปลื
อง- สุทธิ
โปรแกรมคอมพิ
138
สินทรัพย์หมุนเวีวยเตอร์
นอื�น - สุทธิ
สิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
สุ
ท
ธิ
14
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
รายได้
7
สิ นทรั
พย์ไม่ค่าหเช่
มุนาช่เวีวยงค้นางรับ - บริษทั ย่อย
สิเงินนทรั
พย์ไม่หมุนเวีม� ยขี นอื
159
ฝากธนาคารที
อ้ จํน่ ากัดในการใช้
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
10
11
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
12
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
13
สิทธิการเช่า - สุทธิ
14
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ� า่ ย
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
15
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสิ นทรัพย์

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

70,756,530
245,205,615
184,687,044
133,205,125
82,818,701
20,875,433
12,480,000
งบการเงิ นรวม
7,904,986
25,723,293
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
12,618,279
9,425,794
5,475,074
5,651,120
59,370,012
46,163,587
109,440,513
70,756,530
436,110,626
486,249,967
191,889,220
207,661,682
88,583,396
59,844,063
12,480,000
12,480,000
10,600,000
16,882,946
7,904,986
20,621,858
9,503,686
11,349,454
12,618,279
2,042,057,619
1,753,187,231
6,067,605
5,475,074
13,118,870
14,204,911
30,026,343
59,370,012
228,716,299
27,469,536
466,719,477
436,110,626
13,740,557
15,175,485
45,380,928
33,878,945
10,600,000
10,600,000
2,374,236,131
1,853,419,794
93,103,430
20,621,858
2,810,346,757
2,339,669,761
2,058,412,774
2,042,057,619
11,968,471
13,118,870
216,360,964
228,716,299
24,044,557
13,740,557
43,518,360
45,380,928
2,458,008,556
2,374,236,131

2,924,728,033

2,810,346,757

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

32,781,913
199,829,228
169,606,892
133,139,748
103,285,806
28,434,994
(หน่ วย : บาท)
72,480,000
100,000,000
งบการเงิ นเฉพาะของบริษทั
7,372,183
25,502,967
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
7,983,231
5,329,889
5,475,074
5,651,120
27,251,562
18,609,965
87,762,476
32,781,913
426,236,661
516,497,911
122,170,221
169,606,892
105,033,649
103,285,806
72,480,000
72,480,000
10,000,000
7,981,479
7,372,183
294,850,000
260,250,000
20,625,000
12,000,000
6,840,998
7,983,231
856,535,269
793,495,102
4,711,294
5,475,074
12,602,653
13,834,358
7,440,644
27,251,562
228,716,299
27,469,536
414,420,761
426,236,661
13,376,367
15,174,236
26,641,726
19,240,245
45,102,308
32,495,945
10,000,000
10,000,000
1,508,449,622
1,173,959,422
324,850,000
294,850,000
95,624,996
20,625,000
1,934,686,283
1,690,457,333
890,289,928
856,535,269
10,945,051
12,602,653
216,360,964
228,716,299
20,663,371
13,376,367
33,259,207
26,641,726
43,233,110
45,102,308
1,645,226,627
1,508,449,622

2,059,647,388

1,934,686,283

การเงินนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

การเงินนี�ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง� ที� ______ เมื�อวันที� ________________
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
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รายงานประจ�ำปี

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร
)

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

1

บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิ น
สิบริ
นทรั
หมุนเวียเทอร์
น มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ษัทพย์สหไทย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - ลูกค้าทัวไป
่
6
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6, 7
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
7
หมายเหตุ
รายได้คา้ งรับ
หนี� สค่ิ นาและส่
วนของผู
้ถือาหุ้น
ใช้จา่ ยจ่
ายล่วงหน้
ิ นหมุนแเวี
ละวั
หนี� สอะไหล่
ยนสดุสน้ิ เปลือง
ทรักพเกิย์นหบัมุญนเวี
นอืน่ นกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
8
16
เงิสินนเบิ
ชีแยละเงิ
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ห
มุ
น
เวี
ย
น
7
เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากบริษทั ทีเ� กีย� วข้อง
เจ้าหนี�การค้า
สิ นทรั
ย์ไ�อม่�นื ห-มุบริ
นเวีษยทั นทีเ� กีย� วข้อง
เจ้าพหนี
ฝากธนาคารที
จากัดในการใช้
เจ้เงิานหนี
�ค่าซือ� สินทรัพม่ ย์ขี ถอ้ าวร
เงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
ส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงิน-ลงทุ
ษทั สร่ญ
- สุทาธิทางการเงิน
หนี�นสนิในบริ
ภายใต้
ัวมญาเช่
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
สิทธิการเช่า - สุทธิ
หนี�สนิ หมุนเวียนอื�น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
รวมหนี� สินหมุนเวียน
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี� สินนไม่
รวมสิ
ทรัหพมุย์นไม่เวีหยมุนนเวียน
หนี�สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
รวมสิ
ย์
เงินนกูทรั
ย้ มื พระยะยาว
- สุทธิ
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี�สนิ ตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าค้างจ่าย
สิทธิการเช่าค้างจ่าย
เงินมัดจํารับจากผูเ้ ช่า - บริษทั ย่อย
เงินมัดจํารับจากผูเ้ ช่า - บริษทั อื�น

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

70,756,530
245,205,615
184,687,044
133,205,125
82,818,701
20,875,433
งบการเงิ นรวม
12,480,000
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
7,904,986
25,723,293
12,618,279
9,425,794
5,475,074
5,651,120
59,370,012
46,163,587
92,465,292
100,000,000
436,110,626
486,249,967
30,000,000
30,000,000

32,781,913
199,829,228
169,606,892
133,139,748
(หน่ วย : บาท)
103,285,806
28,434,994
งบการเงิ นเฉพาะของบริษทั
72,480,000
100,000,000
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
7,372,183
25,502,967
7,983,231
5,329,889
5,475,074
5,651,120
27,251,562
18,609,965
80,000,000
100,000,000
426,236,661
516,497,911
15,000,000
10,000,000

108,157,352
31,883,920
10,600,000
1,320,935
20,621,858
44,447,522
2,042,057,619
423,607,510
13,118,870
96,144,743
228,716,299
38,733,974
13,740,557
866,761,248
45,380,928
2,374,236,131
158,140,621
2,810,346,757
358,149,296
9,732,144
13,414,822
20,059,287
12,139,419

117,801,840
53,608,000
22,196,895
9,503,686
35,100,431
1,753,187,231
204,765,471
14,204,911
113,143,045
27,469,536
44,157,616
15,175,485
720,773,298
33,878,945
1,853,419,794
198,123,204
2,339,669,761
698,356,049
6,895,478
7,124,160
22,445,114
66,000,000
26,071,708

53,118,690
23,160,938
10,000,000
990,273
294,850,000
20,625,000
24,978,172
856,535,269
26,948,510
12,602,653
82,450,016
228,716,299
35,888,254
13,376,367
342,534,853
26,641,726
45,102,308
1,508,449,622
95,744,055
1,934,686,283
142,325,296
7,952,903
12,206,746
20,059,287
13,440,000
5,790,748

94,017,568
44,211,568
1,209,591
260,250,000
12,000,000
18,880,046
793,495,102
132,908,471
13,834,358
109,034,760
27,469,536
41,224,780
15,174,236
551,486,784
19,240,245
32,495,945
1,173,959,422
124,748,777
1,690,457,333
95,863,049
8,934,766
6,461,973
22,445,114
66,000,000
13,440,000
19,833,890

571,635,589

1,025,015,713

297,519,035

357,727,569

1,438,396,837
1,745,789,011
การเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________

640,053,888

909,214,353

7
9
10
11
18
12
17
13
20
14
21
7
15

18
17
22
19

7

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี� สิน

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )

นนี�ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนีงบการเงิ
้
ครัง� ที� ______ เมื�อวันที� ________________
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)

1

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร
)
รายงานประจ� ำ ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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2

บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี� สลูิ นกและส่
วนของผู
หุ้น้อน่ื (ต่-อลู) กค้าทั ่วไป
หนี้การค้
าและลู้ถกือหนี
ส่วนของผู
ถ
้
ื
อ
หุ
้
น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เรือกนหุ
หุน้ สามั
เงิทุนนให้
ยู้ มื น้ ระยะสั
น้ แก่ญบมูริลษค่ทั าทีหุเ่ น้กีละ
ย่ วข้0.5
อง บาท
ทุนจดทะเบี
รายได้
คา้ งรับ ยน - 657,799,402 หุน้
(2561
460,000,000
ค่าใช้จา่ ยจ่:ายล่
วงหน้า หุน้ )

ทุนทีแอ�ละวั
อกจํสดุาหน่
ายและเรี
อะไหล่
สน้ิ เปลื
อง ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
สินทรัพ- ย์607,199,912
หมุนเวียนอืน่ หุน้ (2561 : 460,000,000 หุน้ )
นเกิพนย์มูหลมุค่นาหุเวีน้ ยสามั
รวมสิส่นวทรั
นญ
กําไรสะสม
สิ นทรัพย์- ไจัม่ดหสรรเป็
มุนเวีนยสํนารองตามกฎหมาย
เงินฝากธนาคารที
ม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
- ยังไม่ได้จดั สรร
เงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่อย ษทั
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ
เงินเสีลงทุ
ษทั าร่นาจควบคุ
วม - สุทธิมในบริษทั ย่อย
ส่วนได้
ยทีนไ� ม่ในบริ
อยู่ในอํ
ที
ด
่
น
ิ
อาคารและอุ
ป
กรณ์
- สุทธิ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
รวมหนี� สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ
5
6
6, 7
7
23

8

25
9
10
11
10
12
13
14
7
15

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

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

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
70,756,530
245,205,615
184,687,044
133,205,125
82,818,701
20,875,433
12,480,000
7,904,986
25,723,293
328,899,701
230,000,000
12,618,279
9,425,794
5,475,074
5,651,120
303,599,956
230,000,000
59,370,012
46,163,587
436,110,626
486,249,967
778,305,141
460,325,896

งบการเงิ นเฉพาะของบริษทั
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
32,781,913
199,829,228
169,606,892
133,139,748
103,285,806
28,434,994
72,480,000
100,000,000
7,372,183
25,502,967
328,899,701
230,000,000
7,983,231
5,329,889
5,475,074
5,651,120
303,599,956
230,000,000
27,251,562
18,609,965
426,236,661
516,497,911
778,305,141
460,325,896

17,715,041
10,600,000
297,446,630
1,397,066,768
20,621,858
89,264,428
2,042,057,619
1,486,331,196
13,118,870
228,716,299
2,924,728,033
13,740,557
45,380,928
2,374,236,131

13,645,671
278,167,878
982,139,445
9,503,686
82,418,301
1,753,187,231
1,064,557,746
14,204,911
27,469,536
2,810,346,757
15,175,485
33,878,945
1,853,419,794

17,715,041
10,000,000
319,973,362
294,850,000
1,419,593,500
20,625,000
856,535,269
1,419,593,500
12,602,653
228,716,299
2,059,647,388
13,376,367
26,641,726
45,102,308
1,508,449,622

13,645,671
321,500,363
260,250,000
1,025,471,930
12,000,000
793,495,102
1,025,471,930
13,834,358
27,469,536
1,934,686,283
15,174,236
19,240,245
32,495,945
1,173,959,422

2,810,346,757

2,339,669,761

1,934,686,283

1,690,457,333

การเงินนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
งบการเงินนี�ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง� ที� ______ เมื�อวันที� ________________
___________________________ กรรมการ
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )
___________________________ กรรมการ
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุ
ณ ครุจติ ร นเป็ น)ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร
)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

140
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

1

3

บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกํษาัท
ไรขาดทุ
นและกํ
าไรขาดทุ
�น
บริ
สหไทย
เทอร์
มินอลนเบ็จ�ดำเสร็
กัดจอื(มหาชน)
และบริษัทย่อย

ส�สํำาหรั
หรับบปีปีสิส�นิ้นสุดสุวัดนวัทีน� 31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - ลูกค้าทัวไป
่
รายได้ลูกจากการบริ
หนี้การค้กาาร
และลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้นทุนการบริการ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กําไรขัน� ต้น
รายได้คา้ งรับ
รายได้อ�นื
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

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

งบการเงิ นรวม

5หมายเหตุ
6
6, 7 7, 30
7, 30
7
7

8

7

2561
245,205,615
184,687,044
133,205,125
1,528,716,175
1,557,885,428
82,818,701
20,875,433
(1,161,343,912)
(1,159,464,952)
12,480,000
367,372,263
398,420,476
7,904,986
25,723,293
30,193,670
21,379,534
12,618,279
9,425,794
397,565,933
419,800,010
5,475,074
5,651,120
(26,636,932)
(30,102,180)
59,370,012
46,163,587
(205,037,734)
(196,162,849)
436,110,626
486,249,967
2562
70,756,530

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั
2561
2562
32,781,913
199,829,228

169,606,892
1,072,432,296
103,285,806
(824,702,391)
72,480,000
247,729,905
7,372,183
34,010,951
7,983,231
281,740,856
5,475,074
(25,224,353)
27,251,562
(157,617,319)
426,236,661

133,139,748
1,360,427,628
28,434,994
(1,026,245,342)
100,000,000
334,182,286
25,502,967
23,319,255
5,329,889
357,501,541
5,651,120
(30,102,180)
18,609,965
(173,860,267)
516,497,911

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนิ นงาน
สิส่นวนแบ่
ทรัพงขาดทุ
ย์ไม่หนมุของบริ
นเวียษนทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
11
เงิ
น
ฝากธนาคารที
ม
่
ข
ี
อ
้
จ
ากั
ด
ในการใช้
9
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษีเงิ นได้
นลงทุนในบริ
10 7, 30
ต้นทุนเงิทางการเงิ
น ษทั ย่อย
เงิอนนภาษี
ลงทุนเในบริ
11
กําไรก่
งิ นได้ษทั ร่วม - สุทธิ
ที
ด
่
น
ิ
อาคารและอุ
ป
กรณ์
สุ
ท
ธิ
12 22
ภาษีเงินได้
โปรแกรมคอมพิ
วเตอร์ - สุทธิ
13
กําไรสํ
าหรับปี
ธิกดารเช่
14
ขาดทุสินทเบ็
เสร็จาอื-�นสุทธิ
ภาษีเงิไ� นม่ได้
ถูกหัก ดณประเภทใหม่
ทีจ่ า่ ย เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที
สามารถจั
ขาดทุ
นจากการประมาณการตามหลั
รายได้
ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั กย่คณิ
อยตศาสตร์ประกันภัย
7
สุทพธิย์จากภาษี
สิน- ทรั
ไม่หมุนเวียนอืน่
15 19
ขาดทุนนเบ็ทรั
ดเสร็
บปีย-นสุทธิจากภาษี
รวมสิ
พย์จไอืม่�นหสํมุาหรั
นเวี
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

(231,674,666)
(226,265,029)
165,891,267
193,534,981
(2,518,424)
(9,506,828)
10,600,000
163,372,843
184,028,153
(46,277,577)
(41,532,844)
20,621,858
9,503,686
117,095,266
142,495,309
2,042,057,619
(8,055,987) 1,753,187,231
(5,920,623)
13,118,870
14,204,911
109,039,279
136,574,686

228,716,299
27,469,536
13,740,557
15,175,485
(2,485,231) 33,878,945 45,380,928
(2,485,231) 1,853,419,794 2,374,236,131

228,716,299
13,376,367
26,641,726
(2,485,231)
45,102,308
(2,485,231)
1,508,449,622

27,469,536
15,174,236
19,240,245
32,495,9451,173,959,422-

รวมสิ นทรัพย์

2,810,346,757

1,934,686,283

1,690,457,333

การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)

106,554,048

136,574,686

2,339,669,761

(182,841,672)
98,899,184
10,000,000
98,899,184
294,850,000
(15,700,981)
20,625,000
83,198,203
856,535,269
(1,810,804)
12,602,653
81,387,399

78,902,168

(203,962,447)
153,539,094
153,539,094
260,250,000
(23,546,459)
12,000,000
129,992,635
793,495,102
(4,021,824)
13,834,358
125,970,811

125,970,811

ส่วนทีเ� ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ� ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

10

102,193,152
6,846,127
109,039,279

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

81,387,399
81,387,399

125,970,811
125,970,811

การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ส่วนทีเ� ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ� ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

10

99,707,921
6,846,127
106,554,048

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

78,902,168
78,902,168

125,970,811
125,970,811

0.30
460,000,000

0.15
527,953,938

0.27
460,000,000

กําไรต่อหุ้นขัน� พืน� ฐาน
กําไร (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุน้ )

___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
___________________________ กรรมการ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
(
นางเสาวคุ
ณ ครุจติ ร นเป็) นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
0.19
527,953,938

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสนุ ทร
)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

1
4
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

141

142
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

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

-

-

หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ
นนี�
ประกอบงบการเงิ
นเป็ �นงของงบการเงิ
ส่วนหนึ�งของงบการเงิ
นนี�

___________________________
___________________________
กรรมการกรรมการ
( นางเสาวคุ
( นางเสาวคุ
ณ ครุปจระกอบงบการเงิ
ติ รณ ครุจ) ติ ร น)เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ

___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)

ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________

รวมกําไรเบ็
รวมกํ
ดเสร็
าไรเบ็
จสําดหรั
เสร็
บจปี สําหรับปี
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ� 31
ณ ธัวันวาคม
ที� 31 ธั2562
นวาคม 2562

-

-

102,193,152
102,193,152
102,193,152 102,193,152
(2,485,231)
(2,485,231) (2,485,231)
(2,485,231)

982,139,445
982,139,445
363,979,226
363,979,226
(48,759,824)
(48,759,824)
315,219,402
315,219,402

29,400,000
29,400,000

(หน่ วย : (หน่
บาท)วย : บาท)

1

6,400,0006,400,000

5

5

6,846,1276,846,127 106,554,048
106,554,048
89,264,428
89,264,428 1,486,331,196
1,486,331,196

109,039,279
6,846,1276,846,127 109,039,279
(2,485,231)
(2,485,231)

82,418,301
82,418,301 1,064,557,746
1,064,557,746
363,979,226
363,979,226
(48,759,824)
(48,759,824)
315,219,402
315,219,402

(365,241)(365,241) 136,574,686
136,574,686
82,418,301
82,418,301 1,064,557,746
1,064,557,746

___________________________
___________________________
กรรมการกรรมการ
( งกูรนายอั
ร ศรีสุน) ทร
)
(
นายอั
ศรีสงุนกูทร

99,707,921
99,707,921 99,707,921
99,707,921
17,715,041
17,715,041 297,446,630
297,446,630 1,397,066,768
1,397,066,768

-

13,645,671
13,645,671 278,167,878
278,167,878
(27,599,975)
(27,599,975)
(48,759,824)
(48,759,824)
4,069,3704,069,370 (4,069,370)
(4,069,370)
4,069,3704,069,370 (80,429,169)
(80,429,169)

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )

303,599,956
303,599,956 778,305,141
778,305,141

การเงินนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ -

กําไรสําหรักํบาไรสํ
ปี าหรับปี
ขาดทุนเบ็ขาดทุ
ดเสร็จนอืเบ็�นดสํเสร็
าหรัจบอืปี�นสํ- าสุหรั
ทธิบจปีากภาษี
- สุทธิจากภาษี

-

230,000,000
230,000,000 460,325,896
460,325,896
45,999,981
45,999,981 317,979,245
317,979,245
27,599,975
27,599,975
73,599,956
73,599,956 317,979,245
317,979,245

23, 24 23, 24
26
26
26
26
25
25

13,645,671
13,645,671 278,167,878
278,167,878 982,139,445
982,139,445

1,690,457,333
136,939,927
136,939,927 136,939,927
136,939,927

(29,298,541)
(29,298,541) (23,000,000)
(23,000,000)

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

6,298,5416,298,541

1,934,686,283
-

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ� 1ณมกราคม
วันที� 1 มกราคม
2562 2562
ออกหุน้ เพิออกหุ
ม� ทุน น้ เพิม� ทุน
หุน้ ปั นผลจ่หุาน้ ยปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่
เงิานยปั นผลจ่าย
จัดสรรสําจัรองตามกฎหมาย
ดสรรสํารองตามกฎหมาย
รายการกัรายการกั
บผู้ถือหุ้นบผู้ถือหุ้น

2,339,669,761
-

-

230,000,000
230,000,000 460,325,896
460,325,896

2,810,346,757 -

-

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

9
10,600,000
10,000,000
ส่ว้ถนของผู
้ถือหุ้นษของบริ
ษทั ส่วนของผู
ือหุ้นของบริ
ทั
10
294,850,000
260,250,000
กําไรสะสม
กําไรสะสม
ทุนเรือนหุทุ้นเรือนหุ้น
11
20,621,858
ส่วนได้เสียส่ทีวนได้
�ไม่อเยูสี่ใยนที�ไม่อยู่ในรวมส่วนของ
รวมส่วนของ
ที�ออกและ
วนเกิ นมูส่วลนเกิ
ค่า นมูลค่า20,625,000
สํารอง สํารอง 12,000,000
ที�ออกและ ส่9,503,686
12
2,042,057,619
1,753,187,231
856,535,269
793,495,102
หมายเหตุหมายเหตุ รับชําระแล้
รวม
รวม
อํานาจควบคุ
อํานาจควบคุ
ม
ม ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
รับวชําระแล้ว หุ้นสามัญหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จยัดั งสรร
ไม่ได้จดั สรร
13
13,118,870
14,204,911
12,602,653
13,834,358
14
228,716,299
27,469,536
228,716,299
27,469,536
230,000,000
230,000,00015,175,485
460,325,896
460,325,896
7,347,1307,347,130
170,526,492
170,526,492 868,199,518
868,199,518 53,383,542
53,383,542 921,583,060
921,583,060
13,740,557
13,376,367
15,174,236
29,400,000
29,400,000
29,400,000
29,400,000
7
26,641,726
19,240,245
26
26
(23,000,000)
(23,000,000)
(23,000,000)
(23,000,000)
(23,000,000)
(23,000,000)
15
45,380,928
33,878,945
45,102,308
32,495,945
25
252,374,236,131 6,298,541
6,298,541
(6,298,541)
(6,298,541)
1,853,419,794
1,508,449,622
1,173,959,422

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

รวมสิ
กําไร (ขาดทุ
กําไรน) (ขาดทุ
สํนาทรั
หรัพ
บนปีย์) สําหรับปี
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ� 31
ณ ธัวันวาคม
ที� 31 ธั2561
นวาคม 2561

รายการกัรายการกั
บผู้ถือหุ้นบผู้ถือหุ้น

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
วเตอร์ - สุทธิ
งบการเงิงบการเงิ
นรวมโปรแกรมคอมพิ
นรวม
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ยอดคงเหลื
อ ภาษี
ณ วันเงิทีอน� 1ได้
ยอดคงเหลื
ณมกราคม
ถวันูกทีหั� ก1 มกราคม
ณ2561
ทีจ่ า่ ย 2561
ส่วนได้เสียส่วทีนได้
ไ� ม่รายได้
อเยูสี่ใยนอํ
ทีคไ� าม่นาจควบคุ
อ
ยู
ใ
่
นอํ
า
นาจควบคุ
ม
เพิ
เพิษม� ทั ขึน�ย่อย
่าเช่าช่วงค้างรัม� บขึน� - มบริ
เงินปั นผลจ่
เงิานยปัสินนผลจ่
า
ย
ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
จัดสรรสํารวมสิ
จัรองตามกฎหมาย
ดสรรสํนาทรั
รองตามกฎหมาย
พย์ไม่หมุนเวียน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - ลูกค้าทัวไป
่
6
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6, 7
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
7
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
บริ ษทั สหไทย
บริ ษทั เทอร์
สหไทย
มินอล
เทอร์
จํามกัิ นดอล(มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
และบริ ษและบริ
ทั ย่อย ษทั ย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
8
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
�ยนแปลงส่
�ยนแปลงส่
วนของผูว้ถนของผู
ือหุ้น ้ถือหุ้น
บริษนัททรัสหไทย
เทอร์
มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รวมสิ
พ
ย์
ห
มุ
น
เวี
ย
น
สําหรับปี สํสิา� นหรั
สุดบวัปีนสิที� น� 31
สุดธัวันวาคม
ที� 31 ธันวาคม

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

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

)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

( นางเสาวคุ
นางเสาวคุ
ณ ครุจติ ร ณ ครุ)จติ ร

ประกอบงบการเงิ
นเป็�งนของงบการเงิ
ส่วนหนึ�งของงบการเงิ
นนี�
หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ
นนี�

(

___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ รกรรมการ
) กรรมการ
___________________________
___________________________

303,599,956
303,599,956

การเงินนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________

รวมกํ
รวมกําไรเบ็
ดเสร็
าไรเบ็
จสําดหรัเสร็
บปีจสําหรับปี
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ� 31ณธัวันนวาคม
ที� 31 ธั2562
นวาคม 2562

-

-

กําไรสําหรักํบาปีไรสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ขาดทุ
ดเสร็จนอืเบ็
น� สํดาเสร็
หรัจบอืปีน� -สํสุาหรั
ทธิบจปีากภาษี
- สุทธิจากภาษี

23, 24 23, 24
26
26
26
26
25
25

230,000,000
230,000,000
45,999,981
45,999,981
27,599,975
27,599,975
73,599,956
73,599,956

-

-

-

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

-

-

1

17,715,041
17,715,041

-

13,645,671
13,645,671
4,069,3704,069,370
4,069,3704,069,370

-

1,690,457,333
13,645,671
13,645,671

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )

778,305,141
778,305,141

-

460,325,896
460,325,896
317,979,245
317,979,245
317,979,245
317,979,245

-

2,810,346,757
2,339,669,761 460,325,896
1,934,686,283
230,000,000
230,000,000
460,325,896

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ� 1ณมกราคม
วันที� 1 มกราคม
2562 2562
ออกหุน้ เพิออกหุ
ม� ทุน น้ เพิม� ทุน
หุน้ ปั นผลจ่หุาน้ ยปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่เงิานยปั นผลจ่าย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
รายการกัรายการกั
บผู้ถือหุ้นบผู้ถือหุ้น

15

26
7
25

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

รวม

6

6

78,902,168
78,902,168
1,419,593,500
1,419,593,500

81,387,399
81,387,399
(2,485,231)
(2,485,231)

1,025,471,930
1,025,471,930
363,979,226
363,979,226
(48,759,824)
(48,759,824)
315,219,402
315,219,402

125,970,811
125,970,811
1,025,471,930
1,025,471,930

922,501,119
922,501,119
(23,000,000)
(23,000,000)
(23,000,000)
(23,000,000)

รวม

(หน่ วย : บาท)
(หน่ วย : บาท)

___________________________
___________________________
กรรมการ กรรมการ
( งกูร นายอั
)
(
นายอั
ศรีสุนงกูทรร ศรีสุน) ทร

78,902,168
78,902,168
319,973,362
319,973,362

81,387,399
81,387,399
(2,485,231)
(2,485,231)

321,500,363
321,500,363
(27,599,975)
(27,599,975)
(48,759,824)
(48,759,824)
(4,069,370)
(4,069,370)
(80,429,169)
(80,429,169)

125,970,811
125,970,811
321,500,363
321,500,363

10,600,000
10,000,000
ทุนเรือนหุทุ้นนเรือ- นหุ้น
294,850,000
260,250,000 กําไรสะสมกําไรสะสม
ที�ออกและ
ส่
ว
นเกิ
น
มู
ล
ค่
า
สํ
า12,000,000
รอง สํารอง
ที
�
อ
อกและ
ส่
ว
นเกิ
น
มู
ล
ค่
า
20,621,858
9,503,686
20,625,000
รับชํ2,042,057,619
าระแล้
หุ้นสามัญหุ้นสามั
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จยัดั งสรร
รับวชําระแล้ว 1,753,187,231
ญ
ตามกฎหมาย
ไม่ได้จดั สรร
856,535,269
793,495,102
13,118,870
14,204,911
12,602,653
13,834,358
228,716,299
27,469,536
228,716,299
27,469,536
230,000,000
230,000,000
460,325,896
7,347,1307,347,130
224,828,093
224,828,093
13,740,557
15,175,485 460,325,896
13,376,367
15,174,236
(23,000,000)
(23,000,000)
- 26,641,726
19,240,245 6,298,5416,298,541
(6,298,541)
(6,298,541)
45,380,928
33,878,945
45,102,308
32,495,945
6,298,5416,298,541
(29,298,541)
(29,298,541)
2,374,236,131
1,853,419,794
1,508,449,622
1,173,959,422
-

26
25

9
10
11
หมายเหตุหมายเหตุ
12
13
14

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

กําไรสําหรักํบาปีไรสําหรับปี
รวมสิ
ย์ณธัวันนวาคม
ยอดคงเหลื
อ ณนวัทรั
นทีพอ� 31
ที� 31 ธั2561
นวาคม 2561
ยอดคงเหลื

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
งบการเงิ นงบการเงิ
เฉพาะของบริ
นเฉพาะของบริ
ษทั วเตอร์
ษทั - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ยอดคงเหลื
อ ณ วันทีอ� 1ณมกราคม
2561 2561
ยอดคงเหลื
ภาษีเงินได้ถวัูกนหัทีก� 1ณมกราคม
ทีจ่ า่ ย
เงินปั นผลจ่เงิานยปั นผลจ่าย
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รายการกัรายการกั
บผู้ถือหุ้นบผู้ถือหุ้น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สําหรับปี สิสํส�� นาำหรั
สุหรั
ดบวับปีนสิปี
ที� น� ส31
สุิ้นดสุ
ธัวันดนวาคม
นวาคม
วัทีน� 31ที่ ธั31
ธันวาคม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - ลูกค้าทัวไป
่
6
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6, 7
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
7
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
บริ ษทั สหไทย
บริ ษทั เทอร์
สหไทย
มินอล
เทอร์
จํามกัิ นดอล
(มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั และบริ
ย่อย ษทั ย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
8
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
�
ย
นแปลงส่
�
ย
ว
นแปลงส่
นของผู
ถ
้
ว
ื
อ
นของผู
หุ
้
น
ถ
้
ื
อ
หุ
้
น
บริ
ษ
ั
ท
สหไทย
เทอร์
ม
ิ
น
อล
จ�
ำ
กั
ด
(มหาชน)
และบริ
ษ
ั
ท
ย่
อ
ย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

งบกระแสเงินสด

บริ
(มหำชน) และบริ
และบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
บริษษทั ทั สหไทย
สหไทย เทอร์มินอล จํจาำกั
กัด (มหาชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น
งบกระแสเงิ นสด

บริ
ษัทบปีสหไทย
อล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรั
สิ� นสุดวันเทอร์
ที� 31มธัินวาคม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
ปรับปรุงกําไรก่อนภาษีเงิ นได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิ จกรรม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - ลูกค้าทั ่วไป
6
ดําลูเนิ
นงาน
กหนี
้การค้าและลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6, 7
ค่าเงิเสืน�อให้
มราคาและค่
กยู้ มื ระยะสัานตั้ ดแก่จําบหน่
ริษาทั ยทีเ่ กีย่ วข้อง
7
ขาดทุ
น
(กํ
า
ไร)
จากการจํ
า
หน่ ายสินทรัพย์
รายได้คา้ งรับ
ส่วค่นแบ่
นของบริ
าใช้งจขาดทุ
า่ ยจ่ายล่
วงหน้าษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ขาดทุ
นจากการยกเลิ
กสิทอธิงการเช่า
อะไหล่
และวัสดุสน้ิ เปลื
ตัดสิจํนาทรั
หน่พาย์ยภาษี
เ
งิ
น
ได้
หมุนเวียนอืถน่ ูกหัก ณ ทีจ� ่ายทีไ� ม่ได้รบั คืน
8
รวมสิ
พย์หอยค่
มุนาเวี
ยน นลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเผืน�อทรั
การด้
ของเงิ

งบกำรเงิ นรวม
งบการเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
2562
2561
117,095,266
70,756,530
184,687,044
82,818,701
127,960,383
12,480,000
(12,942,022)
7,904,986
2,518,424
12,618,279
5,475,074542,025
59,370,012 436,110,626 -

(หน่ วย : บำท)
(หน่ วย : บาท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
2562
2561

142,495,309
245,205,615
133,205,125
20,875,433
115,574,795
12,070
25,723,293
9,506,828
9,425,794
5,651,120 2,323,691
46,163,587
486,249,967 -

83,198,203
32,781,913
169,606,892
103,285,806
89,936,036
72,480,000
(12,942,022)
7,372,183
7,983,231542,025
5,475,074
27,251,562426,236,661-

129,992,635
199,829,228
133,139,748
28,434,994
86,000,545
100,000,000
12,070
25,502,967
5,329,889
5,651,120
2,322,613
18,609,965
516,497,911
12,000,000

ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
4,387,634
3,376,613
3,841,745
2,714,426
สิ นดอกเบี
ทรัพย์ย� ไม่จ่าหยมุนเวียน
46,277,577
41,532,844
15,700,981
23,546,459
เงินฝากธนาคารที
ม่ ขี นอ้ งานก่
จากัดอในการใช้
10,600,000
10,000,000
เงิ นสดรั
บจากการดําเนิ
นการเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์ 9
เงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
10
294,850,000
260,250,000
และหนี� สินดําเนิ นงาน
285,839,287
314,822,150
180,276,968
256,588,748
เงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
สุ
ท
ธิ
11
20,621,858
9,503,686
20,625,000
12,000,000
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง (เพิ� มขึน� ):
ทีด่ ลูนิ กอาคารและอุ
ป
กรณ์
สุ
ท
ธิ
12
2,042,057,619
1,753,187,231
856,535,269
793,495,102
หนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื - ลูกค้าทั �วไป
15,772,462
(51,481,919)
47,436,671
(36,467,144)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
13
13,118,870
14,204,911
12,602,653
13,834,358
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื - บริษทั ทีเ� กีย� วข้อง
(28,739,333)
(61,943,268)
(1,747,843)
(74,850,812)
สิทธิการเช่า - สุทธิ
14
228,716,299
27,469,536
228,716,299
27,469,536
รายได้คา้ งรับ
(8,977,960)
17,818,307
(609,296)
18,130,784
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
13,740,557
15,175,485
13,376,367
15,174,236
1,268,825
(3,192,485)
1,142,233
(2,653,342)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
7
26,641,726
19,240,245
(592,531)
176,046
763,780
176,046
อะไหล่และวัสดุสน�ิ เปลือง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
15
45,380,928
33,878,945
45,102,308
32,495,945
29,343,669
(13,206,425)
19,810,918
(8,641,597)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,374,236,131
1,853,419,794
1,508,449,622
1,173,959,422
(6,617,481)
(7,401,481)
รายได้คา่ เช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
นทรั
1,862,568 2,339,669,761
(11,501,984) 1,934,686,283
1,869,198 1,690,457,333
(12,606,364)
รวมสิ นสิทรั
พย์พย์ไม่หมุนเวียนอื�น
2,810,346,757
�
ิ
หนี� สนดําเนิ นงานเพิ มขึน� (ลดลง):
เจ้าหนี�การค้า
(9,644,488)
30,616,495
(40,898,878)
12,967,651
เจ้าหนี�อ�นื - บริษทั ทีเ� กีย� วข้อง
(21,724,080)
5,172,007
(21,050,630)
1,286,134
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(14,635,619)
8,969,240
(24,908,733)
10,354,139
หนี�สนิ หมุนเวียนอื�น
(6,561,767)
10,336,467
(6,474,651)
8,472,565
(2,385,827)
9,778,794
(2,385,827)
9,778,794
ค่าเช่าค้างจ่าย
เงินมัดจํารับจากผูเ้ ช่า - บริษทั อื�น
(13,932,289)
(5,436,636)
(14,043,142)
(1,405,019)
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
(1,203,510)
(6,205,042)
(1,203,510)
(6,205,042)
225,689,407
244,721,747
131,359,777
167,524,060
เงินสดรับจากการดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบีย�
(42,313,498)
(16,376,992)
(24,150,267)
การเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม(46,895,834)
สามัญผูถ้ อื หุน้
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ� ่าย
5,152,623
5,152,623
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
จ่ายภาษีเงินได้
(15,646,440)
(16,152,942)
(9,458,364)
(14,697,279)
___________________________
___________________________
163,147,133
191,407,930
105,524,421 กรรมการ
133,829,137
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิกรรมการ
นงาน
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )
___________________________ กรรมการ
_________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุ
ณ ครุจติ ร นเป็ น) ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(
นายอังกูร ศรีสนุ ทร
)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
1
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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7

บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กระแสเงิ
จกรรมลงทุ
ลูกหนีน้กสดจากกิ
ารค้าและลู
กหนี้อน่ื -นลูกค้าทัวไป
่
ลูเงิกนหนี
้การค้าและลูม� กขีหนี
บริษทั ทีเ่ พิ
กีย่ ม� วข้
ฝากธนาคารที
อ้ จํ้อาน่ื กัด-ในการใช้
ขึน� อง
เงิเงินนให้
ให้กกยู้ ูย้ มื มื ระยะสั
ระยะสัน้ น� แก่
แก่บบริริษษทั ทั ทีทีเ่ เ� กีกีย่ ย� วข้
วข้อองงลดลง (เพิม� ขึน� )
รายได้
ค
า
้
งรั
บ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม� ขึน�
ค่เงิานใช้ลงทุ
จา่ ยจ่
ายล่วษงหน้
นในบริ
ทั ร่วามเพิม� ขึน�
อะไหล่
แ
ละวั
ส
ดุ
ส
น
้
ิ
เปลืองนทรัพย์
เงินสดรับจากการขายสิ
สิซืนอ� ทรั
ย์หพมุย์นถเวี
สินพทรั
าวรยนอืน่
รวมสิซืนอ� ทรั
พ
ย์
ห
มุ
น
สินทรัพย์ไม่เวีมตี ยวั นตน

5
6
6, 7
7

8

เงินสดจ่ายสําหรับสิทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
9
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
10
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
11
รับเงิน (จ่ายชําระ) กูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
12
รับเงิน (จ่ายชําระ) กูย้ มื ระยะสัน� จากบริษทั ทีเ� กีย� วข้อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
13
กูย้ มื าจากหนี
ั ญาเช่าทางการเงิน
สิรัทบธิเงิกนารเช่
- สุทธิ�สนิ ภายใต้สญ
14
จ่
า
ยชํ
า
ระหนี
�
ส
น
ิ
ภายใต้
ส
ญ
ั
ญาเช่
า
ทางการเงิ
น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
รับเงินคกู่าย้ เช่มื ระยะยาว
รายได้
าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
7
จ่
า
ยชํ
า
ระเงิ
น
กู
ย
้
ม
ื
ระยะยาว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
15
สดรั
รวมสิเงินนทรั
พย์บไจากการชํ
ม่หมุนเวีายระค่
น าหุน้
บริษทั ย่อยรับชําระค่าหุน้ เพิม� ทุนจากส่วนทีไ� ม่อยู่ในอํานาจควบคุม
รวมสิจ่นาทรั
ยเงิพนย์สดปั นผล
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ� มขึ�น (ลดลง)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ� นปี

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะของบริษทั
2562
2561
2562
2561
70,756,530
245,205,615
32,781,913
199,829,228
184,687,044
133,205,125
169,606,892
133,139,748
82,818,701 20,875,433
28,434,994
(10,600,000) 103,285,806(10,000,000)
12,480,000 72,480,000100,000,000
(12,480,000)
27,520,000
7,904,986 25,723,293 7,372,183
25,502,967
(30,000,000)
(34,600,000)
12,618,279
9,425,794
7,983,231
5,329,889
(74,999,996)
(20,625,000)
(74,999,996)
(20,625,000)
5,475,074
5,651,120
5,475,074
5,651,120
111,701,657
4,000
116,928,202
4,000
59,370,012
46,163,587
27,251,562
18,609,965
(245,496,385)
(381,279,233)
(220,773,251)
(112,892,618)
436,110,626
516,497,911
(584,100) 486,249,967
(604,060) 426,236,661(400,000)

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

(67,000,000)
(83,620,298)
(67,000,000)
(276,378,824)
(509,204,591)
(275,845,045)
10,600,000
10,000,000
294,850,000
20,621,858
9,503,686
20,625,000
(7,534,708)
100,000,000
(20,000,000)
2,042,057,619
1,753,187,231
856,535,269
(69,165,706)
5,000,000
13,118,870
14,204,911
12,602,653
80,000,000
228,716,299 27,469,536
228,716,299(35,542,431) 15,175,485
(30,524,001)
(16,558,626)
13,740,557
13,376,367
164,090,400
250,053,200
164,090,400
26,641,726
(285,455,114)
(193,580,507)
(223,588,114)
45,380,928
33,878,945
45,102,308
363,979,226 1,853,419,794 363,979,226
2,374,236,131
1,508,449,622
29,400,000
2,810,346,757
(47,621,699) 2,339,669,761
(22,835,410) 1,934,686,283
(47,621,699)
151,915,674
143,347,576
225,301,187
38,683,983
70,756,530
109,440,513

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

รายการที�ไม่เกี�ยวข้องกับเงิ นสด
1. สิทธิการเช่าทีย� งั ไม่ได้จา่ ยชําระ
66,000,000
4,906,939
2. บริษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าทางการเงินเพื�อซือ� สินทรัพย์ถาวร
การเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
3. เจ้าหนี�ค่าซือ� สินทรัพย์
20,875,960
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
4. เงินปั นผลค้างจ่าย
1,138,125
5. หุน้ ปั นผลจ่าย
27,599,975
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)

54,980,563
32,781,913
87,762,476

(83,620,298)
(234,613,916)
260,250,000
12,000,000
100,000,000
793,495,102
(89,165,706)
13,834,358
80,000,000
27,469,536
(16,480,913)
15,174,236
35,000,000
19,240,245
(152,780,507)
32,495,945
1,173,959,422
1,690,457,333
(22,835,410)
(66,262,536)
(167,047,315)
199,829,228
32,781,913

129,500,000
66,000,000
129,500,000
58,056,870
4,906,939
33,756,870
48,436,999
219,318
11,097,946
164,590
1,138,125
164,590
27,599,975
___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร )
1

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร
)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิ
น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
บริษทั สหไทย เทอร์มินอล
บริ
ษัท สหไทย
เทอร์มินอล จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

สำหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
่
1. ข้อมูลทัวไป
บริษทั สหไทย เทอร์มนิ อล จากัด (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็ นนิตบิ ุคคลประเภท
บริษทั จากัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 และได้เปลีย่ นสถานะเป็ นบริษทั มหาชน จากัด โดยได้จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อ
เป็ น บริษัท สหไทย เทอร์มิน อล จ ากัด (มหาชน) เมื่อ วัน ที่ 3 พฤษภาคม 2560 และได้ร ับ อนุ มตั ิเ ป็ น หลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และได้รบั อนุมติเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอส อี ที ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษทั มีสานักงาน
จดทะเบีย นตัง้ อยู่เ ลขที่ 51/1 หมู่ ท่ี 3 ถนนปู่ เ จ้า สมิง พราย ต าบลบางหญ้า แพรก อ าเภอพระประแดง จัง หวัด
สมุทรปราการ
ธุรกิจหลักของบริษัทคือ ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์ ให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับท่าเทียบเรือ บริการเรือลากจูง
ขนส่งจากท่าเรือ และบริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทางเรือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ได้แก่

บริษทั รัตน โฮลดิง้ จากัด
ครอบครัว ครุจติ ร

2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

36.22
20.21

34.56
19.38

2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทาเป็ นทางการเป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็ นภาษาอื่น
ให้ยดึ ถืองบการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาไทยเป็ นเกณฑ์
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(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

9

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีค วามมาตรฐานและแนวปฏิบ ัติท างบัญ ชีท่ีป ระกาศใช้ใ หม่ แ ละ
มีการเปลีย่ นแปลง
ในระหว่ า งปี สภาวิช าชีพ บัญ ชีไ ด้ป รับ ปรุ ง และออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีค วามและ
แนวปฏิบตั ทิ างบัญชี ดังต่อไปนี้
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า (TFRS 15)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 นาเสนอหลักการหลักการรับรูร้ ายได้ใหม่ แทนมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
(“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้อกี หลายฉบับ
กลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับ
ลูกค้าเป็ นครัง้ แรก และได้เปิ ดเผยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 29 และ 30 นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ผู้บ ริห ารของกลุ่ ม บริษัท ได้ป ระเมิน ผลกระทบต่ อ งบการเงิน เมื่อ น ามาตรฐานมาถือ ปฏิบ ัติว่ าไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อรายได้และรายการทางบัญชีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2.2

มาตรฐานใหม่ท่มี ีผลบังคับ ใช้สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเ ริ่ ม ในหรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2563
เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเช่า” (TFRS16)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรูส้ ญ
ั ญาเช่า แทนมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 เรื่อ ง “สัญ ญาเช่ า ” รวมถึง การตีค วามมาตรฐานที่เ กี่ย วข้อ งกับ สัญ ญาเช่ า
อีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรูส้ ทิ ธิการใช้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ
ตามสัญ ญาเช่ า ส าหรับ สัญ ญาเช่ า ทุ ก สัญ ญาในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น สัญ ญาเช่ า ระยะสัน้
ซึ่ง มีร ะยะเวลาของสัญ ญาไม่ เ กิน 12 เดือ น หรือ สัญ ญาเช่ า ซึ่ง สิน ทรัพ ย์ อ้า งอิง มีมู ล ค่ า ต่ า และ
ให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเพิม่ เติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีขอ้ จากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีใ่ ช้ในปจั จุบนั
ทัง้ นี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่า
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
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กลุ่มบริษัท จะนามาตรฐานฉบับใหม่น้ีมาถือปฏิบตั ิเมื่อมีผลบังคับใช้ ทัง้ นี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
ประเมินว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงิน โดยจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั ต้องรับรูส้ ทิ ธิในการใช้สนิ ทรัพย์และ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าสาหรับสินทรัพย์ทถ่ี ูกจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานในปจั จุบนั รวมถึงกลุ่มบริษทั
ต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้ สนิ ตามสัญญาเช่า แทน
การรับรูค้ ่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่า
ทัง้ นี้ ผู้บ ริห ารของกลุ่ มบริษัท อยู่ในระหว่า งการทบทวนผลกระทบขัน้ สุด ท้ายและวิธีการปรับปรุง
ทางบัญชีจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบตั ใิ ช้เป็ นครัง้ แรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9 “เครื่อ งมือ ทางการเงิน ” และกลุ่ ม มาตรฐานรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน มีข้อกาหนดใหม่เกี่ยวกับนิยาม การรับรู้รายการ
การจัดประเภทรายการ การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน และการด้อยค่าของ
สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน รวมถึง ให้แนวทางปฏิบตั ิเ กี่ยวกับ การบัญชีป้อ งกัน ความเสี่ยง แทนการใช้
มาตรฐานการบัญ ชี แนวปฏิบ ัติท างการบัญ ชี และการตีค วามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ
เครื่องมือทางการเงินทีบ่ งั คับใช้ในปจั จุบนั
กลุ่มบริษัท จะนามาตรฐานฉบับใหม่น้ีมาถือปฏิบตั ิเมื่อมีผลบังคับใช้ ทัง้ นี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
คาดว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่ อไปนี้ท่ใี ช้ทางเลือ ก
ในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
รายการ
หนี้สนิ ผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้สทุ ธิ

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มู ล ค่ า ป จั จุ บ ั น ของภาระผู ก พั น ตามผลประโยชน์
ทีก่ าหนดไว้ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 19

2.4 การใช้วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้วจิ ารณญาณการประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่ อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงิน
ทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากทีป่ ระมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
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ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการทีส่ าคัญซึง่ มีความเสีย่ งอย่างมีนัยสาคัญที่เป็ นเหตุให้ต้องมี
การปรับปรุงจานวนเงินทีร่ บั รูใ้ นงบการเงิน ซึง่ ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
ภาษีเงินได้ของปี ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

หมายเหตุขอ้ 22
หมายเหตุขอ้ 19
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

กลุ่มบริษทั กาหนดกรอบแนวคิดเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึง ทีมงานทีร่ บั ผิดชอบโดยรวม
ต่อการวัดมูลค่ายุตธิ รรมทีม่ นี ัยสาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุด
ทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษทั ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าทีม่ ี
นัยสาคัญอย่างสม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีส่ ามเพื่อวัดมูลค่ายุตธิ รรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือ
การตัง้ ราคา กลุ่มบริษทั ประเมินหลักฐานทีไ่ ด้มาจากบุคคลที่สามทีส่ นับสนุ นข้อสรุปเกีย่ วกับการวัด มูลค่ารวมถึง
การจัดระดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมว่าเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บริษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถอ้างอิงได้ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
มูลค่ายุตธิ รรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมตามข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นทีใ่ ช้อา้ งอิงได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
สาหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อ มูลระดับ 3 เป็ น ข้อ มูลสาหรับ สิน ทรัพ ย์ห รือ หนี้ สิน ที่ไ ม่ ไ ด้ม าจากข้อ มูลที่ใ ช้อ้า งอิง ได้ (ข้อ มูลที่
ไม่สามารถอ้างอิงได้)

2.5 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท บางกอกบาร์จ เทอร์มนิ อล จากัด และ บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จากัด และบริษัท
บางกอก ทรัคกิง้ เซอร์วสิ จากัด ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 51.00 และร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ตามลาดับ
บริษทั บางกอก บาร์จ เทอร์มนิ อล จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์ และ
บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทางเรือ
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บริษทั บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักให้บริการซ่อมแซม และ
บารุงรักษาตูค้ อนเทนเนอร์
บริษทั บางกอก ทรัคกิง้ เซอร์วสิ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักให้บริการขนส่งทางบก
ยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และรายได้รวมของบริษัทย่อยสาหรับ
ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวมสรุปได้ดงั นี้
สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อยคิด
เป็ นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
บริษทั ย่อย
บริษทั บางกอกบาร์จ เทอร์มนิ อล จากัด
บริษทั บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จากัด
บริษทั บางกอก ทรัคกิง้ เซอร์วสิ จากัด

22.77
21.46
2.59

25.04
21.39
1.35

รายได้รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
24.29
8.70
7.42

17.94
0.00
5.53

ยอดคงค้า งและรายการระหว่ า งกัน ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยที่ส าคัญ และยอดเงิน ลงทุ น ในบริษัท ย่ อ ยได้มี
การหักกลบออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการบัญชีท่เี หมือนกัน สาหรับการจัด ท า
งบการเงินเฉพาะของบริษทั หรือเหตุการณ์ทางบัญชีทค่ี ล้ายคลึงกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึน้ เมื่อกลุ่มบริษทั เปิ ดรับหรือมีสทิ ธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนัน้ ทาให้
เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของบริษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่
วันทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง
3.

นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
นโยบายการบัญชีทน่ี าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
เงินตราต่างประเทศ
รายการค้า ที่เ ป็ น เงิน ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น สกุ ลเงิน ที่ใ ช้ใ นการดาเนิ น งาน (สกุ ลเงิน บาท) โดยใช้อ ัต รา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั รา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีร่ ายงาน
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สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จากการแปลงค่า รับรูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนนั ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภททีม่ สี ภาพคล่องสูง (ซึง่ ไม่มี
ข้อจากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดทีแ่ น่ นอนเมื่อครบกาหนด ซึ่งมีความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าน้อย
เงินฝากธนาคารมีขอ้ จากัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุ ค คลหรือ บริษัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน กับ บริษัท หมายถึง บุ ค คลหรือ บริษัท ที่มีอ านาจควบคุ ม บริษัท หรือ ถู ก ควบคุม
โดยบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลซึ่งมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอานาจในการวางแผนและ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษทั
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่นื และสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
ลูกหนี้รบั รู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสทิ ธิท่ไี ด้รบั จานวนเงินของสิง่ ตอบแทนตามสัญญาโดยไม่เงื่อนไข หากกลุ่มบริษัทรับรู้
รายได้ก่อนทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จานวนเงินของสิง่ ตอบแทน จานวนสิง่ ตอบแทนนัน้ จะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา แสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั กลุ่มบริษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตัง้ ขึน้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ในการเก็บหนี้และความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิน้ ปี
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธรี าคาทุน โดยบริ ษัทจะบันทึกผลกาไร
หรือ ขาดทุ น จากการจ าหน่ า ยในก าไรหรือ ขาดทุ น ในปี ท่ีมีก ารจ าหน่ า ยเงิน ลงทุ น นั น้ กรณี ท่ีเ งิน ลงทุ น ดัง กล่ า ว
เกิด การด้อ ยค่ า บริษัท รับ รู้ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ทัน ทีใ นก าไรหรือ ขาดทุ น และจะรับ รู้ร ายได้เ งิน ป นั ผล
เมื่อมีการประกาศจ่ายจากบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธสี ่วนได้เสีย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดง
ในงบการเงิน เฉพาะบริษัท บัน ทึก บัญ ชีต ามวิธีร าคาทุ น กรณี ท่ีเ งิน ลงทุ น ดัง กล่ า วเกิด การด้อ ยค่ า บริษัท จะรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุ น และจะรับรู้รายได้เงินปนั ผลเมื่อมีประกาศจ่ายจาก
บริษทั ร่วม
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ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทเี ่ ป็ นกรรมสิทธิข์ องกลุ่มบริษทั
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุน รวมถึงต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุน ของการก่อสร้างสินทรัพย์ทร่ี วมต้นทุน
ของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สนิ ทรัพย์นนั ้ อยู่ในสภาพ
ทีพ่ ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือ้ ถอน การขนย้าย การบูรณะสถานทีต่ งั ้ ของสินทรัพย์และต้นทุน
การกู้ยมื การซื้อซอฟแวร์ท่เี ป็ นส่วนควบของอุปกรณ์ ซ่งึ ไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากซอฟแวร์นัน้ ให้ถือว่า
ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชีแยกจากกัน
แต่ละส่วนประกอบทีม่ นี ยั สาคัญ
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่ างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รับรูเ้ ป็ นรายได้อ่นื หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทเี ่ ช่า
การเช่ า ซึ่ง กลุ่ ม บริษัท ได้ร ับ ส่ ว นใหญ่ ข องความเสี่ย งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า นัน้ ๆ
ให้จ ัด ประเภทเป็ น สัญ ญาเช่ า การเงิน ส่ ว นที่ดิน อาคาร และอุ ป กรณ์ ท่ีไ ด้ม าโดยท าสัญ ญาเช่ า การเงิน บัน ทึก
เป็ นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปจั จุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใด
จะต่ า กว่ า หักด้ว ยค่า เสื่อ มราคาสะสมและขาดทุน จากการด้อ ยค่า ค่ า เช่ า ที่ชาระจะแยกเป็ น ส่วนที่เ ป็ นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน และส่วนทีจ่ ะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีส่ าหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สนิ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็ น ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคาร และอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทก่ี ลุ่มบริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัด
มูลค่ า ต้น ทุน ของรายการนัน้ ได้อ ย่างน่ า เชื่อถือ ชิ้น ส่ว นที่ถูก เปลี่ยนแทนจะถูก ตัด จาหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในการซ่อมบารุงอาคารและอุปกรณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นประจาจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ค่าเสือมราคา
่
ค่าเสื่อมราคาคานวณจากมูลค่าของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซง่ึ สามารถใช้คดิ ค่าเสื่อมสภาพได้ ซึง่ มูลค่าดังกล่าว
ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลีย่ นแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
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ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรหรือขาดทุน คานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้
ลานคอนกรีตสาหรับให้บริการ
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครน

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

กลุ่มบริษทั ไม่คดิ ค่าเสือ่ มราคาสาหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตัง้
วิธีก ารคิด ค่ า เสื่อ มราคา อายุ ก ารให้ป ระโยชน์ ข องสิน ทรัพ ย์ และมูลค่ า คงเหลือ จะถู ก ทบทวนอย่ า งน้ อ ยทุกสิ้น
รอบปี บญ
ั ชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชีว้ ่ามีการด้อยค่า ก็จะมีการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเพื่อการเปรียบเทียบ
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อ ยค่ า
บันทึกในกาไรหรือขาดทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าตัดจาหน่ ายคานวณ
โดยวิธเี ส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์เป็ นเวลา 10 ปี
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
หนี้สนิ ที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สนิ ภายหลังจาก
การบันทึกหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยจะบันทึกต่ อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริม่ แรกและ
ยอดหนี้เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื อื่นแสดงในราคาทุน
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รายได้
รายได้รบั รู้เมื่อลูกค้าได้รบั บริการแล้ว ด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั
ซึง่ ไม่รวมจานวนเงินทีเ่ ก็บแทนบุคคลทีส่ าม ภาษีมลู ค่าเพิม่ โดยแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่า รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายของเงินกูย้ มื และประมาณการหนี้สนิ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากเวลาทีผ่ ่านไป
และสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ทางการเงินทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย และ ขาดทุนจาก
เครื่องมือป้องกันความเสีย่ งทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ มื ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ทเ่ี ข้าเงื่อนไข รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
โดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ท่รี บั รู้ในกาไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบั ญชีและภาษีเงินได้
ปจั จุบนั ทีไ่ ม่ได้รบั รูใ้ นงบกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ ภาษีทค่ี าดว่าจะจ่ายชาระ โดยคานวณจากกาไรประจาปี ทต่ี ้องเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษี
ทีป่ ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีทเ่ี กีย่ วกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้ สิน และจ านวนที่ใ ช้เ พื่อ การค านวณภาษี ภาษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชีว ัด มูลค่ า โดยการคูณ อัต ราภาษี ก ับ
ผลแตกต่างชัวคราวที
่
ค่ าดว่าจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใช้อตั ราภาษีทป่ี ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพีย งพอกับ การใช้ป ระโยชน์ จากผลแตกต่ า งชัว่ คราวดัง กล่ า ว สิน ทรัพ ย์ภ าษีเ งิน ได้ร อการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีป่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

154

รายงานประจ�ำปี

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

17

ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริษทั และพนักงานของบริษทั ได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท
เงินทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทเ่ี กิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
กลุ่มบริษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานคานวณโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่ วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคานวณ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทบ่ี ริษทั เป็ นผูเ้ ช่า
การเช่ า อุ ป กรณ์ ซึ่ง พิจ ารณาว่ า ความเสี่ย งและผลตอบแทนของความเป็ น เจ้า ของทัง้ หมดได้โ อนให้ ก ลุ่ ม บริษัท
จะถู ก จัด เป็ น สัญ ญาเช่ า การเงิน สิน ทรัพ ย์ภ ายใต้ส ญ
ั ญาเช่ า การเงิน จะถู ก บัน ทึก เป็ น รายจ่ า ยฝ่า ยทุ น ตามมูล ค่า
ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ท่เี ช่าหรือมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จานวนใด
จะต่ ากว่า โดยจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายจะแบ่งเป็ นส่วนของหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จานวนเงินทีต่ ้องจ่าย
ในแต่ละงวดมีจานวนคงที่ ค่าเช่าซึง่ ต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงิน จะบันทึกเป็ นหนี้สนิ ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุของการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั ้
การเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของตกอยู่กบั ผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงาน การชาระเงินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับทีต่ อ้ ง
จ่ายให้ผใู้ ห้เช่าจะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารยกเลิกสัญญา
การจาแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วัน ที่เ ริ่ม ต้ น ข้อ ตกลง กลุ่ ม บริษัท จะพิจ ารณาว่ า ข้อ ตกลงดัง กล่ า วประกอบด้ว ยสัญ ญาเช่ า หรือ มีส ัญ ญ าเช่ า
เป็ นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
การใช้สนิ ทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัน้ จะนาไปสูส่ ทิ ธิในการใช้สนิ ทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริษทั มีสทิ ธิ
ในการควบคุมการใช้สนิ ทรัพย์
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รายงานทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานที่ร ายงานต่ อ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารของบริษัท (ผู้มีอ านาจตัด สิน ใจสู ง สุ ด
ด้า นการด าเนิ น งาน) จะแสดงรวมรายการที่เ กิด ขึ้น จากส่ว นงานดาเนิ น งานนัน้ โดยตรง ซึ่ง รวมรายการที่ได้รบั
การปนั ส่วน อย่างสมเหตุสมผล
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ก าไรต่ อ หุ้น ขัน้ พื้น ฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ ขาดทุ น ผู้ถือ หุ้น สามัญ ของบริษัท ด้ว ยจ านวนหุ้น สามัญ
ทีอ่ อกจาหน่ายระหว่างปี โดยถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
การจ่ายเงินปนั ผล
เงินปนั ผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่งึ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท
และบริษทั ย่อยได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผล
การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทางบการเงิน ฝา่ ยบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกีย่ วกับการรับรู้ และการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติฐานทีจ่ ดั ทาโดยฝา่ ยบริหาร
ประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
กลุ่มบริษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อ กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
เป็ นภาระผูกพันที่ค่อ นข้า งแน่ น อนที่มีผ ลสืบ เนื่องจากเหตุ การณ์ ในอดีต ซึ่งอาจทาให้บริษัทต้องชาร ะหรือชดใช้
ตามภาระผูกพันนัน้ และจานวนที่ต้องชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึน้
จะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปจั จัยสนับสนุนว่าจะได้รบั คืนแน่นอน
4. ประมาณการทางบัญชีทส่ี าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
4.1 ประมาณการทางบัญชีทส่ี าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ก. การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ทีอ่ าจเกิด
จากการที่ลูกค้าไม่ชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ เป็ นการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์
ในอดีตของการติดตามทวงถามหนี้ควบคู่กบั การสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิน้ งวดบัญชี
ข. ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลง
อย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ ความมีสาระสาคัญและระยะเวลานัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
ฝา่ ยบริหาร
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ค. อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารเป็ นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และ
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ข องกลุ่ ม บริษัท โดยจะปรับ เปลี่ย นค่ า เสื่อ มราคาและค่ า ตัด จ าหน่ า ยเมื่อ อายุ
การให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่ างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ทเ่ี สือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
ง. สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝา่ ยบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทได้โอนหรือ
รับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเ่ี ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
จ. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้ สิน ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกัน ภัย ซึ่ง ข้อ สมมติฐ านในการประมาณการดังกล่ า วประกอบด้ว ย อัต ราคิด ลด จ านวนเงิน เดือน
ทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต อัตรามรณะและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกาหนดอัตรา
คิดลดฝ่ายบริหารได้พจิ ารณาถึงอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั ส่วนอัตรา
มรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะที่เปิ ดเผยทัวไปในประเทศ
่
อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้าง
งานทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อาจแตกต่างไปจากทีป่ ระมาณไว้
ฉ. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการทากาไรทางภาษี
ในอนาคตของกลุ่มบริษทั ทีน่ ามาหักกับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอน
ของกฎหมายภาษี
ช. ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่ ม บริษัท พิจ ารณาว่ า สิน ทรัพ ย์มีก ารด้อ ยค่ า เมื่อ พบว่ า มูลค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วลดลง
อย่างมีสาระสาคัญ และต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานจนทาให้มูลค่าต่ากว่าต้นทุน หรือมีหลักฐานอื่นทีบ่ ่งชีว้ ่า
สินทรัพย์ มีการด้อยค่าลง ทัง้ นี้การพิจารณาความมีนยั สาคัญหรือระยะเวลาทีว่ ่านานนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริหาร
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4.2 การจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ของบริษัทในการบริหารทุ นนัน้ เพื่อ ดารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดาเนิ น งานอย่า งต่ อ เนื่อง
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่มี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่งึ โครงสร้างของทุน
ทีเ่ หมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนบริษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ การออกหุน้ ใหม่หรือการขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี้
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินสด
เงินฝากธนาคาร – บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร – บัญชีออมทรัพย์
รวม

865,084
2,936,184
105,639,245
109,440,513

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561
622,471
2,925,146
84,214,859
87,762,476

581,512
915,498
31,284,903
32,781,913

เงินฝากออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ตามอัตราทีธ่ นาคารกาหนด
6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
งบการเงินรวม
2562
2561
กิจการอื่นๆ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวม
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื – ลูกค้าทัวไป
่
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
0 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
365 วันขึน้ ไป
รวม

97,087,701

109,946,146

41,800,430

79,015,535

80,489,892
4,562,326
7,353,412
2,395,889
191,889,220

92,102,570
4,075,200
1,187,327
350,439
207,661,682

69,113,613
4,132,418
5,970,271
1,153,489
122,170,221

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

งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื – บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
0 – 90 วัน
91 – 180 วัน
รวม
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

20,034,660

17,265,390

30,986,532

37,638,526

59,809,453
8,739,283
88,583,396

42,418,237
160,436
59,844,063

65,355,984
8,691,133
105,033,649

65,647,280
103,285,806

280,472,616

267,505,745

227,203,870

272,892,698

-

โดยปกติระยะเวลาการให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
7. รายการบัญชีกบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษทั ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ บริษทั
เหล่ า นี้ เ กี่ย วข้อ งกัน โดยการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่ ว มกัน รายการระหว่ า งกัน กับบริษัท ที่เ กี่ยวข้องกัน
ที่มีสาระสาคัญที่รวมไว้ในงบการเงิน ใช้ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัวไป
่ หรือเป็ นไปตามสัญญา
ทีต่ กลงกันไว้ หากรายการทีเ่ กิดขึน้ ไม่มรี าคาตลาด

(
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)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

22

159

ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหารสาคัญและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

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

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

รายการระหว่างบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ าคัญ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561

นโยบาย
การกาหนดราคา
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บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้จากการบริการ
รายได้อ่นื
ต้นทุนการบริการ
ค่าเช่าท่าเรือ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ขายสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์
ดอกเบีย้ จ่าย

ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน

บริษทั ย่อย
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าเช่าช่วง
รายได้อ่นื
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเช่าพืน้ ที่

ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน

บริษทั ร่วม
รายได้ค่าบริการ
รายได้อ่นื
ต้นทุนการบริการ

ตามราคาตลาด
ตามอัตราทีต่ กลงร่วมกัน
ตามราคาตลาด

รายงานประจ�ำปี

สหไทย เทอร์มินอลณ
จ�ำกัด ครุ
(มหาชน)
( บริษัทนางเสาวคุ
จติ ร

)

กรรมการ

7,823,324
3,421,906
639,827
19,126,000
3,003,863
118,000,000
101,384
1,654,521

-

2,426,775
26,100
302,817,426

(

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

-

1,596,405
312,717,488

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

3,175,188
3,421,906
137,248
13,125,000
2,253,863
118,000,000
44,060
-

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

151,794,521
21,401,481
4,297,245
4,680,916
20,665
476,767
-

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

2,222,250
302,627,831

1,320,700
312,717,488

)

กรรมการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561

นโยบาย
การกาหนดราคา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ปจั จุบนั ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

39,818,032
448,967
40,266,999

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

33,283,032
385,984
33,669,016

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

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
รวม
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ
บริษทั ย่อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

86,496,255
2,087,141
88,583,396

59,064,489
779,574
59,844,063

16,874,168
86,496,255
1,663,226
105,033,649

44,148,985
59,064,489
72,332
103,285,806

12,480,000
12,480,000

12,480,000
12,480,000

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

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

33,259,207

26,641,726

-

-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

15,000,000
15,000,000

10,000,000
10,000,000

เจ้าหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม

22,369,970
9,513,950
31,883,920

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

469,013
22,369,970
321,955
23,160,938

5,128,182
31,904,770
7,178,616
44,211,568

13,440,000

13,440,000

385,984

412,789

เงินมัดจารับจากผูเ้ ช่า
บริษทั ย่อย
หนี้สนิ ตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - ผูบ้ ริหารสาคัญ

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

-

-

448,967

463,412

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการรายงานประจ�ำปี 24161

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั มีเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย จานวนเงิน 60.00 ล้านบาท เงินให้กยู้ มื
ดังกล่าวไม่มหี ลักประกัน และมีกาหนดชาระคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั มีเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ร่วม จานวนเงิน 12.48 ล้านบาท เงินให้กยู้ มื
ดังกล่าวไม่มหี ลักประกัน มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามและไม่มดี อกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ย่อย จานวนเงิน 15.00 ล้านบาท และ 10.00
ล้านบาท ตามลาดับ ไม่มหี ลักประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง จานวนเงิน 30.00 ล้านบาท
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มหี ลักประกัน และมีกาหนดชาระคืนวันที่ 31 มกราคม 2563 พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.50
ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินมัดจารับจากบริษัทย่อย สาหรับการเช่าพืน้ ที่ท่าเรือเป็ นระยะเวลา 30 ปี
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2588
8.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
19,919,058
6,540,893
3,347,168
219,224
30,026,343

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

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

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561
4,513,964
2,956,680
7,440,644

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

เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัท จานวน 10.60 ล้านบาท
และจานวน 10.00 ล้านบาท ตามลาดับ มีข้อจากัดการใช้เนื่องจากเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันกับธนาคารพาณิชย์
ซึง่ เป็ นผูอ้ อกหนังสือค้าประกันเพื่อบริษทั สาหรับการปฏิบตั งิ าน
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(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

25

10. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษทั

ประเภทกิจการ

บริษทั บางกอก บาร์จ
เทอร์มนิ อล จากัด

ให้บริการท่าเทียบเรือ
พาณิชย์และบริการอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทางเรือ
ให้บริการซ่อมแซม และ
บารุงรักษาตูค้ อนเทนเนอร์

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

ทุนชาระแล้ว
2562
2561

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
2562
2561

ราคาทุน
2562
2561

235.00

235.00

51.00

51.00

119.85

119.85

200.00

170.00

99.99

99.99

200.00

170.00

5.00

5.00

99.99

99.99

5.00
324.85

5.00
294.85

ให้บริการขนส่งทางบก

ในระหว่างปี 2562 บริษัทลงทุนเพิม่ ในหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จากัด
จานวน 30.00 ล้านบาท โดยยังคงสัดส่วนการลงทุนเดิม

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

28,166,861
(13,106,077)
(35,656,497)
(20,595,713)

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

กรรมการ

89,264,428

55,059,249
610,899,717
(191,869,380)
(291,917,283)
182,172,303

6,846,127

376,688,217
(364,716,529)
13,971,688
13,971,688

2562

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

82,418,301

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

(365,241)

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

2561

บริษทั บางกอก บาร์จ
เทอร์มนิ อล จากัด

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุม

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุม

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

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษทั ย่อย ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้

(

2562

6,190,002
(260,549)
5,000,000
10,929,453

-

74,810,434
914,786
(52,764,007)
22,961,213

-

197,128,803
(187,420,528)
9,708,275
9,708,275

กรรมการ
)

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

-

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

-

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

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

19,026,158
(24,182,374)
(1,474,106)
(6,630,322)

-

41,560,756
586,036,192
(65,244,979)
(361,615,478)
200,736,491

-

139,755,459
(133,796,075)
5,959,474
5,959,474

บริษทั บางกอก คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วสิ จากัด
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

27

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

-

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

-

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

2561

(หน่วย : บาท)
บริษทั บางกอก ทรัคกิง้
เซอร์วสิ จากัด

11. เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมมีดงั นี้

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

ประเภทกิจการ
บริหารจัดการงานเรือ
ภายในประเทศ
ให้บริการท่าเทียบเรือ
พาณิชย์และบริการอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทางเรือ
บริหารจัดการคลังสินค้า

บริษทั บางกอก
โลจิสติกส์ พาร์ค จากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สุทธิ

ทุนชาระแล้ว
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561

งบการเงินรวม
(วิธสี ่วนได้เสีย)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561

30.00

30.00

40.00

40.00

-

37.50

37.50

55.00

55.00

300.00

-

25.00

-

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั
(วิธรี าคาทุน)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561

-

12.00

12.00

19.96

20.62

20.63

20.63

73.14
93.10
93.10

20.62
20.62

74.99
107.62
(12.00)
95.62

32.63
(12.00)
20.63

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
(วิธสี ว่ นได้เสีย)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลงทุนในระหว่างปี – ราคาทุน
หัก ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั ร่วม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

20,621,858
74,999,996
(2,518,424)
93,103,430

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
(ราคาทุน)
20,625,000
74,999,996
95,624,996

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุ มตั ิ
ในการร่วมทุนกับ บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อจัดตัง้ บริษทั บางกอก โลจิสติกส์
พาร์ค จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท
ต่อหุน้ ) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 เพื่อลงทุน เป็ นเจ้าของ พัฒนา บริหารและจัดการโครงการโลจิสติกส์พาร์ค
คลัง สิน ค้า และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การอุ ตสาหกรรมในประเทศ เมื่อ วัน ที่ 18 มกราคม 2562 บริษัท บางกอก
โลจิสติกส์ พาร์ค จากัด จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และในระหว่างปี 2562 บริษทั บางกอก
โลจิสติกส์ พาร์ค จากัด เรียกชาระค่าหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 10 บาท จานวน 30,000,000 หุ้น เป็ นจานวนเงิน 300.00
ล้านบาท โดยบริษทั ชาระค่าหุน้ แล้วเป็ นจานวนเงิน 75.00 ล้านบาท ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

รายงานประจ� ำ ปี 165
________________________
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บริษัท สหไทย กรรมการ
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166

รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
31 ธันวาคม 2562

รำคำทุน
1 มกราคม 2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2562

12. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

-

565,934,394
78,390,044
644,324,438
176,583,185
1,414,195
822,321,818

ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

57,498,675
25,880,261
83,378,936
31,995,915
115,374,851

92,528,547
25,345,521
117,874,068
27,560,012
(12,331,709)
133,102,371

360,663,491 357,018,041
8,157,130
596,600
62,714,620
87,675,481
431,535,241 445,290,122
244,121
(109,527,805)
77,551,237
31,078,081
509,330,599 366,840,398

ลานคอนกรีต
สาหรับ
ให้บริการ

42,411,654
7,722,073
50,133,727
6,138,217
56,271,944

75,413,590
5,590,326
299,000
81,302,916
2,076,893
255,000
83,634,809

เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์

รวม

-

29

374,106,518
102,011,159
(1,449,324)
474,668,353
114,412,574
(17,069,431)
572,011,496

626,078,982
56,106,434 2,127,293,749
54,000,000 227,946,981 390,897,617
(1,465,394)
49,581,990 (204,919,532)
729,660,972
79,133,883 2,516,725,972
16,481,455
42,133,672 246,008,817
(20,900,000)
(132,310,519)
2,005,242 (113,708,143)
727,247,669
7,559,412 2,630,424,270

เครน

35,856,516 126,759,016
3,629,493 30,545,455
39,486,009 157,304,471
4,097,817 34,972,006
(307,995) (4,418,546)
43,275,831 187,857,931

45,407,507
6,827,769
52,235,276
3,620,100
(1,850,000)
54,005,376

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

________________________ กรรมการ
( นายอังกูร ศรีสนุ ทร )

19,052,110
8,888,356
(1,449,324)
26,491,142
9,648,607
(11,181)
36,128,568

40,671,310
9,388,767
(1,465,394)
4,648,441
53,243,124
4,869,391
(32,714)
1,404,388
59,484,189

งบการเงินรวม
เครือ่ งตกแต่ง
และเครือ่ งใช้
สานักงาน

(หน่วย : บาท)

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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31,169,189
27,362,865

26,751,982
23,355,621

12,749,267 572,356,501
10,729,545 539,389,738

เครน

79,133,883 2,042,057,619
7,559,412 2,058,412,774

รวม

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

________________________ กรรมการ
( นายอังกูร ศรีสนุ ทร )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทั รับรูต้ น้ ทุนการกูย้ มื เป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์เป็ นจานวน 2.36 ล้านบาท และ 5.81 ล้านบาท ตามลาดับ

30

100,061,556
14,351,018
114,412,574

327,416,054
233,738,027

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2562
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

348,156,305
393,955,748

เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์

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

644,324,438
822,321,818

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2561
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

ลานคอนกรีต
สาหรับ
ให้บริการ

งบการเงินรวม
เครือ่ งตกแต่ง
และเครือ่ งใช้
สานักงาน

(หน่วย : บาท)
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(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

)

กรรมการ

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสาหรับส่วนทีจ่ าหน่าย
31 ธันวาคม 2562

รำคำทุน
1 มกราคม 2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2561
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2562

176,583,185

-

176,583,185
176,583,185

ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

135,064,842
150,889,720

45,563,090
11,751,502
57,314,592
14,018,782
71,333,374

184,905,142
7,474,292
192,379,434
29,843,660
222,223,094

ลานคอนกรีต
สาหรับให้บริการ

199,504,048
88,677,100

87,557,204
18,834,642
106,391,846
19,403,297
(12,331,709)
113,463,434

249,663,880
56,232,014
305,895,894
(109,527,806)
5,772,446
202,140,534

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

28,567,693
24,927,429

42,179,126
7,388,102
49,567,228
5,531,592
55,098,820

73,418,761
4,716,160
78,134,921
1,891,326
80,026,249

เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์

12,749,267
10,729,545

35,856,516
3,629,493
39,486,009
4,097,817
(307,995)
43,275,831

45,407,507
6,827,769
52,235,276
3,620,100
(1,850,000)
54,005,376

466,093,582
423,469,869

122,395,533
25,322,424
147,717,957
28,147,501
(4,418,546)
171,446,912

534,719,549
29,510,000
49,581,990
613,811,539
(20,900,000)
2,005,242
594,916,781

เครน

________________________ กรรมการ
( นายอังกูร ศรีสนุ ทร )

12,802,165
11,461,568

17,366,685
5,569,142
(1,449,324)
21,486,503
5,266,135
(11,181)
26,741,457

29,963,397
5,790,665
(1,465,394)
34,288,668
3,947,071
(32,714)
38,203,025

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เครือ่ งตกแต่งและ
เครือ่ งใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

1,753,672
3,551,512

-

26,335,020
88,706,948
(113,288,296)
1,753,672
39,419,188
(37,621,348)
3,551,512

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

31

856,535,269
890,289,928

350,918,154
72,495,305
(1,449,324)
421,964,135
76,465,124
(17,069,431)
481,359,828

1,144,413,256
135,551,542
(1,465,394)
1,278,499,404
225,460,872
(132,310,520)
1,371,649,756

รวม

(หน่วย : บาท)

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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รวม

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

________________________ กรรมการ
( นายอังกูร ศรีสนุ ทร )

32

การค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีหลักประกันสาหรับหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ส่วนทีม่ หี ลักประกัน ซึง่ เป็ นทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวนเงิน
1,279.30 ล้านบาท และ 233.83 ล้านบาท ตามลาดับ (31 ธันวาคม 2561 : 1,346.02 ล้านบาท และ 348.40 ล้านบาท ตามลาดับ)

ในระหว่างปี 2562 บริษทั จาหน่ ายคลังสินค้าทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอากร ให้แก่บริษทั สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) ในราคา 110.57 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการโอน
คลังสินค้า) นอกจากนี้ บริษทั ยกเลิกสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ กับบริษทั สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับ ขัน้ ตอนการดาเนินการโอนซือ้ ขายคลังสิน ค้า โดยขอให้มผี ล
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป

ราคาทรัพย์สนิ ของบริษทั ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ได้คดิ ค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 92.83
ล้านบาท (2561 : 88.86 ล้านบาท)

69,174,124
7,291,000
76,465,124

เครน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2562
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

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

ลานคอนกรีต
สาหรับให้บริการ

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2561
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

ทีด่ นิ และ ส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เครือ่ งมือและ เครือ่ งตกแต่งและ
อุปกรณ์
เครือ่ งใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

(หน่วย : บาท)

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

งบการเงินรวม

170

(

รำคำทุน
1 มกราคม 2561
เพิม่ ขึน้
31 ธันวาคม 2561
เพิม่ ขึน้
31 ธันวาคม 2562

16,597,990
604,060
17,202,050
584,100
17,786,150

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

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2562

(2,393,079)
(1,690,101)
(4,083,180)
(1,734,499)
(5,817,679)

(2,341,872)
(1,631,705)
(3,973,577)
(1,657,602)
(5,631,179)

มูลค่ำสุทธิ ทำงบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

13,118,870
11,968,471

12,602,653
10,945,051

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,690,101

1,631,705

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,734,499

1,657,602

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

รายงานประจ�ำปี
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)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

33

14. สิทธิการเช่า – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
รำคำทุน
1 มกราคม 2561
เพิม่ ขึน้
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

29,911,441
213,120,298
243,031,739
243,031,739

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2562

(2,441,905)
(11,873,535)
(14,315,440)
(542,025)
(11,813,310)
(26,670,775)

มูลค่ำสุทธิ ทำงบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

228,716,299
216,360,964

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

11,873,535

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

11,813,310

ในระหว่ า งปี 2558 บริษัท ท าสัญ ญาเช่า ที่ดิน แห่ งหนึ่ ง เป็ น ระยะเวลา 30 ปี เพื่อ ปรับ ปรุ ง พื้น ที่และให้เช่าช่วงแก่
บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จากัด เพื่อใช้ในการดาเนินงาน ในการทาสัญญาเช่าดังกล่าวบริษัทต้องชาระ
ค่าสิทธิการเช่าให้แก่เจ้าของทีด่ นิ เป็ นจานวนเงินรวม 28.79 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2560 บริษทั ทาสัญญาเช่าทีด่ นิ แห่งหนึ่งเป็ นระยะเวลา 20 ปี เพื่อใช้ในการดาเนินงาน ในการทาสัญญา
เช่าดังกล่าว บริษทั ต้องผ่อนชาระค่าสิทธิการเช่าให้แก่เจ้าของทีด่ นิ ระยะเวลา 3 ปี เป็ นจานวนเงินรวม 200 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีค่าสิทธิค่าเช่าค้างจ่ายจานวน 66 ล้านบาท

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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171

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินมัดจาค่าเช่า
อื่นๆ
รวม

43,158,110
360,250
43,518,360

45,027,308
353,620
45,380,928

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561
43,158,110
75,000
43,233,110

45,027,308
75,000
45,102,308

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

12,465,292
80,000,000
92,465,292

100,000,000
100,000,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561
80,000,000
80,000,000

100,000,000
100,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร จานวน 10.00 ล้านบาท และ
20.00 ล้า นบาท ตามลาดับ (2561 : 10.00 ล้า นบาท และ 20.00 ล้า นบาท) วงเงิน เบิก เกิน บัญ ชีด ัง กล่ า วมีอ ัต รา
ดอกเบี้ย MOR ต่อปี และค้าประกันโดยจดจานองเครื่องจักรของบริษัทและการจดจานองที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ของบริษทั ย่อย ตามลาดับ (หมายเหตุ 12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีวงเงินกู้ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน หลายแห่ง จานวนรวม 100.00 ล้านบาท
โดยมีอ ัต ราดอกเบี้ย ร้อ ยละ PRIME-1.50 ต่ อ ปี และ MLR-1.25 ต่ อ ปี ซึ่ง ค้ า ประกัน โดยเงิน ฝากออมทรัพ ย์แ ละ
เครื่องจักรของบริษทั (หมายเหตุ 9 และ 12)
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เทอร์มินอล จ�ำณ
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(บริษัท สหไทย
นางเสาวคุ
ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

35

17. เงินกูย้ มื ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว – สุทธิ

781,756,806 903,121,520
(423,607,510) (204,765,471)
358,149,296 698,356,049

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561
169,273,806
(26,948,510)
142,325,296

228,771,520
(132,908,471)
95,863,049

การเปลีย่ นแปลงในบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิม่ เติม
จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือสิน้ ปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

903,121,520 846,648,827 228,771,520
164,090,400 250,053,200 164,090,400
(285,455,114) (193,580,507) (223,588,114)
781,756,806 903,121,520 169,273,806

346,552,027
35,000,000
(152,780,507)
228,771,520

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 204.50 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง
ท่าเรือและซื้อที่ดนิ โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด เงินกู้ยมื ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนตามที่กาหนดในสัญญา
เงินกู้ เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้าประกันโดยการจดจานองทีด่ นิ และเครื่องจักรของบริษทั (หมายเหตุ 12) โดยบริษทั ต้องดารง
อัตราส่วนทางการเงินตามทีก่ าหนดในสัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อที่ดนิ และก่อสร้าง
ท่ า เรือ จ านวนรวม 750 ล้ า นบาท โดยมีอ ัต ราดอกเบี้ย ตามอัต ราตลาด เงิน กู้ ยืม ดัง กล่ า วมีก าหนดช าระคืน
ตามที่กาหนดในสัญญาเงินกู้ เงินกู้ยมื ดังกล่าวค้าประกันโดยการจดจานองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของบริษัทย่อย
(หมายเหตุ ข้อ 12) และบริษัท ย่ อ ยต้อ งดารงอัตราส่ว นทางการเงิน ตามข้อ กาหนดในสัญ ญาเงิน กู้ ทัง้ นี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาเงินกู้
กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บริษัทย่อยจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเฉพาะสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่สามารถดารง
อัตราส่วนทางการเงินได้จานวนเงิน 369.59 ล้านบาทเป็ นส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ทงั ้ จานวน
อย่ า งไรก็ต าม บริษัท ย่ อ ยได้เ จรจาขอให้ธนาคารผ่อ นปรนเงื่อ นไขที่ก าหนดในสัญญาเงิน กู้สาหรับ การไม่ ดารง
อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ซึง่ บริษทั ย่อยคาดว่าจะได้รบั การผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายหลังวันทีง่ บการเงิน
ทัง้ นี้เมื่อได้รบั หนังสือสาหรับผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคาร เงินกูย้ มื ดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีวงเงินสินเชื่อซึง่ ยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงิน 24.00 ล้านบาท

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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18. หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562
ดอกเบีย้
รอการ
ตัดบัญชี

มูลค่าปจั จุบนั
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

ดอกเบีย้
รอการ
ตัดบัญชี

(7,412,063)

44,447,522

43,905,450

(8,805,019)

35,100,431

(10,221,195)
(17,633,258)

158,140,621
202,588,143

210,658,454
4,669,570
259,233,474

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

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

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย
ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
51,859,585
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
168,361,816
ครบกาหนดชาระหลังจากห้าปี ขน้ึ ไป
รวม
220,221,401

2561
มูลค่าปจั จุบนั
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
ดอกเบีย้
รอการ
ตัดบัญชี

มูลค่าปจั จุบนั
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

ดอกเบีย้
รอการ
ตัดบัญชี

(4,416,244)

24,978,172

24,333,685

(5,453,639)

18,880,046

(6,373,522)
(10,789,766)

95,744,055
120,722,227

132,597,552
2,957,634
159,888,871

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

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

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย
ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
29,394,416
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
102,117,577
ครบกาหนดชาระหลังจากห้าปี ขน้ึ ไป
รวม
131,511,993

2561
มูลค่าปจั จุบนั
ของจานวน
เงินขัน้ ต่ า
ทีต่ อ้ งจ่าย

19. หนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน

13,414,822

7,124,160

12,206,746

6,461,973

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

4,387,634

3,376,613

3,841,745

2,714,426
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กลุ่ม บริษัทมีภาระผูกพันตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
กลุ่มบริษทั มีรายการเปลีย่ นแปลงประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนปจั จุบนั ทีร่ บั รูเ้ พิม่ เติมในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนบริการในอดีตสาหรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

7,124,160
2,542,447
356,614

9,952,589
3,158,915
217,698

6,461,973
2,089,011
332,576

9,952,589
2,506,622
207,804

1,488,574

-

1,420,158

-

3,106,538
(1,203,510)
13,414,822

(6,205,042)
7,124,160

3,106,538
(1,203,510)
12,206,746

(6,205,042)
6,461,973

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อ สมมติฐ านหลักในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย ณ วัน ที่ร ายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เกษียณอายุ
จานวนพนักงาน
ตารางมรณะ

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

2562

2561

ร้อยละ 3.19 – 3.29 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 – 6.00 ต่อปี
ร้อยละ 1.91 – 28.65 ต่อปี
60 ปี
406 คน
อัตรามรณะปี 2560

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

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เกษียณอายุ
จานวนพนักงาน
ตารางมรณะ

ร้อยละ 3.19 ต่อปี
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ร้อยละ 4.78 – 28.65 ต่อปี
60 ปี
337 คน
อัตรามรณะปี 2560

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

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ทีก่ าหนดไว้ เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ผลกระทบภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561
2562
2561
อัตราคิดลด (เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ต่อปี )
อัตราคิดลด (เปลีย่ นแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี )
การเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต (เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ต่อปี )
การเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต (เปลีย่ นแปลง
ลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี )

(278,716)
324,014

(577,615)
665,298

(220,817)
254,095

(537,070)
620,698

930,953

811,645

757,559

723,937

(659,404)

(708,269)

(539,828)

(634,179)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ประกาศพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ในราชกิจ จานุ เ บกษา ซึ่ง ให้สิท ธิแ ก่ ลูก จ้า งที่ท างานติด ต่ อ กัน ครบ 20 ปี ข้นึ ไป ได้ร ับ ค่ า ชดเชยเมื่อ ออกจากงาน
ไม่น้อยกว่าจานวนค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562
และส่งผลให้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการในอดีตเพิม่ ขึน้ ทีต่ อ้ งรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุน จานวน
1.42 ล้า นบาท ในงบการเงิน รวมและ 1.49 ล้า นบาทในงบการเงิน เฉพาะของบริษัท กลุ่ ม บริษัท และบริษัท รับ รู้
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนี้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั สาหรับปี
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20. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
ค่าสิทธิค่าเช่าค้างจ่าย
ต้นทุนบริการค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

66,000,000
20,624,970
3,996,419
1,116,273
4,407,081
96,144,743

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

66,000,000
10,358,915
2,923,481
245,179
2,922,441
82,450,016

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

21. หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีขายยังไม่ถงึ กาหนด
ภาษีขาย
อื่นๆ
รวม

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

19,462,006
15,906,673
1,259,888
2,105,407
38,733,974

)

กรรมการ

(

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

19,358,900
14,025,193
1,259,888
1,244,273
35,888,254

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

20,978,259
17,059,374
3,003,337
183,810
41,224,780

กรรมการ
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22. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
จากขาดทุนทางภาษีของบริษทั ย่อยยกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2562

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

769,261
(991,347)
(222,086)

621,308
621,308

2,682,964
4,669,491
7,352,455

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้

(13,848,711)

(3,235,888)

-

(17,084,599)

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(6,895,478)

(3,457,974)

621,308

(9,732,144)
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
จากขาดทุนทางภาษีของบริษทั ย่อยยกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม
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งบการเงินรวม
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2561

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

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

-

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

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้

(18,174,972)

4,326,261

-

(13,848,711)

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(12,057,189)

5,161,711

-

(6,895,478)
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(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

1,292,395

527,646

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้

(10,227,161)

(167,091)

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(8,934,766)

360,555

621,308

-

31 ธันวาคม
2562

2,441,349

(10,394,252)

621,308

(7,952,903)
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2561

1,990,518

(698,123)

-

1,292,395

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้

(15,923,373)

5,696,212

-

(10,227,161)

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(13,932,855)

4,998,089

-

(8,934,766)

ภาษีเงินได้ทรี ่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
2562
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับผล
แตกต่างชัวคราวที
่
ร่ บั รูเ้ มือ่ เริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ภาษีเงินได้

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

4,598,013

11,082,334

2,171,359

9,019,913

3,457,974
8,055,987

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

(360,555)
1,810,804

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

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี ่ ท้จริง
งบการเงินรวม

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561

2562

2561

117,095,266
20
23,419,053

142,495,309
20
28,499,062

83,198,203
20
16,639,641

129,992,635
20
25,998,527

3,331,696
397,511

4,777,406
(635,208)

1,217,751
-

2,906,828
-

(1,107,279)

(8,973,018)

(1,106,936)

(5,455,662)

(18,471,634)
(991,347)

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

(14,939,652)
-

(19,427,869)
-

1,477,987
8,055,987

1,692,818
5,920,623

1,810,804

4,021,824

23. ทุนเรือนหุน้
23.1 ทุนจดทะเบียน
23.1.1 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติให้เพิม่ ทุน
จดทะเบียนจากจานวน 230,000,000 บาท เป็ น 299,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จ านวน 138,000,000 หุ้น โดยเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่มทุ น ของบริษัทให้ก ับผู้ถือ หุ้น เดิม จ านวน
92,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 0 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท และจัดสรร
หุ้นเพิม่ ทุนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ครัง้ ที่ 1 (PORT-W1) และบริษัท ได้ด าเนิ น การจดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น ต่ อ กรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
23.1.2 ในการประชุ ม วิสามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 29 กัน ยายน 2562 ผู้ถือ หุ้น มีม ติ ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 299,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 298,999,981 บาท โดยการลดหุน้ สามัญซึ่งได้ตดั จาหน่ ายหุน้ สามัญ
ที่ไม่ได้ออกจาหน่ าย จานวน 38 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และบริษัทได้ดาเนินการ
จดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
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- เพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษั ท จ านวน 29,899,720 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จ านวน
298,999,981 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 328,899,701 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จานวน 59,799,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียน
เพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
23.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติจดั สรรใบสาคัญแสดง
สิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ จ านวน 46,000,000 หน่ ว ย โดยออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิใ ห้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น สามัญ เดิม
โดยได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รบั จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน โดยใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือได้ อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับจาก
วันทีอ่ อก โดยมีอตั ราการใช้สทิ ธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ราคาตามสิทธิทก่ี าหนดไว้มูลค่า
6.50 บาทต่ อหุ้น เว้นแต่ จะมีการปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ
สามารถใช้ สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น ได้ ใ นเดื อ นมิ ถุ น ายนและธั น วาคมของแต่ ล ะปี วั น ใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ แรก ตรงกั บ
วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2562 และวัน ใช้สิท ธิครัง้ สุด ท้ายวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่ง ไม่ ม ีก ารใช้สิทธิใ์ นวันที่
31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มกี ารคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด เนื่องจากราคาการใช้สทิ ธิสงู กว่ามูลค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญ
24. ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ได้รบั ชาระค่าหุน้ จากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนและมีสว่ นเกินมูลค่า
หุน้ ดังนี้
บาท
เงินสดรับจากการเสนอขายหุน้ สามัญในราคาหุน้ ละ 4.00 บาท
จานวน 91,999,962 หุน้
หัก มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้ จานวน 91,999,962 หุน้
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้ สามัญ

367,999,848
(45,999,981)
(4,020,622)
317,979,245

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ – สุทธิ
25. สารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญ ญัต ิข องพระราชบัญ ญัต ิบ ริษ ัท มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 บริษ ัท ต้อ งจัด สรรทุน สารองอย่า งน้อ ย
ร้อ ยละ 5 ของก าไรสุท ธิป ระจาปี หลัง หัก ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้า มี) จนกว่า ทุน สารองดัง กล่า วจะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายปนั ผลไม่ได้

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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26. เงินปนั ผลจ่าย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิจ่ายเงินปนั ผลจาก
กาไรสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สาหรับ 460.00 ล้านหุ้นสามัญ รวมเป็ นเงิน
ปนั ผลทัง้ สิน้ 46.00 ล้านบาท โดยบริษทั จ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติให้จ่ายปนั ผลระหว่างกาล
ในอัตราหุน้ ละ 0.055 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปนั ผล

บาทต่อหุน้

หุน้ ปนั ผล
ั
(ในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนผล)
เงินสดปนั ผล
รวม

จานวนหุน้
(ล้านหุน้ )

0.050
0.005
0.055

จานวน
(ล้านบาท)

55.20
55.20
55.20

27.60
2.76
30.36

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวัน ที่ 20 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิจ่ายเงินปนั ผลจาก
กาไรสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สาหรับ 460.00 ล้านหุ้นสามัญ รวมเป็ น
เงินปนั ผลทัง้ สิน้ 23.00 ล้านบาท โดยบริษทั จ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
27. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่ ม บริ ษั ท และพนั ก งานของกลุ่ ม บริษั ท ได้ เ ข้า ร่ ว มเป็ น สมาชิก กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชีพ ซึ่ ง จดทะเบีย นแล้ ว
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัท
จ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่อี อกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2562
กลุ่ม บริษัท และบริษัท ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็ นจานวนเงิน 3.34 ล้านบาท และ 2.85
ล้านบาท ตามลาดับ (2561 : 3.18 ล้านบาท และ 2.82 ล้านบาท ตามลาดับ)
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่นื
ของพนักงาน
ค่าระวางและขนถ่ายสินค้า
ค่าเช่าพืน้ ทีท่ ่าเรือ
ค่าเช่ารถเครน
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
ค่าบริการซ่อมล้างตูค้ อนเทนเนอร์
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าประกันภัย
ค่าไฟฟ้า
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
ทีไ่ ม่ได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม
อื่นๆ
รวม

231,708,373
631,266,550
160,555,603
14,974,750
39,808,576
48,354,576
127,960,383
8,147,648
22,257,300
33,522,081

214,732,097
618,816,520
161,880,026
16,320,563
46,241,316
42,800,290
115,574,795
8,037,573
24,821,448
52,281,224

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2562
2561
171,947,162
446,340,393
154,020,103
8,768,900
27,172,791
89,936,036
6,091,128
15,136,963
29,856,686

2,323,691

182,897,807
533,297,812
168,380,026
16,382,063
38,013,729
42,800,290
86,000,545
6,625,784
19,821,962
50,399,583

-

2,322,613

74,462,738
81,900,439
58,273,901
1,393,018,578 1,385,729,982 1,007,544,063

12,000,000
71,265,576
1,230,207,790

29. รายได้
กลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ทัง้ นี้ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ
29.1 ธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร
การให้บริการของธุรกิจท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทย่อย ดังนี้
29.1.1 บริการเทียบเรือขนสินค้าตูค้ อนเทนเนอร์
กลุ่มบริษัท ให้บริการเทียบท่าได้ทงั ้ สาหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือเรือฟี ดเดอร์ และ
ั่
สาหรับ เรือ ขนสิน ค้า ชายฝ งภายในประเทศหรื
อ เรือ บาร์จ ซึ่ง ใช้ข นส่ง สิน ค้า ระหว่ า งกลุ่ ม บริษัท
และท่าเรืออื่นๆ

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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29.1.2 บริการบรรจุสนิ ค้าเข้า ถ่ายสินค้าออกจากตูค้ อนเทนเนอร์/
กลุ่ ม บริษัท ให้บ ริก ารสาหรับการรับสิน ค้าจากผู้ส่งออกสิน ค้า มาบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ท่ี ท่าเรือ
สหไทย เพื่อเตรียมยกขึน้ เรือขนสินค้าสาหรับผูส้ ง่ ออกสินค้าทีไ่ ม่มฝี า่ ยบรรจุสนิ ค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์
เป็ นของตัวเอง โดยจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ส่งออกสินค้าหรือตัวแทนของผู้ส่งออก นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทยังมีบริการสาหรับผู้นาเข้าสินค้า โดยเป็ นบริการในการเปิ ดตู้คอนเทนเนอร์ท่ีนามาส่งที่
ท่าเรือของกลุ่มบริษทั เพื่อนาสินค้าออกมาจากตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อจัดเตรียมให้ผนู้ าเข้ามารับสินค้า
29.1.3 บริการซ่อมบารุงตูค้ อนเทนเนอร์
กลุ่มเป็ นการให้บริการล้างทาความสะอาดและซ่อมแซมตูค้ อนเทนเนอร์เพื่อนากลับมาใช้ในการบรรจุ
สินค้าเพื่อส่งออก
29.2 ธุรกิจขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทางบก
กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังระหว่างโรงงานหรือโกดังสินค้าของ
ผู้ส่งออกหรือผู้นาเข้าและท่าเรือสหไทย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปกลับท่าเรือ
แหลมฉบังผ่านทางรถบรรทุก
29.3 ธุรกิจให้บริการพืน้ ทีเ่ ก็บตูค้ อนเทนเนอร์และคลังสินค้า
กลุ่ ม บริษัท มีก ารให้บ ริก ารลานพื้น ที่จ ัด เก็บ ตู้ค อนเทนเนอร์ใ นเขตปลอดอากร และคลัง เก็บ สิน ค้า ปกติ
โดยให้บริการจัดเก็บสินค้าทัวไปส
่ าหรับผูท้ ม่ี าขอเช่าคลังสินค้าของบริษทั เพื่อใช้เก็บสินค้าทัวไป
่ หรือสาหรับ
ใช้เก็บสินค้าเพื่อเป็ นศูนย์กระจายสินค้า
29.4 ธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่น ๆ ประกอบด้วย
29.4.1

การให้บริการเป็ นตัวแทนของผูส้ ่งสินค้า โดยบริษั ททาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางในการจัดหาตารางเวลา
สาหรับการขนส่งสินค้าทีเ่ หมาะสมแก่ช่วงเวลาการขนส่งสินค้าของผูส้ ง่ ออกสินค้า

29.4.2

การให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน เพื่อเป็ นสานักงานในการปฏิบตั งิ านภายในท่าเรือของบริษทั

กลุ่มบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลการจาแนกประเภทของรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือ
เชิงพาณิชย์ในหมายเหตุเรื่องส่วนงานดาเนินงาน (หมายเหตุ 30)
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30. ส่วนงานดาเนินงาน
บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานดาเนินงาน โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้กาหนดให้บริษัทต้องระบุส่วนงานดาเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวได้รบั การสอบทานโดยผูม้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานเป็ นประจาเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน ทัง้ นี้ผบู้ ริหารพิจารณาว่าบริษทั ให้บริการท่าเรือครบวงจรแก่ลกู ค้า
ได้แก่ ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก บริการจัดเก็บตูค้ อนเทนเนอร์และ
คลังสินค้า และบริการเกีย่ วเนื่องอื่นๆ

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ
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112.15
39.57
151.72

151.72

23.87
30.05
53.92

53.92

20.14
33.00
53.14

53.14

(43.13)
(214.69)
(257.82)

(257.82)

(49.51)
(155.95)
(205.46)

(205.46)

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

กรรมการ

ลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 รายได้จากลูกค้าหลักซึง่ เป็ นบริษทั สายการเรือเอกชน จานวนเงินรวม 254.39 ล้านบาท และ 213.94 ล้านบาท ตามลาดับ

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ

49

500.78
2,810.35
1,745.79

267.51
2,042.06

115.57
41.53
136.57

82.78
1,475.10
1,557.88

1,557.88
(1,159.46)
398.42

1,528.71
(1,161.34)
367.37

48.06
1,480.65
1,528.71

2561

2562

585.85
2,924.73
1,438.40

67.32
35.88
103.20

103.20

(หน่วย : บาท)

รวม

สินทรัพย์อ่นื

123.27
123.27

123.27

ตัดรายการระหว่างกัน
2562
2561

280.47
2,058.41

279.69
279.69

279.69

บริการเกีย่ วเนื่องอื่นๆ
2562
2561

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,435.21
1,435.21

1,435.21

จัดเก็บตูค้ อนเทนเนอร์
และคลังสินค้า
2562
2561

127.96
46.28
109.04

1,349.72
1,349.72

1,349.72

บริการขนส่งตูค้ อนเทน
เนอร์ทางบก
2562
2561

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรสุทธิ สำหรับปี

รายได้แยกตามการรับรูร้ ายได้
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รวม

รำยได้จำกกำรบริ กำร
ต้นทุนบริการ
กำไรขัน้ ต้น

บริการท่าเทียบเรือ
เชิงพาณิชย์
2562
2561

บริษทั มีการจัดกลุ่มส่วนงานทีร่ ายงานตามประเภทของรายได้จากการให้บริการ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

31. สิทธิพเิ ศษจากการส่งเสริมการลงทุน
กลุ่ ม บริษัท ได้ร ับ สิท ธิพิเ ศษส่ง เสริม การลงทุ น จากคณะกรรมการส่ง เสริม การลงทุ น ตามบัต รส่ง เสริม การลงทุ น
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (ค.ศ.1977) ดังนี้
เลขที่

ลงวันที่

กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม

วันทีเ่ ริม่ มีรายได้

วันทีส่ น้ิ สุดการได้สทิ ธิ
ประโยชน์

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

19 มกราคม 2559
15 ธันวาคม 2559

ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์
ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์

19 มกราคม 2559
15 พฤศจิกายน 2559

18 มกราคม 2567
14 พฤศจิกายน 2567

กลุ่มบริษทั ได้รบั สิทธิและประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
-

ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

-

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 192.50 ล้านบาท และ 447.04 ล้านบาท ตามลาดับ มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้

-

ยกเว้นไม่ต้องนาเงินปนั ผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม ซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลไปรวมคานวณ
ภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

เนื่องจากเป็ น กลุ่มบริษัทที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน กลุ่ม บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ
ตามทีก่ าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 บริษทั ต้องแสดง
ยอดรายได้แยกเป็ นส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม และไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการทีไ่ ด้รบั
กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม

(

รวม

2562
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวม

1,200,319,454
8,270,774
1,208,590,228

328,396,721
21,922,896
350,319,617

1,528,716,175
30,193,670
1,558,909,845

2561
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวม

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

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

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

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

กรรมการ

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

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

รวม

2562
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวม

951,087,853
8,027,373
959,115,226

121,344,443
25,983,578
147,328,021

1,072,432,296
34,010,951
1,106,443,247

2561
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวม

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

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

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

32. การปรับกระทบยอดหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลีย่ นแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 กาหนดให้กลุ่มบริษัท
ต้ อ งเปิ ด เผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงในหนี้ สิน ที่ เ กิ ด จากกิจ กรรมจัด หาเงิน กลุ่ ม บริษั ท จัด ประเภท
การเปลี่ย นแปลงเป็ น การเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น จากกระแสเงิน สดและการเปลี่ย นแปลงที่ไ ม่ ใ ช่ กระแสเงิ น สด
พร้อมหมวดย่อยเพิม่ เติมตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7
การเปลีย่ นแปลงต่อหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษทั มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หนี้สนิ
สัญญาเช่า
1 มกรำคม 2562
รำยกำรที่เกิ ดขึน้ จำกกระแสเงิ นสด
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
การได้มา

รายงานประจ�ำปี

(

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

เงินกูย้ มื
ระยะยาว

233,223,635

130,000,000

903,121,520

1,266,345,155

(35,542,431)
-

(526,409,000)
518,874,292

(285,455,114)
164,090,400

(847,406,545)
682,964,692

4,906,939
202,588,143

31 ธันวำคม 2562
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เงินกูย้ มื
ระยะสัน้

)

กรรมการ

รวม

-

-

122,465,292

781,756,806

(

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

4,906,939

)

กรรมการ

1,106,810,241
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
หนี้สนิ
สัญญาเช่า
1 มกรำคม 2561
รำยกำรที่เกิ ดขึน้ จำกกระแสเงิ นสด
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
การได้มา
31 ธันวำคม 2561

เงินกูย้ มื
ระยะสัน้

เงินกูย้ มื
ระยะยาว

รวม

125,690,766

99,165,706

846,648,827

1,071,505,299

(30,524,001)
80,000,000

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

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

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

58,056,870

-

-

58,056,870

233,223,635

130,000,000

903,121,520

1,266,345,155

การเปลีย่ นแปลงต่อหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษทั มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
หนี้สนิ
สัญญาเช่า
1 มกรำคม 2562

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื
ระยะสัน้
ระยะยาว

รวม

143,628,823

110,000,000

228,771,520

482,400,343

(16,558,626)
-

(531,409,000)
516,409,000

(223,588,114)
164,090,400

(771,555,740)
680,499,400

รำยกำรที่เกิ ดขึน้ จำกกระแสเงิ นสด
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
ปรับปรุงรายการ
การได้มา

(11,254,909)
4,906,939

-

-

(11,254,909)
4,906,939

31 ธันวำคม 2562

120,722,227

95,000,000

169,273,806

384,996,033

หนี้สนิ
สัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื
ระยะสัน้
ระยะยาว

(หน่วย : บาท)

46,352,866

99,165,706

346,552,027

492,070,599

(16,480,913)
80,000,000

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

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

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

33,756,870

-

-

33,756,870

143,628,823

110,000,000

228,771,520

482,400,343

1 มกรำคม 2561
รำยกำรที่เกิ ดขึน้ จำกกระแสเงิ นสด
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
การได้มา
31 ธันวำคม 2561

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

รวม

กรรมการ

(
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)

33. เครื่องมือทางการเงิน
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
เนื่ อ งจากบริษั ท มีเ งิน ฝากธนาคาร เงิน ฝากธนาคารที่มีข้อ จ ากัด ในการใช้ เงิน ให้ กู้ ยืม แก่ บ ริษั ท ที่เ กี่ย วข้อ ง
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
1 ปี หรือ มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ กาจัดในการใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
1 ปี หรือ
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี )

109.44
10.60

-

-

-

-

-

109.44
10.60

อัตราตลาด
อัตราตลาด

92.47
423.61

201.23

156.92

12.48
30.00
44.45
-

158.14
-

-

12.48
92.47
30.00
202.59
781.76

0%
อัตราตลาด
5.50%
อัตราคงที่
อัตราตลาด

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

(

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

87.76
10.00

-

80.00
26.95

101.29

กรรมการ

41.03

(

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

87.76
10.00

อัตราตลาด
อัตราตลาด

72.48
15.00
24.98
-

95.74
-

-

72.48
80.00
15.00
120.72
169.27

0.00-5.50%
อัตราตลาด
5.50%
อัตราคงที่
อัตราตลาด

กรรมการ

53

นายอังกูร ศรีสนุ ทร

)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
1 ปี หรือ มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
1 ปี หรือ
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
น้อยกว่า แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ กาจัดในการใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

70.76
10.60

-

100.00
204.77

435.52

262.84

-

-

-

70.76
10.60

อัตราตลาด
อัตราตลาด

12.48
30.00
35.10
-

193.74
-

4.38
-

12.48
100.00
30.00
233.22
903.13

0%
อัตราตลาด
5.50%
อัตราคงที่
อัตราตลาด

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

32.78
10.00
100.00
132.91

95.86

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี )

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

-

32.78
10.00

อัตราตลาด
อัตราตลาด

-

72.48
10.00
18.88
-

121.98
-

2.77
-

72.48
100.00
10.00
143.63
228.77

0.00-5.50%
อัตราตลาด
5.50%
อัตราคงที่
อัตราตลาด

ความเสีย่ งจากการให้สนิ เชื่อ
ความเสี่ยงด้านสิน เชื่อ เกิด จากการที่คู่สญ
ั ญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบ ัติตามข้อ ตกลงที่ให้ไว้กบั บริษัท
บริษทั ได้มนี โยบายในการป้องกันความเสีย่ งนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ กาหนดเงื่อนไขการชาระเงิน
ให้รดั กุม และจากัดการอนุ มตั วิ งเงินสินเชื่อ ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ บริษทั จะบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าทีจ่ าเป็ นไว้ในบัญชี
มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประมาณการมูลค่ายุตธิ รรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษทั มีดงั นี้
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณ
- หนี้ สิน ทางการเงิน แสดงตามราคาตามบัญ ชีซ่ึงมีมูลค่ า ใกล้เ คียงกับราคายุติธรรม เนื่ อ งจากหนี้ สิน ดัง กล่าว
จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสัน้

(

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)
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34. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ และเช่าเรือ ดังนี้
34.1 สัญญาเช่าที่ดนิ หลายฉบับมีกาหนดระยะเวลา 3 - 30 ปี สิน้ สุดในระยะเวลาต่างๆ กัน จนถึงเดือนธันวาคม
2588 ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าว บริษทั มีภาระผูกพันรวมดังนี้
ปี

บาท

ภายใน 1 ปี
2 – 5 ปี
5 ปี ขน้ึ ไป

135,728,100
357,109,725
933,731,866

34.2 กลุ่มบริษัทมีสญ
ั ญาเช่า เครื่องมือหลายฉบับ มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่ างๆ กันจนถึง
เดือนพฤษภาคม 2566 ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าว กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันรวมดังนี้
ปี

บาท

ภายใน 1 ปี
2 – 5 ปี

4,799,800
8,225,000

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการมีมติ ดังนี้
- อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 23.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 328,899,701.00
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 328,899,677.50 บาท โดยการลดหุน้ สามัญจานวน 47 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท
- อนุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท จ านวน 182,159,973 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จ านวน
328,899,677.50 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นจานวน 511,059,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 364,319,946 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
- อนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท สาหรับหุน้
สามัญ 607,199,912 หุ้น รวมเป็ นเงินปนั ผลทัง้ สิ้น 42.50 ล้านบาท โดยบริษัท จะจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
อย่างไรก็ตามมติดงั กล่าวต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ ถัดไป
36. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
SAHATHAI TERMINAL PUBLIC LIMITED COMPANY
51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลบางหญ้าแพรก
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2386 8000 ต่อ 1888 โทรสาร : +66(0) 2386 8008
http://sahathaiterminal.com

