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วิิสััยทััศน์์ (Vision)
เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการ
โลจิิสติิกส์์แบบครบวงจร
ด้้วยนวััตกรรมและโซลููชั่่�น
ที่่�สามารถตอบโจทย์์ลููกค้้า
ได้้อย่่างแท้้จริิง

พัันธกิิจ (Mission)
ด้้านลููกค้้า

“สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ลููกค้้าด้้วยโซลููชั่่�น
ที่่�ชาญฉลาดและการบริิการที่่�ดีีเยี่่�ยม”

ด้้านพนัักงาน

“มอบสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน และการเรีียนรู้้�
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับคนของเรารวมถึึงโอกาส
ที่่�จะพััฒนา และก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงาน”

ด้้านสัังคม

“ช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิม และแสดงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม”

ด้้านผู้้�ถืือหุ้้�น

“สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนและธรรมาภิิบาลที่่�ดีี”

ค่่Service
านิิยmind
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บริิการด้้วยใจ

Openness

เปิิดใจรัับความคิิดเห็็นใหม่่ๆ
และการเปลี่่�ยนแปลง

Integrity

ซื่่�อสััตย์์และโปร่่งใส

Innovation

สร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ๆ
ที่่�เป็็นประโยชน์์

เป้้าหมาย
ของบริิษััท

ภายในปีี 2568 เราจะเป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการ
โลจิิ ส ติิ ก ส์์ แ บบครบวงจรและยั่่�ง ยืื น โดยมุ่่�งเน้้น
ไปในกลุ่่�มบริิ ก ารท่่ า เทีียบเรืื อ บริิ ก ารขนส่่ ง
ทางเรืื อ และทางรถ บริิ ก ารคลัั ง สิิ น ค้้าและ
ศููนย์์กระจายสิินค้้าและบริิการเสริิมอื่่�นๆ ที่่�สร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับลููกค้้าของเรา

ท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร

บริิการท่่าเทีียบเรืือ
ขนส่่งสิินค้้ารองรัับ
เรืือฟีีดเดอร์์และเรืือบาร์์จ

บริิการขนส่่งสิินค้้า
ทางบก

บริิการขนส่่งสิินค้้าทางบก

บริิการบรรจุุ
และเปิิดถ่่ายตู้้�สิินค้้า

บริิการพื้้�นที่่�เก็็บตู้้�สิินค้้า
และคลัังสิินค้้า

บริิการลานตู้้�สิินค้้าในเขตปลอด
อากรและคลัังสิินค้้า

บริิการซ่่อมบำำ�รุุง
และทำำ�ความสะอาด
ตู้้�คอนเทนเนอร์์

บริิการอื่่�นๆ ที่่�ต่่อเนื่่�อง

บริิการตััวแทนผู้้�นำำ�เข้้า
และผู้้�ส่่งออก
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โรคระบาดโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศต่่างๆ เป็็นจำำ�นวนมากทั่่�วโลก ส่่งผลให้้ประชาชนของประเทศต่่างๆ
ไม่่สามารถเดิินทางไปมาระหว่่างประเทศผนวกกัับมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด ทำำ�ให้้การบริิโภคและ
การใช้้บริิการต่่างๆ ทั่่�วโลกลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อุุตสาหกรรมต่่างๆ ได้้รัับผลกระทบต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่
ปลายปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบััน ธุุรกิิจเป็็นจำำ�นวนมากประสบกัับรายได้้และกำำ�ไรลดลงจากปีี 2562 ธุุรกิิจจำำ�นวน
ไม่่น้้อยประสบกัับภาวะขาดทุุน
บริิษััทก็็ได้้รัับผลกระทบเช่่นเดีียวกัับธุุรกิิจอื่่�นๆ รายได้้ลดลง เนื่่�องจากปริิมาณการค้้าลดน้้อยลง รวมถึึง
การขาดแคลนเรืือนำำ�ส่่งสิินค้้าออก เพราะประเทศจีีนแย่่งชิิงเรืือไปนำำ�ส่่งสิินค้้าออกไปยัังประเทศสหรััฐอเมริิกา
รายได้้เฉพาะกิิจการของบริิษััทลดลงถึึงร้้อยละ 25 คืือลดจาก 1,072.43 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 803.85 ล้้านบาท
ในปีี 2563 ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ความพยายามเพิ่่�มช่่องทางการหารายได้้เพิ่่�มของบริิษััทร่่วมและบริิษััทย่่อย
รายได้้ของกิิจการทั้้�งหมดจึึงลดลงจากปีี 2562 เพีียงประมาณร้้อยละ 12 คืือลดจาก 1,528.72 ล้้านบาท
ในปีี 2562 เป็็น 1,347.23 ล้้านบาทในปีี 2563
ด้้านความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร นอกจากบริิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันโรคระบาด
เพื่่�อให้้สามารถบริิการและสร้้างรายได้้ บริิษััทยัังมีีต้้นทุุนการขนส่่งสิินค้้านำำ�เข้้าจากแหลมฉบัังเพิ่่�มสููงขึ้้�น
มีีผลให้้กำำ�ไรสุุทธิิเฉพาะของบริิษััทลดลงถึึงประมาณร้้อยละ 50 คืือลดลงจาก 81.39 ล้้านบาทในปีี 2562
เป็็น 39.52 ล้้านบาทในปีี 2563 อย่่างไรก็็ตามความพยายามสร้้างรายได้้เพิ่่�มจากธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
ผ่่านบริิษััทร่่วมและบริิษััทย่่อยในกลุ่่�ม ทำำ�ให้้กำำ�ไรสุุทธิิรวมของกลุ่่�มกิิจการปีี 2563 อยู่่�ที่่� 60.78 ล้้านบาท
ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละประมาณ 44 คืือลดลงจาก 109.04 ล้้านบาท
บริิษััทยัังยึึดมั่่�นการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีธรรมาภิิบาล ให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น
ชุุมชนและสัังคมรอบข้้างที่่เ� ป็็นสถานที่่ป� ระกอบการของบริิษััท คู่่�ค้้า พนัักงาน สถาบัันการเงิินที่่�ให้้การสนัับสนุุน
บริิษััทด้้วยดีีตลอดมา มีีส่่วนร่่วมในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
กฎระเบีียบต่่างๆ ของบริิษััท การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจน
การรัักษาสภาพคล่่องและความมั่่น� คงของฐานะการเงิิน ทั้้�งหมดข้้างต้้นก็็เพื่่อ� ให้้บริิษััทเป็็นที่่น่� า่ เชื่่อ� ถืือ สามารถ
เติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
คณะกรรมการและฝ่่ายบริิหาร เชื่่�อว่่าผลกระทบจากโรคระบาดโควิิด-19 ยัังมีีผลกระทบต่่อเนื่่�องในปีี 2564
คาดว่่ า การฟื้้� น ตััวทางเศรษฐกิิ จ คงเป็็ น ไปอย่่ า งช้้ า ๆ อย่่ า งไรก็็ ตาม ฝ่่ า ยบริิ ห ารพยายามหาโอกาส
เพิ่่�มช่่องทางการหารายได้้เพื่่�อให้้ผลประกอบการดีีกว่่าปีี 2563 ซึ่่�งคณะกรรมการให้้การสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�
ตามบทบาทหน้้าที่่�ที่่�สามารถให้้ความร่่วมมืือกัับฝ่่ายบริิหารได้้

นายยุุทธ วรฉััตรธาร
ประธานกรรมการ
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จากสถานการณ์์ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและความเป็็นอยู่่�ของประชาชน
ทั่่ว� โลก นั่่�นคืือการเกิิดโรคระบาดจากเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจต้้องหยุุดชะงััก การดำำ�เนิินชีีวิิต
ของประชาชนโดยปกติิต้อ้ งเปลี่่ย� นวิิธีีใหม่่ (New normal) เกิิดการเจ็็บป่่วย และเสีียชีีวิิตในวงกว้้าง หลายธุุรกิิจ
จำำ�เป็็นจะต้้องหยุุดดำำ�เนิินกิิจการ รวมถึึงการกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดด้้วยการจำำ�กััดการเดิินทาง
และการงดร่่วมงานสัังสรรค์์ต่่างๆ ล็็อคดาวน์์ในแต่่ละพื้้�นที่่� ในแต่่ละประเทศผลกระทบจึึงเกิิดกัับอุุตสาหกรรม
ทั้้�งด้้านอุุปโภคและบริิโภค อย่่างไรก็็ตามในภาคธุุรกิิจการนำำ�เข้้าและส่่งออก ยัังมีีปััจจััยอื่่�นที่่�กระทบ อาทิิเช่่น
การขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์จากการนำำ�เข้้าและส่่งออกของแต่่ละประเทศชะงัักไม่่สามารถนำำ�เข้้า-ส่่งออก
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
แต่่ไม่่ว่่าจะประสบกัับปััญหาและอุุปสรรคมอย่่างไร บริิษััทฯ ก็็ยัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
งานบริิการด้้านโลจิิสติกส์
ิ เ์ ป็็นไปอย่่างครบวงจรให้้กัับลููกค้า้ ในอุุตสาหกรรมต่่างๆ สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าและส่่งออก
สุุดท้้ายนี้้� คณะผู้้�บริิหาร บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน) ต้้องขอขอบพระคุุณ ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ สถาบัันการเงิิน หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนที่่�ไว้้วางใจและให้้การสนัับสนุุนบริิษััทฯ
ด้้วยดีีตลอดมา รวมถึึงคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกๆ คน ที่่� ให้้ความร่่วมมืือร่่วมใจกััน
ฟัันฝ่่าปััญหาและอุุปสรรคด้้วยความตั้้�งใจและรัักในองค์์กร สหไทยจะนำำ�ความไว้้วางใจจากท่่านไปเป็็น
แรงผลัักดัันให้้ บ ริิ ษััทและกลุ่่�มบริิ ษััทสหไทยก้้ า วเดิิ น ไปพร้้ อ มกััน และนำำ� ความร่่ ว มแรงร่่ ว มใจของ
กลุ่่�มผู้้�บริิหาร พนัักงาน ก้้าวพ้้นวิิกฤต อุุปสรรค เพื่่�อให้้เป็็นก้้าวต่่อไปที่่�มั่่�นคง นำำ�พาความสำำ�เร็็จมาสู่่�เรา …
#สหไทย #PORT ..

นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลทางการเงิิน
โดยสรุุป (งบการเงิินรวม)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
2561

2562

2563

1,558
1,288
115
120
35
1,159
398
21
42
6
137

1,529
1,217
198
82
32
1,161
367
30
46
8
109

1,347
957
337
36
17
1,014
333
13
67
2
61

2,810
1,746
1,064

2,924
1,438
1,486

3,834
2,329
1,505

0.30

0.19

0.10

25.57%
11.05%
8.65%
0.61x
5.30%
1.64x
36.52%

24.03%
8.88%
6.99%
0.54x
3.80%
0.97x
43.67%

24.68%
8.97%
4.47%
0.77x
1.80%
1.55x
69.93%

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ล้้านบาท)

รายได้้จากการบริิการ
บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร
บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก
บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า
บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ
ต้้นทุุนให้้บริิการ
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
รายได้้อื่่�น
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิ
งบแสดงฐานะการเงิิน (ล้้านบาท)

รวมสิินทรััพย์์
รวมหนี้้�สิิน
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รายการต่่อหุ้้�น (บาท/หุ้้�น)

กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (บาท)
อััตราส่่วนทางการเงิิน

อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตราส่่วนกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิ
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล

รายงานประจำำ �ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บ
ตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า

บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�น ๆ

1%

3%
บริิการขนส่่ง
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก

สััดส่่วนรายได้้
จากการบริิการ
ปีี 2563

25%

บริิการท่่าเทีียบเรืือ
เชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร

71%

รายได้้รวม
(พัันล้้านบาท)

สิินทรััพย์์รวม
(พัันล้้านบาท)

2561

2562

1.9

2.8

2561

2.1

2.9

2562

3.0 3.8

2563

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม
(พัันล้้านบาท)

2563

2562

1.1

2561

1.4

1.6
1.1
1.6
0.8
1.4

กำำ�ไรสุุทธิิ
(ล้้านบาท)
2561

1.0

1.4

1.5

2562

1.4

1.5

2563

2563

126.0
136.6
81.4
109.0
39.5
60.8

งบการเงิินเฉพาะของบริิษััท

งบการเงิินรวม

09
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รายงานประจำำ�ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััท
และคณะผู้้�บริิหาร

5

2

1

3

4

รายนามคณะกรรมการบริิษััท
1
นายยุุทธ วรฉััตรธาร
• ประธานกรรมการ กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

2
นางวิิ ไล ฉััททัันต์์รััศมีี
• กรรมการอิิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำำ� หนด
ค่่าตอบแทน
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4
นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิ ไล
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริิหาร
• กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

5
นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิ ไล
• กรรมการ
• กรรมการบริิหาร

3
นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์
• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะผู้้�บริิหาร
นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และรัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

นายบััญชััย ครุุจิิตร
• รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และรัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบริิหารจััดการ

รายงานประจำำ �ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

6

6
นายอัังกููร ศรีีสุุนทร
• กรรมการ
• กรรมการบริิหาร

7

8

7
นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์
• กรรมการ
• กรรมการบริิหาร

9

8
นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• กรรมการบริิหาร
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

9
นายบััญชััย ครุุจิิตร
• กรรมการ
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• กรรมการบริิหาร
และรองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

นายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล
• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี
และเลขานุุการบริิษััท

11

นายพีีระเดช เจริิญเศรษฐพาณิิช
• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายพาณิิชย์์

12

รายงานประจำำ�ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

รายละเอีียดคณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษัทั
นายยุุทธ วรฉััตรธาร

นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์

ประธานกรรมการ กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

อายุุ 73 ปีี

อายุุ 65 ปีี

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาบริิหารธุุรกิิจ
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• เศรษฐศาสตร์์มหาบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมดีี) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประวััติิการอบรม

• Advance Audit Committee Program รุ่่�น 30/2020
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่่�น 2/2558
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
	รุ่่�น 0/2557
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่่�น 6/2556
• Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่่�น 12/2553
• Chartered Director Class (R-CDC) รุ่่�น 3/2551
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�น 8/2546
• Directors Certification Program (DCP) รุ่่�น 0/2543
วัันที่่� ได้้รัับตำำ�แหน่่ง

• 3 พฤษภาคม 2560
ประธานกรรมการ กรรมการอิิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• 27 กรกฎาคม 2563
	กรรมการอิิสระ

• ปริิญญาตรีี การตลาดและการจััดการ มหาวิิทยาลััยแจ็็คสัันวิิลล์์ สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเซาธ์์เทิิร์น์ แคลลิิฟอร์์เนีีย สหรััฐอเมริิกา
ประวััติิการอบรม

•
•
•
•
•
•

High Performance Board ปีี 2558
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�น 34 ปีี 2557
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่่�น 3 ปีี 2552
Role of the Compensation Committee รุ่่�น 7 ปีี 2551
Audit Committee Program รุ่่�นที่่� 5 ปีี 2548
Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 16 ปีี 2545

วัันที่่� ได้้รัับตำำ�แหน่่ง

• 3 พฤษภาคม 2560
	กรรมการอิิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• 21 เมษายน 2561
	กรรมการอิิสระ
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน

2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. สหไทย เทอร์์มิินอล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่มีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/องค์์กรอื่่�น

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/องค์์กรอื่่�น

2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
			
บจก. ไทยยานยนตร์์ อิินเตอร์์เซลส์์
2548 - ปััจจุุบััน	กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
			
บจก. ไทยยานยนตร์์
2548 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษาคณะอนุุกรรมการ ฝ่่ายกิิจการระหว่่างประเทศ
		สภาการหนัังสืือพิิมพ์์แห่่งชาติิ
2548 - ปััจจุุบััน	กรรมการ
			หอศิิลป์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�พระบรมราชิินีีนาถ
2548 - ปััจจุุบััน	กรรมการ มููลนิิธิิธนาคารกรุุงเทพ

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในอดีีต

2548 - 2563	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. สหไทย สตีีลไพพ์์
2557 - 2560	กรรมการ บมจ. อิินทััช โฮลดิ้้�งส์์
2557 - 2559	กรรมการ บมจ. แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส

ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน

2559 - ปััจจุุบััน
2558 - ปััจจุุบััน
			
2554 - ปััจจุุบััน
			

ประธานกรรมการ บมจ. กรัังค์์ปรีีซ์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหไทย เทอร์์มิินอล
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เถ้้าแก่่น้้อย ฟู๊๊�ดแอนด์์ มาร์์เก็็ตติ้้�ง
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่มีี

2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. นููทริิกซ์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. บีี เอส วาย กรุ๊๊�ป
2548 - 2563	กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. สหไทย สตีีลไพพ์์
2545 - 2562
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
			
บลจ. เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง (ประเทศไทย)
2561 - 2562
ประธานกรรมการ บจก. ไทยพาณิิชย์์ โพรเทค
2547 - 2558
ประธานกรรมการ บมจ. ปรีีชากรุ๊๊�ป
การถืือหุ้้�นของบริิษััท 270,364 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.04

			

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร ไม่่มีี

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในอดีีต

การถืือหุ้้�นของบริิษััท 264,000 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.04

			

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร ไม่่มีี

รายงานประจำำ �ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

นางวิิ ไล ฉััททัันต์์รััศมีี

นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิ ไล *

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิหาร

อายุุ 67 ปีี

อายุุ 59 ปีี

การศึึกษา

การศึึกษา

• ปริิญญาโท การบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี การบััญชีี จุุฬาลงกรณมหาวิิทยาลััย
•	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
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• อนุุปริิญญา
ประวััติิการอบรม

• Director Accreditation Program รุ่่�น139 ปีี 2560

ประวััติิการอบรม

• Independent Observer Program (IOP) รุ่่�น 4 ปีี 2559
• DCP Refresher Course (DCP-Refresher) รุ่่�น 2 ปีี 2549
• Directors Certification Program - DCP รุ่่�น 13/2544
วัันที่่� ได้้รัับตำำ�แหน่่ง

• 3 พฤษภาคม 2560
	กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
	กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• 23 เมษายน 2562
	กรรมการอิิสระ
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน

2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. สหไทย เทอร์์มิินอล
2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. บีีซีีพีีจีี จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. เอ็็มเค เรสโตรองค์์ กรุ๊๊�ป
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่มีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/องค์์กรอื่่�น

2560 - ปััจจุุบััน	ผู้้�สัังเกตุุการณ์์อิิสระตามข้้อตกลงคุุณธรรม,
			
องค์์กรต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น (ประเทศไทย)
2560 - ปััจจุุบััน
อนุุกรรมการการจััดซื้้�อจััดจ้้างและบริิหารพััสดุุภาครััฐ,
		กรมบััญชีีกลาง
2540 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. ฮอร์์ตั้้�นอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
2535 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. เอ็็กเซ็็คคิิวทีีฟเสิิร์์ชเซอร์์วิิสเซส
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในอดีีต

2559 - 2563	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. สหไทย สตีีลไพพ์์
2559 - 2563	กรรมการตรวจสอบ,
			สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
2557 - 2563	ผู้้�เชี่่�ยวชาญวิิชาชีีพบััญชีีการเงิินประจำำ�และ
			
คณะกรรมการตรวจสอบ, การประปานครหลวง
2554 - 2560
เลขาธิิการ สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
2556 - 2558	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. ซัันไทยอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง

วัันที่่� ได้้รัับตำำ�แหน่่ง

• 3 พฤษภาคม 2560
	กรรมการ
	กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิหาร
• 27 กรกฎาคม 2563
	กรรมการ
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน

2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการและประธานกรรมการบริิหาร
			
บมจ. สหไทย เทอร์์มิินอล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก ทรััคกิ้้�ง เซอร์์วิิส
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิสิ
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส
2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/องค์์กรอื่่�น

2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. เอสดัับเบิิลซีีเค / ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับ
		
อสัังหาริิมทรััพย์์
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. เค2 แหลมฉบััง พร็็อพเพอร์์ตี้้� /
			
ให้้บริิการเช่่าพื้้�นที่่�และคลัังเก็็บสิินค้้า
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. รััตน โฮลดิ้้�ง / ถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. สหไทย พรอพเพอร์์ตี้้� แอนด์์
			ดีีเวลลอปเม้้นท์์ / ให้้บริิการเช่่าคลัังสิินค้้า
2554 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. สหไทยสตีีลไพพ์์ / ผลิิตและจำำ�หน่่าย	
		ท่่อเหล็็กสำำ�เร็็จรููป
2547 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. คิิว.เอ.โลจิิสติิกส์์ / ขนส่่งสิินค้้า
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในอดีีต

2548 - 2563	กรรมการ บจก. เมทััลลิิค ไพพ์์ มิิลล์์ / ขายวััสดุุก่อ่ สร้้าง
2548 - 2563	กรรมการ บจก. เอ็็ม ไอ ซีี โอเวอร์์ซีีส์์เทรด /
			ขายเหล็็กกล้้าและโลหะ
2548 - 2561	กรรมการ บจก. เมทััลลิิค เซคชั่่�น สตีีล / ให้้สิินเชื่่�อ
2542 - 2561	กรรมการ บจก. เมทััลลิิค สตีีล เซ็็นเตอร์์ /
			
ผลิิตเหล็็กและเหล็็กกล้้า
การถืือหุ้้�นของบริิษััท 823,000 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.14

			

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)

การถืือหุ้้�นของบริิษััท 270,364 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.04

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิไล (หลาน)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร ไม่่มีี

หมายเหตุุ : * นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล เป็็นกรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
		 ที่่มีีป
� ระสบการณ์์การทำำ�งานเกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั ได้้แก่่
		 ธุุรการด้้านการขนส่่งทางบก ธุุรกิิจด้้านการบริิหารคลัังสิินค้้า

			

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)
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รายงานประจำำ�ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิ ไล

นายอัังกููร ศรีีสุุนทร

กรรมการ
กรรมการบริิหาร

กรรมการ
กรรมการบริิหาร

อายุุ 51 ปีี

อายุุ 52 ปีี

การศึึกษา

การศึึกษา

• BSc in Materials Engineering Rensselaer Polytechnic Institute (RPI),
USA
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณทิิตบริิหารธุุรกิิจศศริินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรม

• Director Accreditation Program รุ่่�น139 ปีี 2560
วัันที่่� ได้้รัับตำำ�แหน่่ง

• 3 พฤษภาคม 2560
	กรรมการ
กรรมการบริิหาร
• 21 เมษายน 2561
	กรรมการ
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน

2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการและกรรมการบริิหาร บมจ. สหไทย เทอร์์มินิ อล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก ทรััคกิ้้�ง เซอร์์วิิส
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิสิ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/องค์์กรอื่่�น

2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. รััตนอีีสาน
2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. อีีพีีซีี กรุ๊๊�ป
2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. วิิชััยให้้พร
2555 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. สหไทยสตีีลไพพ์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในอดีีต

2559 - 2563	กรรมการ บจก. ไซเบอร์์กรุ๊๊�ป
2559 - 2563	กรรมการ บจก. อิินเทล โฮม
การถืือหุ้้�นของบริิษััท 264,000 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.04

			

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล (อา)

• ปริิญญาตรีี การบััญชีี มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• Ex-MBA มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
ประวััติิการอบรม

• Director Accreditation Program รุ่่�น139 ปีี 2560
วัันที่่� ได้้รัับตำำ�แหน่่ง

• 3 พฤษภาคม 2560
	กรรมการ
กรรมการบริิหาร
• 23 เมษายน 2562
	กรรมการ
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน

2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการและกรรมการบริิหาร บมจ. สหไทย เทอร์์มินิ อล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มิินอล
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก ทรััคกิ้้�ง เซอร์์วิิส
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิสิ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/องค์์กรอื่่�น

2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. สหไทยสตีีลไพพ์์
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. จีี.โอ.โอ.เอ็็น.
การถืือหุ้้�นของบริิษััท ไม่่มีี (ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร ไม่่มีี

รายงานประจำำ �ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์ **

นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร

กรรมการ
กรรมการบริิหาร

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

อายุุ 54 ปีี

อายุุ 63 ปีี

การศึึกษา

การศึึกษา

ประวััติิการอบรม

ประวััติิการอบรม

• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
• Director Accreditation Program รุ่่�น139 ปีี 2560
วัันที่่� ได้้รัับตำำ�แหน่่ง

• 3 พฤษภาคม 2560
	กรรมการ
กรรมการบริิหาร
• 23 เมษายน 2562
	กรรมการ

• มหาวิิทยาลััยนัันซาน ประเทศญี่่�ปุ่่�น
• Director Accreditation Program รุ่่�น139 ปีี 2560
• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุ่่�นที่่� 22 ปีี 2557
วัันที่่� ได้้รัับตำำ�แหน่่ง

ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน

2551 - ปััจจุุบััน	กรรมการและกรรมการบริิหาร บมจ. สหไทย เทอร์์มินิ อล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก ทรััคกิ้้�ง เซอร์์วิิส
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิสิ
2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/องค์์กรอื่่�น

2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. เอสดัับเบิิลซีีเค / ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับ
		
อสัังหาริิมทรััพย์์
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. สหไทย พรอพเพอร์์ตี้้�
			
แอนด์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ / ให้้บริิการเช่่าคลัังสิินค้้า
2550 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. อุุดมสุุขรุ่่�งเรืือง / ซื้้�อขายที่่�ดิิน
2544 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บมจ. สหไทยสตีีลไพพ์์ /
			
ผลิิตและจำำ�หน่่ายท่่อเหล็็กสำำ�เร็็จรููป
2540 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. อุุตสาหกรรมฟองน้ำำ�� ยืืนยง /
			
ผลิิตฟองน้ำำ��
2533 - ปััจจุุบััน	หุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ ห.จ.ก.โรงงานอุุตสาหกรรมยางยืืนยง /
		
ผลิิตฟองน้ำำ��

• 3 พฤษภาคม 2560
	กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหาร
• 21 เมษายน 2561
	กรรมการ
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน

2554 - ปััจจุุบััน	กรรมการและกรรมการบริิหาร บมจ. สหไทย เทอร์์มินิ อล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก โลจิิสติิกส์์ พาร์์ค
2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มิินอล
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก ทรััคกิ้้�ง เซอร์์วิิส
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิสิ
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส
2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/องค์์กรอื่่�น

การถืือหุ้้�นของบริิษััท 7,517,136 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 1.24

2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. เอสดัับเบิิลซีีเค
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. ทีีเอสเค แอสเสท
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. ทีีเอสเค เทรดดิ้้�ง เซ็็นเตอร์์
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. เค.อาร์์.ซีี. พรอพเพอร์์ตี้้�
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. ทีีเอสเค แคปปิิตอล โฮลดิ้้�ง
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. สหไทย พรอพเพอร์์ตี้้�
			
แอนด์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร ไม่่มีี

2561 - 2562	กรรมการ บจก. เคอาร์์ซีีแอล โฮลดิ้้�ง
2550 - 2561	กรรมการ บจก. เค.อาร์์.ซีี. โลจิิสติิกส์์
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(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในอดีีต

การถืือหุ้้�นของบริิษััท 10,728,580 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 1.77

หมายเหตุุ : ** นายไชยรััตน์์ จงยั่่ง� ยืืนวงศ์์ เป็็นกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้บ� ริิหาร
		 ที่่�มีีประสบการณ์์การทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
		 ได้้แก่่ ธุุรกิิจด้้านการบริิหารคลัังสิินค้้า

			

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร นายบััญชััย ครุุจิิตร (บุุตร)
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รายงานประจำำ�ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

นายบััญชััย ครุุจิิตร

นายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล

กรรมการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหาร
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี
เลขานุุการบริิษััท

อายุุ 34 ปีี

อายุุ 42 ปีี

การศึึกษา

การศึึกษา

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

• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
	รุ่่�นที่่� 22 ปีี 2557
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 155 ปีี 2555
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 94 ปีี 2555
วัันที่่� ได้้รัับตำำ�แหน่่ง

• 3 พฤษภาคม 2560
	กรรมการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหาร
• 27 กรกฎาคม 2563
	กรรมการ

• ปริิญญาตรีี การบััญชีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
• ปริิญญาโท การบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประวััติิการอบรม

• Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 74 ปีี 2559
• CFO Focus on Financial Reporting รุ่่�นที่่� 6 ปีี 2561
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี

2558 - ปััจจุุบััน
ประธานเจ้้าหน้้าที่ฝ่� ่ า่ ยการเงิินและบััญชีี และเลขานุุการบริิษััท
			
บมจ. สหไทย เทอร์์มิินอล
2553 - 2558	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี บมจ. เชาว์์ สตีีล อิินดััสทรี้้�
การถืือหุ้้�นของบริิษััท 264,000 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.04

			

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร ไม่่มีี

ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน

2558 - ปััจจุุบััน	กรรมการและกรรมการบริิหาร บมจ.สหไทย เทอร์์มินิ อล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก ทรััคกิ้้�ง เซอร์์วิิส
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิสิ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/องค์์กรอื่่�น
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. ทีีเอสเค แอสเสท
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. ทีีเอสเค เทรดดิ้้�ง เซ็็นเตอร์์
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. เค.อาร์์.ซีี. พรอพเพอร์์ตี้้�
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บจก. ทีีเอสเค แคปปิิตอล โฮลดิ้้�ง
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในอดีีต
2550 - 2561	กรรมการ บจก. เค.อาร์์.ซีี. โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
การถืือหุ้้�นของบริิษััท 17,356,702 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 2.86

			

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร (มารดา)

นายพีีระเดช เจริิญเศรษฐพาณิิช
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายพาณิิชย์์

อายุุ 46 ปีี
การศึึกษา

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมอุุตสาหการ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
ธนบุุรีี
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (การเงิิน) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีี

2557 - ปััจจุุบััน
			

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายพาณิิชย์์
บมจ. สหไทย เทอร์์มิินอล

การถืือหุ้้�นของบริิษััท ไม่่มีี (ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร ไม่่มีี

รายงานประจำำ �ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้้อมููลทั่่�วไป
และข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
ข้้อมููลทั่่�วไป

ชื่่�อบริิษััท 			 : บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์		 : PORT
เลขทะเบีียนบริิษััท	 : 0107560000192
กลุ่่�มอุุตสาหกรรม		 : บริิการ
หมวดธุุรกิิจ			 : ให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์และบริิการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
ทุุนจดทะเบีียน		 : 511,059,650.50 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 1,022,119,301 หุ้้�น
					มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว	 : 303,599,955.50 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 607,199,911 หุ้้�น
					มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท	
ที่่�ตั้้�งบริิษััท 			 : สำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 51/1 หมู่่�ที่่� 3 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก
					อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
				
สำำ�นัักงานสาขา (1) เลขที่่� 79 หมู่่�ที่่� 3 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก
					อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
				
สำำ�นัักงานสาขา (2) เลขที่่� 210/5 หมู่่�ที่่� 12 ตำำ�บลทุ่่�งสุุขลา อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี 20230
					 สำำ�นัักงานสาขา (3) เลขที่่� 40 หมู่่�ที่่� 4 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก
					อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
เว็็บไซต์์			 : http://www.sahathaiterminal.com

บุุคคลอ้้างอิิง		

เลขานุุการบริิษััท		 : นายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล
					 เลขที่่� 51/1 หมู่่�ที่่� 3 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก
					อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
					 โทรศััพท์์ 02-386-8000 โทรสาร 02-386-8008
					 E-mail : worravit.a@sahathaiterminal.com
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ : บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
					 เลขที่่� 93 ชั้้�น 14 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
					 โทรศััพท์์ 0-2009-9000
ผู้้�สอบบััญชีี			 : นายสมคิิด เตีียตระกููล
					ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขทะเบีียน 2785
					 บริิษััท แกรนท์์ ธอนตััน จำำ�กััด
					 87/1 อาคารแคปิิตอล ทาวเวอร์์ ชั้้�น 11 แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330
					 โทรศััพท์์ 0-2205-8222
ผู้้�ตรวจสอบภายใน : บริิษััท ตรวจสอบภายในธรรมนิิติิ จำำ�กััด
					 เลขที่่� 178 อาคารธรรมนิิติิ ชั้้�น 5 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น 20) ถนนประชาชื่่�น
					 แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800 โทรศััพท์์ 02-596-0500 ต่่อ 502

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลบริิษััทฯ เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) ของบริิษััทฯที่่�แสดงไว้้ใน
www.sec.or.th หรืือ www.set.or.th และเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.sahathaiterminal.com
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รายงานประจำำ�ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้้างธุุรกิจิ

สหไทย เทอร์์มิินอล
“บริิษััทฯ”

บางกอก บาร์์จ
เทอร์์มิินอล
บริิษััทย่่อย
(51%)

บางกอก
คอนเทนเนอร์์
เดโป เซอร์์วิิส
บริิษััทย่่อย
(100%)

บางกอก ทรััคกิ้้�ง
เซอร์์วิิส

บางกอก บาร์์จ
เซอร์์วิิส

บางกอก ริิเวอร์์
เทอร์์มิินอล

บางกอก
โลจิิสติิกส์์ พาร์์ค

บริิษััทย่่อย
(100%)

บริิษััทร่่วม
(40%)

บริิษััทร่่วม
(55%)

บริิษััทร่่วม
(25%)

บริิษััทฯ มีีบริิษััทย่่อย จำำ�นวน 3 บริิษััท และมีีบริิษััทร่่วม จำำ�นวน 3 บริิษััท ซึ่่�งได้้แก่่

บริิษััทย่่อย
1.0

2.0
3.0

บริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (“BBT”) ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์สำำ�หรัับเรืือชายฝั่่�ง
หรืือเรืือบาร์์จ (Barge) (“ท่่าเรืือ BBT”) ซึ่่�งใช้้ขนส่่งสิินค้้าภายในประเทศระหว่่างท่่าเรืือ BBT และท่่าเรืือแหลมฉบััง
โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นใน BBT ร้้อยละ 51.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว โดยหุ้้�นส่่วนที่่�เหลืืออีีก 49.00 ของทุุนจดทะเบีียน
ถืือโดยบริิษััท เอ็็ม โอ แอล ไลนส์์เนอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิิส จำำ�กััด (“BCDS”) ซึ่่�งจะดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการซ่่อมบำำ�รุุงตู้้�คอนเทนเนอร์์
โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นใน BCDS ร้้อยละ 100
บริิษััท บางกอก ทรััคกิ้้ง� เซอร์์วิสิ จำำ�กััด (“BTS”) ซึ่ง�่ ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการขนส่่งทางบก โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นใน BTS ร้้อยละ 100

บริิษััทร่่วม
1.0

2.0
3.0

บริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (“BBS”) ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการขนส่่งตู้้�สิินค้้าคอนเทนเนอร์์ทางน้ำำ�� โดยเรืือบาร์์จ
โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นใน BBS ร้้อยละ 40.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว โดยหุ้้�นส่่วนที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 60.00 ของ
ทุุนจดทะเบีียนถืือโดยบริิษััท เซาธ์์อีีส เอเชีีย เมคล็็อก โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด ร้้อยละ 30.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว และ
บริิษััท โกลบอล ไทย ดีีโป จำำ�กััด ร้้อยละ 30.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว ซึ่่�งทั้้�งสองบริิษััทเป็็นบริิษััทในเครืือของ
Mediterranean Shipping Company หรืือ MSC
บริิษััท บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (“BRT”) ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจกิิจการท่่าเทีียบเรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ
เชิิงพาณิิชย์์ (“ท่่าเรืือ BRT”) ซึ่่�งใช้้ขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศและภายในประเทศ โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นใน BRT ร้้อยละ
55.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว โดยหุ้้�นส่่วนที่่�เหลืืออีีก 45.00 ของทุุนจดทะเบีียนถืือโดยบริิษััท น้ำำ��ตาลมิิตรผล จำำ�กััด
บริิษััท บางกอก โลจิิสติิกส์์ พาร์์ค จำำ�กััด (“BLP”) ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาและบริิหารจััดการศููนย์์กระจายสิินค้้า โดยบริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นใน BLP ร้้อยละ 25.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว โดยหุ้้�นส่่วนที่่�เหลืืออีีก 75.00 ของทุุนจดทะเบีียนถืือหุ้้�น
โดยบริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้้อมููลบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
ข้้อมููลบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อบริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น

ทุุนชำำ�ระแล้้ว
(ล้้านบาท)

ธุุรกิิจท่่าเทีียบเรืือ
เชิิงพาณิิชย์์
ภายในประเทศ

51

235.00

ธุุรกิิจซ่่อมแซม
ทำำ�ความสะอาด
ตู้้�คอนเทนเนอร์์

100

200.00

ธุุรกิิจขนส่่งทางบก

100

5.00

ธุุรกิิจขนส่่งทางเรืือ

40

30.00

ธุุรกิิจท่่าเทีียบเรืือ
เชิิงพาณิิชย์์
ระหว่่างประเทศ

55

37.50

ธุุรกิิจพััฒนา
และบริิหารจััดการ
ศููนย์์กระจายสิินค้้า

25

300.00

บริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยตรง

1.

2.

3.

บริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด
สำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 8/8 หมู่่� 8 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย
ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก อำำ�เภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
โทรศััพท์์ 02-386-8188
โทรสาร 02-386-8189
บริิษััท บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิิส จำำ�กััด
สำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 88 หมู่่� 20 ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก
อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
โทรศััพท์์ 02-380-4888
โทรสาร 02-380-4887
บริิษััท บางกอก ทรััคกิ้้�ง เซอร์์วิิส จำำ�กััด
สำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 51/1 หมู่่� 3 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย
ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก อำำ�เภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
โทรศััพท์์ 02-386-8000 ต่่อ 1461

บริิษััทร่่วมที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นโดยตรง

4.

5.
6.

บริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
สำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 51/1 หมู่่� 3 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย
ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก อำำ�เภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
โทรศััพท์์ 02-386-8000 ต่่อ 1621 -1623
บริิษััท บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด
สำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 131 หมู่่� 2 ตำำ�บลสำำ�โรงกลาง
อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
บริิษััท บางกอก โลจิิสติิกส์์ พาร์์ค จำำ�กััด
สำำ�นัักงานใหญ่่ เลขที่่� 944 มิิตรทาวน์์ ออฟฟิิศ ทาวเวอร์์
ชั้้�น 22-23 ถนนพระราม4 แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพมหานคร 10400
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บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน) (“PORT” หรืือ “บริิษััทฯ”) ชื่่�อเดิิมชื่่�อ บริิษััท ท่่าเรืือชายฝั่่�ง สหไทย จำำ�กััด ก่่อตั้้�ง
เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม 2551 ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้น 2.00 ล้้านบาท โดยบริิษััท สหไทยสตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“STS”)
เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจท่่าเทีียบเรืือพาณิิชย์์ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสนัับสนุุนธุุรกิิจหลัักของบริิษััทใหญ่่ของบริิษััทฯ ซึ่่�งคืือ STS ในเวลานั้้�น
ซึ่ง่� มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าและส่่งออกเหล็็กม้ว้ นและท่่อเหล็็กรวมกัันต่่อปีีมากกว่่า 2 แสนตััน ซึ่ง่� ในขณะนั้้น� ประสบปััญหาในการบริิหาร
จััดการต้้นทุุนและการปฏิิบััติิงานทางด้้านการบริิหารจััดการการขนส่่ง (logistics) เนื่่�องจากว่่าไม่่มีีท่่าเรืือและเครื่่�องมืือที่่�เป็็น
ของตนเอง จึึงต้้องจ่่ายค่่าบริิการในอััตราที่่�ค่่อนข้้างสููง รวมไปถึึงความไม่่แน่่นอนและความไม่่ยืืดหยุ่่�นของการทำำ�งานที่่�ท่่าเรืือ
ซึ่่�งส่่งผลให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็นจากการบริิหารจััดการทางด้้านโลจิิสติิกส์์ที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทฯ จึึงได้้เริ่่�มเปิิดให้้บริิการ
ด้้านโลจิิสติิกส์์กัับทาง STS เป็็นต้้นมา
ในช่่วง 4 ปีีแรกของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ เน้้นให้้บริิการแก่่ STS และการขนส่่งตู้้�สิินค้้าคอนเทนเนอร์์ภายในประเทศทางน้ำำ��
(เรืือบาร์์จ) ให้้แก่่ลููกค้้าสายเรืือเป็็นหลััก จนในปีี 2554 ทางบริิษััทฯ ได้้ตััดสิินใจลงทุุนซื้้�อเครนสำำ�หรัับยกตู้้�คอนเทนเนอร์์หน้้าท่่า
(Gantry Crane) เพิ่่�มเติิมเพื่่อ� ขยายศัักยภาพในการให้้บริิการสำำ�หรัับเรืือขนส่่งตู้้�สิินค้้าคอนเทนเนอร์์ระหว่่างประเทศขนาดใหญ่่หรืือ
เรืือฟีีดเดอร์์ (Container Feeder) ซึ่ง่� เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่ทำ� ำ�ให้้บริิษััทฯ เริ่่ม� เป็็นที่่รู้้�จััก
� ในวงการ และได้้รัับความไว้้ใจจากลููกค้า้ เพิ่่�มมากขึ้้น�
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะกลุ่่�มลููกค้้าต่่างชาติิ ในปีี 2556 จึึงได้้ตััดสิินใจเปลี่่�ยนแบรนด์์ของบริิษััทฯ ใหม่่เพื่่�อให้้ครอบคลุุม
การให้้บริิการของท่่าเรืือสหไทย รวมทั้้�งมีีความเป็็นสากลและง่่ายต่่อการจดจำำ�ของกลุ่่�มลููกค้้า ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท สหไทย
เทอร์์มิินอล จำำ�กััด
ในปีี 2558 เนื่่�องจากปริิมาณตู้้�สิินค้้าที่่�ผ่่านท่่าเรืือสหไทย มีีอััตราการเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นแบบก้้าวกระโดด บริิษััทฯ จึึงได้้ตััดสิินใจ
จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนแห่่งใหม่่กัับสายการเดิินเรืือ Mitsui O.S.K. Lines หรืือ MOL ซึ่่�งเป็็นสายการเดิินเรืือรายใหญ่่สััญชาติิญี่่�ปุ่่�น
ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด เพื่่�อขยายการลงทุุนในธุุรกิิจท่่าเรืือสำำ�หรัับเรืือบาร์์จที่่�ใช้้ในการขนส่่งตู้้�สิินค้้า
คอนเทนเนอร์์ภายในประเทศโดยเฉพาะ ซึ่ง่� ท่่าเรืือดัังกล่่าวได้้ก่อ่ สร้้างแล้้วเสร็็จและเริ่่ม� เปิิดดำำ�เนิินการ ในเดืือนพฤศจิิกายน 2559
โดยมีีขีีดความสามารถในการให้้บริิการขนถ่่ายตู้้�คอนเทนเนอร์์ได้้ประมาณปีีละ 240,000 ทีีอีียูู1
และจากวิิสััยทััศน์์ในการมองเห็็นถึึงการพััฒนาของอุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์ รวมทั้้�งโอกาสในการเติิบโตทางธุุรกิิจในแต่่ละส่่วนงาน
ของบริิษััทฯ จึึงได้้ขยายการลงทุุนในแต่่ละส่่วนงานออกไปโดยจััดตั้้�งเป็็นบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม อัันได้้แก่่
•
บริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิสิ จำำ�กััด ดำำ�เนิินธุุรกิิจในการบริิหารจััดการให้้บริิการเรืือบาร์์จในการขนส่่งตู้้�สิินค้้าคอนเทนเนอร์์
ทางน้ำำ�� โดยเป็็นบริิษััทร่่วมทุุนกัับสายการเดิินเรืือ Mediterranean Shipping Company หรืือ MSC ซึ่ง่� เป็็นสายการเดิินเรืือ
ที่่�มีีปริิมาณการให้้บริิการตู้้�สิินค้้าคอนเทนเนอร์์สููงสุุดระดัับโลก โดยจััดตั้้�งในเดืือนกัันยายน 2559
•
บริิษััท บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิสิ จำำ�กััด ดำำ�เนิินธุุรกิิจในการบริิหารจััดการซ่่อมบำำ�รุงุ ตู้้�คอนเทนเนอร์์ โดยจััดตั้้ง�
ในเดืือนมีีนาคม 2560
•
บริิษััท บางกอก ทรััคกิ้้ง� เซอร์์วิสิ จำำ�กััด เพื่่อ� รองรัับการขยายตััวของธุุรกิิจขนส่่งทางบก โดยจััดตั้้ง� ในเดืือนพฤศจิิกายน 2560
ต่่อมาในปีี 2561 สายเรืือ MOL (Mitsui O.S.K. Lines) ที่่�บริิษััทฯ ได้้ร่่วมทุุนประกอบธุุรกิิจท่่าเรืือบาร์์จ ได้้ควบรวมธุุรกิิจ
เรืือขนส่่งตู้้�สิินค้้ากัับ 2 สายเรืือสััญชาติิญี่่�ปุ่่�น ภายใต้้ชื่่�อใหม่่ว่่า สายเรืือ Ocean Network Express หรืือ ONE โดยภายหลััง
การควบรวมกิิจการสายเดิินเรืือ ทำำ�ให้้ปริิมาณตู้้�สิินค้้าอยู่่�ในระดัับที่่� 6 ของโลก ส่่งผลดีีต่่อท่่าเรืือ BBT ในการเพิ่่�มปริิมาณตู้้�สิินค้้า
ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารได้้ เ ต็็ ม พื้้� น ที่่� เ ร็็ ว มากยิ่่� ง ขึ้้� น กว่่ า ประมาณการที่่� ว างไว้้ และในปีี เ ดีียวกัันบริิ ษััทฯ ยัังได้้ เ ข้้ า ร่่ ว มลงทุุ น กัับ
บริิษััท น้ำำ��ตาลมิิตรผล จำำ�กััด หรืือ มิิตรผล เพื่่�อขยายพื้้�นที่่�ท่่าเทีียบเรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศเชิิงพาณิิชย์์ เนื่่�องจากเล็็งเห็็น
ถึึงความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธของพื้้�นที่่ตั้้� ง� และโอกาสทางธุุรกิิจจากโครงการระเบีียงเศรษฐกิิจที่่ภ� าครััฐได้้ให้้การสนัับสนุุนและพััฒนา
ให้้เป็็นโครงข่่ายโลจิิสติิกส์์ที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด
หมายเหตุุ : 1TEU หรืือ Twenty-foot equivalent unit เป็็นหน่่วยวััดสากลที่่�มัักนิิยมใช้้ในการอธิิบายขนาดความจุุของเรืือขนส่่งตู่่�สิินค้้าคอนเทนเนอร์์หรืือ
		 ลานเก็็บตู้้�คอนเทนนอร์์ ซึ่่�ง 1 TEU จะหมายถึึงขนาดของตู้้�คอนเทนเนอร์์มาตรฐานที่่�มีีความยาว 20 ฟุุต (6.1 เมตร) กว้้าง 8 ฟุุต (2.4 เมตร)
		สููง 8 ฟุุต 6 นิ้้�ว (2.6 เมตร) จำำ�นวน 1 ตู้้�
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และด้้วยวิิสััยทััศน์์ในการพััฒนาเพื่่อ� ก้้าวไปสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�การให้้บริิการโลจิิสติกส์
ิ ค์ รบวงจร ในปีี 2562 บริิษััทฯ จึึงได้้ลงทุุนก่่อสร้้าง
ศููนย์์กระจายสิินค้้าเพื่่�อต่่อยอดธุุรกิิจ โดยจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนแห่่งใหม่่กัับบริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ FPT ภายใต้้ชื่อ่� บริิษััท บางกอก โลจิิสติกส์
ิ ์ พาร์์ค จำำ�กััด เพื่่อ� พััฒนาและบริิหารศููนย์์กระจายสิินค้้า ในเขตพื้้�นที่่ช� านเมืือง
กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ใกล้้กัับท่่าเรืือสหไทย จึึงเป็็นความได้้เปรีียบในการกระจายสิินค้้า ลดต้้นทุุนสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
ในการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าผ่่านท่่าเรืือสหไทย
ท่่าเรืือของบริิษััทฯ (“ท่่าเรืือสหไทย”) ตั้้�งอยู่่�บนถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ ซึ่่�งสามารถ
ให้้บริิการเทีียบท่่าได้้ทั้้ง� เรืือขนส่่งตู้้�สิินค้้าระหว่่างประเทศหรืือเรืือฟีีดเดอร์์ (Feeder) ขนาดไม่่เกิิน 1,000 ทีีอีียูู และเรืือขนส่่งตู้้�สิินค้้า
ภายในประเทศหรืือเรืือบาร์์จ (Barge) โดยเส้้นทางหลัักที่่�ใช้้ขนส่่งระหว่่างท่่าเรืือสหไทย และท่่าเรืือแหลมฉบััง มีีขนาดท่่าเทีียบเรืือ
(Berth) ความยาวหน้้าท่่า (Berth Length) รวมประมาณ 300 เมตร ความลึึกร่่องน้ำำ�� (Draft) ประมาณ 8 เมตร โดยแบ่่งเป็็น ท่่าเทีียบเรืือ
สำำ�หรัับเรืือฟีีดเดอร์์จำ�ำ นวน 1 ท่่า (ความยาวหน้้าท่่าประมาณ 170 เมตร) และท่่าเทีียบเรืือสำำ�หรัับเรืือท้้องแบนหรืือเรืือบาร์์จจำำ�นวน 2 ท่่า
(ความยาวหน้้าท่่าประมาณท่่าละ 65 เมตร) นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีบริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆอีีก ตลอดจนการให้้บริิการซ่่อมบำำ�รุุง
และทำำ�ความสะอาดตู้้�คอนเทนเนอร์์เพื่่�อใช้้ในการบรรจุุสิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่่�ต้้องการส่่งออก บริิการนำำ�สิินค้้าบรรจุุเข้้าหรืือ
นำำ�สิินค้้าออกจากตู้้�คอนเทนเนอร์์ บริิการ Freight Forwarder บริิการขนส่่งสิินค้้าทางบกด้้วยหััวลากรถ คลัังสิินค้้าให้้บริิการ
บริิษััทฯ ได้้แปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด เมื่่�อวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 230.00 ล้้านบาท และ
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 230.00 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 460.00 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท
และบริิษััทฯ ได้้ย้้ายหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนของบริิษััทฯ จากตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) ไปจดทะเบีียนยัังตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย (SET) เมื่่อ� วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2562 โดยมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 328.89 ล้้านบาท และทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว
จำำ�นวน 303.59 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 657.79 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท
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การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ

2551

มีีนาคม 2551

ก่่อตั้้�งบริิษััทฯ ขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม 2551 ด้้วยทุุน
เริ่่�มแรก 2.0 ล้้านบาท โดยมีีบริิษััท สหไทยสตีีลไพพ์์
จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ 100.0%

2554

2556

กุุมภาพัันธ์์ 2556

จดทะเบีียนเปลี่ย�่ นชื่่อ� จาก บริิษััท ท่่าเรืือชายฝั่่�ง สหไทย จำำ�กััด
เป็็นบริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด

2559

มีีนาคม 2554

เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน เพื่่�อลงทุุนซื้้�อเครื่่�องจัักรและปรัับปรุุง
ท่่าเทีียบเรืือ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการให้้บริิการเรืือขนส่่ง
สิินค้้าระหว่่างประเทศ

2558

มีีนาคม 2558

ได้้รัับบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน สำำ�หรัับกิิจการขนถ่่ายสิินค้้า
เรืือเดิินทะเล จากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

จััดโครงสร้้างการถืือหุ้้�นใหม่่ โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
สหไทยสตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน) มาถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ
โดยตรงแทน มีีผลให้้สถานะของบริิษััทฯ ไม่่ใช่่บริิษััทย่่อย
ของบริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน)

เมษายน 2559

กรกฎาคม 2558

มกราคม 2559

ลงทุุนในธุุรกิิจการซ่่อมบำำ�รุุงตู้้�คอนเทนเนอร์์ เพื่่�อขยาย
ส่่วนงานให้้ครอบคลุุมงานที่่เ� กี่ยว
�่ เนื่่อ� งกัับธุุรกิิจตู้้�คอนเทนเนอร์์

กัันยายน 2559

จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนกัับสายการเดิินเรืือ Mediterranean
Shipping Company หรืือ MSC ซึ่่�งเป็็นสายการเดิินเรืือ
ที่่� มีี ปริิ ม าณการให้้ บ ริิ การตู้้�สิิ น ค้้ า คอนเทนเนอร์์ สูู ง สุุ ด
ในระดัับโลก ภายใต้้ชื่อ่� บริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิสิ จำำ�กััด
(“BBS”) ด้้วยทุุนเริ่่�มต้้น 5.0 ล้้านบาท ประกอบธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการเรืือบาร์์จ

ตุุลาคม 2559

BBT ได้้ รัั บบััตรส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น สำำ�หรัั บกิิ จก าร
ขนถ่่ายสิินค้้าเรืือเดิินทะเล จากคณะกรรมการส่่งเสริิม
การลงทุุน

จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมกัับสายการเดิินเรืือ Mitsui O.S.K. Lines
หรืือ MOL เป็็นสายการเดิินเรืือรายใหญ่่สััญชาติิญี่�่ปุ่่�น
ภายใต้้ชื่อ่� บริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มินิ อล จำำ�กััด (“BBT”)
ด้้ วยทุุ น เริ่่� ม แรก 175.0 ล้้ า นบาท ประกอบธุุ ร กิิ จ
ท่่าเทีียบเรืือบาร์์จและให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าภายในประเทศ
ทางน้ำำ��ด้้วยเรืือบาร์์จ
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2560
มีีนาคม 2560

จััดตั้้�งบริิษััท บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิิส จำำ�กััด
(“BCDS”) ด้้วยทุุนเริ่่�มต้้น 1.0 ล้้านบาท เพื่่�อลงทุุนขยาย
การให้้บริิการซ่่อมบำำ�รุุงตู้้�คอนเทนเนอร์์

กรกฎาคม 2560

BBT ได้้รัับใบอนุุญาตในการเป็็น ICD (Inland Container
Depot) ทางน้ำำ��แห่่งแรกในประเทศไทย

2561
พฤษภาคม 2561

ตุลาคม 2560

บริิ ษััทฯ ผ่่ า นการประเมิิ น และได้้ รัั บหนัังสืือรัับรอง
มาตรฐานในเรื่่�อง Customer and Trade Partnership
Against Terrorism (C-TPAT) ซึ่่� ง เป็็ น ข้้ อ กำำ�ห นด
ด้้านความปลอดภััยสากล

BBS ได้้รัับบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน สำำ�หรัับกิิจการขนส่่งทางเรืือ
ประเภท 7.3.3 จากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

ตุุลาคม 2561

ขยายการให้บริการขนส่งทางบก โดยจัดตั้งบริษัท บางกอก
ทรคั กิง้ เซอร์วสิ จ�ำกัด (“BTS”) ด้วยทนุ เริม่ ต้น 1.0 ล้านบาท

พฤศจิิกายน 2560

เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

2562

มกราคม 2562

จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมกัับบริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้�
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) ภายใต้้ชื่อ่� บริิษััท บางกอก
โลจิิสติิกส์์ พาร์์ค จำำ�กััด (“BPL”) ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
เริ่่�มต้้น 300.0 ล้้านบาท ประกอบธุุรกิิจพััฒนาและบริิหาร
ศููนย์์กระจายสิินค้้า

เมษายน 2562

เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนและออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่�่จะซื้้�อ
หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด
(มหาชน) ครั้้ง� ที่่� 1 (PORT-W1) เพื่่อ� นำำ�เงิินที่่�ได้้ไปชำำ�ระคืืน
หนี้้�เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินสำำ�หรัับเงิินลงทุุนใน BLP
และ BRT และเพื่่�อเพิ่่�มสภาพคล่่องและ/หรืือเพื่่�อเป็็นเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััทฯ

พฤศจิิกายน 2562

บริิ ษััทฯ ย้้ า ยหลัักทรััพย์์ จ ดทะเบีียนของบริิ ษััทจาก
ตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) ไปจดทะเบีียน
ยัังตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET)

จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมกัับกลุ่่�มน้ำำ��ตาลมิิตรผล ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท
บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (“BRT”) ด้้วยทุุน
จดทะเบีียนเริ่่ม� ต้้น 150.0 ล้้านบาท ประกอบธุุรกิิจท่า่ เทีียบ
เรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศเชิิงพาณิิชย์์

พฤศจิิกายน 2561

BRT ได้้รัับบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน สำำ�หรัับกิิจการขนถ่่าย
สิินค้้าสำำ�หรัับเรืือเดิินทะเล ประเภท 7.1 จากคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน

2563
กัันยายน 2563

ได้้รัับอนุุมััติิเพิ่่�มช่่องทางการขนถ่่ายตู้้�สิินค้้าขาเข้้าด้้วย
เส้้นทางรถยนต์์จากท่่าเรืือแหลมฉบัังไปยัังทำำ�เนีียบท่่าเรืือ
บริิษััท แอคทูู-ลั่่ม� จำำ�กััด แบบ Multimodal Transport จาก
สำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือแหลมฉบััง
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ลัักษณะ
การประกอบธุุกิจิ
โครงสร้้างรายได้้แยกตามประเภทธุุรกิิจ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจหลัักในการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ และบริิการด้้านโลจิิสติิกส์์ครบวงจร ทั้้�งนี้้� ธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถแบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ คืือ
1) ธุุรกิิจท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
2) ธุุรกิิจขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก (In-land Transportation Business Unit)
3) ธุุรกิิจให้้บริิการพื้้�นที่่�เก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า (Rental Area and Warehouse Business Unit)
4) ธุุรกิิจบริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ (Other Service Business Unit)
โดยโครงสร้้างรายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ แยกตามประเภทธุุรกิิจสำำ�หรัับปีี 2561 ถึึงปีี 2563 ได้้ดัังนี้้�

รายการ

ดำำ�เนิินการโดย

งบการเงินส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท

บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์
ครบวงจร
บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์
ทางบก
บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บ
ตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า
บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ1
รายได้้จากการให้้บริิการ
หมายเหตุุ:
		

PORT, BBT, BBS 1,287.43

ร้อยละ

ล้านบาท

82.64 1,217.05

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

79.61

957.00

71.03

PORT, BTS

115.10

7.39

197.68

12.93

336.59

24.98

PORT, BTS

120.22

7.72

81.68

5.34

36.40

2.70

PORT, BCDS

35.13
1,557.88

2.11 17.24
100.00 1,347.23

1.28
100.00

2.25 32.31
100.00 1,528.72

1

บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ รวมถึึง ค่่าบริิหารจััดการสำำ�หรัับการให้้บริิการดููแลสิินค้้าในโกดัังสิินค้้าของลููกค้้า รายได้้จากการให้้เช่่าพื้้�นที่่� รายได้้จาก
การให้้บริิการเป็็นตััวแทนรัับจััดส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ (Freight Forward) เป็็นต้้น

1.	ธุุรกิิจท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
ท่่าเรืือสหไทย ตั้้�งอยู่่�บนถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในทำำ�เลที่่�มีีความสะดวก
ในการขนส่่งสิินค้้าของโรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ ในการขนสิินค้้าทั้้�งการนำำ�เข้้าและส่่งออกมาที่่�ท่่าเรืือสหไทย เนื่่�องจาก
ท่่าเรืือสหไทยอยู่่�ใกล้้กัับสะพานภููมิิพล หรืือ สะพานวงแหวนอุุตสาหกรรมโดยมีีระยะห่่างจากท่่าเรืือสหไทยเพีียงประมาณ
400 เมตร โดยสะพานภููมิิพลและถนนวงแหวนอุุตสาหกรรมสามารถเชื่่�อมการขนส่่งระหว่่างถนนพระรามที่่� 3 ถนนสุุขสวััสดิ์์�
ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย และถนนกาญจนาภิิเษก ซึ่่�งเป็็นบริิเวณที่่�ตั้้�งของโรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ ของกรุุงเทพฯและสมุุทรปราการ
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รููปภาพแสดงที่่�ตั้้�งท่่าเรืือของบริิษััทฯ และถนนสายหลัักที่่�เชื่่�อมต่่อโดยสะพานภููมิิพล

ที่่�มา : บริิษััทฯ

การให้้บริิการของธุุรกิิจท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์สามารถแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภทย่่อยดัังนี้้�
(1) บริิการเทีียบเรืือขนสิินค้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Terminal Handling Service)
(2) บริิการบรรจุุสิินค้้าเข้้า/ถ่่ายสิินค้้าออกจากตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Container Freight Station: CFS)
(3) บริิการซ่่อมบำำ�รุุงตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Container Depot)
(1) บริิการเทีียบเรืือขนสิินค้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Terminal Handling Service)
ท่่าเรืือสหไทยสามารถให้้บริิการเทีียบท่่าได้้ทั้้�งสำำ�หรัับเรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศหรืือเรืือฟีีดเดอร์์ (Feeder) ขนาดประมาณ
1,000 ทีีอีียูู1 และสำำ�หรัับเรืือขนสิินค้้าชายฝั่่�งภายในประเทศหรืือเรืือบาร์์จ (Barge) ขนาดประมาณ 40 - 240 ทีีอีียูู ซึ่่�งใช้้ขนส่่ง
สิินค้้าระหว่่างท่่าเรืือสหไทยและท่่าเรืือแหลมฉบััง นอกจากนี้้� บริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 51 ยัังให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือบาร์์จอีีก 1 ท่่า โดยท่่าเทีียบเรืือดัังกล่่าวอยู่่�บริิเวณทางลงของ
ถนนวงแหวนอุุตสาหกรรมฝั่่�งถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ซึ่่�งอยู่่�ห่่างจากท่่าเรืือของบริิษััทฯ ประมาณ 1.42 กิิโลเมตร สามารถรองรัับ
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ ได้้ประมาณ 240,000 ทีีอีียููต่่อปีี

ท่่าเรืือสหไทย
ท่่าเรืือฟีีดเดอร์์ ขนาดความยาวหน้้าท่่า 170 เมตร และท่่าเรืือบาร์์จ ขนาดความยาวหน้้าท่่าละ 65 เมตร จำำ�นวน 2 ท่่า

ที่่�มา : บริิษััทฯ
หมายเหตุุ: 1TEU หรืือ Twenty-foot equivalent unit เป็็นหน่่วยวััดสากลที่่�มัักนิิยมใช้้ในการอธิิบายขนาดของเรืือขนส่่งตู่่�สิินค้้าคอนเทนเนอร์์หรืือลานเก็็บ
		ตู้้ค� อนเทนนอร์์ ซึ่่ง� 1 TEU จะหมายถึึงขนาดของตู้้ค� อนเทนเนอร์์มาตรฐานที่่มีี� ความยาว 20 ฟุุต (6.1 เมตร) กว้้าง 8 ฟุุต (2.4 เมตร) สููง 8 ฟุุต 6 นิ้้ว�
		 (2.6 เมตร) จำำ�นวน 1 ตู้้�
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ท่่าเรืือบาร์์จของ BBT
ท่่าเรืือบาร์์จ ขนาดความยาวหน้้าท่่า 96 เมตร สามารถจอดเรืือพร้้อมกัันได้้ 2 ลำำ�

ที่่�มา : บริิษััทฯ

(2) บริิการบรรจุุสิินค้้าเข้้า/ถ่่ายสิินค้้าออกจากตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Container Freight Station: CFS)
เป็็นบริิการสำำ�หรัับการรัับสิินค้้าจากผู้้�ส่่งออกสิินค้้า (Shipper) มาบรรจุุใส่่ตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่่�ท่่าเรืือสหไทยเพื่่�อเตรีียมยกขึ้้�น
เรืือขนสิินค้้าสำำ�หรัับผู้้�ส่่งออกสิินค้้าที่่�ไม่่มีีฝ่่ายบรรจุุสิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์เป็็นของตััวเอง โดยส่่วนมากจะเป็็นการให้้บริิการ
ในลัักษณะบรรจุุสิินค้้าของผู้้�ส่่งออกรายเดีียวแบบเต็็มตู้้� (Full Container Load: FCL) สำำ�หรัับการบรรจุุสิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์
เพื่่�อส่่งออก โดยบริิษััทฯ จะเรีียกเก็็บค่่าบริิการจากผู้้�ส่่งออกสิินค้้าหรืือตััวแทนของผู้้�ส่่งออก (Shipping)
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีบริิการสำำ�หรัับผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้า (Consignee) โดยเป็็นบริิการในการเปิิดตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่่�นำำ�มาส่่งที่่�ท่่าเรืือ
ของบริิษััทฯ เพื่่�อนำำ�สิินค้้าออกมาจากตู้้�คอนเทนเนอร์์เพื่่�อจััดเตรีียมให้้ผู้้�นำำ�เข้้ามารัับสิินค้้า โดยมีีทั้้�งการให้้บริิการเปิิด
ตู้้�คอนเทนเนอร์์สำำ�หรัับตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่�่ขนสิินค้้าของผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้าหลายๆ ราย (Consolidated Container) รวมกัันอยู่่�ใน
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ตู้้�เดีียวกััน ซึ่่�งใช้้บริิการขนสิินค้้าแบบไม่่เต็็มตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Less than Container Load / LCL) ซึ่่�งจะมีีสิินค้้า
จากผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้ารายอื่่น� บรรจุุรวมอยู่่�ในตู้้�คอนเทนเนอร์์ด้วย
้ โดยสิินค้้าจะถููกพัักไว้้ในโรงพัักสิินค้้าเพื่่อ� รอผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้าแต่่ละราย
มารัับสิินค้้า และบริิการเปิิดตู้้�คอนเทนเนอร์์ซึ่่�งบรรจุุสิินค้้าของผู้้�นำำ�เข้้าเพีียงรายเดีียว ซึ่่�งผู้้�นำำ�เข้้าจะมารัับสิินค้้าโดยตรงจาก
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Direct) โดยบริิษััทฯ จะเรีียกเก็็บค่่าบริิการจากผู้้�นำำ�เข้้าหรืือตััวแทนของผู้้�นำำ�เข้้า (Shipping)
(3) บริิการซ่่อมบำำ�รุุงตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Container Depot)
เป็็นการให้้บริิการล้้างทำำ�ความสะอาดและซ่่อมแซมตู้้�คอนเทนเนอร์์ เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ในการบรรจุุสิินค้้าเพื่่�อการส่่งออก ทั้้�งนี้้�
ตู้้�คอนเทนเนอร์์เปล่่าสามารถมาได้้ 2 ทาง คืือ
1.	จากการรัับคืืนตู้้�คอนเทนเนอร์์เปล่่าจากผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้า โดยเมื่่�อผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้ามารัับตู้้�คอนเทนเนอร์์เพื่่�อนำำ�ไปเปิิดสิินค้้า
ออกจากตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่่�โรงงานหรืือโกดัังของผู้้�นำำ�เข้้าแล้้ว ผู้้�นำำ�เข้้าจะส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์เปล่่ามาคืืน (Consignee return
container) ที่่�ท่่าเรืือของบริิษััทฯ จากนั้้�นตู้้�คอนเทนเนอร์์เหล่่านี้้�ก็็จะต้้องทำำ�การตรวจสอบทำำ�ความสะอาด และซ่่อมบำำ�รุุง
ก่่อนการนำำ�กลัับไปใช้้ในการบรรจุุสิินค้้าใหม่่ และ
2.	การนำำ�เข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์เปล่่ามาโดยสายเดิินเรืือ (Reposition Container) เนื่่�องจากประเทศไทยเป็็นประเทศ
ที่่�มีีการส่่งออกสิินค้้ามากกว่่าการนำำ�เข้้า ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นจะต้้องมีีการนำำ�เข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์เปล่่ามาเพื่่�อใช้้ในการบรรจุุ
เพื่่�อการส่่งออกโดยเฉพาะ อย่่างไรก็็ตามตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่่�นำำ�เข้้ามานี้้�ก็็ยัังจะต้้องได้้รัับการตรวจสอบและจำำ�เป็็นจะต้้อง
ทำำ�ความสะอาดและซ่่อมบำำ�รุุงก่่อนจึึงจะสามารถนำำ�ไปใช้้บรรจุุสิินค้้าใหม่่ได้้
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2. ธุุรกิิจขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก (In-land Transportation)
ธุุรกิิจขนส่่งทางบกของบริิษััทฯ เป็็นบริิการเสริิมจากธุุรกิิจให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือของบริิษััทฯ เพื่่�อตอบโจทย์์การเป็็นผู้้�ให้้บริิการ
อย่่างครบวงจร (Logistic Solution Provider) โดยบริิษััทฯ มีีให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ในบริิเวณท่่าเรืือแหลมฉบัังระหว่่าง
โรงงานหรืือโกดัังสิินค้้าของผู้้�ส่่งออกหรืือผู้้�นำำ�เข้้าและท่่าเรืือแหลมฉบััง และบริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ในบริิเวณท่่าเรืือสหไทย
ระหว่่างโรงงานหรืือโกดัังสิินค้้าของผู้้�ส่่งออกหรืือผู้้�นำำ�เข้้าและท่่าเรืือสหไทย นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีการให้้บริิการขนส่่ง
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ ไป-กลัับท่่าเรืือแหลมฉบัังผ่่านทางรถบรรทุุกโดยเริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2559 เป็็นต้้นมา เพื่่�อเป็็นทางเลืือก
ให้้แก่่ลููกค้้าและเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นในการให้้บริิการสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ต้้องการความรวดเร็็วในการขนส่่ง

3. ธุุรกิิจพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า
บริิษััทฯ มีีการให้้บริิการลานพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์ในเขตปลอดอากร (Free zone yard) ซึ่่�งผู้้�ใช้้บริิการหลัักในปััจจุุบัันคืือ
ผู้้�ผลิิตรถยนต์์รายใหญ่่รายหนึ่่�ง (เมอร์์เซเดส เบนซ์์) โดยผู้้�ผลิิตรถยนต์์รายดัังกล่่าวใช้้สำำ�หรัับการจััดเก็็บชิ้้�นส่่วนรถยนต์์ที่่�นำำ�เข้้า
มาเพื่่�อมาประกอบรถยนต์์ในประเทศไทย โดยจะเก็็บชิ้้�นส่่วนรถยนต์์เหล่่านี้้�ไว้้ในเขตปลอดอากรเพื่่�อบริิหารจััดการภาษีีอากรจาก
การนำำ�เข้้าชิ้้น� ส่่วนรถยนต์์ โดยจะทำำ�พิธีีก
ิ ารศุุลกากรและชำำ�ระอากร (Customs Clearance) ก็็ต่อ่ เมื่่อ� โรงงานผลิิตรถยนต์์จะทำำ�การ
เบิิกชิ้้�นส่่วนเหล่่านี้้�ไปใช้้
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีคลัังสิินค้้าปกติิ (General Warehouse) ซึ่่�งอยู่่�ในบริิเวณท่่าเรืือของบริิษััทฯ แต่่ไม่่ได้้อยู่่�ในเขตปลอดอากร ซึ่่�งมีี
พื้้�นที่่เ� ช่่ารวมประมาณ 20,766 ตารางเมตร โดยให้้บริิการจััดเก็็บสิินค้้าทั่่ว� ไปสำำ�หรัับผู้้�ที่ม่� าขอเช่่าคลัังสิินค้้าของบริิษััทฯ เพื่่อ� ใช้้เก็็บ
สิินค้้าทั่่�วไป หรืือสำำ�หรัับใช้้เก็็บสิินค้้าเพื่่�อเป็็นศููนย์์กระจายสิินค้้า (Distribution Center) โดยลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการดัังกล่่าวของบริิษััทฯ
เช่่น ผู้้�ผลิิตผงโอวัันติิน กระป๋๋อง อุุปกรณ์์ก่่อสร้้าง เป็็นต้้น

4. ธุุรกิิจบริิการเกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ
บริิการเกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ ของบริิษััทฯ ประกอบไปด้้วย
1)	การให้้บริิการเป็็นตััวแทนของผู้้�ส่่งสิินค้้า (Freight Forwarder) โดยบริิษััทฯ จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกลางในการจััดหาตาราง
เวลา(Slot) สำำ�หรัับการขนส่่งสิินค้้าที่่�เหมาะสมแก่่ช่่วงเวลาการขนส่่งสิินค้้าของผู้้�ส่่งออกสิินค้้า โดยบริิษััทฯ จะรวบรวม
ความต้้องการในการขนส่่งสิินค้้าของผู้้�ส่่งออกหลายๆ รายเพื่่�อนำำ�ไปซื้้�อระวางเรืือจากสายการเดิินเรืือต่่างๆ เพื่่�อให้้ได้้
ส่่วนลดจากปริิมาณการซื้้�อ (Volume Discount) และเป็็นการใช้้ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับสายการเดิินเรืือต่่างๆ ของบริิษััทฯ
ในการต่่อรองขอซื้้�อระวางเรืือในราคาที่่�ดีีที่่�สุุดเพื่่�อนำำ�มาขายต่่อให้้แก่่ผู้้�ส่่งออกสิินค้้า เช่่น STS
2)	การให้้เช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานแก่่ตััวแทนสายการเดิินเรืือ (Agent) หรืือผู้้�ให้้บริิการช่่วง (Subcontractor) เพื่่�อเป็็นสำำ�นัักงาน
ในการปฏิิบััติิงานภายในท่่าเรืือของบริิษััทฯ
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การตลาดและการแข่่งขััน
กลยุุทธในการแข่่งขัันของบริิษััทฯ

1. ผู้้�นำำ�ในด้้านการบริิการแบบครบวงจรอย่่างมีีคุุณภาพ
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพของการบริิการ โดยมองถึึงปััญหาของลููกค้้าเป็็นที่่�ตั้้�ง เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาและออกแบบ
การให้้บริิการที่่�ตอบโจทย์์ด้้านโลจิิสติิกส์์ ให้้กัับลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร โดยเป็็นการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์สำำ�หรัับ
เรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศและเรืือขนส่่งสิินค้้าภายในประเทศ รวมทั้้�งบริิการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น บริิการบรรจุุสิินค้้าเข้้า
ตู้้�คอนเทนเนอร์์และนำำ�สิินค้้าออกจากตู้้�คอนเทนเนอร์์ (CFS : Container Freight Station) บริิการซ่่อมบำำ�รุุงตู้้�คอนเทนเนอร์์
(Container Depot) และบริิการคลัังสิินค้้า เป็็นต้้น
2. สถานที่่�ตั้้�งของท่่าเรืือที่่�ถืือเป็็นจุุดศููนย์์กลางด้้านโลจิิสติิกส์์
ทำำ�เลที่่�ตั้้�งของท่่าเรืือสหไทย ถืือเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญต่่อการตััดสิินใจในการใช้้บริิการของลููกค้้า นอกเหนืือไปจากปััจจััยด้้าน
ราคาค่่าบริิการ และเครื่่�องมืือและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�ทัันสมััยในท่่าเรืือ (Facility) ซึ่่�งที่่�ตั้้�งท่่าเรืือควรจะอยู่่�ในบริิเวณ
ที่่�สะดวกแก่่การขนส่่งระหว่่างท่่าเรืือและบริิเวณโรงงานของลููกค้้าเพื่่�อประหยััดเวลาและลดต้้นทุุนด้้านโลจิิสติิกส์์ โดยตั้้�งอยู่่�
ใกล้้กัับสะพานภููมิิพลหรืือสะพานวงแหวนอุุตสาหกรรม เป็็นจุุดเชื่่�อมการขนส่่งระหว่่างถนนพระรามที่่� 3 ถนนสุุขสวััสดิ์์�
ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย และถนนกาญจนาภิิเษก ซึ่ง่� เป็็นบริิเวณที่่ตั้้� ง� ของโรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ ของกรุุงเทพฯ และสมุุทรปราการ
อีีกทั้้�งยัังเป็็นทำำ�เลที่่�สะดวกต่่อการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างนิิคมอุุตสาหกรรมในบริิเวณรอบนอกกรุุงเทพฯ และปริิมณฑลมายััง
ท่่าเรืือสหไทยผ่่านถนนสายหลััก เช่่น ถนนกาญจนาภิิเษก ซึ่่�งสามารถเชื่่�อมต่่อไปยัังนิิคมอุุตสาหกรรมที่่�อยู่่�ในเขตตอนเหนืือ
ของกรุุงเทพฯ ปทุุมธานีี นนทบุุรีี และพระนครศรีีอยุุทธยา เช่่น 1. นิิคมอุุตสาหกรรมนวนคร 2. นิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน
3. นิิคมอุุตสาหกรรมลาดกระบััง 4. นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน 5. นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู 6. นิิคมอุุตสาหกรรมบางพลีี
7. นิิคมอุุตสาหกรรมบางกะดีี
3. การรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า โดยบริิษััทฯ มีีแผนกการตลาด (Marketing) เข้้าเยี่่�ยมลููกค้้า และ
รายงานประสิิทธิิผลการให้้บริิการของท่่าเรืือสหไทยให้้ลููกค้้าทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ และมีีแผนกบริิการลููกค้้า (Customer Service)
ที่่�มีีความเอาใจใส่่ใกล้้ชิิดกัับลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี โดยสิ่่�งที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นส่่งเสริิมและเน้้นย้ำำ��แก่่แผนกบริิการลููกค้้าของบริิษััทฯ คืือ
ความรัักในงานบริิการ (Service mind) โดยให้้ความสำำ�คััญกัับความพึึงพอใจของลููกค้า้ เป็็นอัันดัับแรกรัับฟัังปััญหาและความต้้องการ
เพื่่อ� ช่่วยพััฒนาและลดต้้นทุุนที่่สู� ญู เสีีย เพราะเราเชื่่อ� ว่่าถ้้าลููกค้า้ มีีการพััฒนาเติิบโตนั่่น� หมายถึึงว่่า บริิษััทฯ ก็็จะเติิบโตควบคู่่�ไปด้้วย
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้สำำ�รวจความพึึงพอใจในการให้้บริิการของลููกค้้าในด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ ด้้านคุุณภาพการให้้บริิการ
ด้้านการส่่งมอบการบริิการ ด้้านบริิการ ด้้านเทคโนโลยีี และด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนและ
สรุุปผลเป็็นรายไตรมาส เพื่่�อนำำ�ผลที่่�ได้้มาปรัับปรุุงและพััฒนาการให้้บริิการของบริิษััทฯ โดยกำำ�หนดเป้้าหมายความพึึงพอใจ
ในการให้้บริิการของลููกค้้าไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 ซึ่่�งจากการสำำ�รวจสามารถสรุุปผลความพึึงพอใจของลููกค้้าโดยรวม คิิดเป็็น
ร้้อยละ 84.22 ดัังนี้้�

87.22

ด้้านคุุณภาพ
การให้้บริิการ

83.95

85.26

83.30

81.39

ด้้านการส่่งมอบ
การบริิการ

ด้้าน
การบริิการ

ด้้าน
เทคโนโลยีี

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และความปลอดภััย
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กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
บริิษััทฯ มีีลููกค้า้ ที่่ห� ลากหลายโดยกลุ่่�มลููกค้า้ ของบริิษััทฯ สามารถแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทคืือ (1) กลุ่่�มลููกค้า้ ที่่เ� ป็็นสายการเดิินเรืือ
ขนาดใหญ่่ และ (2) กลุ่่�มผู้้�นำำ�เข้้าและผู้้�ส่ง่ ออก โดยสััดส่่วนรายได้้ของบริิษััทฯ จะมาจากกลุ่่�มลููกค้า้ ที่่เ� ป็็นสายการเดิินเรืือขนาดใหญ่่
ประมาณร้้อยละ 65 และมาจากกลุ่่�มผู้้�นำำ�เข้้าและผู้้�ส่ง่ ออกประมาณร้้อยละ 35 ของรายได้้จากการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทฯ ที่่�เป็็นสายการเดิินเรืือขนาดใหญ่่ของบริิษััทฯ เป็็นสายการเดิินเรืือระหว่่างประเทศชั้้�นนำำ�ของโลก เช่่น
สายเรืือเมอส์์ก ไลน์์ (Maersk Line) สายการเดิินเรืือ MSC (Mediterranean Shipping Company) สายเรืือ Ocean Network
Express (ONE) สายเรืือ CMA CGM สายเรืือเอเวอร์์กรีีน (Evergreen Line) สายเรืือ SITC Container Lines สายเรืือฮุุนได
(Hyundai Merchant Marine Line) เป็็นต้้น โดยลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�จะมีีทั้้�งลููกค้้าสายเรืือประจำำ�เส้้นทางที่่�มีีกรุุงเทพฯ เป็็นจุุดหมายหนึ่่�ง
ของสายเรืือ ซึ่่�งลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�จะมีีตารางเวลาประจำำ�ในการเข้้ามาใช้้บริิการท่่าเรืือของบริิษััทฯ และเรืือที่่�เข้้ามาใช้้บริิการจะเป็็น
เรืือขนส่่งสิินค้้าประเภทเรืือฟีีดเดอร์์ และลููกค้้ากลุ่่�มสายเรืือที่่�ใช้้บริิการเรืือบาร์์จของบริิษััทฯ ในการเชื่่�อมต่่อกัับท่่าเรืือแหลมฉบััง
สำำ�หรัับการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางน้ำำ��
ในส่่วนของกลุ่่�มลููกค้้าที่่�เป็็นผู้้�นำำ�เข้้าจะเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีโรงงานหรืือโกดัังสิินค้้าอยู่่�บนถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย เช่่น กลุ่่�มโรงงาน
ประกอบรถยนต์์ กลุ่่�มโรงงานผลิิตเหล็็ก กลุ่่�มผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้าสำำ�หรัับนำำ�มาขายในประเทศ ซึ่่�งกลุ่่�มลููกค้้าเหล่่านี้้�เป็็นกลุ่่�มลููกค้้า
ที่่�ขนสิินค้้านำำ�เข้้าเพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบหรืือชิ้้�นส่่วนในการผลิิตหรืือประกอบ หรืือการนำำ�เข้้าสิินค้้าเพื่่�อนำำ�มากระจายสิินค้้า
ในประเทศไทย
ในส่่วนของกลุ่่�มลููกค้้าส่่งออกที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ จะเป็็นกลุ่่�มผู้้�ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตร โดยสิินค้้าที่่�สำำ�คััญซึ่่�งใช้้ท่่าเรืือ
ของบริิษััทฯ ในการส่่งออกสิินค้้าจะเป็็นสิินค้้าประเภทแป้้งมัันสำำ�ปะหลััง ข้้าว น้ำำ��ตาล

ส่่วนแบ่่งทางการตลาด
ส่่วนแบ่่งทางการตลาด (market share) สำำ�หรัับท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ในพื้้�นที่่�เขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑลโดยวััดจากปริิมาณ
การขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ผ่่านท่่า (Container Throughput) สำำ�หรัับในปีี 2563 มีีท่่าเรืือกรุุงเทพจะเป็็นท่่าเรืือที่่�มีีส่่วนแบ่่ง
ทางการตลาดมากที่่สุ� ดุ โดยจากข้้อมููลสถิิติเิ ผยแพร่่ของการท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย ท่่าเรืือกรุุงเทพมีีปริิมาณการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์
ผ่่านท่่ารวม ในปีี 2563 ประมาณ 1.42 ล้้านทีีอีียูู เนื่่อ� งจากเป็็นท่่าเรืือที่่มีีข
� นาดใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในพื้้�นที่่เ� ขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ทั้้�งนี้้�
หากพิิจารณาเฉพาะท่่าเรืือที่่�ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทเอกชน ท่่าเรืือสหไทยจะเป็็นท่่าเรืือที่่�มีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดสููงที่่�สุุดในพื้้�นที่่�
เขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล โดยคาดว่่าท่่าเรืือสหไทยมีีส่่วนแบ่่งทางการตลาด สำำ�หรัับปริิมาณการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ระหว่่าง
ประเทศผ่่านท่่า (International Throughput) ทั้้�งหมดในปีี 2563 ประมาณร้้อยละ 28.30 ของปริิมาณการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์
ผ่่านท่่าทั้้�งหมดโดยไม่่รวมท่่าเรืือกรุุงเทพ

ภาวะอุุตสาหกรรม
ภาพรวมของอุุ ตส าหกรรมท่่ า เทีียบเรืือสิิ น ค้้ า ตู้้�คอนเทนเนอร์์จะเติิบโตตามการเติิบโตของอุุตสาหกรรมการขนส่่ง สิิ น ค้้ า
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางเรืือ โดยปััจจุบััุ นการขนส่่งสิินค้้าผ่่านตู้้�คอนเทนเนอร์์ได้้รัับความนิิยมเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เนื่่อ� งจากการขนส่่ง
ผ่่านตู้้�คอนเทนเนอร์์ทำำ�ให้้การขนส่่งมีีประสิิทธิิภาพเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน (Standardization) ถึึงแม้้ว่่าลัักษณะสิินค้้าที่่�ขนส่่ง
จะแตกต่่างกัันซึ่่�งทำำ�ให้้การขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศและการขนส่่งสิินค้้าที่่�หลากหลายช่่องทาง อาทิิ ทางเรืือ ทางรถบรรทุุก
และทางรถไฟ สามารถขนส่่งเชื่่�อมโยงต่่อกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Intermodal Transportation) สามารถวางแผนการส่่งมอบ
สิินค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ตลอดจนช่่วยบริิหารจััดการต้้นทุุนทางการเงิินที่่�ต้้องใช้้ในการผลิิตสิินค้้าที่่�จะต้้องส่่งมอบ
ในปริิมาณคราวละมากๆ ตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า เนื่่�องจากสามารถทยอยผลิิตและส่่งมอบได้้
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ปริิมาณตู้้�คอนเทนเนอร์์สิินค้้าผ่่านเข้้าออกท่่าเรืือ
(Container Throughput) ของประเทศไทย

ล้้าน TEU

ล้้าน TEU

ปริิมาณตู้้�คอนเทนเนอร์์สิินค้้าผ่่านเข้้าออกท่่าเรืือ
(Container Throughput) ทั่่�วโลก

ที่่�มา : World Bank

ที่่�มา : CEIC Data

ความพยายามพััฒนาประเทศไทยให้้เป็็นศููนย์์กลางด้้านโลจิิสติิกส์์ของอาเซีียนมีีให้้เห็็นอย่่างเป็็นรููปธรรมทั้้�งจากการผลัักดัันของ
ภาครััฐบาลและภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลัักดัันที่่ม� าจากภาครััฐบาลในหลายๆ ด้้าน เช่่น การส่่งเสริิมผ่่านมาตรการทางด้้านภาษีี
โดยการให้้สิิทธิิพิิเศษทางด้้านภาษีีแก่่สำำ�นัักงานใหญ่่ข้้ามประเทศ (International Headquarter : IHQ) และบริิษััทการค้้าระหว่่าง
ประเทศ (International Trading Center : ITC) ที่่จัั� ดตั้้�งในประเทศไทย หรืือการส่่งเสริิมด้้านการลงทุุนจากภาครััฐในโครงสร้้างพื้้�นฐาน
เพื่่�อให้้ประเทศไทยมีีความพร้้อมในการเป็็นศููนย์์กลางโลจิิสติิกส์์ของภููมิิภาค เช่่น โครงการรถไฟรางคู่่�และรถไฟความเร็็วสููง
ที่่�สามารถเชื่่�อมระเบีียงเศรษฐกิิจตะวัันออก-ตะวัันตก (East - West Economic Corridor - EWEC) และเหนืือ-ใต้้ (North - South
Economic Corridor : NSEC) รวมไปถึึงแผนเปิิดเส้้นทางการค้้าระหว่่างอาเซีียนกัับจีีนตอนใต้้และกลุ่่�มประเทศลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง
ตอนบนผ่่านท่่าเรืือเชีียงแสน และแผนพััฒนาท่่าอากาศยานอู่่�ตะเภาให้้เป็็นท่่าอากาศยานเชิิงพาณิิชย์์แห่่งที่่� 3 เพื่่�อเป้้าหมาย
ในการเป็็นศููนย์์กลางเส้้นทางเศรษฐกิิจอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง (GMS Economic Corridors) ของประเทศไทย
ปััจจััยด้้านการลงทุุนของภาคเอกชนทั้้�งจากในประเทศและต่่างประเทศเป็็นอีีกปััจจััยสำำ�คััญหนึ่่�งจากแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนา
อุุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปีี พ.ศ. 2560 - 2579 ของกระทรวงอุุตสาหกรรม (โมเดลการพััฒนาประเทศไทย 4.0) โดย
ตั้้�งเป้้าหมายให้้เศรฐกิิจไทยถููกขัับเคลื่่�อนด้้วยภาคอุุตสาหกรรมไทย โดยตั้้�งเป้้าหมายให้้มีีอััตราการเติิบโตของผลิิตภััณฑ์์
มวลรวม (GDP) เฉลี่่�ยไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 4.5 ต่่อปีี และการส่่งออกขยายตััวเฉลี่่�ยร้้อยละ 8 ต่่อปีี ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าการส่่งออกยัังเป็็น
ตััวขัับเคลื่อ่� นหลัักในการขยายตััวทางเศรษฐกิิจของประเทศไทยตามแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศไทยสำำ�หรัับระยะ 20 ปีีข้า้ งหน้้า
โดยจะมาจากการลงทุุนในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเป้้าหมายใหม่่ 10 กลุ่่�มที่่�จะนำำ�ประเทศไทยไปสู่่�การเติิบโตสููงอีีกครั้้�ง (S-curve)
ซึ่่�งการลงทุุนในอุุตสาหกรรมเป้้าหมายดัังกล่่าวจะช่่วยเพิ่่�มปริิมาณการส่่งออกสิินค้้าของประเทศไทยและจะนำำ�มาซึ่่�งการเติิบโต
ของการนำำ�เข้้าด้้วย เนื่่�องจากมีีการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบมาใช้้ผลิิตสิินค้้ามากขึ้้�น โดยการเติิบโตของปริิมาณการนำำ�เข้้าและปริิมาณ
การส่่งออกจะส่่งผลดีีต่่อธุุรกิิจการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศและธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ รวมถึึงธุุรกิิจให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือ
ขนส่่งสิินค้้าด้้วย
รููปภาพแสดงที่่�ตั้้�งท่่าเรืือของบริิษััทฯ และถนนสายหลัักที่่�เชื่่�อมต่่อโดยสะพานภููมิิพล

ที่่�มา : บริิษััทฯ
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ และแนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง สรุุปดัังนี้้�

1.	ความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท โดยรวม
1.1 ความเสี่่�ยงจากการที่่�อาจไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุสััญญาเช่่าที่่�ดิินซึ่่�งใช้้ประกอบธุุรกิิจ
พื้้�นที่่หลัักสำ
� ำ�หรัับประกอบกิิจการท่่าเรืือสหไทยของบริิษััทฯ ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นที่่ที่� บ่� ริิษััทฯ ทำำ�การเช่่าที่่ดิ� นิ จากบุุคคลอื่่น� ซึ่่ง� หากสััญญา
เช่่าหมดอายุุ และบริิษััทฯ ไม่่สามารถเจรจาเพื่่�อต่่อสััญญาได้้หรืือบริิษััทฯ ถููกยกเลิิกสััญญา อาจส่่งผลกระทบทำำ�ให้้บริิษััทฯ
ไม่่สามารถให้้บริิการแก่่ลููกค้้าได้้ ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ โดยพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ของท่่าเรืือสหไทย
ตั้้ง� อยู่่�บนที่่ดิ� นิ ที่่ทำ� �ก
ำ ารเช่่า ดัังนั้้น� บริิษััทฯ จึึงได้้เจรจาขยายระยะเวลาการเช่่าที่่ดิ� นิ ที่่บ� ริิษััทฯ ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
รููปภาพแสดงพื้้�นที่่�ภายในท่่าเรืือสหไทย

ที่่�มา : ภาพถ่่ายทางอากาศจาก Google Map

พื้้�นที่่�หมายเลข 1		

: บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการเจรจาเพื่่�อต่่ออายุุสััญญาออก ไปจนถึึง 31 ธัันวาคม 2580 กัับเจ้้าของ
ที่่�ดิินเรีียบร้้อยแล้้ว
พื้้�นที่่�หมายเลข 2		
: บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการต่่ออายุุสััญญาเช่่า ครั้้�งที่่� 1 ออกไปจนถึึง 30 มิิถุุนาย 2565 เรีียบร้้อยแล้้ว
โดยกำำ�หนดให้้ต่่ออายุุสััญญาเช่่าได้้ครั้้�งละ 3 ปีี ไม่่เกิิน 2 ครั้้�ง(สิ้้�นสุุดปีี 2568)
พื้้�นที่่�หมายเลข 3		
: บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการต่่ออายุุสััญญาเช่่า ครั้้ง� ที่่� 1 ออกไปจนถึึง 30 มิิถุนุ ายน 2565 เรีียบร้้อยแล้้ว
โดยกำำ�หนดให้้ต่่ออายุุสััญญาเช่่าได้้ครั้้�งละ 3 ปีีไม่่เกิิน 2 ครั้้�ง (สิ้้�นสุุดปีี 2568)
พื้้�นที่่�หมายเลข 4		
: บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการเจรจาเพื่่�อต่่ออายุุสััญญาออกไปจนถึึง 30 พฤศจิิกายน 2575 กัับเจ้้าของ
ที่่�ดิินเรีียบร้้อย
พื้้�นที่่�หมายเลข 5 (บางส่่วน) : 	จะหมดอายุุสััญญาเช่่าในปีี 2565

32

รายงานประจำำ�ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ถึึงแม้้ว่า่ ภายหลัังการเจรจาต่่อสััญญาครบถ้้วนทุุกแปลง ที่่ดิ� นิ ตามหมายเลขที่่� 2, 3 และ 5 จะเป็็นแปลงที่่มีี� อายุุตามสััญญาเช่่า
น้้อยที่่�สุุด แต่่บริิษััทฯ ก็็สามารถเจรจาต่่อสััญญาเช่่าที่่�ดิินสำำ�หรัับที่่�ดิินหมายเลขที่่� 2 และ 3 กัับเจ้้าของที่่�ดิินได้้มาโดยตลอด
สำำ�หรัับที่่ดิ� นิ หมายเลข 2 นั้้น� ใช้้สำำ�หรัับประกอบกิิจการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือบาร์์จ ในกรณีีที่่บ� ริิษััทฯ ไม่่สามารถต่่ออายุุสััญญาเช่่า
ดัังกล่่าวได้้ บริิษััทฯ สามารถย้้ายการให้้บริิการเรืือบาร์์จไปที่่ท่� า่ เรืือบาร์์จของบริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มินิ อล จำำ�กััด (“BBT”) ได้้
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 51) ซึ่่�งพื้้�นที่่�ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจท่่าเรืือบาร์์จของ BBT เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เป็็น
กรรมสิิทธิ์์�ของ BBT โดยพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวอยู่่�บริิเวณใกล้้เคีียงกัับท่่าเรืือสหไทย โดยอยู่่�ห่่างจากท่่าเรืือสหไทยประมาณ 1.9 กิิโลเมตร
อีีกทั้้�งในปััจจุุบััน ทีีมงาน บุุคลากร และเครื่่�องมืือสำำ�หรัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมของท่่าเรืือสหไทยใน Terminal 1 (ท่่าเรืือฟีีดเดอร์์)
และ Terminal 2 (ท่่าเรืือบาร์์จ) มีีการแบ่่งแยกกัันอยู่่�แล้้ว ซึ่่�งหากย้้ายกิิจกรรมเรืือบาร์์จไปที่่� BBT ก็็จะต้้องทำำ�การย้้ายบุุคลากร
และเครื่่�องมืือสำำ�หรัับกิิจกรรมเรืือบาร์์จตามไปทั้้�งหมดด้้วย นอกจากนี้้� พื้้�นที่่�การดำำ�เนิินงานของท่่าเรืือสหไทย ท่่าเรืือ BBT และ
BCDS ตั้้ง� อยู่่�ในบริิเวณเดีียวกััน โดยมีีระยะห่่างกัันไม่่เกิิน 2 กิิโลเมตร ดัังนั้้น� กรณีีเกิิดเหตุุดัังกล่่าวก็็จะทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนในการปฏิิบััติงิ าน
ไม่่แตกต่่างจากเดิิมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� อาจมีีผลกระทบด้้านรายได้้เนื่่�องจากบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 51 ใน BBT โดยในอนาคต
บริิษััทฯ จะจำำ�กััดการทำำ�สััญญาระยะสั้้�น ที่่�น้้อยกว่่า 3 ปีี และมีีนโยบายในการจััดซื้้�อที่่�ดิิน โดยมุ่่�งเน้้นที่่�จะจััดหาที่่�ดิินที่่�มีีศัักยภาพ
และสามารถนำำ�มาพััฒนาโครงการลงทุุนได้้ทัันทีี เพื่่�อเป็็นการขยายกิิจการในอนาคต
1.2 ความเสี่่�ยงจากการสููญเสีียกลุ่่�มลููกค้้าสายการเดิินเรืือซึ่่�งเป็็นลููกค้้ากลุ่่�มหลััก
บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือพาณิิชย์์ โดยลููกค้้าส่่วนใหญ่่มาจากลููกค้้าที่่�เป็็นสายการเดิินเรืือระหว่่างประเทศ
โดยรายได้้จากลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�คิิดเป็็นสััดส่่วนรายได้้ประมาณร้้อยละ 65 ของรายได้้ทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ดัังนั้้�น ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�
จึึงมีีอำำ�นาจต่่อรองกัับบริิษััทฯ ค่่อนข้้างมาก และแนวการทำำ�ธุุรกิิจโดยปกติิในอุุตสาหกรรม (Business Norm) จะไม่่ทำำ�
สััญญาระยะยาว ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงต้้องกระจายความเสี่่�ยงโดยสร้้างพัันธมิิตรกัับสายเดิินเรืือต่่างๆ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ
ไม่่ต้้องพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่รายใดเพีียงรายเดีียว โดยปััจจุุบัันลููกค้้ากลุ่่�มสายการเดิินเรืือขนาดใหญ่่ของบริิษััทฯ มีีประมาณ
5 สายเรืือ ได้้แก่่ สายเรืือเมอส์์ก ไลน์์ (Maersk Line) สายการเดิินเรืือ MSC (Mediterranean Shipping Company) สายเรืือ
Ocean Network Express (ONE) สายเรืือ CMA CGM สายเรืือเอเวอร์์กรีีน (Evergreen Line) สายเรืือ SITC Container
Lines สายเรืือฮุุนได (Hyundai Merchant Marine Line) ซึ่่�งบริิษััทฯ จะหาลููกค้้าสายเรืืออื่่�นเพิ่่�มเติิมอีีก พร้้อมทั้้�งบริิษััทฯ
มุ่่�งเน้้ น ถึึงกลยุุ ทธ์์ ใ นการรัักษาความสััมพัันธ์์ ที่่� ดีีกัั บลูู กค้้ า โดยพััฒนาบริิ ก ารของบริิ ษััทฯให้้ มีี ความยืืดหยุ่่�นตรงความ
ต้้ อ งการของลูู กค้้ า แต่่ ล ะกลุ่่�มอยู่่�เสมอ อีีกทั้้� ง พััฒนาประสิิ ทธิิ ภาพในการดำำ� เนิิ น งานและขั้้� น ตอนการดำำ� เนิิ น งานให้้ เ ป็็ น
มาตรฐานสากล และเพิ่่�มบริิการให้้ครบวงจรเพื่่�อให้้บริิการของบริิษััทฯ มีีความแตกต่่างจากท่่าเรืืออื่่�นๆ ซึ่่�งปััจจััยเหล่่านี้้�
จะทำำ�ให้้ลููกค้้ากลุ่่�มดัังกล่่าวมีี Loyalty ต่่อบริิษััทฯ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีรายได้้จากลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�นำำ�เข้้าและผู้้�ส่่งออก
อีีกประมาณร้้อยละ 35 ของรายได้้ทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ซึ่่�งลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�เป็็นลููกค้้าที่่�มีีการกระจายตััวจำำ�นวนหลายราย โดยบริิษััทฯ
ไม่่ต้้องพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งหรืือกลุ่่�มลููกค้้าใดกลุ่่�มหนึ่่�งโดยเฉพาะ
1.3 ความเสี่่�ยงจากเสถีียรภาพของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
บริิษััทฯ ได้้มีีการนำำ�ระบบสารสนเทศเข้้ามาใช้้ในการบริิหารจััดการลานวางตู้้�คอนเทนเนอร์์ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการดำำ�เนิินงาน
และลดต้้นทุุนในการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ โดยระบบดัังกล่่าวครอบคลุุมตั้้�งแต่่กระบวนการรัับหรืือส่่งมอบตู้้�สิินค้้าและระบุุ
ตำำ�แหน่่งวางตู้้�สิินค้้าในลานวางตู้้�คอนเทนเนอร์์ ซึ่่�งถืือเป็็นหััวใจหลัักของการปฏิิบััติิงานภายในท่่าเรืือของบริิษััทฯ หากระบบ
เกิิดความผิิดพลาดหรืือไม่่สามารถใช้้การได้้ อาจส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ หยุุดชะงััก ดัังนั้้น� บริิษััทฯ จึึงได้้จััดให้้มีีระบบ
สำำ�รองข้้อมููลที่่เ� พีียงพอและมีีประสิิทธิภิ าพเพื่่อ� ป้้องกัันความเสีียหายของข้้อมููล รวมทั้้�งจััดให้้มีีการพััฒนา ซ่่อมแซม และบำำ�รุงุ รัักษา
ระบบสารสนเทศของบริิษััทฯ ให้้มีีเสถีียรภาพอยู่่�เสมอ
1.4 ความเสี่่�ยงจากการส่่งมอบสิินค้้าให้้ลููกค้้าไม่่ทัันตามกำำ�หนดเวลา
การจองตู้้� (Booking) โดยทั่่�วไปจะระบุุชื่่�อเรืือแม่่ วัันที่่�เรืือเข้้าและวัันที่่�เรืือออก และวัันกำำ�หนดส่่งตู้้�สิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้า หากบริิษััทฯ
ส่่งมอบสิินค้้าไม่่ทัันตามกำำ�หนดเวลา บริิษััทฯ อาจต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในการขนส่่งสิินค้้าโดยช่่องทางอื่่�น ซึ่่�งอาจกระทบต่่อรายได้้
และกำำ�ไรของบริิษััท และอาจส่่งผลเสีียต่่อชื่่�อเสีียงและความไว้้วางใจจากลููกค้้ารายอื่่�นๆ ทำำ�ให้้เสีียโอกาสทางธุุรกิิจในอนาคตได้้
ซึ่่�งการส่่งมอบตู้้�สิินค้้าไม่่ทัันเวลาเกิิดขึ้้�นได้้จากหลายสาเหตุุ เช่่น การบริิหารจััดการเวลาในการเทีียบเรืือสิินค้้าผิิดพลาด
ทำำ�ให้้เรืือสิินค้้าบางส่่วนต้้องจอดรอเพื่่�อทำำ�การขนสิินค้้าเป็็นเวลานาน หรืืออาจเกิิดจากปััจจััยภายนอกที่่�บริิษััทฯ ไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ เช่่น เกิิดความล่่าช้้าจากการขนส่่งตู้้�สิินค้้าทางเรืือบาร์์จที่่�ท่่าเรืือแหลมฉบััง เนื่่�องจากท่่าเรืือแหลมฉบัังจะให้้บริิการ
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เทีียบเรืือขนสิินค้้าแบบมาก่่อนได้้ก่อ่ น (First come First serve) ซึ่ง่� ทำำ�ให้้การคาดการณ์์เวลาในการขนสิินค้้าจากท่่าเรืือแหลมฉบััง
มาที่่�ท่่าเรืือสหไทยมีีความไม่่แน่่นอน ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว บริิษััทฯ จึึงพััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่�อใช้้
ในการบริิหารจััดการลานวางตู้้�สิินค้้า เพื่่อ� ลดระยะเวลาการค้้นหาตู้้�สิินค้้าเพื่่อ� ให้้สามารถปฏิิบััติงิ านขนย้้ายตู้้�คอนเทนเนอร์์ไปขึ้้น� เรืือ
ได้้รวดเร็็วขึ้้น� และมีีระบบในการวางแผนการเทีียบเรืือขนสิินค้้าที่่มีี� ความยืืดหยุ่่�นสามารถปรัับเปลี่่ย� นได้้ตามสถานการณ์์เฉพาะหน้้า
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1.5 ความเสี่่�ยงจากการต้้องพึ่่�งพิิงพนัักงานปฏิิบััติิงานที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะ
เนื่่อ� งจากบริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจท่า่ เทีียบเรืือซึ่ง่� ต้้องใช้้บุคุ ลากรที่่มีี� ความเชี่่ยว
� ชาญเฉพาะในการปฏิิบััติงิ าน ซึ่ง่� บริิษััทฯ ต้้องใช้้เวลา
ในการพััฒนาทัักษะพนัักงานให้้มีีความเชี่่�ยวชาญสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานในท่่าเรืืออย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงจากการ
ที่่�จำำ�นวนบุุคลากรที่่�มีีทัักษะดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ หรืืออาจถููกแย่่งบุุคลากรไปโดยคู่่�แข่่งที่่�ประกอบกิิจการท่่าเรืือรายอื่่�น ทั้้�งนี้้�
บริิษััทฯ มีีนโยบายการบริิหารทรััพยาบุุคคลและแรงงานสััมพัันธ์์เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งดัังกล่่าว เช่่น การพิิจารณาค่่าจ้้างและค่่าตอบแทน
แก่่พนัักงานโดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของตำำ�แหน่่งงาน ค่่าจ้้างแรงงาน ในตลาดเมื่่อ� เทีียบกัับบริิษััทอื่่น� และมีีขั้้�นตอน
การประเมิินผลงานของพนัักงานอย่่างเป็็นระบบเพื่่�อให้้พนัักงานได้้รัับค่่าตอบแทนเหมาะสมกัับความสามารถและทัักษะของ
พนัักงานแต่่ละคน นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีนโยบายการพััฒนาบุุคลากรซึ่่�งบริิษััทฯ จะให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาความรู้้�
ความสามารถของพนัักงาน โดยเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากรของบริิษััทฯ ให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลโดยมีีการ
ฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรในทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนของบริิษััทฯ สามารถปฏิิบััติิงานทดแทนกัันได้้
1.6 ความเสี่่�ยงจากการเกิิดอุุบััติิเหตุุเรืือบาร์์จล่่มจากการให้้บริิการขนส่่งตู้้�สิินค้้าทางเรืือบาร์์จ
เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีให้้บริิการการขนส่่งตู้้�สิินค้้าคอนเทนเนอร์์ระหว่่างท่่าเรืือของบริิษััทฯ และท่่าเรืือแหลมฉบัังโดยเรืือบาร์์จ
ซึ่่�งเรืือบาร์์จมีีลัักษณะเป็็นเรืือที่่�มีีท้้องเรืือแบน มีีความเสี่่�ยงที่่�เรืือจะล่่มได้้ง่่ายหากน้ำำ��มีีคลื่่�นสููงหรืือมีีพายุุ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงให้้
ความสำำ�คััญกัับการติิดตามสภาพอากาศอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยหากมีีความเสี่่�ยงที่่�ของคลื่่�นสููงหรืือ
มีีพายุุ บริิษััทฯ จะสั่่�งให้้เรืือหยุุดวิ่่�งและจอดพัักข้้างทางทัันทีี ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ มีีการจััดการกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยการทำำ�ประกััน
ในรููปแบบประกัันความเสี่่�ยงภััยทุุกชนิิด (All Risk Insurance) ซึ่่�งจะครอบคลุุมถึึงความเสีียหายทุุกอย่่างรวมถึึงความเสีียหาย
ของสิินค้้าและความเสีียหายต่่อบุุคคลภายนอกด้้วย
1.7 ความเสี่่�ยงจากผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เนื่่�องด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ อาจจะส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งต่่อชุุมชนในละแวกใกล้้เคีียงกัับ
ท่่าเรืือของบริิษััทฯ ซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศและเสีียงในขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน โดยกรณีีที่่�ชุุมชนในละแวกนั้้�น
หรืือบุุคคลทั่่�วไป ได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ หรืือกรณีีที่่�บริิษััทฯ ไม่่ปฏิิบััติิตามกฏหรืือข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมของภาครััฐ ก็็อาจทำำ�ให้้บริิษััทฯ เสีียชื่่�อเสีียง ถููกดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมายหรืือถููกค่่าปรัับซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อ
ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ได้้
บริิ ษััทฯ ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญต่่ อ ผลกระทบจากการปฏิิ บััติิ ง านเหล่่ า นี้้� ข องบริิ ษััทฯ ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มและชุุ ม ชนรอบข้้ า ง
เห็็นได้้จากมาตรการการจััดการพื้้�นที่่�โดยย้้ายพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการให้้บริิการนำำ�สิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์ (stuffing) ไปอยู่่�ในบริิเวณ
ที่่�ไม่่ติิดกัับแหล่่งชุุมชน เนื่่�องจากขั้้�นตอนการนำำ�สิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์จะมีีฝุ่่�นฟุ้้�งกระจายระหว่่างการทำำ�งานค่่อนข้้างมาก
อีีกทั้้� ง บริิ ษััทฯ ได้้ ทำำ�การติิ ด ตั้้� ง ระบบสแลนป้้ อ งกัันฝุ่่�นโดยรอบพื้้� น ที่่� ลานบรรจุุ ใ หม่่ แ ละจััดให้้ มีีการดูู ด ฝุ่่�นโดยรถดูู ด ฝุ่่�น
เป็็ น ประจำำ�ทุุ กวัั น นอกจากนี้้� บ ริิ ษััทฯ ยัังหยุุ ด การปฏิิ บััติิ ง านที่่� อาจก่่ อ ให้้ เ กิิ ด เสีียงดัังในยามวิิ กาล เช่่ น การขนย้้ า ย
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดมลภาวะทางเสีียงต่่อชุุมชนรอบข้้าง บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่� มีีคำำ�นึึ งถึึงและมีีการบริิ ห ารจััดการสิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งเต็็ ม ที่่� โดยมีีการพััฒนามาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งไม่่ หยุุ ด นิ่่� ง ซึ่่� ง บริิ ษััทฯ
ได้้รัับใบรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 3 (Green Industry) จากกระทรวงอุุตสาหกรรมเมื่่�อปีี 2558 และได้้รัับมาตรฐาน
ISO 14001: 2015 (Environmental management systems) ซึ่่�งเป็็นการรัับรองว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการจััดการและ
มีีการปฏิิบััติิการในเรื่่�องการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีประสิิทธิิผล
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1.8 ความเสี่่�ยงจากการเกิิดการทุุจริิตในการลัักลอบนำำ�เข้้าสิินค้้าอย่่างผิิดกฏหมาย
บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจซึ่ง่� ให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือขนส่่งสิินค้้าซึ่ง่� รวมถึึงการเทีียบเรืือขนส่่งสิินค้้าที่่มีีก
� ารนำำ�สินิ ค้้ามาจากต่่างประเทศ
ซึ่่�งอาจมีีความเสี่่�ยงจากการนำำ�เข้้าสิินค้้าอย่่างผิิดกฏหมายผ่่านทางท่่าเรืือของบริิษััทฯ ซึ่่�งอาจเกิิดจากการร่่วมมืือของพนัักงาน
ของบริิษััทฯ และสายเดิินเรืือหรืือบุุคคลภายนอกในการลัักลอบนำำ�เข้้าตู้้�สิินค้้าโดยไม่่ผ่่านการตรวจสอบ ซึ่่�งบริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึง
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวจึึงมีีการใช้้บุุคลากรภายนอก (Third party) ในกระบวนการตรวจสอบสิินค้้าร่่วมกัับพนัักงานของบริิษััทฯ เช่่น
เจ้้าหน้้าที่่�ทััลลี่่� (Tally) ซึ่่�งตรวจเช็็คหมายเลขตู้้�สิินค้้าที่่�นำำ�เข้้า เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�รวจ (Survey) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการนำำ�เข้้าสิินค้้า
และส่่งออกสิินค้้าจากท่่าเรืือ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ มีีการติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดตามจุุดต่่างๆ ภายในท่่าเรืือและมีีการเฝ้้าสัังเกตการณ์์
(monitor) อยู่่�ตลอดจากเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััย เพื่่�อคอยสอดส่่องกิิจกรรมผิิดปกติิต่่างๆ เพื่่�อป้้องกัันการนำำ�เข้้าตู้้�สิินค้้า
อย่่างผิิดกฏหมาย นอกจากนี้้�ในทุุกขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ มีีการจััดทำำ�รายงานระบุุรายละเอีียดต่่างๆ ไว้้อย่่างชััดเจน
เพื่่�อให้้สามารถทำำ�การตรวจสอบย้้อนหลัังได้้เพื่่�อสืืบสวนหาแหล่่งที่่�มาของการกระทำำ�ผิิด กรณีีที่่�มีีการกระทำำ�ความผิิดเกิิดขึ้้�น
1.9 ความเสี่่�ยงจากการเกิิดอุุบััติิเหตุุในขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน
เนื่่�องจากการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ จำำ�เป็็นต้้องมีีการใช้้เครื่่�องมืือเครื่่�องจัักรขนาดใหญ่่และเครื่่�องจัักรบางประเภท
เป็็นเครื่่�องจัักรที่่�มีีลัักษณะเฉพาะซึ่่�งต้้องอาศััยความเชี่่�ยวชาญในการใช้้งาน ซึ่่�งอาจมีีความเสี่่�ยงจากการเกิิดอุุบััติิเหตุุในขั้้�นตอน
การปฏิิบััติิงานหากพนัักงานไม่่ได้้รัับการอบรมอย่่างเพีียงพอหรืือการใช้้งานอย่่างประมาท หรืืออาจเกิิดจากสภาพเครื่่�องมืือ
เครื่่�องจัักรที่่�ไม่่พร้้อมต่่อการใช้้งาน ซึ่่�งอาจสร้้างความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ และความปลอดภััยของพนัักงาน ทั้้�งนี้้�
บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญในด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งานอย่่างจริิงจัังโดยมีีมาตรการต่่างๆ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว เช่่น
การกำำ�หนดระเบีียบและวิิธีีการทำำ�งานที่่�ชััดเจนโดยแยกย่่อยตามแต่่ละกิิจกรรมให้้ครบถ้้วน เพื่่�อให้้พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถ
ปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�ชััดเจนซึ่่�งสามารถลดโอกาสในการเกิิดอุุบััติิเหตุุต่่างๆ ได้้ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีี
ขั้้น� ตอนที่่ดู� แู ลด้้านความปลอดภััยของพนัักงานที่่เ� ป็็นรููปธรรม เช่่น มีีการตรวจสอบการสวมใส่่อุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันร่่างกายก่่อนการเข้้า
พื้้�นที่่�ทุุกวััน ตรวจสอบแอลกอฮอล์์และสารเสพติิดของพนัักงานและผู้้�รัับเหมาก่่อนเข้้าปฏิิบััติิงานทุุกวััน มีีการจััดให้้หััวหน้้างาน
ในแต่่ละแผนกของฝ่่ายปฏิิบััติิการต้้องตรวจสอบพื้้�นที่่�หน้้างานก่่อนการเริ่่�มปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น โดยบริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนด
จำำ�นวนครั้้�งสููงสุุดของการเกิิดอุุบััติิเหตุุต่่อเดืือนเป็็นหนึ่่�งในตััววััดเพื่่�อประเมิินผลงานด้้วย (KPI) โดยจะควบคุุมให้้อััตราการ
เกิิดอุุบััติิเหตุุน้้อยกว่่า 3 ครั้้�งต่่อเดืือน ซึ่่�งโดยมากจะเกิิดจากความประมาทในการปฏิิบััติิงาน
นอกจากนี้้บ� ริิษััทฯ ยัังมีีการตรวจเช็็คสภาพเครื่อ่� งจัักรตามแผนซ่่อมบำำ�รุงุ รัักษาก่่อนการเกิิดเหตุุ (Pre-Maintenance) อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และมีีการจััดอบรมเพื่่อ� เพิ่่�มทัักษะและความรู้้�ในการใช้้เครื่อ่� งจัักรอย่่างถููกต้อ้ งทั้้�งจากบุุคลากรภายในบริิษััทฯ เองซึ่ง่� เป็็นหััวหน้้างาน
ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและจากบุุคลากรภายนอกที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตหรืือจััดจำำ�หน่่ายเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ดัังกล่่าว
1.10 ความเสี่่�ยงจากการใช้้ผู้้�รัับจ้้างช่่วง (Subcontract)
บริิษััทฯ มีีการใช้้บริิการผู้้�รัับจ้้างช่่วง (Subcontract) สำำ�หรัับการจััดหาแรงงานในท่่าเรืือ การขนส่่งผ่่านรถหััวลาก และการขนส่่ง
ผ่่านเรืือบาร์์จ ซึ่ง่� อาจมีีความเสี่่ย� งจากการปฏิิบััติผิิ ดิ กฎหมายของผู้้�รัับจ้้างช่่วงเหล่่านี้้ห� ากบริิษััทฯ ไม่่มีีการควบคุุมการปฏิิบััติงิ าน
ของผู้้�รัับจ้้างช่่วงให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เพีียงพอ เช่่น การใช้้แรงงานต่่างด้้าว การขนสิินค้้าโดยมีีน้ำำ��หนัักเกิิน เป็็นต้้น ซึ่่�งอาจ
กระทบต่่อชื่่�อเสีียงของบริิษััทฯ กระทบกัับการได้้สิิทธิิพิิเศษต่่างๆ ที่่�มีีเงื่่�อนไขไม่่ให้้บริิษััทฯ ทำำ�ผิิดกฎหมาย เช่่น เงื่่�อนไขการห้้าม
ใช้้แรงงานต่่างด้้าวจากสิิทธิิพิิเศษด้้านภาษีีจาก BOI หรืือกระทบกัับบริิษััทฯ ที่่�อาจต้้องร่่วมรัับผิิดในการปฏิิบััติิผิิดกฎหมายของ
ผู้้�รัับจ้้างช่่วง
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ตระหนัักดีีถึึงความเสี่่ย� งดัังกล่่าว โดยบริิษััทฯ มีีกระบวนการคััดเลืือกผู้้�รัับจ้้างช่่วงที่่มีี� ความน่่าเชื่่อ� ถืือ โดยเป็็นผู้้�รัับจ้้าง
ช่่วงที่่�มีีประวััติิดีี ปฏิิบััติิตามกฎหมายในเรื่่�องแรงงานต่่างด้้าวของผู้้�รัับจ้้างช่่วง บริิษััทฯ มีีขั้้�นตอนในการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิด
การกระทำำ�ผิิด เช่่น มีีการจััดเก็็บข้้อมููลของแรงงานที่่�เข้้ามาปฏิิบััติิงานในท่่าเรืือ และก่่อนเข้้าปฏิิบััติิงานจะต้้องสแกนนิ้้�วเพื่่�อเข้้า
ในพื้้�นที่่� มีีการสุ่่�มตรวจสอบจากเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงานรัักษาความปลอดภััยในด้้านความเสี่่�ยงของการปฏิิบััติิผิิดกฎหมาย
ในเรื่อ่� งการขนส่่งสิินค้้าน้ำำ��หนัักเกิินของผู้้�รัับจ้้างช่่วงสำำ�หรัับรถหััวลาก บริิษััทฯ มีีขั้้�นตอนการควบคุุมการขนสิินค้้าไม่่ให้้เกิินน้ำำ��หนััก
โดยจััดให้้มีีการชั่่�งน้ำำ��หนัักตู้้�คอนเทนเนอร์์ทุุกใบ อีีกทั้้�งสิินค้้าที่่�ขนส่่งของบริิษััทฯ จะขนส่่งผ่่านตู้้�คอนเทนเนอร์์ ซึ่่�งสามารถสัังเกตุุ
ได้้อย่่างชััดเจนว่่ารถหััวลากจะมีีการบรรทุุกตู้้�คอนเทนเนอร์์มากกว่่า 1 ตู้้�หรืือไม่่
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1.11 ความเสี่่�ยงจากการต่่อใบอนุุญาตประกอบกิิจการท่่าเรืือเดิินทะเล
ปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การเช่่าที่่�ดิินเพื่่�อประกอบกิิจการท่่าเรืือเดิินทะเลกัับบริิษััท แอคทูู-ลั่่�ม จำำ�กััด โดยมีีสััญญาเช่่าที่่�ดิินที่่�ได้้รัับ
การต่่ออายุุออกไปจนถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2580 โดยบนพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว บริิษััท แอคทูู-ลั่่�ม จำำ�กััด ได้้รัับอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการ
ท่่าเรืือเดิินทะเลตามพระราชกฤษฎีีกาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งใบอนุุญาตมีีอายุุ 10 ปีี นัับจากวัันที่่� 21 กัันยายน 2552 ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจาก
ใบอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการท่่าเรืือเดิินทะเลเป็็นใบอนุุญาตที่่�ติิดอยู่่�กัับที่่�ดิิน ดัังนั้้�น จึึงถืือว่่าบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ครอบครองใบอนุุญาต
ดัังกล่่าวตามระยะเวลาของสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ หรืือระยะเวลาของใบอนุุญาตแล้้วแต่่เวลาใดจะสั้้น� กว่่า ทั้้�งนี้้� ปััจจุบััุ นอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
ต่่ออายุุใบอนุุญาตออกไปอีีก 10 ปีี อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังมีีความเสี่่�ยงที่่�จะไม่่สามารถต่่ออายุุใบอนุุญาตประกอบกิิจการ
ท่่าเรืือเดิินทะเล ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้ไม่่สามารถประกอบธุุรกิิจดัังกล่่าวต่่อไปได้้และอาจกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานและสถานะทางการเงิิน
ของบริิษััทฯ ในอนาคต
ทั้้�งนี้้� กระบวนการต่่อใบอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการท่่าเรืือเดิินทะเลนั้้�น จะถููกพิิจารณาโดยกระทรวงคมนาคม ซึ่่�งโดยทั่่�วไปแล้้ว
จะเป็็นกระบวนการต่่ออายุุใบอนุุญาตตามปกติิ ซึ่่�งฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ คาดการณ์์ว่่าจะสามารถขอต่่ออายุุใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการท่่าเรืือเดิินทะเลได้้
1.12 ความเสี่่�ยงจากโรคระบาดร้้ายแรง
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ระบาดไวรััสโคโรน่่า (Covid - 19) ส่่งผลกระทบเกิิดการหยุุดชะงัักต่่อระบบเศรษฐกิิจโลก
การนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าหดตััวจากมาตรการต่่างๆทั่่�งโลก มีีการปิิดประเทศ(Lockdown) เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรค
ส่่งผลให้้ภาคธุุรกิิจการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าลดลง โดยบริิษััทฯ ได้้ติดิ ตามประเมิินสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิดิ โดยได้้ออกมาตรการ
เพื่่อ� ป้้องกัันและยัับยั้้ง� การเกิิดการระบาดทั้้ง� ภายในองค์์กรและชุุมชนใกล้้เคีียง ตลอดจนผู้้�ที่เ่� ข้้ามาติิดต่่อ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับ
เรืือต่่างชาติิที่่�เข้้าเทีียบท่่าเรืือสหไทย โดยแบ่่งมาตรการออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มสายเรืือต่่างประเทศ และกลุ่่�มพนัักงานและ
ผู้้�ติิดต่่อภายในประเทศ
กลุ่่�มสายเรืือต่่างประเทศ สำำ�หรัับเรืือต่่างชาติิที่่�มีีกำำ�หนดการเทีียบท่่าเรืือสหไทย จะมีีเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจคนเข้้าเมืืองและเจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุขประจำำ�ท่่าเรืือขึ้้�นไปตรวจคััดกรองลููกเรืือทุุกคน รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการไม่่อนุุญาตให้้ลููกเรืือต่่างชาติิผ่่านท่่าสหไทย
สำำ�หรัับพนัักงานที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องจำำ�เป็็นจะต้้องขึ้้�นไปติิดต่่องานบนเรืือดัังกล่่าว กำำ�หนดให้้สวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันตลอดเวลา
ที่่�อยู่่�บนเรืือ และให้้ทำำ�ความสะอาด ล้้างมืือก่่อนและหลัังปฏิิบััติิหน้้าที่่�บนเรืือทุุกครั้้�ง
กลุ่่�มพนัักงานและผู้้�ติิดต่่อภายในประเทศ กำำ�หนดจุุดคััดกรองพนัักงานและผู้้�เข้้ามาติิดต่่อ ติิดตั้้ง� เจลแอลกอฮอล์์ ตลอดจนทำำ�ความสะอาด
บริิเวณต่่างๆ ฉีีดพ่่นยาฆ่่าเชื้้�อทุุก 15 วััน และกำำ�หนดมาตรการให้้พนัักงานและเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานภายในท่่าเรืือสวมใส่่อุุปกรณ์์
ป้้องกัันโรคตลอดเวลา เว้้นระยะการนั่่ง� ปฏิิบััติงิ านในออฟฟิิศ โดยกระจายพนัักงานออกไปเป็็น 6 จุุด ลดความแออััดของพนัักงาน
ออฟฟิิต สำำ�หรัับการติิดต่่อหรืือการประชุุม จััดให้้มีีการประชุุมออนไลน์์มากขึ้้�น โดยในปีี 2563 ไม่่มีีพนัักงานติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
(Covid - 19)
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2 ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารจััดการ
2.1 ความเสี่่�ยงจากการมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�ถืือหุ้้�นมากกว่่าร้้อยละ 25
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่มีีสัั
่� ดส่่วนการถืือหุ้้�นมากกว่่า ร้้อยละ 25.00 คืือครอบครััวรััตนศิิริวิิ ไิ ล ซึ่ง่� ถืือหุ้้�นส่่วนหนึ่่�งผ่่าน บริิษััท รััตน โฮลดิ้้ง� จำำ�กััด
จะถืือหุ้้�นรวมกัันในบริิษััทฯ ร้้อยละ 36.25 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััทฯ ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อการออกเสีียงในมติิพิิเศษ
ที่่�กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น การแก้้ไข
ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ การเพิ่่�มทุุน และการลดทุุน เป็็นต้้น ดัังนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นของบริิษััทฯ จึึงอาจมีีความเสี่่�ยงจากการ
ไม่่สามารถรวบรวมคะแนนเสีียงที่่�เพีียงพอเพื่่�อให้้ผ่่านมติิพิิเศษได้้หากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ไม่่เห็็นด้้วย นอกจากนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
อีีกกลุ่่�มหนึ่่�งของบริิษััทฯ คืือกลุ่่�มครอบครััวครุุจิิตร (ทั้้�งนี้้� ไม่่ได้้เป็็นกลุ่่�มเดีียวกัันกัับครอบครััวรััตนศิิริิวิิไล) ซึ่่�งจะถืือหุ้้�นรวมกััน
ในบริิษััทฯ ร้้อยละ 20.04 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััทฯ ดัังนั้้น� ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่น� จะมีีความเสี่่ย� งจากการที่่ก� ารควบคุุมคะแนนเสีียง
แบบเบ็็ดเสร็็จในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ใช้้มติิเสีียงข้้างมากจะขึ้้�นอยู่่�กัับการตััดสิินใจของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เพีียงสองกลุ่่�มเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและมีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจในการบริิหารงานของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ จึึงได้้จััดโครงสร้้างการจััดการซึ่่�งประกอบด้้วยคณะกรรมการบริิษััทฯ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ง่� ประกอบไปด้้วยบุคุ ลากรที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถ และมีีการกำำ�หนดขอบเขตการดำำ�เนิินงานและการมอบอำำ�นาจให้้แก่่กรรมการ
และผู้้�บริิหารอย่่างชััดเจน อีีกทั้้�ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ ซึ่ง่� ประกอบไปด้้วยกรรมการตรวจสอบ ที่่เ� ป็็นกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 3 ท่่าน เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้ว่่าจ้้างบริิษััทตรวจสอบภายใน เพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบ
ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ และรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำำ�ให้้สามารถสอบทานการทำำ�งานของบริิษััทฯ
ให้้มีีความโปร่่งใสได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีการกำำ�หนดมาตรการการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ยว
� โยงกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม กรรมการ ผู้้�บริิหาร
และบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง อีีกทั้้�งยัังมีีการแต่่งตั้้�งบุุคคลภายนอกที่่�เป็็นอิิสระเข้้าร่่วมคณะกรรมการบริิษััทฯ จำำ�นวน 3 ท่่าน
โดยทุุกท่่านรัับหน้้าที่่�เป็็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ อีีกด้้วย เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและถ่่วงดุุลการตััดสิินใจ รวมถึึง
พิิจารณาให้้ความเห็็นหรืืออนุุมััติิรายการต่่างๆ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

ข้้อพิิพาททางกฎหมาย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบทางด้้านลบต่่อสิินทรััพย์์
ของบริิษััทฯ ที่่�มีีจำำ�นวนสููงกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นและการจััดการ
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 อัันดัับแรกของบริิษััทฯ ณ วัันปิิดสมุุดจดทะเบีียน (Closing Date)
ล่่าสุุด วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 มีีดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

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

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััท รััตน โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
นายสมชััย ครุุจิิตร
นางสุุนัันทา ลามาติิพานนท์์
นายบััญชััย ครุุจิิตร
นายศัักดิ์์�ชััย ครุุจิิตร
นายทวีีชััย ครุุจิิตร
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด*
นายศรชััย ครุุจิิตร
นางดวงตา จงยั่่�งยืืนวงศ์์
นายนเรศ งามอภิิชน
รวมผู้้�ถืือหุ้้�น 10 อัันดัับแรก

11. ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย
รวม

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

209,828,258
31,829,204
18,132,576
17,356,702
16,466,776
16,241,962
14,339,808
13,700,096
11,259,488
11,000,000
360,154,870
247,045,041
607,199,911

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ร้้อยละ)

34.56
5.24
2.99
2.86
2.71
2.67
2.36
2.26
1.85
1.81
59.31
40.69
100.00

ที่่�มา: รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 จััดทำำ�โดยบริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
หมายเหตุุ: * บริิษัทั ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กัดั เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย ที่่ป� ระกอบธุุรกิิจโดยการออกตราสารเอ็็นวีีดีีอาร์์ (Non-Voting
		 Depository Receipt : NVDR) ซึ่่ง� เป็็นหลัักทรััพย์จดท
์ ะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย เพื่่�อขายให้้แก่่ผู้ล้� งทุุน และนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการขาย
		 NVDR ไปลงทุุนในตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย โดยนัักลงทุุนที่่ถื� อื NVDR จะได้้รับั เงิินปัันผลเสมืือนผู้้ถื� อื หุ้้�นบริิษัทจดท
ั
ะเบีียน แต่่ไม่่มีีสิทธิ
ิ ิ
		 ออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� สามารถทราบข้้อมููลนัักลงทุุนในบริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด ได้้จาก www.set.or.th

โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััท รััตน โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ มีีรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

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

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล
นายวิิมล รััตนศิิริิวิิไล
นายวิิพงษ์์ รััตนศิิริิวิิไล
นางอวยพร รััตนศิิริิวิิไล
นายวิิรััตน์์ รััตนศิิริิวิิไล
นายพฤกษ์์ รััตนศิิริิวิิไล
นายพลกฤษณ์์ รััตนศิิริิวิิไล
นางสาวพลิินีี รััตนศิิริิวิิไล

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

886,668
886,668
886,666
253,330
177,334
177,333
177,333
177,333

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ร้้อยละ)

15.83
15.83
15.83
4.52
3.17
3.17
3.17
3.17
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

นางสาวพีีรภาว์์ รััตนศิิริิวิิไล
นางพรทิิพย์์ รััตนศิิริิวิิไล
นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิไล
นายสุุพััฒน์์ รััตนศิิริิวิิไล
นายสุุพจน์์ รััตนศิิริิวิิไล
นางสาวลัักษณา รััตนศิิริิวิิไล
อื่่�นๆ1
รวม

หมายเหตุุ:

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ร้้อยละ)

177,333
168,469
168,466
168,466
168,466
168,466
957,669
5,600,000

3.17
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
17.10
100.00

1.อื่่�นๆ ประกอบด้้วยผู้้�ถืือหุ้้�นรายบุุคคลในกลุ่่�มครอบครััวรััตนศิิริิวิิไล โดยผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายถืือหุ้้�นน้้อยกว่่าร้้อยละ 3.00

การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 1 (PORT - W1)
ประเภทหลัักทรััพย์์ที่่�เสนอขาย

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ ของบริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล
จำำ�กััด (มหาชน) (PORT - W1)
ชนิิดของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือและสามารถโอนเปลี่่�ยนมืือได้้ และให้้หมายความรวมถึึง
ใบแทนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิด้้วย
จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ออกและเสนอขาย ไม่่เกิิน 45,999,955 หน่่วย
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�จััดสรรไว้้เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิ ไม่่ เ กิิ น 50,599,444 หุ้้�น โดยมีี มูู ลค่่ า หุ้้�นที่่� ต ราไว้้ หุ้้� นละ 0.50 บาท
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนหุ้้�นรองรัับของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ
บริิษััทฯ เท่่ากัับร้้อยละ 8.33
วิิธีีการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ออกและจััดสรรให้้แก่่ผู้้ถื� อื หุ้้�นเดิิมของบริิษัทั ฯ ที่่�จองซื้้�อและได้้รับั จััดสรรหุ้้�น
สามััญเพิ่่�มทุุนโดยการเสนอขายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(Rights Offering) ในอัั ต ราส่่ ว นการจัั ดส รร 2 หุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� ม ทุุ น
ต่่อ 1 หน่่วยใบสำำ�คัญั แสดงสิิทธิิ ในกรณีีที่่มี� เี ศษของหุ้้�นหรืือใบสำำ�คัญั แสดงสิิทธิิ
จากการคำำ�นวณ (หากมีี) ให้้ปััดเศษนั้้�นทิ้้�ง
วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
29 พฤษภาคม 2562
ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย
หน่่วยละ 0.00 บาท (ไม่่คิิดมููลค่่า)
อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
3 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ทั้้�งนี้้� ภายหลัังการออกใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิบริิษััทฯ จะไม่่ขยายอายุุใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
อััตราการใช้้สิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย มีีสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญได้้ 1.09999 หุ้้�น เว้้นแต่่
กรณีีมีีการปรัับอััตราการใช้้สิิทธิิตามเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิ
ราคาการใช้้สิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ
5.9091 บาทต่่อหุ้้�น เว้้นแต่่กรณีีมีีการปรัับราคาการใช้้สิิทธิิตามเงื่่�อนไข
การปรัับสิิทธิิ
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ระยะเวลาและกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิ

39

ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิสามารถใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ
ตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิได้้ในวัันทำำ�การสุุดท้้ายของทุุกเดืือนมิิถุุนายน และ
เดืือนธัันวาคมของทุุกปีีตลอดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ (“วัันกำำ�หนดการ
ใช้้สิิทธิิ”) โดยวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�งแรก คืือ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562
ใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิ ท ธิิ ที่่� เ หลืื อ จากการใช้้ สิิ ท ธิิ หรืื อ ไม่่ ถูู กใช้้ สิิ ท ธิิ
ในวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิใด ๆ สามารถสะสมเพื่่�อนำำ�ไปใช้้สิิทธิิได้้ ในวััน
กำำ�หนดการใช้้สิทิ ธิิครั้้ง� ต่่อ ๆ ไปได้้ตลอดอายุุของใบสำำ�คัญั แสดงสิิทธิิ แต่่หาก
ครบกำำ�หนดอายุุ ข องใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิ ท ธิิ แ ล้้ ว ใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิ ท ธิิ ใ ดๆ
ที่่�ไม่่ถููกใช้้สิิทธิิจะถููกยกเลิิกและสิ้้�นผลไป
หากวัั น กำำ�ห นดการใช้้ สิิทธิิ ต รงกัั บ วัั น หยุุ ดทำำ�การของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
ให้้เลื่่อ� นวัันกำำ�หนดการใช้้สิทิ ธิิตามใบสำำ�คัญั แสดงสิิทธิิที่่ต� รงกัับวัันหยุุดทำำ�การ
ของตลาดหลัักทรััพย์์นั้้�นเป็็นวัันทำำ�การก่่อนหน้้า

ตลาดรองของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ตลาดรองของหุ้้�นสามััญที่่�เกิิดจากการใช้้สิิทธิิ
นายทะเบีียนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

ทั้้�งนี้้� วัันสุุดท้้ายของการใช้้สิิทธิิซึ่่�งเป็็นวัันที่่�ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิมีีอายุุครบ
3 ปีี ตรงกัับวัันเสาร์์ที่่� 28 พฤษภาคม 2565 วัันกำำ�หนดใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย
จึึงเลื่่�อนมาเป็็นวัันทำำ�การก่่อนหน้้า คืือ วัันศุุกร์์ที่่� 27 พฤษภาคม 2565
บริิษััทฯ จะนำำ�ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิเข้้าจดทะเบีียนเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์
บริิ ษัั ท ฯ จะนำำ�หุ้้� นสามัั ญที่่� อ อกเนื่่� อ งจากการใช้้ สิิ ท ธิิ ซื้้� อ หุ้้�นสามัั ญ
ตามใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิ ท ธิิ เ ข้้ า จดทะเบีี ย นเป็็ น หลัั ก ทรัั พ ย์์ จ ดทะเบีี ย น
ในตลาดหลัักทรััพย์์
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการใช้้เงิินจากการเสนอขายตราสารทุุน
(1.) บริิษััทฯ ได้้เสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่ม� ทุุนแก่่ประชาชนทั่่ว� ไปครั้้ง� แรก (IPO) ในระหว่่างวัันที่่� 13 - 16 พฤศจิิกายน 2560
จำำ�นวน 120.00 ล้้านหุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 4.50 บาท ซึ่่�งหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายในการเสนอขายหลัักทรััพย์์แล้้วคงเหลืือเงิินที่่�ได้้
รัับประมาณ 525.55 ล้้านบาท
การใช้้เงิิน

จำำ�นวนเงิิน
ที่่�ใช้้โดยประมาณ
(หน่่วย : ล้้านบาท)

1. การขยายธุุรกิิจของบริิษััท

240.00

2. การชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมบริิษััท
และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ภายในกิิจการ

150.00
135.55

ระยะเวลา
ที่่�ใช้้เงิิน
โดยประมาณ

รายละเอีียด/ความคืืบหน้้าของการใช้้เงิิน/
เหตุุผลและมาตรการดำำ�เนิินการ
กรณีีใช้้เงิินไม่่เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์

เพื่่�อชำำ�ระค่่าหน้้าดิินตามสััญญาเช่่าที่่�ดิินท่่าเรืือสหไทย
ปีี 2561 - 2562 จำำ�นวน 134.00 ล้้านบาท และลงทุุนในโครงการ
บริิหารจััดการตู้้�คอนเทนเนอร์์จำำ�นวน106.00 ล้้านบาท
เพื่่�อชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมบริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด
ปีี 2561
(มหาชน)
ปีี 2561
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(2.) บริิษััทฯ เสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม (Right Offering) ระหว่่างวัันที่่� 17 - 24 พฤษภาคม 2562
จำำ�นวน 92.00 ล้้านหุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 4.00 บาท ซึ่่�งหลัังจากหัักค่่าใช้้จ่่ายในการเสนอขายหลัักทรััพย์์แล้้วคงเหลืือ
เป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับประมาณ 364.20 ล้้านบาท
การใช้้เงิิน

จำำ�นวนเงิิน
ที่่�ใช้้โดยประมาณ
(หน่่วย : ล้้านบาท)

1. ลงทุุนในบริิษััทร่่วม

189.00

2. ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ภายในกิิจการ

175.20

ระยะเวลา
ที่่�ใช้้เงิิน
โดยประมาณ

รายละเอีียด/ความคืืบหน้้าของการใช้้เงิิน/
เหตุุผลและมาตรการดำำ�เนิินการ
กรณีีใช้้เงิินไม่่เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์

เพื่่อ� ลงทุุนในบริิษัทร่
ั ว่ ม - บริิษัทั บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มินิ อล
จำำ�กััด จำำ�นวน 20.63 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 55 ของ
ปีี 2562 - 2564 ทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้ว และบริิษัทั บางกอก โลจิิสติกิ ส์์
พาร์์ค จำำ�กััด จำำ�นวน 168.37 ล้้านบาท โดยชำำ�ระเงิิน
เพิ่่�มทุุนแล้้ว จำำ�นวน 75.00 ล้้านบาท
ปีี 2562

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลขั้้�นต่ำำ��ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40.00 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััทฯ
หลัังหัักภาษีีเงิินได้้ สำำ�รองตามที่่�กฏหมายกำำ�หนด และภาระผููกพัันตามเงื่่�อนไขของสััญญาเงิินกู้้� ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าว
จะขึ้้�นอยู่่�กัับแผนการลงทุุน ความจำำ�เป็็นของการใช้้เงิินลงทุุน และความเหมาะสมอื่่�นๆ ในอนาคต โดยเมื่่�อคณะกรรมการบริิษััทฯ
มีีมติิเห็็นชอบให้้จ่า่ ยเงิินปัันผลประจำำ�ปีแี ล้้วจะต้้องนำำ�เสนอเพื่่อ� ขออนุุมััติต่ิ อ่ ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่เป็็นการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
ซึ่ง่� คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีอำำ�นาจอนุุมััติิให้้จ่า่ ยเงิินปัันผลได้้และให้้รายงานฯ ต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุมคราวต่่อไป
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย
ในการพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อยนั้้�นจะอยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจการพิิจารณาอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ และที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อยแต่่ละบริิษััท โดยคณะกรรมการบริิษััทฯ ผ่่านกรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััทฯ จะดููแลให้้บริิษััทย่่อย
ของบริิษััทฯดำำ�เนิินการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 40.00 ของกำำ�ไรสุุทธิติ ามงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ
หลัังหัักภาษีีเงิินได้้ สำำ�รองตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และภาระผููกพัันตามเงื่่�อนไขของสััญญาเงิินกู้้� ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าว
จะขึ้้น� อยู่่�กัับแผนการลงทุุน ความจำำ�เป็็นต้้องการใช้้เงิินลงทุุน และความเหมาะสมอื่่น� ๆ ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้การจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย
เป็็นไปตามหลัักบรรษััทภิิบาล มีีความโปร่่งใส และตรวจสอบได้้ เมื่่�อบริิษััทย่่อยมีีการจ่่ายเงิินปัันผล คณะกรรมการบริิษััทย่่อย
แต่่ละบริิษััทจะทำำ�การรายงานให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบ ในการประชุุมคราวถััดไป

ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผลย้้อนหลััง
ปีี 2561

รายละเอีียดการจ่่ายเงิินปัันผล

ปี 2562

(สำำ�หรัับปีี) (ส�ำหรับปี)

ปีี 2563

(ตามมติิที่่�ประชุุม
วิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ครั้้�งที่่� 1/2562)**

(ระหว่่างกาล)***

(สำำ�หรัับปีี)

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (หน่่วย : บาท/หุ้้�น)

0.26

0.27

เป็็นการจ่่าย
จากกำำ�ไรสะสม

0.15

0.15

อััตราการจ่่ายปัันผล (หน่่วย : บาท/หุ้้�น)

0.05

0.10

0.055

0.07

24.55%

36.52%

N/A

52.22%

งดจ่าย
เงินปันผล
งดจ่่าย
เงิินปัันผล

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล
เทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิ *

หมายเหตุุ : *กำำ�ไรสุุทธิิ หมายถึึง กำำ�ไรสำำ�หรัับปีีของบริิษััทฯ
**บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลจากกำำ�ไรสะสมของบริิษััทฯ ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน 2562
***บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
		 ครั้้�งที่่� 2/2563 เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2563 เพื่่�อลดผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ถืือหุ้้�นจากการเลื่่�อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นออกไป เนื่่�องจาก
		 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVIC-19)
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โครงสร้้างบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทฯ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

หน่่วยงาน

ตรวจสอบภายใน

บริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการ
บริิหาร

ตรวจสอบ

ฝ่่าย

ดููแลกำำ�กัับองค์์กร

คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

ประธาน

เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

รองประธาน

เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายบริิหารจััดการ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

ฝ่่ายบััญชีี

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายจััดซื้้�อ

ฝ่่ายการเงิิน

ฝ่่าย
ปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ฝ่่ายสาธารณููปโภค
และธุุรการ

ฝ่่ายควบคุุม
คุุณภาพ
ความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและ
สิ่่�งแวดล้้อม

ฝ่่ายความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

อนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายพาณิิชย์์

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายพาณิิชย์์
ฝ่่ายโซลููชั่่�น
ด้้านโลจิิสติิกส์์

ฝ่่ายพาณิิชย์์
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โครงสร้้าง
การจััดการ
โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ รวมจำำ�นวน 5 ชุุด ได้้แก่่
1. คณะกรรมการบริิษััท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
5. คณะกรรมการบริิหาร
โดยมีีรายชื่่�อและขอบเขต หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�

คณะกรรมการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 9 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อ - นามสกุุล

1.
2.

นายยุุทธ วรฉััตรธาร
นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี

3.

นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์

4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล
นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิไล
นายอัังกููร ศรีีสุุนทร
นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์
นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
นายบััญชััย ครุุจิิตร

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

โดยมีีนายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิษััทฯ ซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
ครั้้�งที่่� 3/2560 (วาระพิิเศษ) เมื่่�อวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2560 ทั้้�งนี้้� กรรมการทุุกท่่านได้้ผ่่านการอบรมหลัักสููตร Director Certified
Program (DCP) หรืือได้้ผ่่านการอบรมหลัักสููตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD) แล้้ว

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทฯ

นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร หรืือ นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์ หรืือ นายบััญชััย ครุุจิิตร คนใดคนหนึ่่�งลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัับ
นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล หรืือ นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิไล หรืือ นายอัังกููร ศรีีสุุนทร และประทัับตราสำำ�คััญบริิษััทฯ
ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีภารกิิจและความรัับผิิดชอบในการจััดการบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับ
ของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ชอบด้้วยกฎหมายด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์
ของบริิษััทฯ โดยสรุุปภารกิิจ และความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
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1.	จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีภี ายใน 4 เดืือน นัับแต่่วัันสิ้้น� สุุดรอบระยะเวลาบััญชีีของบริิษััทฯ
2.	จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อย 3 เดืือน ต่่อ 1 ครั้้ง� โดยกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่ว่ งหน้้าตลอดทั้้ง� ปีี โดยกรรมการ
ทุุกคนมีีหน้้าที่่�เข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และอาจมีีการประชุุมเพิ่่�มเติิมในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็น
3. ในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ประธานกรรมการหรืือบุุคคลซึ่่�งได้้รัับมอบหมาย ส่่งหนัังสืือนััดประชุุม
พร้้อมระเบีียบวาระและเอกสารประกอบการประชุุมให้้กรรมการทุุกท่่านล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุม
เพื่่�อให้้กรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ เว้้นแต่่เป็็นกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน เพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์
ให้้สามารถแจ้้งนััดประชุุมโดยวิิธีีอื่่�นหรืือกำำ�หนดวัันประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ได้้
4.	กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียเรื่่�องใดไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น และให้้กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียออกจาก
ที่่�ประชุุมระหว่่างพิิจารณาเรื่่�องนั้้�นๆ เพื่่�อเปิิดโอกาศให้้ที่่�ประชุุมได้้อภิิปรายแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ
5.	จััดทำำ�รายงานคณะกรรมการประจำำ�ปีี และรัับผิิดชอบต่่อการจััดทำำ�และการเปิิดเผยงบการเงิิน ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีี
ตรวจสอบแล้้ว เพื่่�อแสดงถึึงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมา และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิ
6.	มีีอำำ�นาจและรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตลอดจน
มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ
7. 	กำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริิษััทฯ ควบคุุมกำำ�กัับดููแลการบริิหาร และการ
จััดการของคณะกรรมการบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�ได้้รัับมอบหมาย เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่
บริิษััทฯ และกำำ�ไรสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
8. 	มีีอำำ�นาจตรวจสอบและพิิจารณาอนุุมััติิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่
ของบริิษััทฯ ตามที่่�ได้้รัับเสนอจากคณะอนุุกรรมการ และ/หรืือฝ่่ายบริิหาร
9. คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯ ปฎิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ อาทิิเช่่น การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและการซื้้�อหรืือขายทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญ
ตามกฎเกณฑ์์ของคณะกรรมการตลาดทุุนหรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยหรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ เป็็นต้้น
10.	พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงาน รวมทั้้�งมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�ง มอบหมาย หรืือแนะนำำ�ให้้อนุุกรรมการหรืือคณะทำำ�งาน
เพื่่�อพิิจารณาหรืือปฏิิบััติิในเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใดที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ เห็็นสมควร
11.	ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนติิดตามการดำำ�เนิินกิิจการ
และการปฏิิบััติิงานของคณะอนุุกรรมการและ/หรืือฝ่่ายบริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล
12. 	กรรมการจะต้้องไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วน
ในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำำ�กััดความรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด หรืือเป็็นกรรมการของบริิษััทเอกชน
หรืือบริิษััทอื่่�นที่่�ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััทฯ ไม่่ว่่าจะทำำ�เพื่่�อ
ประโยชน์์ตนหรืือเพื่่�อประโยชน์์ผู้้�อื่่�น เว้้นแต่่จะได้้แจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
13. 	กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััทฯ ทราบโดยไม่่ชัักช้้า หากมีีส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อมในสััญญาที่่�บริิษััทฯ
ทำำ�ขึ้้�นหรืือถืือหุ้้�นหรืือหุ้้�นกู้้�เพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงในบริิษััทหรืือบริิษััทในเครืือ
14. 	ต้้องมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ และดำำ�เนิินงานโดยรัักษาผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจน
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ลงทุุนอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน มีีมาตรฐาน และโปร่่งใส
15. 	ดำำ�เนิินการให้้บริิษััทมีีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่่อ� ให้้เกิิดระบบการควบคุุมภายในที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ รวมทั้้�งการ
จััดการความเสี่่�ยง และความเชื่่อ� ถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน โดยจััดให้้มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน เป็็นผู้้�ติิดตาม
และดำำ�เนิินการร่่วมและประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบ
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16. 	มีีอำำ�นาจพิิจารณาและอนุุมััติิเรื่่�องใดๆ ที่่�จำำ�เป็็น และเกี่่�ยวเนื่่�องกัับบริิษััท หรืือที่่�เห็็นว่่าเหมาะสมและเพื่่�อผลประโยชน์์
ของบริิษััทฯ ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทจะกระทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น คืือ
	ก) เรื่่�องใดๆ ที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับมติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
	ข) เรื่อ่� งใดๆ ที่่ก� รรมการมีีส่่วนได้้เสีีย และอยู่่�ในข่่ายที่่ก� ฎหมายหรืือประกาศของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยระบุุให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
	การตััดสิินใจของคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อดำำ�เนิินการในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� คณะกรรมการจะกระทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิ
	จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนน
	ก) 	การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััทฯ ทั้้�งหมด หรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
	ข) 	การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�นมาเป็็นของบริิษััทฯ
ค) 	การทำำ� แก้้ไข หรืือเลิิกสััญญา เกี่่�ยวกัับการให้้เช่่ากิิจการของบริิษััทฯ ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ การมอบหมาย
ให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าจััดการธุุรกิิจของบริิษััท หรืือการรวมกิิจการกัับบุุคคลอื่่�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนกััน
ง) 	การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบริิคณห์์สนธิิหรืือข้้อบัังคัับบริิษััทฯ
	จ) 	การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน หรืือการออกหุ้้�นกู้้�ของบริิษััทฯ
ฉ) 	การควบกิิจการ หรืือเลิิกบริิษััทฯ
ช) 	การอื่่�นใดที่่�กำำ�หนดไว้้ภายใต้้บทบััญญััติิของกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ/หรืือประกาศของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่ต้� อ้ งได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยคะแนนเสีียงดัังกล่่าวข้้างต้้น
ทั้้�งนี้้� เรื่่�องใดที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท และ/หรืือ บริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี) กรรมการ
ซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
บทบาทของประธานกรรมการ
1. เป็็นผู้้�เรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ประธานกรรมการหรืือผู้้�ซึ่่�ง
ได้้รัับมอบหมายเป็็นผู้้�ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมไปยัังกรรมการบริิษััทฯ ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ แต่่ละครั้้�ง
โดยให้้ส่่งคำำ�บอกกล่่าวเรีียกประชุุมถึึงกรรมการทุุกคนล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วัันก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่กรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
โดยในหนัังสืือเชิิญประชุุมนั้้�น ให้้ระบุุสถานที่่� วัันเวลา และเรื่่�องที่่�จะประชุุม
2. เป็็นประธานในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และเป็็นผู้้�ลงคะแนนเสีียงชี้้ข� าดในกรณีีที่่ค� ะแนนเสีียงเท่่ากััน ในที่่ป� ระชุุม
คณะกรรมการ
3. เป็็นประธานในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และควบคุุมให้้การประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และ
ระเบีียบวาระการประชุุมที่่�กำำ�หนดไว้้
4.	กำำ�กัับ ติิดตาม ดููแลการบริิหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามแผนงาน
ที่่�กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งเสริิมสร้้างมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของคณะกรรมการ
5. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�กฏหมายกำำ�หนดไว้้โดยเฉพาะว่่าเป็็นหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
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ขอบเขตอำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 3/2560 (วาระพิิเศษ) เมื่่�อวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2560 ได้้กำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิ ดัังนี้้�
- อนุุมััติิการซื้้�อของอัันเป็็นปกติิธุุระของบริิษััทฯ ในจำำ�นวนเกิินกว่่า 5,000,000 บาท
- อนุุติิการว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา หรืือผู้้�เชี่่�ยวชายพิิเศษต่่อครั้้�ง ในจำำ�นวนเกิินกว่่า 5,000,000 บาท
- อนุุมััติกิ ารซ่่อมแซมเครื่อ่� งมืือเครื่อ่� งจัักรหนััก ได้้แก่่ เครน รถยกตู้้�คอนเทนเนอร์์ รถหััวลาก เรืือขุุด เป็็นต้้น ในจำำ�นวน
เกิินกว่่า 10,000,000 บาท
- อนุุมััติิการเช่่าเรืือ เครื่่�องจัักร เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ในจำำ�นวนเกิินกว่่า 20,000,000 บาท
- อนุุมััติค่ิ า่ ใช้้จ่า่ ยในการซื้้อ� ทรััพย์์สินิ อัันมีีลัักษณะเป็็นการลงทุุน(รวมถึึงการซ่่อมแซมพื้้�นลาน อาคาร โกดััง) นอกเหนืือ
จากที่่�ระบุุไว้้ในงบประมาณประจำำ�ปีี ในวงเงิินไม่่เกิิน 50,000,000 บาท

เลขานุุการบริิษััท
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 3/2560 (วาระพิิเศษ) เมื่่�อวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2560 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งนายวรวิิทย์์
เอื้้�อทรััพย์์สกุุล เป็็นเลขานุุการบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535
(รวมทั้้�งที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิของเลขานุุการบริิษััทฯ
1. 	มีีความรู้้�พื้้�นฐานด้้านธุุรกิิจ บััญชีี กฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือผ่่านการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััทฯ
2.	มีีความรู้้� ความเข้้าใจในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีของการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
3.	มีีความเป็็นอิิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ทั้้�งในด้้านการให้้ข้้อแนะนำำ�และข้้อคิิดเห็็นต่่างๆ
4.	มีีประสบการณ์์ในงานเลขานุุการคณะกรรมการ หรืือคุุณสมบััติิอื่น่� ที่่ช่� วย
่ ให้้งานเลขานุุการบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิผิ ลยิ่่ง� ขึ้น้�
อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััทฯ
1. ให้้ข้้อแนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่กรรมการเกี่่�ยวกัับข้้อกฎหมาย ข้้อควรปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ของทางการ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ
ต่่างๆ ของบริิษััทฯ ติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามอย่่างถููกต้้องและสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงรายงานการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
แก่่กรรมการ
2. ส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ให้้ข้้อมููล และผลัักดัันคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ปฏิิบััติิตาม
รวมทั้้�งให้้มีีการตรวจสอบผลการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของหลัักการดัังกล่่าว
3.	จััดเตรีียมระเบีียบวาระการประชุุม เอกสารประกอบการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
4.	จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และข้้อพึึง
ปฏิิบััติิที่่�ดีี
5.	บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น และประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
6.	จััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หนัังสืือเชิิญประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทฯ รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
7.	ดำำ�เนิินการให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามข้้อกำำ�หนดกฎหมาย
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8.

เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และส่่งสำำ�เนาให้้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
9.	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล และรายงานสารสนเทศ ในส่่วนที่่รัั� บผิิดชอบต่่อหน่่วยงานที่่กำ� ำ�กัับดููแลกิิจการ ตามระเบีียบและ
ข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการ
10.	ติิดต่่อและสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ได้้รัับทราบสิิทธิิต่่างๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�น และข่่าวสารของบริิษััทฯ และเป็็นสื่่�อกลางระหว่่าง
ผู้้�ถืือหุ้้�นกัับคณะกรรมการบริิษััทฯ และผู้้�บริิหาร
11.	ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััทฯ
12.	ดููแลเพื่่อ� จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการบริิษััทฯ และรายงานผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
13.	ติิดตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และข้้อพึึงปฏิิบััติิ ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการประกอบธุุรกิิจการท่่าเทีียบเรืือและกรรมการ
เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้น
14. ประสานงานระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทฯ และผู้้�บริิหารของบริิษััทในกรณีีที่่�เลขานุุการบริิษััทฯ พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
หรืือไม่่อาจปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะสรรหาและคััดเลืือกผู้้�ที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เลขานุุการบริิษััทคนใหม่่ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งภายใน 90 วัันนัับแต่่วัันที่่�เลขานุุการบริิษััท
คนเดิิมพ้้นจากตำำ�แหน่่งหรืือไม่่อาจปฏิิบััติิหน้้าที่่� และให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจมอบหมายให้้กรรมการคนใด
คนหนึ่่�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนในช่่วงเวลาดัังกล่่าว
ประวััติิโดยสัังเขปของเลขานุุการบริิษััท
นายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล
การศึึกษา				 ปริิญญาตรีี การบััญชีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
					 ปริิญญาโท การบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมหลัักสููตร		 Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 74 ปีี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 ท่่าน ที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ซึ่่ง� มีีความรู้้�
ความสามารถ ประสบการณ์์และคุุณสมบััติิตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1.
2.
3.

ชื่่�อ - นามสกุุล

นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี
นายยุุทธ วรฉััตรธาร
นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้้�งนี้้� นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือ
ของงบการเงิิน โดย นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี สาขาบััญชีี จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และ
จบการศึึกษาปริิญญาโท สาขาบััญชีี จากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมตามประวััติิกรรมการ)
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อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการต่่างๆ ในลัักษณะเดีียวกัับที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยคุุณสมบััติิและขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1.	มีีอำำ�นาจในการเชิิญฝ่่ายบริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษััทฯ มาร่่วมประชุุมชี้้�แจง ให้้ความเห็็น หรืือจััดส่่งเอกสารที่่�ร้้องขอ
ตามความจำำ�เป็็น
2.	พิิจารณาเสนอรายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีพร้้อมทั้้�งค่่าตอบแทนแก่่คณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อขอรัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมใหญ่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี ตลอดจนพิิจารณาการเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี
3.	รัับทราบการปฏิิบััติิงานอื่่�นที่่�มิิใช่่งานสอบบััญชีี พร้้อมค่่าตอบแทนจากงานดัังกล่่าว เพื่่�อพิิจารณามิิให้้ผู้้�สอบบััญชีี
ขาดความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงาน
4.	พิิจารณาตััดสิินใจในกรณีีที่่�ฝ่่ายบริิหารและผู้้�สอบบััญชีีมีีความเห็็นไม่่ตรงกัันเกี่่�ยวกัับรายงานทางการเงิิน
5.	พิิจารณาการเปิิดเผยข้้อมููลของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายหรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ
6.	พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้าย หรืือเลิิกจ้้าง และพิิจารณาความดีีความชอบของ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
7.	พิิ จ ารณารายงานจากคณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและหารืือกัับฝ่่ า ยบริิ ห ารเกี่่� ยวกัั บนโยบายการประเมิิ น
และการบริิหารความเสี่่�ยง
8. ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อประชุุมหารืือ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
9. 	พิิจารณารายงานทางการเงิิน
•	สอบทานรายงานทางการเงิิน และพิิจารณาความครบถ้้วนของข้้อมููลที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบ และประเมิิน
ความเหมาะสมของหลัักการบััญชีีที่่�ใช้้ในรายงานทางการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและรายปีี
•	สอบทานประเด็็นเกี่่�ยวกัับการบััญชีี และรายงานทางการเงิินที่่�มีีสาระสำำ�คััญ รวมทั้้�งรายการที่่�มีีความซัับซ้้อนหรืือ
ผิิดปกติิ และรายการที่่�ต้้องใช้้วิิจารณญาณในการตััดสิิน
•	สอบถามฝ่่ายบริิหารและผู้้�สอบบััญชีี เกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับรายงานทางการเงิิน
และแผนที่่�จะลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
•	สอบทานการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับกระบวนการการจััดทำำ�งบการเงิินกัับผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ตรวจสอบภายใน
10. 	พิิจารณารายงานการควบคุุมภายใน
•	สอบทานว่่าฝ่่ายบริิหารได้้กำำ�หนดให้้มีีการควบคุุมภายใน รวมถึึงการควบคุุมภายในของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ที่่�เหมาะสม และแนวทางการสื่่�อสารความสำำ�คััญของการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งบริิษััทฯ
•	สอบทานเพื่่�อความมั่่�นใจได้้ว่่า ฝ่่ายบริิหารได้้นำำ�ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายใน
และผู้้�สอบบััญชีีเสนอไปปรัับปรุุงแก้้ไขแล้้ว
11. 	พิิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน
•	สอบทานและอนุุมััติิกฎบััตรของฝ่่ายตรวจสอบภายใน แผนงานประจำำ�ปีี ตลอดจนบุุคลากรและทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็น
ในการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน
•	สอบทานกิิจกรรมและการปฏิิบััติิงานของกลุ่่�มตรวจสอบและกำำ�กัับ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าฝ่่ายตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
•	สอบทานประสิิทธิิผลการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในว่่า ได้้มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
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12. 	มีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่่�จำ�ำ เป็็นในเรื่่�องต่่างๆ ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อ
ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ได้้แก่่
(ก) รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(ข) 	การทุุจริิตหรืือสิ่่�งผิิดปกติิหรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำำ�คััญในระบบควบคุุมภายใน
(ค) 	การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง
กัับธุุรกิิจของบริิษััท
13. 	กำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์พิิจารณากฎหมาย ระเบีียบต่่างๆ ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง และมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
•	สอบทานข้้อตรวจพบขององค์์กรที่่�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทฯ และผลการติิดตามการแก้้ไข รวมถึึงรายงานให้้
แก่่คณะกรรมการบริิษััท
•	สอบทานประสิิทธิิผลของระบบในการติิดตามการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ และผลการติิดตามการแก้้ไข ในกรณีี
ที่่�ไม่่มีีการปฏิิบััติิตาม
14. 	กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรม จรรยาบรรณของผู้้�บริิหารและพนัักงาน
•	สอบทานให้้มั่่�นใจว่่าหลัักจริิยธรรมธุุรกิิจและจรรยาบรรณผู้้�บริิหารและพนัักงาน และนโยบายในการป้้องกััน
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ได้้จััดทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับทราบ
• ส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
15. ความรัับผิิดชอบอื่่�นๆ
• ปฏิิบััติิงานอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มอบหมาย ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
•	สอบทานและประเมิินกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ�� เสมอ และนำำ�เสนอขออนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษััทฯ
เมื่่�อมีีการแก้้ไข
•	จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีีข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังนี้้�
		 (ก) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
		 (ข) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
		 (ค) ความเห็็ น เกี่่� ยวกัั บการปฏิิ บััติิ ต ามกฎหมายว่่ า ด้้ วยหลัักทรัั พย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้ อ กำำ�ห นดของ
	ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
		 (ง) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความแหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
		 (จ) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
		 (ฉ) จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
		 (ช) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่่ละท่่าน
		 (ซ) รายการอื่่น� ที่่เ� ห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่ว� ไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่แ� ละรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
	จากคณะกรรมการบริิษััท
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ มีีหน้้าที่่�รายงานต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้้องรายงานเกี่่ยวกัั
� บกิิจกรรมของตนต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ และต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรายงาน ไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีี และต่่อทางราชการตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทน ประกอบด้้ วย กรรมการไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 3 ท่่ า น ซึ่่� ง ได้้ รัั บการแต่่ ง ตั้้� ง จาก
คณะกรรมการบริิษััทฯ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
จำำ�นวน 5 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 60 ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่่�อ - นามสกุุล

นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์
นายยุุทธ วรฉััตรธาร
นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี
นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล
นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. 	มีีบทบาทในการเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เกี่่ยวกัั
� บอััตราค่่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริิษััท
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุุกรรมการต่่างๆ (ถ้้ามีี) (โดยขอรัับความเห็็นชอบ
จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในภายหลััง)
2. 	มีีหน้้าที่่�จััดทำำ�นโยบายอััตราค่่าตอบแทน และกำำ�หนดเงื่่�อนไขในการว่่าจ้้างผู้้�บริิหารระดัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารขึ้้�นไป
3. 	มีีหน้้าที่่พิ� จิ ารณาคุุณสมบััติิและความเหมาะสมของบุุคคลากรที่่จ� ะดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารขึ้้น� ไป
4. 	พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ และติิดตามดููแลการดำำ�เนิินการเกี่่ยวกัั
� บวิิสััยทััศน์์ และกลยุุทธ์ท์ างด้้าน
ทรััพยากรบุุคคลของบริิษััทฯ รวมทั้้�ง แผนงานพััฒนาผู้้�บริิหารของบริิษััทด้้วย
5. 	จะทำำ�การสรรหา และนำำ�เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม สำำ�หรัับการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเป็็นครั้้�งแรก และ
พิิจารณาผลงาน คุุณสมบััติิ และความเหมาะสมของกรรมการที่่�พ้้นตำำ�แหน่่งและสมควรได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ และเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีหน้้าที่่�รายงานต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน จะต้้องรายงานขึ้้�นตรงต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ และจะต้้องจััดทำำ�รายงาน
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ภายหลัังจากการประชุุมทุุกครั้้�ง

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย กรรมการไม่่น้้อยกว่่า 3 ท่่าน ซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจำำ�นวน 3 ท่่านดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1.
2.
5.

ชื่่�อ - นามสกุุล

นายยุุทธ วรฉััตรธาร
นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี
นายบััญชััย ครุุจิิตร

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. 	กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม
เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านการ
ปฏิิบััติิการ หรืือความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััทฯ เป็็นต้้น
2. 	กำำ�หนดกลยุุทธ์์โครงสร้้างและทรััพยากรที่่�ใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของ
กลุ่่�มธุุรกิิจอุุตสาหกรรมให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือ ขนส่่ง คลัังสิินค้้า และโลจิิสติิกส์์ โดยสามารถวิิเคราะห์์ ประเมิิน วััดผล และ
ติิดตามกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
3. 	กำำ�หนดวงเงิินสููงสุุดตามความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด (Risk Limit) ในมิิติิต่่างๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญ เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
เพื่่�อพิิจารณา
4. 	กำำ�กัับดููแล ทบทวนและให้้ข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง วิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็น
มาตรฐาน กลยุุทธ์แ์ ละการวััดความเสี่่ย� งโดยรวมเพื่่อ� ให้้มั่น�่ ใจได้้ว่า่ กลยุุทธ์ก์ ารบริิหารความเสี่่ย� งได้้นำ�ำ ไปปฏิิบััติอิ ย่่างเหมาะสม
5. 	กรรมการในคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทุุกคนมีีหน้้าที่่�เข้้าประชุุม ซึ่่�งอาจเป็็นการเข้้าประชุุมด้้วยตนเองหรืือการเข้้า
ร่่วมประชุุมทางโทรศััพท์์ก็็ได้้
6. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งอาจเชิิญบุุคคลอื่่น� เข้้าร่่วมประชุุมตามความจำำ�เป็็น ซึ่่ง� จะต้้องเป็็นบุุคคลที่่มีี� ความเกี่่ยวข้
� อ้ ง
หรืือรัับผิิดชอบในวาระที่่�พิิจารณาในที่่�ประชุุม
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีหน้้าที่่�รายงานต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
1. การรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงต้้องรายงานสถานะความเสี่่�ยง และการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า นโยบายและระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงได้้นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลต่่อองค์์กร
2. การรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
2.1 รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) และการเปลี่่�ยนแปลงกรอบ
ความเสี่่�ยง รวมทั้้�งผลกระทบในการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายและการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ
2.2 รายงานสถานะความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ที่่�มีีต่่อระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) เมื่่�อเวลา
เหมาะสม
2.3	สร้้างความมั่่น� ใจว่่า คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้รัับทราบและตระหนัักถึึงปััจจััยต่่างๆ ที่่อ� าจส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ต่่อฐานะความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ
3. การรายงานต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงต้้องจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีี เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในนามคณะกรรมการบริิษััทฯ
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งหรืือเป็็นภาคผนวกในรายงานประจำำ�ปีีและรายงานทางการเงิิน
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คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหาร ประกอบด้้วย กรรมการ และผู้้�บริิหาร ไม่่น้้อยกว่่า 3 ท่่าน ซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหาร ประกอบด้้วย กรรมการบริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

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

ชื่่�อ - นามสกุุล

นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล
นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์
นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิไล
นายอัังกููร ศรีีสุุนทร
นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
นายบััญชััย ครุุจิิตร

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหาร มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่จัั� ดการงานและดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด หรืือได้้รัับ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทให้้ดำำ�เนิินการเฉพาะกรณีี
2. คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการบริิหารธุุรกิิจของบริิษััทตามนโยบายและแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้
3. คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ มอบอำำ�นาจ
4. กิิจการดัังต่่อไปนี้้�ให้้เสนอเพื่่�อรัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ก่่อน
4.1 เรื่่�องเกี่่�ยวกัับนโยบายของบริิษััทฯ
4.2 เรื่่�องที่่�หากทำำ�ไปแล้้วจะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างสำำ�คััญแก่่กิิจการของบริิษััทฯ
4.3 เรื่่�องที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริิษััทฯ เอง
4.4 เรื่่�องที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบที่่�บริิษััทฯ วางไว้้
4.5 เรื่่�องที่่�คณะกรรมการบริิหารเห็็นสมควรเสนอเพื่่�ออนุุมััติิเป็็นรายเรื่่�อง หรืือตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ
ได้้วางไว้้
5. คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการดำำ�เนิินกิิจกรรมตามที่่�กำำ�หนดเพื่่�อบริิหารบริิษััทฯ ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
บรรลุุเป้้าหมายของบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึง
5.1 	จััดทำำ�และสอบทานวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ แผนทางการเงิินและนโยบายที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
5.2 	พิิจารณากลั่่�นกรองแผนธุุรกิิจประจำำ�ปีี งบประมาณค่่าใช้้จ่่ายประเภททุุน เป้้าหมายการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงสิ่่�งที่่�ต้้อง
ริิเริ่่�มต่่างๆที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
5.3 	พิิจารณากลั่่�นกรองโครงการที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายประเภททุุนที่่�เกิินวงเงิินที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำำ�หนด เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
5.4 	พิิจารณาและอนุุมััติิในเรื่อ่� งต่่างๆ ตามที่่กำ� �ห
ำ นดไว้้ในอำำ�นาจดำำ�เนิินการหรืือได้้รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
5.5 	พิิจารณาทบทวนอำำ�นาจดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่างๆ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในตารางการมอบอำำ�นาจ และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
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5.6 	จััดการและสร้้างสมดุุลระหว่่างวััตถุุประสงค์์ในระยะสั้้�นและวััตถุุประสงค์์ในระยะยาว
5.7 	พััฒนาและดููแลทรััพยากรบุุคคลให้้ดำำ�เนิินไปตามกลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรบุุคคล ที่่�คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนได้้ให้้ความเห็็นชอบไว้้
5.8 	ติิดตามและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เกี่่ยวกัั
� บผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ
6. 	พิิจารณาเรื่อ่� งการจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีก่ี อ่ นที่่จ� ะนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาและอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้�ให้้รวมถึึง
การพิิ จารณาและอนุุ มััติิ การเปลี่่� ย นแปลงและเพิ่่� ม เติิ ม งบประมาณรายจ่่ า ยประจำำ�ปีี ใ นระหว่่ า งที่่� ไ ม่่ มีีการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััทฯ ในกรณีีเร่่งด่่วน และให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อทราบ ในที่่�ประชุุมคราวต่่อไป
7. อนุุมััติิการซื้้�อของอัันเป็็นปกติิธุุระของบริิษััทฯ ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 10,000,000 บาทต่่อรายการ และไม่่เกิิน 20,000,000
บาทต่่อเดืือน
8. อนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อทรััพย์์สิินอัันมีีลัักษณะเป็็นการลงทุุน (รวมถึึงการซ่่อมแซมพื้้�นลาน อาคาร โกดััง) นอกเหนืือ
จากที่่�ระบุุไว้้ในงบประมาณประจำำ�ปีี ในวงเงิินไม่่เกิิน 50,000,000 บาท
9. อนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินลงทุุนที่่�สำำ�คััญๆ ที่่� ได้้กำำ�หนดไว้้ในงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีตามที่่�จะได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััทฯ หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้เคยมีีมติิอนุุมััติิในหลัักการไว้้แล้้ว
10. 	จััดสรรเงิินบำำ�เหน็็จรางวััลซึ่่ง� ได้้รัับอนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษััทฯ แล้้วแก่่พนัักงานหรืือลููกจ้า้ งของบริิษััทฯ หรืือบุุคคลใดๆ
ที่่�กระทำำ�กิิจการให้้บริิษััทฯ
11. แต่่งตั้้�งหรืือมอบหมายให้้บุคุ คลใดบุุคคลหนึ่่�งหรืือหลายคนกระทำำ�การอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการบริิหาร ตามที่่�
เห็็นสมควรได้้ และคณะกรรมการบริิหารสามารถยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�นๆได้้
ทั้้�งนี้้� การอนุุมััติิรายการของคณะกรรมการบริิหารจะไม่่รวมถึึงการอนุุมััติิรายการที่่�คณะกรรมการบริิหาร หรืือบุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััทฯ และ/หรืือบริิษััทย่่อย(ถ้้ามีี)
รวมทั้้�งรายการที่่�กำำ�หนดให้้ต้้องขอความเห็็นชอบจากผู้้�ถืือหุ้้�นในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไป
ซึ่ง่� สิินทรััพย์์ที่สำ่� ำ�คััญของบริิษััทฯ และ/หรืือ บริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี) เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ

คณะผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีผู้้�บริิหาร ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อ - นามสกุุล

1.
2.

นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
นายบััญชััย ครุุจิิตร
นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
(รัักษาการ โดยขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการสรรหา)
นายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล
นายพีีระเดช เจริิญเศรษฐพานิิช
นายบััญชััย ครุุจิิตร
(รัักษาการ โดยขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการสรรหา)

3.
4.
5.
6.

ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปฎิิบััติิการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายพาณิิชย์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบริิหารจััดการ
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อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ควบคุุม ดููแลการดำำ�เนิินกิิจการ และ/หรืือบริิหารงานประจำำ�วัันของบริิษััทฯ รวมทั้้�งติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ในแต่่ละวััน เพื่่�อเตรีียมตััวและป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นทั้้�งปััจจััยภายนอกและปััจจััยภายใน
2. 	ดำำ�เนิินการหรืือปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ และ/หรืือ
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััทฯ
3. 	มีีอำำ�นาจในการให้้ความเห็็นชอบนิิติกิ รรมที่่เ� กี่่ยวกัั
� บการดำำ�เนิินธุุรกรรมปกติิของบริิษััทฯ เช่่น การซื้้อ� ขาย การจััดหาสิินค้้า
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินธุุรกรรมปกติิ การลงทุุน การจััดหามาหรืือการจำำ�หน่า่ ยไปซึ่ง่� เครื่อ่� งมืือ ทรััพย์์สินิ และบริิการ เป็็นต้้น
เพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทฯ ภายใต้้วงเงิินอนุุมััติิที่่�กำำ�หนด
4. อนุุมััติกิ ารซื้้อ� ของอัันเป็็นปกติิธุรุ ะของบริิษััทฯ ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 5,000,000 บาทต่่อรายการ และไม่่เกิิน 10,000,000 บาท
ต่่อเดืือน
5. อนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อทรััพย์์สิินอัันมีีลัักษณะเป็็นการลงทุุน (รวมถึึงการซ่่อมแซมพื้้�นลาน อาคาร โกดััง และอุุปกรณ์์)
นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ในงบประมาณประจำำ�ปีี ในวงเงิินไม่่เกิิน 10,000,000 บาทต่่อรายการ
6. เป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจของบริิษััทในการบริิหารกิิจการของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ
ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริิหารของบริิษััทฯ
ทุุกประการ
7. 	มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ
และเพื่่�อรัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งานภายในองค์์กร
8. 	มีีอำำ�นาจกระทำำ�การและแสดงตนเป็็นตััวแทนของบริิษััทฯ ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�เป็็นและเป็็นการ
ดำำ�เนิินธุุรกรรมทางการค้้าปกติิ เพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ
9. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใด ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรืือคณะกรรมการบริิหารของบริิษััทฯ รวมถึึงการมอบ
อำำ�นาจช่่วงในการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวข้้างต้้นเพื่่�อก่่อให้้เกิิดความคล่่องตััวในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
อย่่างไรก็็ตาม อำำ�นาจของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะไม่่รวมถึึงการอนุุมััติิรายการใดที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง หรืือรายการใดที่่�
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใด
ขััดแย้้งกัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) หรืือของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งการอนุุมััติิรายการใดลัักษณะดัังกล่่าว จะต้้องนำำ�เสนอเพื่่�อให้้ได้้
ความเห็็นชอบโดยผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อไปยัังที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวตามที่่�ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดต่่อไป
เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกรรมการค้้าปกติิทั่่�วไปของบริิษััทฯ ที่่�คณะกรรมการกำำ�หนดกรอบการ
พิิจารณาไว้้ชััดเจนแล้้ว
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โครงสร้้างคณะกรรมการ และองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
ปััจจุบััุ นคณะกรรมการบริิษััทฯ มีีจำำ�นวน 9 ท่่าน ประกอบด้้วย กรรมการบริิษััทฯ ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารและมีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 3 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้้�งหมด โดยทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริิษััทฯ
กรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 4 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 44.45 ของกรรมการทั้้�งหมด และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
จำำ�นวน 2 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้้�งหมด ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้เกิิดการถ่่วงดุุลในการออกเสีียง ในการพิิจารณาเรื่อ่� งต่่างๆ
โดยทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริิษััทฯ ที่่�มาจากฝ่่ายบริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน ซึ่่�งเข้้มงวดกว่่าตามเกณฑ์์
ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) กำำ�หนด
1. คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วย กรรมการไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร กรรมการบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯหรืือไม่่ก็็ได้้ โดยกรรมการบริิษััทฯ
ประกอบด้้วย
- 	กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
- 	กรรมการที่่�มิิได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
- 	กรรมการที่่มิ� ไิ ด้้เป็็นผู้้�บริิหาร ซึ่ง่� เป็็นกรรมการอิิสระ ในสััดส่่วนไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด และมีีจำำ�นวน
ไม่่ต่ำำ��กว่า่ 3 คน ซึ่ง่� กรรมการอิิสระและบุุคคลที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนที่่อ� อกและ
เรีียกชำำ�ระแล้้วของบริิษััท และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกรรมการทุุกท่่านจะต้้องมีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามมาตรา 68 แห่่ง
พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) และ/หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
2. ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งกรรมการบริิษััทตามหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
(1.)	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�ง (1) หุ้้�นต่่อหนึ่่�ง (1) เสีียง
(2.)	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีทั้้�งหมดตาม (1) เลืือกตั้้�งบุุคคลเดีียวหรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้ ในกรณีีที่่�
เลืือกตั้้�งบุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการ จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3.) ในกรณีีเลืือกตั้้�งบุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการ ให้้บุุคคลที่่�ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้รัับเลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลิิกตั้้ง� ในครั้้ง� นั้้น� ในกรณีีที่่บุ� คุ คลซึ่่ง� ได้้รัับ การเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับ
ถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานที่่�ประชุุมเป็็น
ผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวนหนึ่่�งในสาม (1/3) เป็็นอััตรา ถ้้าจำำ�นวน
กรรมการจะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม (1/3)
	กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่ง อาจได้้รัับคััดเลืือกให้้กลัับเข้้ามารัับตำำ�แหน่่งอีีกครั้้�ง
	กรรมการจะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จัับฉลากกััน ส่่วนปีีหลัังๆต่่อไป
ให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง
4. ในกรณีีที่่ตำ� ำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่น่� นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการเลืือกบุุคคล ซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติิ
และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััดและกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือน
โดยบุุคคลซึ่่ง� เข้้าเป็็นกรรมการดัังกล่่าวแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระ ที่่ยัั� งเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่ต� นแทน
โดยมติิดัังกล่่าวของคณะกรรมการจะต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสามในสี่่ข� องจำำ�นวนกรรมการที่่ยัั� งเหลืืออยู่่�
5. ให้้คณะกรรมการเลืือกกรรมการหนึ่่�งคนเป็็นประธานกรรมการ ในกรณีีที่่�คณะกรรมการพิิจารณาเห็็นสมควรจะเลืือก
กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการก็็ได้้ รองประธานกรรมการมีีหน้้าที่่�ตามข้้อบัังคัับในกิิจการ
ซึ่่�งประธานกรรมการมอบหมาย
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กรรมการอิิสระ
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนิิยามกรรมการอิิสระไว้้ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1.	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมหรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้ง โดยให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้้�นๆด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่
จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) หรืือก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่มีี� ความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่เ� ป็็น บิิดา มารดา คู่่�สมรส
พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอ
ให้้เป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี)
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งในลัักษณะที่่�
อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้ง� ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่ง� ไม่่ใช่่
กรรมการอิิสระ หรืือผู้้�บริิหารของผู้้�ที่มีี่� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติบุิ คุ คล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) หรืือก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งนี้้� ความสััมพัันธ์์ตามที่่กล่
� ่าวข้้างต้้นรวมถึึงการทำำ�รายการทางค้้าที่่ก� ระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่า หรืือให้้
เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่ยวกัั
� บสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือ
ให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลทำำ�ให้้บริิษััทฯ
หรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�งตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััทฯ หรืือตั้้�งแต่่ 20
ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของ
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดย
อนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวม ภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทาง
ธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจาก
การมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่ยื่� น่� คำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) หรืือก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้�
ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพเป็็นนิิติิบุุคคล ให้้รวมถึึงการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ
ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�เป็็นหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้น� ด้้วย เว้้นแต่่ จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
หรืือก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็น
หุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษา ที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ�
หรืือถืือหุ้้�นเกิิน 1% ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ อิ อกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่น� ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่มีีส
� ภาพอย่่างเดีียวกัันและ
เป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
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บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้เห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
	กรรมการอิิสระที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติิตาม ข้้อ 1-9 อาจได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการ
ของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง โดยมีีการตััดสิินใจในรููปแบบองค์์คณะได้้
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
12. 	มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีกรรมการตรวจสอบ
อย่่ า งน้้ อ ย 1 คน ที่่� มีี ความรู้้� แ ละประสบการณ์์ ด้้ า นการบััญชีีและ/หรืือการเงิิ น เพีียงพอที่่� จ ะสามารถทำำ�หน้้ า ที่่�
ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้
การสรรหากรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััทฯ มีีแผนการสรรหากรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ให้้เป็็นไปอย่่างโปร่่งใส และเหมาะสม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ
ได้้กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารที่่�มีีความเป็็นมืืออาชีีพ และมีีความเป็็นอิิสระจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือรายอื่่�นใด
โดยมอบหมายให้้ ค ณะกรรมการสรรหาและกำำ�ห นดค่่ า ตอบแทน เป็็ น ผู้้�สรรหาบุุ ค คลที่่� เ หมาะสมเข้้ า รัับการคััดเลืือก
โดยใช้้หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลเป็็นกรรมการตามคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�เหมาะสมกัับกลยุุทธของบริิษััทฯ
ซึ่่�งเป็็นไปตามโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท รวมถึึงมีีความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ
(Board Diversity) ได้้แก่่ เพศ ทัักษะเฉพาะด้้าน และทัักษะวิิชาชีีพ เป็็นต้้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ได้้พิิจารณากลั่่�นกรองก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณานำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็น
กรรมการ โดยได้้พิิจารณาจากคุุณสมบััติิการเป็็นกรรมการที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ/หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
และต้้องไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่่าด้้วยข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหารของบริิษััท
ที่่�ออกหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่มีีประวััติิต้้องคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดให้้เป็็นบุุคคลล้้มละลาย ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�ฝ่่าฝืืนระเบีียบ
ประกาศคำำ�สั่่�ง ข้้อบัังคัับบริิษััท และกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััทฯ รวมทั้้�งพิิจารณาปััจจััยด้้านอื่่�นๆ มาประกอบกััน เช่่น
มีีความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็นต้้น
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน จะเสนอชื่่�อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหาร ซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�
ประสบการณ์์ และความสามารถในการบริิหารจััดการงานในสายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมบริิษััทฯ เป็็นผู้้�อนุุมััติิ
แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�ถููกเสนอชื่่�อเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหาร
การประชุุมคณะกรรมการ
ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ บริิษััทฯ จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ อย่่างน้้อยทุุก 3 เดืือน และจััดให้้มีีการประชุุมพิิเศษ
เพิ่่ม� ตามความจำำ�เป็็น โดยบริิษััทฯ ได้้กำ�ห
ำ นดตารางการประชุุมล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี 2563 โดยคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2562 เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2562 ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม
ล่่วงหน้้า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน เพื่่�อรัักษาสิิทธิิประโยชน์์ของบริิษััทฯ และกำำ�หนดวาระการประชุุม
อย่่างชััดเจน จััดเตรีียมเอกสารประกอบการประชุุมครบถ้้วนเพีียงพอ โดยจััดส่่งให้้กัับคณะกรรมการล่่วงหน้้า 5 วัันทำำ�การ
ก่่อนวัันประชุุมหรืืออย่่างน้้อย 7 วัันก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม
ในการประชุุม ประธานกรรมการบริิษััทฯ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�ร่่วมกัันกำำ�หนดวาระการประชุุมและพิิจารณาเรื่่�อง
เข้้าวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละท่่านสามารถเสนอเรื่อ่� งต่่างๆ เพื่่อ� เข้้ารัับพิิจารณาเป็็น
วาระการประชุุมได้้ โดยที่่�กรรมการทุุกท่่านสามารถอภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างเปิิดเผย โดยประธานที่่�ประชุุมเป็็น
ผู้้�ประมวลความเห็็นและข้้อสรุุปที่่�ได้้จากการประชุุม ทั้้�งนี้้�ในการลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ถืือมติิเสีียงข้้างมาก
โดยให้้กรรมการท่่านหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียง ทั้้�งนี้้�กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่เข้้าร่่วมประชุุม และ/หรืือไม่่ใช้้สิิทธิิออกเสีียง
ลงคะแนนในเรื่อ่� งนั้้น� ๆ ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธานในที่่ป� ระชุุมจะออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้น� อีีกหนึ่่�งเสีียงเพื่่อ� ชี้้ข� าด นอกจากนี้้� เลขานุุการ
บริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�บัันทึึกรายงานการประชุุม ซึ่่�งจะถููกจััดทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรมีีเนื้้�อหาครบถ้้วนภายหลัังการประชุุมเสร็็จ
จััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่ผ่� า่ นมารัับรองจากคณะกรรมการบริิษััทฯ พร้้อมให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ และผู้้�ที่เ่� กี่่ยวข้
� อ้ งตรวจสอบได้้
นอกจากนี้้�ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ จะมีีการเชิิญผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ เพื่่�อให้้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ในฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรง รวมทั้้�งบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนองค์์ประชุุมคณะกรรมการ โดยในการประชุุม
คณะกรรมการ ไม่่ว่่าเป็็นการประชุุมด้้วยตนเองหรืือการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่น้้อยกว่่า
กึ่่�งหนึ่่�ง (1/2) ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะครบองค์์ประชุุม
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รายละเอีียดการเข้้าประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่าน ประจำำ�ปีี 2563 (จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/จำำ�นวนครั้้�งที่่�มีีสิิทธิิ
เข้้าร่่วมประชุุม) สรุุปได้้ดัังนี้้�
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย

รายชื่่�อกรรมการ

นายยุุทธ วรฉััตรธาร
นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์
นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี
นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล
นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิไล
นายอัังกููร ศรีีสุุนทร
นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์
นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
นายบััญชััย ครุุจิิตร
หมายเหตุุ:

กรรมการ
บริษัท 1

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6

4/4
4/4
4/4
-

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

4/4
4/4
4/4

กรรมการ
บริหาร

การประชุุม
สามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

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

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

1. บริิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ จำำ�นวน 6 ครั้้�ง โดยกรรมการเข้้าประชุุมครบทั้้�งคณะ จำำ�นวน 5 ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 83.33

การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment)
แบบคณะกรรมการรายคณะ และคณะกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล เป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี เพื่่อ� ปรัับปรุุงการปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการบริิษััทฯ
ให้้สอดคล้้องกัับแนวนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ และเพื่่�อทบทวนปััญหาและอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทฯ มีีกระบวนการประเมิินผลงานของคณะกรรมการทั้้�งคณะ / คณะกรรมการชุุดย่่อย / รายบุุคคล มีีดัังนี้้�
1.) คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�อนุุมััติิและทบทวนแบบประเมิินผลเพื่่�อให้้เกิิดความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
2.) เลขานุุการบริิษััทฯ จััดส่่งแบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการให้้กรรมการบริิษััท ปีีละ 1 ครั้้�ง ภายในต้้นเดืือนธัันวาคม
3.)	กรรมการบริิ ษััทฯ ทำำ� แบบประเมิิ น ผลด้้ วย วิิ ธีีการให้้ ค ะแนน 0 - 4 (ไม่่ เ ห็็ น ด้้ วย อย่่ า งยิ่่� ง - เห็็ น ด้้ วย อย่่ า งยิ่่� ง )
โดยหลัักเกณฑ์์การประเมิินจะคิิดเป็็นร้้อยละจากคะแนนเต็็มในแต่่ละข้้อ ( ≥ 85 = ดีีมาก, 75 - 84 = ดีี, 65 - 74 = ค่่อนข้้างดีี,
50 - 64 = พอใช้้, ≤ 50 = ควรปรัับปรุุง) แล้้วส่่งคืืนเลขานุุการบริิษััท ภายในสิ้้�นเดืือนธัันวาคม
4.) เลขานุุการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�สรุุปและวิิเคราะห์์ผลการประเมิินประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิษััทฯ และ
รายงานผลการวิิเคราะห์์จากการประเมิินให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ รัับทราบ
5.) เลขานุุการบริิษััทฯ นำำ�ผลวิิเคราะห์์และความเห็็นเพิ่่�มเติิมจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ไปจััดทำำ�แผนเพื่่อ� ดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
โดยในรอบปีี 2563 เลขานุุการบริิษััทได้้รายงานผลการประเมิินของคณะกรรมการรายคณะ/ คณะกรรมการชุุดย่่อยรายคณะ/
รายบุุคคลให้้คณะกรรมการทราบ ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีดัังนี้้�
•
ประเมิินตนเองของกรรมการรายคณะ ประกอบด้้วยหััวข้้อการประเมิิน 6 หััวข้้อ ได้้แก่่ 1.) โครงสร้้าง และคุุณสมบััติิของ
กรรมการ 2.) การประชุุมของคณะกรรมการ 3.) บทบาท/หน้้าที่่�/ความรัับผิิดชอบของกรรมการ 4.) การทำำ�หน้้าที่่�ของ
กรรมการ 5.) ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ และ 6.) การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร ซึ่่�งผลการ
ประเมิินได้้คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับร้้อยละ 91.44 (ดีีมาก)
•
ประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายคณะ โดยบริิษััทฯมีีคณะกรรมการชุุดย่่อย 4 ชุุด คืือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิหาร
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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(1.)	การประเมิินผลการปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่ข� องคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิินได้้คะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับร้้อยละ 90.28 (ดีีมาก)
(2.)	การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ผลการประเมิินได้้คะแนนเฉลี่่�ย
เท่่ากัับร้้อยละ 90.08 (ดีีมาก)
(3.)	การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ผลการประเมิินได้้คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
ร้้อยละ 96.80 (ดีีมาก)
(4.)	การประเมิินผลการปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่ข� องคณะกรรมการบริิหาร ผลการประเมิินได้้คะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับร้้อยละ 96.69 (ดีีมาก)
ประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล ซึ่่�งหััวข้้อการประเมิินครอบคลุุมถึึงเรื่่�องการปฏิิบััติิหน้้าที่่� การเตรีียม
ความพร้้อมในการเข้้าประชุุม และการแสดงความคิิดเห็็นที่่�เป็็นอิิสระและเป็็นประโยชน์์ต่่อฝ่่ายบริิหาร ซึ่่�งผลการประเมิิน
ได้้คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับร้้อยละ 94.19 (ดีีมาก)

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััทฯ มีีการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และกำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทฯ ไว้้อย่่างชััดเจน และโปร่่งใส
โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการแต่่ละท่่านเพีียงพอที่่�จะดููแลรัักษากรรมการ
ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และต้้องผ่่านการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี (Annual General Meeting : AGM)
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่จ่� า่ ยให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารตามรููปแบบที่่สำ� ำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) กำำ�หนด
(1.) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 27 กรกฎาคม 2563 ได้้มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทฯ และ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ในวงเงิินไม่่เกิิน 3,500,000 บาท ดัังนี้้�
ประเภทค่่าตอบแทน

ตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการบริิษััทฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ/กรรมการอิิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริิหาร
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ

ค่่าตอบแทน
รายเดืือน (บาท)

เบี้้�ยประชุุม
(ต่่อครั้้�ง) (บาท)

โบนััส
(บาท/ปีี)

20,000
20,000

20,000
15,000

พิิจารณาจากผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

ไม่่มีี
ไม่่มีี

15,000
10,000

ไม่่มีี
ไม่่มีี

ไม่่มีี
ไม่่มีี

15,000
10,000

ไม่่มีี
ไม่่มีี

ไม่่มีี
ไม่่มีี

15,000
10,000

ไม่่มีี
ไม่่มีี

ไม่่มีี
ไม่่มีี

ไม่่มีี
ไม่่มีี

ไม่่มีี
ไม่่มีี
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(2.) ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน
- ไม่่มีี (3.) รายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นตััวเงิิน
รายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นตััวเงิินของกรรมการแต่่ละท่่าน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนสำำ�หรัับงวด (บาท)1

ล�ำดับ

ชื่่�อ - นามสกุุล

กรรมการ
บริิษััท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

กรรมการ
บริิหาร

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

นายยุุทธ วรฉััตรธาร
นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์
นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี
นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล
นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิไล
นายอัังกููร ศรีีสุุนทร
นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์
นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
นายบััญชััย ครุุจิิตร

410,000
380,000
380,000
380,000
365,000
380,000
380,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี

40,000
40,000
60,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

10,000
15,000
10,000
10,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

60,000
ไม่่มีี
40,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

รวม
(บาท)

520,000
435,000
490,000
390,000
365,000
380,000
380,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี

หมายเหตุุ: 1. บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่กรรมการที่่�มิิใช่่กรรมการบริิหารและกรรมการอิิสระเท่่านั้้�น โดยมีีเฉพาะค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายเป็็นรายเดืือน โบนััส
			 และเบี้้�ยประชุุมโดยไม่่มีีค่่าตอบแทนอื่่�นๆ

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
(1.) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ซึ่่�งประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััส และค่่าตอบแทนอื่่�นๆ เช่่น เงิินประกัันสัังคม เงิินกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ค่่าพาหนะ และค่่าโทรศััพท์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งค่่าตอบแทนดัังกล่่าวจะเชื่่�อมโยงกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
ปีี 2562

เงิินเดืือน และโบนััส
ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ได้้แก่่ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
กองทุุนประกัันสัังคม และสวััสดิิการอื่่�นๆ
รวมทั้้�งหมด
หมายเหตุุ:
		

ปีี 2563

จำำ�นวน
(คน)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(คน)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

6

34.33

5

28.52

6

2.97

5

0.57

37.30

29.09

บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหาร โดยบริิษััทฯ ได้้สมทบในอััตราส่่วนร้้อยละ 3 ของเงิินเดืือน ซึ่่�งในปีี 2563
บริิษััทฯ ได้้จ่่ายเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร 4 ราย รวมทั้้�งสิ้้�น 0.54 ล้้านบาท

(2.) ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน
- ไม่่มีี -
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บุุคลากร
พนัักงานและลููกจ้้างของบริิษััทฯ (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2563 มีีจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 486 คน และ
453 คน ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งแบ่่งตามสายงานได้้ดัังต่่อไปนี้้�
จำำ�นวนพนัักงาน ณ วัันที่่�

รายชื่่�อกรรมการ

ฝ่่ายบริิหาร
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ฝ่่ายสาธารณููปโภคและธุุรการ
ฝ่่ายควบคุุมคุุณภาพความปลอดภััย และอาชีีวอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
ฝ่่ายจััดซื้้�อ
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ฝ่่ายพาณิิชย์์
ฝ่่ายบััญชีี
ฝ่่ายการเงิิน
รวม

2562
(คน)

2563
(คน)

9
11
39
15
5
339
7
33
17
11
486

9
10
36
15
5
310
7
32
17
12
453

ค่่าตอบแทนพนัักงาน 
ค่่าตอบแทนพนัักงานของบริิษััทฯ (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

เงิินเดืือนโบนััส และค่่าล่่วงเวลา
ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ได้้แก่่ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนประกััน
สัังคม และสวััสดิิการอื่่�นๆ
รวม

ข้้อพิิพาทแรงงาน
- ไม่่มีี -

งวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

179.43

162.44

7.43

6.39

186.86

168.83

รายงานประจำำ �ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

61

นโยบายค่่าตอบแทนพนัักงาน 
นโยบายค่่าตอบแทนพนัักงานของบริิษััทฯ ใช้้กัับพนัักงานทุุกคน โดยนโยบายนี้้�จะทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทฯ จะสามารถดึึงดููดใจ
พััฒนาศัักยภาพ และรัักษาพนัักงานผู้้�มีีผลการปฏิิบััติงิ านสููงและมีีแรงจููงใจในการทำำ�งานไว้้ได้้ในตลาดที่่มีีก
� ารแข่่งขัันกััน พนัักงาน
จะได้้รัับการเสนอค่่าตอบแทนที่่เ� หมาะสมและเป็็นไปตามแนวทางของตลาด ซึ่่ง� เป็็นองค์์ประกอบหลัักของค่่าตอบแทน ผลที่่�ได้้รัับ
คืือพนัักงานรู้้�สึึกมีีกำำ�ลัังใจในการทำำ�งาน เพื่่�อสร้้างผลลััทธ์์ที่่�ยั่่�งยืืนและทำำ�ให้้บริิษััทฯ เจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทฯ มีีระบบการบริิหารผลการปฏิิบััติิงานของบุุคลากร โดยกำำ�หนดตััวชี้้�วััดระดัับองค์์กร (Corporate KPIs) ตามหลัักการ
ของ Balanced Scorecard โดยพิิจารณามุุมมองที่่�ครอบคลุุมมิิติิการดำำ�เนิินงานจากทุุกส่่วนในองค์์กร และสรุุปโดยฝ่่ายบริิหาร
ทั้้�งนี้้�ตััวชี้้�วััดได้้ถููกถ่่ายทอดลงไปจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ไปสู่่�ระดัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย
ระดัับผู้้�จััดการฝ่่าย/แผนก และพนัักงานทุุกคน ตามลำำ�ดัับ พนัักงานแต่่ละคนมีีตััวชี้้�วััดของตนเอง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับตััวชี้้�วััดของ
แผนก/ฝ่่าย และองค์์กร หััวหน้้างานหรืือผู้้�บัังคัับบััญชาจะให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะกัับผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา เพื่่อ� พััฒนาผลงานรวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมสนัับสนุุนและให้้กำำ�ลัังใจ สำำ�หรัับการทุ่่�มเททำำ�งานโดยเชื่่�อมโยงกัับการจ่่ายค่่าตอบแทนและรางวััลจากผลการปฏิิบััติิงาน
ให้้กัับพนัักงาน นอกจากนี้้ก� ระบวนการดัังกล่่าวยัังช่่วยในการวััดและประเมิินความรู้้�ความสามารถและการพััฒนาการของบุุคลากร
ตลอดจนการวััดประสิิทธิิผลของการดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายการทำำ�งานซึ่่�งสอดคล้้องกัับหน่่วยงานและองค์์กร และยัังเป็็น
เครื่อ่� งมืือในการประเมิินความพร้้อมของบุุคลากรที่่จ� ะได้้รัับเลื่่อ� นตำำ�แหน่่ง ซึ่่ง� จะสามารถระบุุระดัับความรู้้�ความสามารถและทัักษะ
ที่่�ยัังขาดของระดัับงานที่่�สููงขึ้้�นในอนาคตได้้
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการให้้อััตราค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ที่่�อยู่่�ในระดัับใกล้้เคีียงกัับบริิษััทอื่่�นๆ ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
อย่่างเป็็นธรรม คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการจ้้างงาน โดยคำำ�นึึงถึึงขีีดความสามารถ การปฏิิบััติงิ านตามความสามารถ
ของพนัักงานในตำำ�แหน่่งต่่างๆ โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิและให้้โอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน ทั้้�งสตรีี ผู้้�พิิการ ผู้้�ด้้อยโอกาส ซึ่่�งคำำ�นึึงถึึง
หลัักความเป็็นธรรม ความเสมอภาค คุุณสมบััติิเหมาะสม และการมีีพัันธะสััญญากัับบริิษััทฯ เพื่่�อส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า
ในสายอาชีีพและร่่วมเจริิญเติิบโตไปกัับบริิษััทฯ อย่่างยั่่�งยืืน โดยได้้กำำ�หนดนโยบายอััตราค่่าตอบแทนของพนัักงาน ทั้้�งระยะสั้้�น
และระยะยาวที่่�สอดคล้้องกัับผลประกอบการขององค์์กรและเชื่่�อมโยงผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน ดัังนี้้�
1. ผลตอบแทนระยะสั้้น� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดการจ่่ายผลตอบแทนที่่ส� ามารถเทีียบเคีียงได้้อย่่างหมาะสมกัับอััตราการจ่่ายทั่่ว� ไป
ขององค์์กรอื่่�นที่่�อยู่่�ในธุุรกิิจเดีียวกััน เพื่่�อรัักษาและเสริิมสร้้างความสามารถแข่่งขัันด้้านทรััพยากรบุุคคลให้้กัับองค์์กร
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดจ่่ายโบนััสประจำำ�ปีี ตามผลการปฏิิบััติิงานอ้้างอิิงตามการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ และ Individual KPI
2. ผลตอบแทนระยะยาว บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีการวััดผลการปฏิิบััติิงานและศัักยภาพของพนัักงาน โดยบริิษััทฯ จะจ่่าย
ผลตอบแทนอย่่างเหมาะสมแก่่พนัักงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถสููง รวมทั้้�งจััดให้้มีีการเติิบโตตามสายอาชีีพ (Career
Growth) อัันสอดคล้้องกัับแผนทดแทนตำำ�แหน่่งงานของบริิษััท (Succession Plan)
นอกจากการจ่่ายผลตอบแทนแล้้ว บริิษััทฯ ได้้มีีการดููแลเรื่อ่� งสวััสดิิการต่่างๆ ให้้แก่่พนัักงานอย่่างเหมาะสม โดยจััดให้้มีีการทบทวน
สวััสดิิการต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสภาวะทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ได้้แก่่
- 	สวััสดิิการเงิินช่่วยเหลืือ เช่่น เงิินช่่วยเหลืือค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษาบุุตร เงิินช่่วยเหลืือกรณีีพนัักงาน บิิดามารดา/ คู่่�สมรส
และบุุตรตามกฎหมายของพนัักงานเสีียชีีวิิต
- 	สุุขภาพและประกัันชีีวิิต เช่่น การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การประกัันสุุขภาพกลุ่่�มและประกัันอุุบััติิเหตุุกลุ่่�ม
-	กองทุุน เช่่น กองทุุนเงิินทดแทนประกัันสัังคม กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพเพื่่อ� สร้้างความมั่่น� คงและเป็็นหลัักประกัันทางการเงิิน
ให้้แก่่พนัักงานภายหลัังสิ้้�นสุุดการเป็็นพนัักงาน หรืือเกษีียณอายุุ
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ 4 สายพัันธุ์์� (สายพัันธ์์ H1N1, H3N2, B/Washingtor และ B/Phuket)
ตามมาตรฐานขององค์์กรอนามััยโลก (WHO) ให้้แก่่พนัักงานทุุกคนโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย
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นโยบายในการพััฒนาบุุคลากร
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการพััฒนาบุุคลากรทั้้�งในระดัับกรรมการและผู้้�บริิหาร รวมถึึงระดัับพนัักงาน ดัังนี้้�
การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
ส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีีการฝึึกอบรมและการให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เช่่น กรรมการบริิษััทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััทฯ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุง
การปฏิิบััติงิ านอย่่างต่่อเนื่่อ� ง การฝึึกอบรมและให้้ความรู้้�อาจกระทำำ�เป็็นการภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ หรืือใช้้บริิการของสถาบัันภายนอก
ในกรณีีที่่มีีก
� ารเปลี่่ย� นแปลงกรรมการหรืือมีีกรรมการเข้้าใหม่่ ฝ่่ายจััดการจะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของกรรมการเข้้าใหม่่ รวมถึึงจััดให้้มีีการแนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯให้้แก่่กรรมการ
ท่่านใหม่่
บริิ ษััทฯ มีีการส่่ ง เสริิ ม ให้้ กรรมการเข้้ า รัับการอบรม เพื่่� อ พััฒนาความรู้้� ความสามารถอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยในปีี 2563
มีีกรรมการบริิษััทฯ และผู้้�บริิหารเข้้ารัับการอบรมสััมมนาในหลัักสููตรต่่างๆ ได้้แก่่
ชื่่�อ - สกุุล

นายอัังกููร ศรีีสุุนทร

ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตร

กรรมการ

-	หลัักสููตรกลยุุทธสำำ�คััญ การวิิเคราะห์์งบการเงิินแบบครบวงจร
-	หลัักสููตรเปิิดกฎหมาย เคลีียร์์ปััญหาภาษีีกัับกููรููด้้านภาษีี
-	หลัักสููตรข้้อควรระวัังในการจััดทำำ�งบการเงิิน การปิิดบััญชีี
และการนำำ�เสนองบการเงิินให้้สอดคล้้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินก่่อนนำำ�ส่่งงบการเงิินในปีี 2563
นายบััญชััย ครุุจิิตร
กรรมการ และ
-	หลัักสููตร Value Chain Analysis & Stakeholder Engagement
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�
จััดโดยฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน ตลาดหลัักทรััพย์์
บริิหาร
แห่่งประเทศไทย
นายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย -	หลัักสููตร Value Chain Analysis & Stakeholder Engagement
การเงิินและบััญชีี
จััดโดยฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน ตลาดหลัักทรััพย์์
และเลขานุุการบริิษััท
แห่่งประเทศไทย
-	หลัักสููตร TFRS 9 เครื่่�องมืือทางการเงิิน และ TFRS 16
สััญญาเช่่า
-	หลัักสููตรการคำำ�นวณผลประโยชน์์ของพนัักงาน ปััญหา
การจััดทำำ�และแนวทางแก้้ไขให้้ถููกต้้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน
-	หลัักสููตรอััพเดท TFRS 10 งบการเงิินรวม และ TAS 27
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ และ TAS 28 เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
และการร่่วมค้้า
-	หลัักสููตร TFRS 9 การตั้้�งสำำ�รองหนี้้�สููญแบบ Simplified
Approach
-	หลัักสููตร Fraud Risk and Control in The Normal Age
นายพีีระเดช เจริิญเศรษฐพานิิช ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
-	หลัักสููตร Value Chain Analysis & Stakeholder Engagement
ฝ่่ายพาณิิชย์์
จััดโดยฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย

การพััฒนาพนัักงาน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาความรู้้� ความสามารถของพนัักงาน โดยให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อพััฒนา
ความสามารถของพนัักงานให้้เกิิดศัักยภาพในการปฏิิบััติิงานอย่่างมืืออาชีีพ
บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการพััฒนาบุุคลากรของบริิษััทฯ ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด ดัังนั้้�น บริิษััทฯ
จึึงมีีนโยบายฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรของบริิษััทฯ ในทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ระบบประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานโดยมีีตััวชี้้�วััดประสิิทธิิภาพทั้้�งในระดัับองค์์กรและระดัับหน่่วยงาน และทบทวนลัักษณะงานให้้สอดคล้้องกัับแผนงาน
ทางธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ นำำ� ไปสู่่�การสร้้ า งระบบการพััฒนาศัักยภาพของบุุ ค ลากร ทั้้� ง นี้้� บริิ ษััทฯ ได้้ ว างแนวทางโดยกำำ�ห นด
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แผนการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงานในส่่วนต่่างๆ ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับแผนการพััฒนาองค์์กรและกำำ�หนดแผนการ
ฝึึกอบรมและพััฒนาโดยการสำำ�รวจความต้้องการและความจำำ�เป็็นของฝ่่ายต่่างๆ ของบริิษััทฯ เพื่่�อความเหมาะสมและเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของหน่่วยงานนั้้�นๆ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการฝึึกอบรมขึ้้�นภายในบริิษััท โดยเชิิญวิิทยากรภายนอกที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ และมีีการส่่ง
พนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรมจากสถาบัันภายนอกด้้วย โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดมีีการอบรมทั้้�งเป็็นการอบรมภายใน เข้้าร่่วม
อบรมกัับสถาบัันภายนอก และการอบรมผ่่านระบบออนไลน์์ ให้้แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานทั้้�งสิ้้�น 32 ครั้้�ง โดยเป็็นการจััดอบรม
ภายใน 11 ครั้้�ง อบรมภายนอก 13 ครั้้�ง และอบรมผ่่านระบบออนไลน์์ 8 ครั้้�ง ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม การสร้้างสุุของค์์กร ด้้านการประเมิินและพััฒนา รวมทั้้�งสิ้้น� 96 ชั่่ว� โมง ด้้านการบริิหารความเสี่ย่� งด้้านทุุจริติ ทั้้�งสิ้้น� 2 ชั่่ว� โมง
และด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งสิ้้�น 24 ชั่่�วโมง
ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่า่ ยในการพััฒนาพนัักงาน เท่่ากัับ 0.11 ล้้านบาท โดยมีีจำำ�นวนชั่่ว� โมงอบรมเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 5.41 ชั่่ว� โมง/คน/ปีี
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
ภายใต้้การจััดการของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน) แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2558 โดยคััดเลืือก
จากกองทุุนที่่�รัับปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุน (Investment Governance Code : “I Code”)
สััดส่่วนการเข้้าร่่วมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพของพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ชื่่�อบริิษััท

มีี/ไม่่มีี
กองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพ

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด(มหาชน)
บริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด
บริิษััท บางกอก ทรััคกิ้้�ง เซอร์์วิิส จำำ�กััด
บริิษัทั บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิสิ จำำ�กัดั

มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

จำำ�นวนพนัักงาน สััดส่่วนพนัักงานเข้้าร่่วม
ที่่�เข้้าร่่วมกองทุุน กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ /
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
พนัักงานทั้้�งหมด
(คน)
(%)

244
46
22
51

84.14%
63.88%
91.66%
76.12%

ค่่าตอบแทนผู้้�ตรวจสอบบััญชีี
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับค่่าตอบแทนให้้กัับผู้้�ตรวจสอบบััญชีี ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ถึึง 2563
ดัังตารางต่่อไปนี้้�
ค่่าตอบแทนการตรวจสอบ
ค่่าบริิการอื่่�น
/ สอบทานบััญชีี
(Non-Audit Fee)
(บาท)
(บาท)

รวม
(บาท)

งบการเงิน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายนรินทร์ จูระมงคล

1,150,000.00

-ไม่่มีี-

1,150,000.00

นายนรินทร์ จูระมงคล

1,220,000.00

-ไม่่มีี-

1,220,000.00

นายสมคิด เตียตระกูล

1,220,000.00

-ไม่่มีี-

1,220,000.00

ทั้้�งนี้้� บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัักงานสอบบััญชีีไม่่เป็็นบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับบริิษััทฯ
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
นโยบายการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี
บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติติ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� โดยได้้ตระหนัักถึึงบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััทฯ และคณะกรรมการชุุดย่่อย ในการสร้้างเสริิมให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� เพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันของกิิจการและให้้ความเชื่่อ� มั่่น� แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�ที่เ่� กี่่ยวข้
� อ้ งทุุกฝ่่าย ด้้วยการบริิหารงานอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และโปร่่งใส จึึงได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายสนัับสนุุนการกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยครอบคลุุมหลัักการสำำ�คััญตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีีข
� องบริิษััทจดทะเบีียนตามแนวทางที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด โดยได้้เผยแพร่่ไว้้
ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ (www.sahathaiterminal.com) เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานบริิษััท ตลอดจนผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักการกำำ�กัับกิิจการเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันด้้วยการยึึดมั่่�นต่่อความโปร่่งใส เป็็นธรรม ตรวจสอบได้้
มีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีการปฏิิบััติที่ิ ส่� อดคล้้องกัับระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฏหมายที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง ตลอดจนมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ ครอบคลุุมหลัักการ 5 หมวด ดัังนี้้�
หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น (The Rights of Shareholders)

บริิษััทฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานต่่างๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�นในฐานะเจ้้าของบริิษััทฯ และในฐานะของนัักลงทุุน
ในหลัักทรััพย์์ เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อ ขาย โอน หลัักทรััพย์์ที่่�ตนถืืออยู่่� สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิในการที่่�จะได้้
รัับส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไรจากบริิษััทฯ สิิทธิิต่่างๆ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิในการร่่วมตััดสิินใจ
ในเรื่อ่� งสำำ�คััญของบริิษััทฯ เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การแต่่งตั้้ง� หรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี การอนุุมััติธุิ รุ กรรม
ที่่�สำำ�คััญและมีีผลต่่อทิิศทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็นต้้น
นอกจากสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานต่่างๆ ข้้างต้้นแล้้ว บริิษััทฯ ยัังได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เป็็นการอำำ�นวยความสะดวกในการใช้้สิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
1. บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีีทุุกปีีโดยจะจััดภายใน 4 เดืือนนัับจากวัันสิ้้�นสุุดรอบบััญชีี ในแต่่ละปีี
พร้้อมทั้้�งจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม และข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบล่่วงหน้้าก่่อน
วัันประชุุม 7 วัันและลงประกาศหนัังสืือพิิมพ์์แจ้้งวัันนััดประชุุมล่่วงหน้้าเป็็นเวลา 3 วัันติิดต่่อกัันก่่อนที่่�จะถึึงวัันประชุุม
โดยในแต่่ละวาระการประชุุมจะมีีความเห็็นของคณะกรรมการประกอบไปด้้วย
2. ในกรณีีที่่ผู้้�ถืื
� อหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ
หรืือบุุคคลใดๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบใดแบบหนึ่่�งที่่�บริิษััทฯ ได้้จััดส่่งไปพร้้อมกัับ
หนัังสืือเชิิญประชุุม
3. 	ก่่อนการประชุุม บริิษััทฯ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ หรืือข้้อซัักถามได้้ล่่วงหน้้า
ก่่อนวัันประชุุมผ่่านอีีเมล์์แอดเดรสของเลขานุุการคณะกรรมการบริิษััทฯ
4. ในการประชุุม บริิษััทฯ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นตั้้�งข้้อซัักถาม ให้้ข้้อเสนอแนะ หรืือแสดงความคิิดเห็็นต่่อที่่�ประชุุม
ในประเด็็นต่่างๆ อย่่างอิิสระและเท่่าเทีียมกััน ทั้้�งนั้้น� ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีกรรมการและผู้้�บริิหารที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งเข้้าร่่วมประชุุม
เพื่่�อตอบคำำ�ถามและให้้ข้้อมููลรายละเอีียดในที่่�ประชุุม
5. ภายหลัังการประชุุมแล้้วเสร็็จ บริิษััทฯ จะจััดทำำ�รายงานการประชุุม โดยให้้แสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้อ้ งครบถ้้วนเพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถตรวจสอบได้้

รายงานประจำำ �ปีี
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การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทฯ จะจััดให้้การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นภายใน 4 เดืือนนัับจากวัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษััทฯ แต่่เนื่่�องจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อระบาดไวรััสโคโรน่่า 2019 (Covid - 19) ทำำ�ให้้ต้้องเลื่่�อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ออกไป โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้้องแกรนด์์บอลรููม โรงแรมดิิ โอกุุระ เพรสทีีจ กรุุงเทพมหานคร เลขที่่� 57 ถนนวิิทยุุ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330
ในการเรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระ การประชุุม
และเรื่่�องที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุม พร้้อมด้้วยรายละเอีียดและเหตุุผลตามสมควร ซึ่่�งระบุุชััดเจนว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�เสนอ เพื่่�อรัับทราบ
เพื่่�ออนุุมััติิ หรืือเพื่่�อพิิจารณาแล้้วแต่่กรณีี รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการในเรื่่�องดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุม และเสนอชื่่�อบุุคคล เพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
ระหว่่างวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2562 ถึึงวัันที่่� 17 มกราคม 2563
บริิษััทฯ ได้้มอบหมายให้้ บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ เป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม พร้้อมแนบหนัังสืือมอบฉัันทะสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่อาจมาร่่วมประชุุมด้้วยตััวเองให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยจััดส่่งทางไปรษณีีย์์ลงทะเบีียนล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 14 วัันก่่อนวัันประชุุม และทำำ�การประกาศนััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 วัันก่่อนวัันประชุุม ซึ่ง่� เป็็นไปตามข้้อบัังคัับบริิษััทฯ และตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด อีีกทั้้�ง เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนเข้้าถึึง
และมีีเวลาศึึกษารายละเอีียดในหนัังสืือเชิิญประชุุมได้้โดยง่่ายและอย่่างเพีียงพอ บริิษััทฯ จึึงเผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2563 ทั้้�งฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษไว้้บนเว็็บไซต์์บริิษััท ก่่อนวัันประชุุม 30 วััน คืือในวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2563
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้การประชุุมดำำ�เนิินไปอย่่างถููกต้อ้ งและเหมาะสม โดยบริิษััทฯ ได้้เตรีียมพนัักงานไว้้ตอนรัับ จััดเจ้้าหน้้าที่่ต� รวจสอบ
เอกสาร จััดเตรีียมอากรแสตมป์์เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบ/ได้้รัับมอบฉัันทะ การจััดอาหารว่่าง เพื่่�อรัับรอง
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาเข้้าร่่วมประชุุม สำำ�หรัับการลงทะเบีียนและนัับคะแนนเสีียงโดยการใช้้ระบบ Barcode เพื่่�อความโปร่่งใสและสะดวก
รวดเร็็ว ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้เตรีียมบััตรลงคะแนนให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างครบถ้้วนตามวาระ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบ
ฉัันทะสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม ก่่อนเริ่่�มการประชุุมล่่วงหน้้า 2 ชั่่�วโมง รวมถึึงในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ระบาดไวรััสโคโรน่่า 2019 (Covid - 19) ได้้จััดให้้มีีการทำำ�ความสะอาดสถานที่่จัั� ดประชุุมก่่อนการประชุุม มีีมาตรการการ
คััดกรองก่่อนเข้้าห้้องประชุุม จััดให้้มีีการลงทะเบีียนก่่อนเข้้าสถานที่่�จััดประชุุม ผ่่าน Application ไทยชนะ และขอความร่่วมมืือ
จากผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกท่่านให้้สวมใส่่หน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้าตลอดเวลาที่่�อยู่่�ในห้้องประชุุม เว้้นระยะห่่างระหว่่างกััน
(Social Distancing) อย่่างน้้อย 1.5 เมตร และงดรัับประทานอาหารภายในห้้องประชุุม เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
การจััดประชุุมตามข้้อกำำ�หนดของศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 (ศบค.) หรืือตามประกาศ กทม. อย่่างเคร่่งครััด
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 มีีกรรมการและกรรมตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งสิ้้น� 8 ท่่าน จากกรรมการทั้้�งหมด 9 ท่่าน
ประกอบด้้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริิหาร และกรรมการ ผู้้�บริิหาร เลขานุุการบริิษััท
ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี และที่่�ปรึึกษาทางกฎหมายอิิสระ ได้้เข้้าร่่วมการประชุุมเพื่่�อตอบข้้อสัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยประธานกรรมการ
เป็็นประธานที่่ป� ระชุุม ทั้้�งนี้้ก่� อ่ นเริ่่ม� การประชุุมได้้มอบหมายให้้พิธีีก
ิ ร เป็็นผู้้�แนะนำำ�คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี ที่่ป� รึึกษา
ทางกฎหมายอิิสระ และชี้้แ� จงจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ม� าด้้วยตนเองและมอบฉัันทะ สิิทธิติ ามข้้อบัังคัับ วิิธีีการลงคะแนนเสีียง การดำำ�เนิินการ
ประชุุม วาระการประชุุมวิิธีีการสอบถามหรืือแสดงความคิิดเห็็น วิิธีีการออกเสีียงลงคะแนนโดยบััตรลงคะแนน ในแต่่ละวาระ
แยกออกจากกัันการประกาศผลคะแนนให้้ที่ป่� ระชุุมได้้รัับทราบ โดยพิิธีีกรได้้แจ้้งให้้ที่ป่� รึึกษาทางกฎหมายอิิสระ ทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นสัักขีี
พยานในการนัับคะแนน และขออาสาสมััครผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างน้้อย 1 ท่่าน มาร่่วมเป็็นสัักขีีพยาน
ในการนัับคะแนน
ประธานฯ ได้้ดำำ�เนิินการประชุุมตามระเบีียบวาระที่่�ได้้แจ้้งผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้ ตลอดจนเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายสามารถใช้้สิิทธิิ
เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของตน เช่่น การซัักถาม การแสดงความเห็็น เป็็นต้้น โดยบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อคำำ�ถาม และ
การตอบข้้อสัักถามอย่่างตรงไปตรงมาและโปร่่งใส ตลอดจนให้้เวลาอภิิปรายพอสมควร โดยในวาระการแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััทฯ
ได้้จััดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล นอกจากนี้้�ในระหว่่างการประชุุมบริิษััทฯ ไม่่ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
ที่่�ได้้แจ้้งไว้้ หรืือเพิ่่�มวาระการประชุุมใดๆ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีการบัันทึึกการประชุุมพร้้อมทั้้�งคำำ�ถามและคำำ�ตอบของผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้เป็็น
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ลายลัักษณ์์อัักษร รวมถึึงผลการลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระของการประชุุมทั้้�งที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีีย
บริิษััทฯ ได้้มีีการแจ้้งมติิที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายในวัันเดีียวกัันกัับวัันประชุุม และจััดทำำ�รายงาน
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีีเนื้้อ� หาการประชุุมที่่ถู� กต้
ู อ้ ง ครบถ้้วน รวมถึึงระบุุรายละเอีียดกรรมการ ผู้้�บริิหาร เลขานุุการบริิษััท
และตััวแทนผู้้�สอบบััญชีีที่่�เข้้าร่่วมประชุุม แจ้้งคะแนนทุุกวาระ บัันทึึกข้้อซัักถาม การตอบข้้อซัักถาม และข้้อคิิดเห็็นของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบข้้อมููลได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดส่่งรายงานการประชุุมต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ภายใน 14 วััน นัับจากวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งบริิษััทฯ เผยแพร่่รายงานการประชุุมและการบัันทึึกภาพการประชุุมผ่่าน
สื่่�อวิิดิิทััศน์์ ไว้้บนเว็็บไซต์์บริิษััท
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิินคุุณภาพการจััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ระดัับคะแนน 100 คะแนน
จาก 100 คะแนน จากโครงการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (Annual General Meeting : AGM) จากสมาคมผู้้�ลงทุุนไทย

หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่จ� ะสร้้างความเท่่าเทีียมกัันให้้เกิิดขึ้้น� กัับผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย โดยในการดำำ�เนิินการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละครั้้ง� บริิษััทฯ
จะให้้โอกาสแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันทุุกราย โดยกำำ�หนดให้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมเป็็นไปตามจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นถืืออยู่่�
คืือ หนึ่่�งหุ้้�นมีีสิิทธิิเท่่ากัับหนึ่่�งเสีียง (One Share One Vote) และในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง บริิษััทฯ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้บุคุ คลใดๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบหนึ่่�งแบบใดที่่บ� ริิษััทฯ
ได้้จััดส่่งไปพร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุม
โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่อ� วัันที่่� 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้้องแกรนด์์บอลรููม
โรงแรมดิิ โอกุุระ เพรสทีีจ กรุุงเทพมหานคร เลขที่่� 57 ถนนวิิทยุุ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330
บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุมและเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการ
เป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม ระหว่่างวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2562 ถึึงวัันที่่� 17 มกราคม 2563 โดยบริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่หลัักเกณฑ์์
และขั้้�นตอนดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ และแจ้้งข่่าวผ่่านเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย อย่่างไรก็็ดีี
ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใดเสนอวาระการประชุุมหรืือชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการแต่่อย่่างใด
ในการเรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ ได้้จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมเอกสารแนบประกอบการประชุุมให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกรายอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา ทั้้�งนี้้�ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สะดวกเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตััวเอง บริิษััทฯ ได้้จััดส่่งหนัังสืือ
มอบฉัันทะแบบ ข. (บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. และแบบ ค. เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ) ตามประกาศ
ของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เรื่่�องการกำำ�หนดแบบหนัังสืือมอบฉัันทะ (ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2550 ทั้้�งรููปแบบทั่่�วไป
และรูู ป แบบที่่� ผู้้�ถืื อหุ้้�นสามารถลงคะแนนเสีียงได้้ ใ ห้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้�น รวมถึึงได้้ ร ะบุุ เ อกสารหลัักฐานประกอบการมอบฉัันทะ
ไว้้อย่่างชััดเจน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้อำำ�นวยความสะดวกและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่ง
หนัังสืือมอบฉัันทะและเอกสารหลัักฐานเพื่่�อมอบฉัันทะให้้แก่่กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมได้้ นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ได้้จััดเตรีียมอากรแสตมป์์ สำำ�หรัับบริิการผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบฉัันทะให้้ตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ
เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทนตนโดยไม่่ไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย
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การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 มีีกรรมการและกรรมตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งสิ้้น� 8 ท่่าน จากกรรมการทั้้�งหมด 9 ท่่าน
ประกอบด้้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริิหาร กรรมการ ผู้้�บริิหาร เลขานุุการบริิษััท
ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี และที่่�ปรึึกษาทางกฎหมายอิิสระ ที่่�เข้้าร่่วมประชุุมด้้วย โดยประธานกรรมการเป็็นประธานที่่�ประชุุม ทั้้�งนี้้�
ก่่อนเริ่่�มการประชุุมได้้มอบหมายให้้พิิธีีกรเป็็นผู้้�ชี้้�แจงจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาด้้วยตนเองและมอบฉัันทะ สิิทธิิตามข้้อบัังคัับ วิิธีีการ
ลงคะแนนเสีียง การดำำ�เนิินการประชุุม วาระการประชุุม วิิธีีการสอบถามหรืือแสดงความคิิดเห็็น การประกาศผลคะแนนให้้
ที่่ป� ระชุุมได้้รัับทราบ ทั้้�งนี้้� ในการนัับคะแนนเสีียงซึ่ง่� กำำ�หนดให้้หนึ่่ง� หุ้้�นคืือหนึ่่�งคะแนนเสีียง และการลงคะแนนเสีียงให้้ทำำ�โดยเปิิดเผย
โดยบริิษััทฯ ได้้เตรีียมบััตรลงคะแนนเสีียงไว้้ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นครบทุุกวาระ สำำ�หรัับวาระการแต่่งตั้้�งกรรมการ บริิษััทฯ ได้้ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ใช้้สิิทธิิในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล และไม่่มีีการเพิ่่�มวาระอื่่�นจากที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้� ประธานเป็็นผู้้�ควบคุุมการประชุุม และเปิิดโอกาสผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แสดงความคิิดเห็็นและข้้อซัักถามอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
ก่่อนการลงมติิในวาระนั้้�นๆ ในการลงคะแนนเสีียง บริิษััทฯ ได้้แจกบััตรลงคะแนนให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น เมื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนเสีียงแล้้ว
จะมีีการนัับคะแนนและประกาศผลคะแนนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทราบ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสมััครเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการผู้้�สัังเกตุุการณ์์ ในการตรววจนัับคะแนนและยืืนยัันความถููกต้้องในการนัับคะแนนเสีียงในวาระต่่างๆ อย่่างเปิิดเผย
โดยบริิษััทฯ ได้้จััดได้้จััดเก็็บบััตรลงคะแนนไว้้เป็็นหลัักฐานสำำ�หรัับการตรวจสอบในภายหลััง อีีกทั้้�ง ได้้มีีการบัันทึึกมติิที่่�ประชุุม
ทั้้�งจำำ�นวนคะแนนเสีียงที่่เ� ห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีียในแต่่ละวาระ ตลอดจนบัันทึึกข้้อซัักถาม การตอบคำำ�ถาม
และการแสดงความเห็็นของที่่�ประชุุมไว้้ด้้วย มีีการบัันทึึกภาพการประชุุมผ่่านสื่่�อวิิดิิทััศน์์ และเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์บริิษััท
นอกจากนั้้�น บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลภายในโดยมิิชอบ (Insider trading) ของบุุคคลที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง ซึ่ง่� หมายถึึง
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในหน่่วยงานที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับข้้อมููลภายใน (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่ยัั� งไม่่บรรลุุ นิิติภิ าวะของบุุคคล
ดัังกล่่าว) โดยห้้ามบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ เป็็นระยะเวลาอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์ก่่อนมีีการเปิิดเผย
งบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีและควรรอคอยอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมง ภายหลัังการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้แก่่
สาธารณชนแล้้ว รวมทั้้�งห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�นด้้วย
บริิษััทฯ ได้้ให้้ข้้อมููลแก่่กรรมการ และผู้้�บริิหารเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ที่่�ผู้้�บริิหารต้้องรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ในบริิษััทฯ และบทกำำ�หนด
โทษตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และในกรณีีที่่ก� รรมการหรืือผู้้�บริิหารมีีการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ก็็จะต้้องรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ในบริิษััทฯ ของตนเอง
คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วัันทำำ�การ ให้้สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ทราบ เพื่่�อเผยแพร่่ต่่อสาธารณะ
ต่่อไป
หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (The Role of Stakeholders)

บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิขิ องผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ พนัักงาน และผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก เช่่น คู่่�แข่่ง คู่่�ค้้า ลููกค้้า เป็็นต้้น โดยบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าการสนัับสนุุนและข้้อคิิดเห็็นจาก
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มจะเป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินงานและการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััทฯ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จะปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวได้้รัับการดููแลเป็็นอย่่างดีี นอกจากนั้้�น บริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิม
ให้้มีีความร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทและกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่บริิษััทฯ ตามแนวทางดัังต่่อไปนั้้�น
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเหล่่านั้้�น
ได้้รัับการดููแลอย่่างดีี
ผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิงานด้้วยความรอบคอบ เพื่่�อมอบผลประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย โดยมีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเสมอภาคและ
เท่่าเทีียมกััน การเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้เข้้าถึึงข้้อมููลสารสนเทศที่่จำ� ำ�เป็็นอย่่างถููกต้อ้ ง เหมาะสมและทัันเวลา ซึ่่ง� เปิิดเผยต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
และประชาชนทั่่�วไปผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
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รายงานประจำำ�ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

ลููกค้้า บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติต่ิ อ่ ลููกค้า้ ด้้วยความเป็็นธรรม โปร่่งใส และตรวจสอบได้้ ตลอดจน การมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อลููกค้้า มุ่่�งเน้้นการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าอย่่างมีีคุุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็็ว และตรงต่่อเวลา อีีกทั้้�งมีีการพััฒนา
คุุณภาพการให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่อ� งและสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงบริิษััทฯ เอาใจใส่่ดูแู ลลููกค้า้ อย่่างใกล้้ชิดิ โดยทำำ�การสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นหรืือข้้อร้้องเรีียน และนำำ�มาปรัับปรุุงการให้้บริิการ โดยมุ่่�งหวัังให้้ลููกค้้าเกิิดความพึึงพอใจสููงสุุด
และเป็็นการรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีในระยะยาว
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะรัักษาความลัับของลููกค้้าและไม่่นำำ�ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนเองหรืือบุุคคลอื่่�นใด โดยมิิชอบ
เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลซึ่่�งลููกค้้าอนุุญาตให้้เปิิดเผยหรืือบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�ต้้องเปิิดเผยตามกฎหมาย
พนัักงาน บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงความสำำ�คััญของพนัักงานซึ่่�งถืือเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยบริิษััทฯ มีีนโยบาย
การบริิหารทรััพยากรบุุคคลและแรงงานสััมพัันธ์์ เพื่่�อเป็็นการให้้ความสำำ�คััญและปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและ
เป็็นธรรม เคารพสิิทธิิของพนัักงานตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐานและตามกฎหมายระเบีียบและข้้อบัังคัับต่่างๆ รวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านการพััฒนาและฝึึกอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ การพิิจารณาให้้ผลตอบแทน
ที่่�เหมาะสมตามความรู้้�ความสามารถของพนัักงานและสอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
มีีการดููแลใส่่ใจในสุุขภาพ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของพนัักงานสร้้าง
บรรยากาศในการทำำ�งานที่่�ดีี โดยจััดให้้มีีสวััสดิิการตรวจสุุขภาพพนัักงานประจำำ�ปีี สวััสดิิการประกัันสุุขภาพกลุ่่�มของพนัักงาน
สวััสดิิการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังจััดกิิจกรรมเพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีในองค์์กร
ทั้้�งระหว่่างพนัักงานกัันเองและระหว่่างพนัักงานและผู้้�บริิหาร
คู่่�ค้้า บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าทุุกรายของบริิษััทฯ อย่่างเป็็นธรรม บริิษััทฯ มีีนโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการ
คััดเลืือกคู่่�ค้้า เปรีียบเทีียบราคาด้้วยความเป็็นธรรม โดยคำำ�นึึงถึึงชื่่�อเสีียง ประวััติิทางการเงิินเชื่่�อถืือได้้ ผลิิตสิินค้้า/บริิการที่่�มีี
คุุณภาพตรงตามความต้้องการและสามารถตรวจสอบได้้ มีีความถููกต้้องตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับ มีีความโปร่่งใส และ
ตรงไปตรงมาในการปฏิิบััติิที่่�เสมอภาค ตลอดจนมุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงที่่�มีีการตกลงกัันไว้้ในสััญญาและจรรยาบรรณ
ของบริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััด มีีการประเมิินผลผู้้�ขาย/ผู้้�รัับเหมา/ผู้้�ให้้เช่่า ปีีละ 2 ครั้้�ง และรายงานผลการประเมิินให้้คู่่�ค้้ารัับทราบ
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาปรัับปรุุงงานในด้้านต่่างๆ อีีกทั้้�งเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกััน
เจ้้าหนี้้� บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติตััว
ิ เป็็นลููกหนี้ที่้� ดีี่� โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สูงู สุุดของทั้้�งสองฝ่่าย หลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์ ที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ โดยมีีนโยบายชำำ�ระหนี้้�ให้้ตรงตามกำำ�หนด และปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขและสััญญาที่่�ทำำ�ไว้้กัับเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด
โดยปฏิิบััติิกัับเจ้้าหนี้้�เสมืือนพัันธมิิตรทางการค้้า และไม่่ละเมิิดสิิทธิิของเจ้้าหนี้้� โดยไม่่ปกปิิดข้้อมููลหรืือข้้อเท็็จจริิงอัันทำำ�ให้้
เกิิดความเสีียหายต่่อเจ้้าหนี้้อีีกด้
� วย
้ ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติติ ามเงื่อ่� นไขข้้อใดข้้อหนึ่่�งได้้ บริิษััทฯ จะรีีบแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้ท� ราบโดยเร็็ว
เพื่่อ� ร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไข โดยบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่น� จะรัักษาความสััมพัันธ์์ที่ยั่�่ ง่� ยืืนกัับเจ้้าหนี้้แ� ละให้้ความเชื่่อ� ถืือซึ่ง่� กัันและกััน
คู่่�แข่่งขััน บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งขััน ด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี
มีีการปฏิิบััติติ ามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายต่่างๆ ที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง ไม่่ทำำ�ลายชื่่อ� เสีียงของคู่่�แข่่งด้้วยการกล่่าวหาในทางไม่่ดีี รวมทั้้�ง
ไม่่แสวงหาข้้อมููลหรืือความลัับของคู่่�แข่่งด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุจริ
ุ ติ และไม่่กระทำำ�การละเมิิดลิิขสิทธิ์์
ิ หรืื
� อทรััพย์์สินิ ทางปััญญาของผู้้�อื่น่�
สัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยมุ่่�งเน้้นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม
การปฏิิบััติติ ามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายต่่างๆที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง โดยใช้้คุณุ ธรรมและจริิยธรรมในการประกอบธุุรกิิจ และดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรม และไม่่เอารััดเอาเปรีียบสัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม บริิษััทฯ จึึงได้้มีีการสื่่อ� สารสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
ในนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมให้้มีีอยู่่�ในทุุกภาคส่่วนขององค์์กร ตลอดจนการปลููกจิิตสำำ�นึึกด้้านสิ่่�งแวดล้้อมผ่่าน
การจััดอบรมพััฒนาพนัักงานและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�บริิษััทจััดขึ้้�น เพื่่�อตอบแทนและคืืนผลกำำ�ไรกลัับคืืนสู่่�สัังคม
การไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาและลิิขสิิทธิ์์�
บริิษััทฯ ไม่่ใช้้และไม่่สนัับสนุุนการล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาและลิิขสิิทธิ์์� โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน
ต้้องไม่่ละเมิิดลิิขสิทธิ์์
ิ �ในซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์ด้วยก
้ ารดาวน์์โหลดหรืือติิดตั้้ง� โปรแกรมใดๆ ซึ่ง่� ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการ โดยฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศของบริิษััทฯ รวมทั้้�งมีีการตรวจสอบเป็็นประจำำ� เพื่่�อป้้องกัันการละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�โดยฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
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การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯ มีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ห้้ามการติิดสิินบนและการคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
และไม่่ยอมรัับพฤติิกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ ยึึดถืือปฏิิบััติิ โดยกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไว้้ในจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยมีีหลัักการดัังนี้้�
การควบคุุมการบริิจาค
บริิษััทฯ มีีนโยบายให้้เงิินบริิจาคเพื่่�อการกุุศล หรืือการให้้เงิินสนัับสนุุน โดยบริิษััทฯ จะให้้เงิินบริิจาคและเงิินสนัับสนุุน
อย่่างเหมาะสมและโปร่่งใสถููกต้อ้ งตามกฏหมายและจริิยธรรม ภายใต้้ธรรมเนีียมประเพณีีปฏิิบััติแิ ละกฏหมายที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง
เท่่านั้้น� และจะไม่่กระทำำ�การในสิ่่�งที่่�อาจเกิิดผลเสีียหายต่่อสัังคมส่่วนรวม ทั้้�งนี้้�ในการเป็็นผู้้�ให้้เงิินสนัับสนุุนจะต้้องจััดทำำ�
ใบบัันทึึกคำำ�ขอ ระบุุชื่่�อผู้้�รัับเงิินสนัับสนุุน และวััตถุุประสงค์์ของการสนัับสนุุน พร้้อมแนบเอกสารประกอบทั้้�งหมดให้้
ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิของบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
การให้้ของขวััญทางธุุรกิิจ
บริิษััทฯ มีีนโยบายห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน เรีียกรัับ/สััญญาว่่าจะรัับ ของขวััญ ของกำำ�นััล หรืือประโยชน์์อื่น่� ใดจาก
นายหน้้าซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ คู่่�ค้้า คู่่�สััญญา ตััวกลางทางธุุรกิิจ หรืือตััวแทน โดยมิิชอบ เพื่่อ� จููงใจให้้ปฏิิบััติิ หรืือละเว้้นการปฏิิบััติใิ ดๆ
แต่่สามารถรัับของขวััญ ของกำำ�นััล หรืือประโยชน์์อื่น่� ใดได้้ตามเทศกาล และไม่่ผิดิ ต่่อกฎหมาย และอยู่่�ในราคาที่่เ� หมาะสม
โดยผู้้�ให้้และ/หรืือผู้้�รัับจะต้้องกรอกรายละเอีียดใน “แบบฟอร์์มการรัับ/ให้้ของขวััญ ของกำำ�นััล หรืือประโยชน์์อื่่�นใด” ส่่งให้้
ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิแล้้วนำำ�ส่่งสำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััทพร้้อมสิ่่�งของที่่�ได้้รัับเพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการเผยแพร่่นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ และ
บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ภายในบริิษััทฯ รวมถึึงได้้สื่่�อสารและอบรมเรื่่�องดัังกล่่าวให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานรัับทราบในการปฐมนิิเทศ
สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่ บริิษััทฯ มีีการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์อย่่างต่่อเนื่่�องและสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี ให้้กัับพนัักงานทุุกคนผ่่าน
กิิจกรรม Morning Talk ในทุุกเช้้าวัันจัันทร์์
บริิษััทฯ มีีกระบวนการในการประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ตลอดจนมีีการดููแล ติิดตาม และประเมิินผล และ
รายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้�หากมีีการฝ่่าฝืืนการกระทำำ�ใดๆ อัันเป็็นการสนัับสนุุน ช่่วยเหลืือ
หรืือให้้ความร่่วมมืือกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นจะได้้รัับการพิิจารณาโทษตามระเบีียบบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีนโยบายแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด (Whistleblower Policy) โดยเปิิดโอกาสให้้พนัักงานสามารถรายงาน หรืือให้้ข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับความผิิดปกติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น การทำำ�ธุุรกรรม การเงิิน การปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด ข้้อบัังคัับ หรืือจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านช่่องทางพิิเศษที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นว่่า
การรายงานหรืือให้้ข้้อมููลนั้้�นจะไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�ร้้องเรีียนหรืือผู้้�ให้้ข้้อมููลได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหาย บริิษััทฯ ได้้ประกาศนโยบาย
ข้้างต้้นให้้พนัักงานทุุกรัับทราบ พร้้อมกัับนำำ�ไปปฏิิบััติิให้้ถููกต้้อง
การแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด
บริิษััทฯ มีีระเบีียบการปฏิิบััติิและช่่องทางการแจ้้งข้้อร้้องเรีียน การแสดงความคิิดเห็็น และเบาะแสการกระทำำ�ผิิดทางกฎหมาย
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยสามารถผ่่านช่่องทางต่่างๆได้้ดัังนี้้�
	จดหมาย 		 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
					 บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด(มหาชน)
					 เลขที่่� 51/1 หมู่่� 3 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก
					อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130
โทรศััพท์์		 : 02-386-8000 ต่่อ 1401
เว็็บไซต์์บริิษััท : https://sahathaiterminal.com/whistleblowing/
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สำำ�หรัับพนัักงานของบริิษััทฯ สามารถร้้องเรีียน และแจ้้งแบะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น หรืือเสนอแนะข้้อคิิดเห็็นผ่่านทางกล่่องรัับ
ข้้อร้้องเรีียนภายในบริิษััทฯ โดยเลขานุุการบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�รวบรวมข้้อร้้องเรีียน และนำำ�เรื่อ่� งที่่�ได้้รัับการร้้องเรีียนเข้้าสู่่�กระบวนการ
ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงต่่อไป
โดยบริิษััทฯ มีีกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียน ดัังนี้้�
1.	การรวบรวมข้้อเท็็จจริิง บริิษััทฯ ได้้มอบหมายให้้เลขานุุการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการรวบรวมเรื่่�องร้้องเรีียน
2.	การประมวลผลและกลั่่�นกรองข้้อเท็็จจริิง โดยผู้้�จััดการฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน ผู้้�จััดการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุุการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�กลั่่�นกรองข้้อมููล สอบสวน และเสนอวิิธีีการจััดการต่่อประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารพิิจารณาเบื้้�องต้้น
3. มาตรการดำำ�เนิินการ เลขานุุการบริิษััทฯ เสนอแนวทางการดำำ�เนิินการ เพื่่อ� ระงัับการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติติ ามจรรยาบรรณ
นโยบายต่่างๆ ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาตามลำำ�ดัับ
4.	การรายงานผล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อทราบ และเลขานุุการบริิษััทฯ
เป็็นผู้้�รายงานกลัับไปยัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�ร้้องเรีียนทราบ หากผู้้�ร้้องเรีียนเปิิดเผยตนเอง
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งแบะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นโดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย และความเสีียหาย
ของผู้้�ร้้องเรีียน ซึ่่�งจะเก็็บรัักษาความลัับของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการสอบสวนต่่อการกระทำำ�ผิิดอัันเป็็นการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ในรอบปีี 2563 บริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับแจ้้งแบะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
หมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส (Disclosure and Transparency)

บริิษััทฯ ตระหนัักดีีถึึงความสำำ�คััญของการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วนและโปร่่งใส ทั้้�งรายงานข้้อมููลทางการเงิิน
และข้้อมููลทั่่ว� ไปตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ตลอดจนข้้อมููลอื่่�นที่่�สำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััทฯ ซึ่่�งล้้วนมีีผลต่่อกระบวนการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนและ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียของบริิษััท โดยบริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่ข้อ้ มููลสารสนเทศของบริิษััทฯ ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และสาธารณชนผ่่านช่่องทางและ
สื่่�อการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยรวมถึึงเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ (http://www.sahathaiterminal.com)
ในส่่วนของงานด้้านผู้้�ลงทุุนสััมพัันธ์์นั้้น� บริิษััทฯ มีีการจััดตั้้ง� หน่่วยงานเฉพาะเพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่ติ� ดิ ต่่อสื่่อ� สารกัับผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�ง
นัักวิิเคราะห์์และภาครััฐที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินและสารสนเทศทางการเงิินที่่เ� ป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินในประเทศไทย
โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอรวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอในงบการเงิิน
ซึ่่ง� ในการนั้้น� คณะกรรมการบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�สอบทานคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน และระบบควบคุุมภายใน รวมถึึงการเปิิดเผย
ข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
•
•
•
•

บริิษััทฯ มีีการเผยแพร่่ข้อ้ มููลสารสนเทศที่่สำ� ำ�คััญต่่อสาธารณชนตามหลัักเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนด ผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์
ได้้แก่่ แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) และรายงานประจำำ�ปีี (56-2) พร้้อมทั้้�งมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าว
ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยมีีการดููแลปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการจััดให้้มีีการรายงานผลการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2)
คณะกรรมการจััดให้้มีีความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิินควบคู่่�ไปกัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ในรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2)
คณะกรรมการมีีการเปิิดเผยรายชื่่อ� บทบาทและหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการและกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุม
และจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในแต่่ละปีี ผ่่านแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2)
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•

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน เรื่่�องหลัักเกณฑ์์เงื่่�อนไข และวิิธีีการรายงานการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ซึ่่�งมีีการเปิิดเผยในหััวข้้อดัังนี้้� (1.) นโยบายและภาพรวมการประกอบ
ธุุรกิิจ (2.) ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ (3.) ปััจจััยความเสี่่�ยง (4.) ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ (5.) ข้้อพิิพาท
ทางกฎหมาย (6.) ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น (7.) ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น (8.) โครงสร้้างการจััดการ
(9.)การกำำ�กัับดููแลกิิจการ (10.) ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (11.) การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
(12.) รายการระหว่่างกััน (13.) ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ (14.) การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
•
คณะกรรมการและผู้้�บริิหารมีีการรายงานการถืือหลัักทรััพย์์และการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์เป็็นไปตามเกณฑ์์
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต)
•	กรรมการและผู้้�บริิหาร 4 รายแรกนัับจากประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร มีีหน้้าที่่ต้� อ้ งจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนเอง
และบุุคคลที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ งต่่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิิดเผยข้้อมููลให้้กรรมการทุุกท่า่ นทราบ
ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2551
•
คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้าน ทั้้�งด้้านการเงิิน การปฏิิบััติิงาน การดำำ�เนิินงาน
ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฏหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และจััดให้้มีีกลไกตรวจสอบถ่่วงดุุลที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอ
การกำำ�หนดระเบีียบปฏิิบััติเิ ป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีการว่่าจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในที่่เ� ป็็นอิิสระ รายงานตรงต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของทุุกหน่่วยงานให้้เป็็นไปตามระเบีียบที่่�วางไว้้
•
คณะกรรมการบริิษััทฯ จััดให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งทุุกด้า้ น ครอบคลุุมปััจจััยความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับวิิสััยทััศน์์
เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ การบริิหารการเงิิน การดำำ�เนิินงาน ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น การปฏิิบััติิตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยพิิจารณาถึึงโอกาสและความรุุนแรงของผลกระทบ มีีการจััดทำำ�แผนในการป้้องกััน แก้้ไข และ
ติิดตามผลโดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ในการประเมิินความเสี่่�ยงและนำำ�เสนอแผนบริิหารความเสี่่�ยง
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
•
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่นััก
� ลงทุุนสััมพัันธ์์ มีีหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบเกี่่ยวกัั
� บด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ในการสื่่อ� สาร
และเปิิดเผยสารสนเทศอย่่างถููกต้อ้ ง ครบถ้้วน และทัันเวลา ให้้กัับนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ สื่่อ� มวลชน และผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่ยวข้
� อ้ งอื่่น� ๆ
อย่่างเท่่าเทีียมกัันผ่่านสื่่�อด้้านต่่างๆ เช่่น หนัังสืือพิิมพ์์ โทรทััศน์์ การจััดประชุุมและการแถลงข่่าวต่่างๆ รวมถึึง
การเผยแพร่่ข้้อมููลทางเว็็บไซต์์ เป็็นต้้น ดัังนี้้�
- เปิิดเผยสารสนเทศที่่�สำำ�คััญให้้ประชาชนทราบ
- เผนแพร่่สารสนเทศต่่อประชาชนอย่่างทั่่�วถึึง
-	ชี้้�แจงข่่าวสารต่่างๆ หรืือข่่าวลืือ
-	การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจดทะเบีียน โดยใช้้ข้้อมููลภายในได้้อย่่างถููกต้้อง ทัันเวลา โปร่่งใส และเป็็นธรรม
•	การดำำ�เนิินการเมื่่�อมีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจดทะเบีียนผิิดไปจากสภาพปกติิของตลาด โดยจััดให้้มีีช่่องทาง
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการติิดต่่อ ดัังนี้้�
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ในการสื่่�อสารและ
เปิิดเผยสารสนเทศอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา ให้้กัับนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ สื่่�อมวลชน และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ
อย่่างเท่่าเทีียมกัันผ่่านสื่่อ� ด้้านต่่างๆ เช่่น หนัังสืือพิิมพ์์ โทรทััศน์์ การจััดประชุุมและการแถลงข่่าวต่่างๆ รวมถึึงการเผยแพร่่ข้อ้ มููล
ทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เป็็นต้้น
	นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
	อีีเมลล์์ 			
โทรศััพท์์			
โทรสาร 			

:
:
:
:

นางสาวฤทััยรััตน์์ บููรณ์์กุุศล
ruthairat.b@sahathaiterminal.com
02-386-8000 ต่่อ 1888
02-386-8008

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้บุุคคลผู้้�มีีอำำ�นาจในการให้้ข้้อมููลดัังกล่่าว ได้้แก่่ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รองประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี
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-	การเปิิดเผยสารสนเทศตามเหตุุการณ์์ ได้้แก่่ รายการได้้มา/จำำ�หน่า่ ยไปซึ่ง่� สิินทรััพย์์ รายการที่่เ� กี่่ย� งโยงกััน กำำ�หนดวััน
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การแปลี่่�ยนแปลงกรรมการและผู้้�สอบบััญชีี การย้้ายที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และโครงการลงทุุน การจ่่าย/งดจ่่ายเงิินปัันผล โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
-	การเปิิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบััญชีี ได้้แก่่ งบการเงิินประจำำ�ปีีและงบการเงิินรายไตรมาส แบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2) โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
-	การให้้ข้้อมููลข่่าวสารทั่่�วไป สำำ�หรัับการบริิหารองค์์กรกัับสื่่�อมวลชน โดยกำำ�หนดให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และประธานเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยการเงิินและบััญชีี มีีหน้้าที่่�ในการให้้ข้อ้ มููลข่่าวสารที่่เ� กี่่ยวกัั
� บ
การบริิหารองค์์กรและผลการดำำ�เนิินงานต่่อสื่่�อมวลชน
-	กำำ�หนดบุุคคลผู้้�ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ บริิษััท ศููนย์์ฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด และ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต) กำำ�หนดให้้เลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�ประสานงาน
กิิจกรรมด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
•
กิิจกรรมบริิษััทจดทะเบีียนพบนัักลงทุุน “Opportunity Day” จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� ชี้้แ� จงข้้อมููลเกี่่ยวกัั
� บธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ แก่่นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ นัักลงทุุน สื่่อ� มวลชน และผู้้�สนใจ
ที่่�มาร่่วมงาน ซึ่่�งจะจััดขึ้้�นในช่่วงเวลาหลัังจากประกาศงบการเงิินทุุกๆ ไตรมาส โดยตลอดปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วม
กิิจกรรมนี้้�จำ�ำ นวน 4 ครั้้�ง พร้้อมทั้้�งได้้เผยแพร่่ข้้อมููลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และนัักลงทุุนสามารถรัับชมย้้อยหลัังได้้ที่่�เว็็บไซต์์ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
•
กิิจกรรมเยี่่ย� มชมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทจดทะเบีียน “Company visit” บริิษััทฯได้้จััดกิิจกรรมดัังกล่่าว โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� ชี้้แ� จงข้้อมููลเกี่่ยวกัั
� บธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ แก่่นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ นัักลงทุุน สื่่อ� มวลชน และผู้้�สนใจ
ที่่�มาร่่วมงาน ได้้รัับทราบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ทิิศทางและกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ อีีกทั้้�งเป็็นการสร้้างสััมพัันธ์์อัันดีี
ระหว่่างผู้้�บริิหารและผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม อีีกทั้้�งเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจ ความเชื่่�อมั่่�น และความประทัับใจให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััทฯ
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 เนื่่อ� งจากมีีการแพร่่ระบาดของโคโรน่่า 2019 (COVID-19) บริิษััทฯ จึึงจััดกิิจกรรมให้้กัับกลุ่่�มนัักลงทุุน และ
บริิษััทหลัักทรััพย์์ต่่างๆ ในลัักษณะกลุ่่�มขนาดเล็็ก โดยนััดเข้้าพบผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ทั้้�งหมด 5 ครั้้�ง ได้้แก่่ การเข้้าพบ
ผู้้�บริิหารที่่บ� ริิษััทฯ 4 ครั้้ง� และผ่่านระบบออนไลน์์ 1 ครั้้ง� ได้้แก่่ บริิษััทหลัักทรััพย์์ เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทหลัักทรััพย์์ เคทีีบีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทหลัักทรััพย์์ เคทีี ซีีมิิโก้้ จำำ�กััด

•

กิิจกรรมเผยแพร่่ข้้อมููลผ่่านทางช่่องทางอื่่�นๆ บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการแนะนำำ�บริิษััทฯ การให้้ข้้อมููล
ผลการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนการให้้สััมภาษณ์์กัับสื่่อ� มวลชน เพื่่อ� ให้้นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ นัักลงทุุน สื่่อ� มวลชนและผู้้�สนใจ
ที่่ม� าร่่วมงานได้้รัับทราบข้้อมููลของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่อ� งผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น หนัังสืือพิิมพ์์ โทรทััศน์์ การจััดประชุุมและ
การแถลงข่่าวต่่างๆ เป็็นต้้น ต้้น โดยในปีี 2563 มีีจััดทำำ�จดหมายข่่าวที่่�เกี่่�ยวกัับผลประกอบการของบริิษััท จำำ�นวน 8 ฉบัับ
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หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายและภาพรวมขององค์์กร ตลอดจนมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการกำำ�กัับดููแลตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ให้้เป็็นตามแผนที่่ว� างไว้้อย่่างเป็็นอิิสระ คณะกรรมการบริิษััทฯ
ประกอบด้้วย ผู้้�ที่มีี่� ความรู้้�ทัักษะและความเชี่่ยว
� ชาญที่่ห� ลากหลาย เช่่น ด้้านบััญชีีและการเงิิน ด้้านภาวะอุุตสาหกรรม ด้้านการตลาด
ด้้านการจััดการ ด้้านการบริิหารวิิกฤติิ ด้้านการกำำ�กัับกิิจการที่่ดีี� หรืือด้้านอื่่น� ๆที่่ส� อดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีภาวะผู้้�นำำ�
และมีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ มีีการถ่่วงดุุลของกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร โดยบริิษััทฯ มีีคณะกรรมการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 9 ท่่าน ประกอบด้้วยกรรมการ
บริิษััทฯ ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารและมีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้้�งหมด
โดยทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริิษััทฯ กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 4 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 44.45
ของกรรมการทั้้�งหมด และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 2 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้้�งหมด ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิด
การถ่่วงดุุลในการออกเสีียงในการพิิจารณาเรื่อ่� งต่่างๆ โดยทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริิษััทฯ ที่่ม� าจาก
ฝ่่ายบริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน ซึ่่�งเข้้มงวดกว่่าตามเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต)
กำำ�หนด
บริิษััทฯ ได้้แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทฯ กัับผู้้�บริิหารอย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการบริิษััทฯ
ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารในระดัับนโยบาย ขณะที่่�ผู้้�บริิหารทำำ�หน้้าที่่�บริิหารงาน
ของบริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนด ดัังนั้้�น ประธานกรรมการบริิษััทฯ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
จึึงเป็็ น บุุ ค คลคนละคนกััน โดยทั้้� ง สองตำำ� แหน่่ ง ต้้ อ งผ่่ า นการคััดเลืือกจากคณะกรรมการบริิ ษััทฯ เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ บุุ ค คลที่่� มีี
ความเหมาะสมที่่สุ� ดุ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้ง� กรรมการโดยไม่่ให้้บุคุ คลหรืือกลุ่่�มบุุคคลใดมีีอำำ�นาจในการตััดสิินใจแต่่เพีียงบุุคคลเดีียว
หรืือกลุ่่�มเดีียวเพื่่อ� ให้้การบริิหารงานมีีประสิิทธิภิ าพและสร้้างกลไกการถ่่วงดุุล นอกจากนี้้บ� ริิษััทฯ มีีโครงสร้้างการจััดการที่่ชัั� ดเจน
ตามทีีแสดงไว้้ในข้้อโครงสร้้างการจััดการ ซึ่ง่� มีีการแบ่่งแยกสายงานบัังคัับบััญชา ที่่ชัั� ดเจน มีีการกระจายอำำ�นาจในการบริิหารงาน
และการตััดสิินใจลงไปในฝ่่ายต่่างๆภายในบริิษััท ตามความเหมาะสม
โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ รวมทั้้�งสิ้้�น 5 ชุุด คืือ
คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และคณะกรรมการบริิหาร
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ เมื่่�อมีีการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ทุุกๆ คราวให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวน
1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�แบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุด
กัับส่่วน 1 ใน 3 โดยให้้กรรมการซึ่่�งอยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นออกจากตำำ�แหน่่งก่่อน อย่่างไรก็็ตามกรรมการที่่�ออกตามวาระนั้้�น
อาจได้้รัับเลืือกเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ก็็ได้้
กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการเลืือกตั้้�งให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้อีีกวาระหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระ
จะมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งรวม 9 ปีี เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษััทจะเห็็นว่่าบุุคคลนั้้�นสมควรจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระ
ของบริิษััทต่่อไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ
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การประชุุมคณะกรรมการ
ในการประชุุมคณะกรรมการ บริิษััทฯจะจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม พร้้อมเอกสารประกอบการประชุุมให้้แก่่กรรมการล่่วงหน้้า
โดยในการประชุุม ประธานกรรมการบริิษััทฯ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุมโดยมีีการแจ้้งวาระการประชุุมและพิิจารณาเรื่่�อง
เข้้าวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ซึ่่�งจะรวมถึึงการพิิจารณาทบทวนและอนุุมััติิวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ และกำำ�หนดกลยุุทธ์์
ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานมีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงานไปในทิิศทางเดีียวกััน รวมถึึงมีีการติิดตามการนำำ�กลยุุทธ์์
ของบริิษััทไปปฏิิบััติิใช้้ ทั้้�งนี้้� โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารเป็็นผู้้�ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย และ
บริิษััทร่่วม ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการของบริิษััทฯ โดยเฉพาะเป้้าหมายทางการเงิินและ
ผลการวััดประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของฝ่่ายต่่างๆ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกลยุุทธที่่�วางไว้้เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนและรายงานต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบทุุก 3 เดืือน นอกจากนี้้�ยัังได้้เปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละท่่านสามารถเสนอเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อเข้้ารัับ
พิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้ โดยที่่�กรรมการทุุกท่่านสามารถอภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างเปิิดเผยโดยประธาน
ที่่�ประชุุมเป็็นผู้้�ประมวลความเห็็นและข้้อสรุุปที่่�ได้้จากการประชุุม ทั้้�งนี้้�ในการลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ถืือมติิ
เสีียงข้้างมาก นอกจากนี้้� จะมีีการจััดทำำ�รายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรโดยเลขานุุการบริิษััท
นอกจากนี้้�ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ จะมีีการเชิิญผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ เพื่่�อให้้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ในฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรง รวมทั้้�งบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนองค์์ประชุุมคณะกรรมการ โดยในการประชุุม
คณะกรรมการ ไม่่ว่า่ เป็็นการประชุุมด้้วยตนเองหรืือการประชุุมผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ต้้องมีีกรรมการ มาประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่�ง
(1/2) ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะครบองค์์ประชุุม (รายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่าน ประจำำ�ปีี 2563)
การรายงานข้้อมููล
1. คณะกรรมการ มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่อการรายงานข้้อมููลทางการเงิิน ข้้อมููลทั่่�วไปต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�ลงทุุนโดยทั่่�วไป
อย่่างถููกต้อ้ งตามความเป็็นจริิง มีีการวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายอย่่างมีีเหตุุผลในด้้านผลการดำำ�เนิินงาน แนวโน้้ม ในอนาคต
ตลอดจนผลสำำ�เร็็จและอุุปสรรคของกิิจการ
2. คณะกรรมการมีีความเข้้าใจและส่่งเสริิมให้้มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการปฏิิบััติิงานทางวิิชาชีีพของผู้้�สอบบััญชีี
3. คณะกรรมการได้้จััดทำำ�รายงานแสดงถึึงความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อการจััดทำำ�และเปิิดเผยรายงานทางการเงิิน
ของกิิจการเสนอไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี ควบคู่่�กัับงบการเงิิน และรายงานของผู้้�สอบบััญชีี โดยครอบคลุุมถึึง
-	ข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่กำ� ำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้องจััดให้้มีีการจััดทำำ�งบการเงิิน เพื่่อ� แสดงถึึงฐานะการเงิิน
และผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
- ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ ในการจััดการให้้มีีข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอ
- ให้้คำำ�ยืืนยัันว่่าบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติติ ามมาตรฐานการบััญชีีที่่รัั� บรองโดยทั่่ว� ไป มีีการใช้้นโยบายการบััญชีีที่่เ� หมาะสม และ
ถืือปฏิิบััติโิ ดยสม่ำำ�� เสมอ ตลอดจนได้้มีีการพิิจารณาถึึงความสมเหตุุสมผลอย่่างรอบคอบในการจััดทำำ�งบการเงิินของบริิษััทฯ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�น
คณะกรรมการ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการ โดยพิิจารณาถึึงประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของ
กรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหลายบริิษััทอย่่างรอบคอบ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการมีีเวลาเพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทฯ จึึงมีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััทฯ ที่่�ไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�นให้้สอดคล้้อง
กัับแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยกรรมการแต่่ละท่่านควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนไม่่เกิิน
5 แห่่ง และเปิิดเผยข้้อมููลไว้้ในแบบแสดงรายการประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีีด้้วย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนไม่่เกิิน 2 แห่่ง แต่่ห้้ามมิิให้้ไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็น
“ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร” และ “กรรมการผู้้�จััดการ” หรืือดำำ�รงตำำ�แหน่่งอื่่น� ใดที่่มีีลัักษ
� ณะธุุรกิิจคล้้ายคลึึงกัันกัับบริิษััทฯ หรืือเป็็นคู่่�แข่่ง
ที่่มีีนััยกัั
� บกิิจการของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม โดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริิษััท ตามลำำ�ดัับ และเปิิดเผยข้้อมููลไว้้ในแบบแสดงรายการประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีีด้้วย
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การบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ในการทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง และ
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยมีีการวิิเคราะห์์ ประเมิินวััดผลความเสี่่�ยง
ทั้้�งปััจจััยภายนอกและภายในที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้าน
การเงิินและสภาพคล่่อง ความเสี่่ย� งด้้านกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง ความเสี่่ย� งด้้านการปฏิิบััติกิ าร หรืือความเสี่่ย� งอื่่น� ๆ
ที่่มีีนััยสำ
� ำ�คััญต่่อบริิษััทฯ เป็็นต้้น เพื่่อ� กำำ�หนดแผนการบริิหารความเสี่่ย� งและติิดตามกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งให้้สอดคล้้องกัับ
นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ ในอนาคต
แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััทฯ มีีแผนการสรรหากรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและโปร่่งใส เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ
มีีการสรรหากรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารที่่�มีีความเป็็นมืืออาชีีพ การสรรหาเป็็นไปตามกระบวนการสรรหาที่่�มีี
การพิิจารณาบุุคคลทั้้�งจากภายในและภายนอก โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�สรรหาบุุคคล
ที่่�มีีความเหมาะสมเข้้ารัับการคััดเลืือก โดยผ่่านหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาการคััดเลืือกที่่�กำำ�หนด รวมถึึงจััดให้้มีีการพััฒนา
ผู้้�บริิหารตามแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ มีีผู้้�บริิหารที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ สามารถ
สืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญต่่อไปในอนาคต
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
เมื่่�อมีีกรรมการใหม่่เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง บริิษััทฯได้้จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศเพื่่�อให้้กรรมการใหม่่รัับทราบภาพรวมของธุุรกิิจ โครงสร้้าง
ผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการชุุดต่่างๆ โครงสร้้างองค์์กร ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ รวมถึึงแนวทางการปฏิิบััติิ
ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััดและหลัักเกณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ ไม่่มีีการสรรหากรรมการใหม่่
การพััฒนากรรมการ และผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้มีีการอบรมและให้้ความรู้้�แก่่กรรมการผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ
ซึ่่�งประกอบด้้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการกำำ�หนดและสรรหา
ค่่าตอบแทน ตลอดจนผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ เพื่่อ� ให้้การปฏิิบััติงิ านมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง หากมีีการเปลี่่ย� นแปลงกรรมการบริิษััทฯ
จะจััดให้้มีีการแนะนำำ�แนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้กรอบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในปีี 2563 มีีกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารเข้้ารัับการอบรมสััมมนาในหลัักสููตรต่่างๆ ได้้แก่่
ชื่่�อ - สกุุล

นายอัังกููร ศรีีสุุนทร

นายบััญชััย ครุุจิิตร
นายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

กรรมการ

หลัักสููตร

-	หลัักสููตรกลยุุทธสำำ�คััญ การวิิเคราะห์์งบการเงิินแบบครบวงจร
-	หลัักสููตรเปิิดกฎหมาย เคลีียร์์ปััญหาภาษีีกัับกููรููด้้านภาษีี
-	หลัักสููตรข้้อควรระวัังในการจััดทำำ�งบการเงิินการปิิดบััญชีี และ
การนำำ�เสนองบการเงิินให้้สอดคล้้องตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินก่่อนนำำ�ส่่งงบการเงิินในปีี 2563
กรรมการ และ
-	หลัักสููตร Value Chain Analysis & Stakeholder Engagement
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่� จัั ด โดยฝ่่ายพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
บริิหาร
แห่่งประเทศไทย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย -	หลัักสููตร Value Chain Analysis & Stakeholder Engagement
การเงิินและบััญชีี และ จัั ด โดยฝ่่ายพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
เลขานุุการบริิษััท
แห่่งประเทศไทย
-	หลัักสููตร TFRS 9 เครื่่อ� งมืือทางการเงิิน และ TFRS 16 สััญญาเช่่า
-	หลัักสููตรการคำำ�นวณผลประโยชน์์ของพนัักงาน ปััญหา การจััดทำำ�
และแนวทางแก้้ ไ ขให้้ ถูู กต้้ อ งตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิิน
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ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตร

นายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย -	หลัักสููตรอััพเดท TFRS 10 งบการเงิินรวม และ TAS 27
การเงิินและบััญชีี และ งบการเงิินเฉพาะกิิจการ และ TAS 28 เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เลขานุุการบริิษััท
และการร่่วมค้้า
-	หลัักสููตร Fraud Risk and Control in The normal Age
นายพีีระเดช เจริิญเศรษฐพานิิช ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย -	หลัักสููตร Value Chain Analysis & Stakeholder Engagement
พาณิิชย์์
จัั ด โดยฝ่่ายพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่งประเทศไทย

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้ให้้
ความเห็็นชอบนโยบายดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทฯ จะได้้จััดให้้มีีการทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติติ ามนโยบายดัังกล่่าว
เป็็นประจำำ� นอกจากนั้้�นภายหลัังจากที่่�หุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว
บริิ ษััทฯ จะถืือปฏิิ บััติิตามกฎและข้้ อ บัังคัับต่่ า งๆ ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์แ ละตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนดทุุกประการโดยจะเปิิดเผยรายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ป (แบบ 56-1) และจััดให้้มีีการทบทวนการนำำ�หลัักปฏิิบััติติ ามหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่ดีี� (CG Code)
ไปปรัับใช้้ตามความเหมาะสมแล้้ว โดยได้้เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้รัับมอบรางวััลต่่างๆ และนำำ�มาซึ่่�งความภาคภููมิิใจแก่่บุุคลากรทุุกระดัับในองค์์กร ในด้้านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ ได้้แก่่
ได้้รัับการประเมิินด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ประจำำ�ปีี 2563 จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) ในระดัับดีีเลิิศ (Excellence)
ต่่อเนื่่�องอีีกหนึ่่�งปีี
ได้้คะแนนประเมิิน 100 คะแนน จากผลประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 (AGM Checklist)
โดยสมาคมสงเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยคงสภาพการรัับรองมาตรฐานในระดัับสากลต่่างๆ ได้้แก่่
ISO 9001 : 2015 มาตรฐานสากลด้้านระบบบริิหารงานคุุณภาพ
ISO 14001 : 2015 มาตรฐานสากลด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
Customer and Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) ข้้อกำำ�หนดด้้านความปลอดภััยสากล
จรรยาบรรณธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดหลัักปฏิิบััติเิ กี่่ยวกัั
� บจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่่ายบริิหาร และพนัักงาน เพื่่อ� ให้้ผู้้�เกี่่ยวข้
� อ้ งยึึดถืือเป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่ต� ามภารกิิจของบริิษััทฯ ด้้วยความซื่่อ� สััตย์์ สุุจริติ และเที่่ย� งธรรม ทั้้�งการปฏิิบััติต่ิ อ่ บริิษััทฯ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
สาธารณชนและสัังคม รวมทั้้� ง การกำำ�ห นดระบบติิ ด ตามการปฏิิ บััติิ ต ามแนวทางดัังกล่่ า วเป็็ น ประจำำ� ทั้้� ง นี้้� บริิ ษััทฯ
ได้้มีีการประกาศและแจ้้งให้้พนัักงานทุุกคนรัับทราบและยึึดปฏิิบััติอิ ย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงให้้มีีการปฏิิบััติติ ามแนวทางดัังกล่่าว และ
จััดให้้มีีการทบทวนการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
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ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่ยวกัั
� บความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์บนหลัักการที่่ว่� า่ การตััดสิินใจใดๆ ในการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
จะต้้องทำำ�เพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ เท่่านั้้�น และควรหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือเกี่่�ยวโยงกัับรายการที่่�พิิจารณาต้้องแจ้้งให้้บริิษััทฯ ทราบถึึงความสััมพัันธ์์หรืือการเกี่่�ยวโยง
ของตนในรายการดัังกล่่าว และต้้องไม่่เข้้าร่่วมพิิจารณาตััดสิินใจรวมถึึงไม่่มีีอำำ�นาจอนุุมััติิในธุุรกรรมนั้้�นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ซึ่ง่� ได้้มีีการพิิจารณาความเหมาะสมอย่่างรอบคอบ และได้้ปฏิิบััติติ ามหลัักเกณฑ์์ที่ต่� ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
รวมทั้้�งจะได้้มีีการเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีและแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) ด้้วย
ระบบการควบคุุมภายใน
บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับบริิหารและระดัับปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้เกิิดความมีีประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินงาน บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดภาระหน้้าที่่�อำำ�นาจการดำำ�เนิินการของผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�บริิหารไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
อย่่างชััดเจน มีีการควบคุุมดููแลการใช้้ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ให้้เกิิดประโยชน์์และมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงาน ผู้้�ติิดตาม
ควบคุุมและประเมิินผลออกจากกััน โดยบริิษััทฯ ได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานระบบ
การควบคุุมภายใน และตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล
นโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ มีีปรััชญาและจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยเชื่่�อมั่่�นในคุุณภาพของบุุคลากร ดููแลพนัักงานให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
มีีสภาพการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขอนามััย รวมทั้้�งถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยถืือว่่าระบบ
การจััดการความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ จึึงพััฒนาระบบการจััดการ
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเหมาะสมและปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ รวมถึึง
มีีการปฏิิบััติิ ติิดตาม ฝึึกอบรม ประเมิินและทบทวนการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเสริิมสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกในด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม และให้้ปฏิิบััติิงานตามมาตรฐานและวิิธีีการที่่�กำำ�หนด โดยถืือเป็็น
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของพนัักงานทุุกคน
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีการจััดกิิจกรรมอนุุรัักษ์์ทรััพยากรและพลัังงานด้้วยการใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและลดการสิ้้�นเปลืือง
รวมทั้้�งดำำ�เนิินการกำำ�จััด บำำ�บััด ป้้องกัันและควบคุุมปริิมาณของเสีียให้้มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด
นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมเป็็นหนึ่่�งในประเด็็นที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการบริิหารจััดการองค์์กร โดยมีีจุุดมุ่่�งหมาย
เพื่่�อลดการสร้้างภาระให้้กัับสิ่่�งแวดล้้อม โดยบริิษััทฯ มีีการประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการให้้บริิการ การเผยแพร่่
นโยบายสิ่่�งแวดล้้อมและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมให้้พนัักงานทุุกคนทราบ เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในการลดภาระให้้กัับสิ่่ง� แวดล้้อม โดยมีีการนำำ�มาตรการประหยััดการใช้้พลัังงาน ลดการเกิิดของเสีียและส่่งเสริิมการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
นำำ�มาตรการเชิิงป้้องกัันมาใช้้เพื่่อ� ขจััดปััญหามลพิิษด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อมที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการระบายน้ำำ��เสีียและการรั่ว่� ไหลของน้ำำ��มััน
หรืือสารพิิษจากแหล่่งประกอบการ เป็็นต้้น
การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือการได้้มาและจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ
กรณีีที่่บ� ริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีรายการที่่เ� ป็็นรายการที่่เ� กี่่ยว
� โยงกััน หรืือการได้้มาและจำำ�หน่า่ ยไปซึ่ง่� ทรััพย์์สินิ ที่่สำ� ำ�คััญของบริิษััทฯ
ตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย บริิษััทฯ จะต้้องปฏิิบััติิตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนดไว้้
ในเรื่่�องดัังกล่่าว ในกรณีีที่่�บริิษััทฯ จะต้้องขอความเห็็นชอบของผู้้�ถืือหุ้้�นในการตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือการได้้มา
และจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ ต้้องมีีคะแนนเสีียงไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือ
ผู้้�รัับมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน โดยไม่่นัับส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
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รายงานประจำำ�ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่รัั� บผิิดชอบการบริิหารจััดการธุุรกิิจ และการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ รวมถึึงการบริิหารงานบริิษััทย่่อย
ให้้เป็็นไปตามแผนธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ ตามมติิของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสุุจริิตภายใต้้กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
รวมทั้้�งการกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยการดำำ�เนิินงาน
ของคณะกรรมการบริิษััทฯ ในการกำำ�กัับดููแลเพื่่อ� ควบคุุม จััดการและรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย สามารถ
สรุุปเป็็นประเด็็นสำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีนโยบายแต่่งตั้้�งตััวแทนเข้้าไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ หรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
เพื่่อ� ดููแลการบริิหารงานของบริิษััทนั้้�นให้้เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััทฯ อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล ซึ่่ง� ปััจจุบััุ นบริิษััทฯ
มีีบริิษััทย่่อย จำำ�นวน 3 บริิษััท และบริิษััทร่่วม จำำ�นวน 3 บริิษััท โดยมีีการแต่่งตั้้ง� ตััวแทนเข้้าไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหาร
เพื่่�อติิดตามดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมที่่�ได้้ลงทุุนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีการควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การอนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อการลงทุุนหรืือการดำำ�เนิินงานต่่างๆ
การทำำ�รายการการได้้มาหรืือจำำ�หน่า่ ยไปซึ่ง่� ทรััพย์์สินิ การกู้้�ยืืมหรืือการขอสิินเชื่่อ� ใดๆ จากสถาบัันการเงิิน การให้้กู้้�ยืืมเงิิน การเพิ่่�มทุุน
การลดทุุน การเลิิกบริิษััท ที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�มีี
การพิิ จารณาอนุุ มััติิ ไ ว้้ ตลอดจนมีีการติิ ด ตามและรายงานผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษััทย่่ อ ยและบริิ ษััทร่่ ว มในที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีกระบวนการติิดตามและควบคุุมดููแลการบริิหารจััดการ และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม และ
รัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััทฯ โดยคณะกรรมการบริิษััท จะพิิจารณาส่่งกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ของบริิษััทฯ เข้้าไปเป็็นตััวแทนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น เพื่่อ� ติิดตาม ดููแล และกำำ�หนดนโยบายที่่สำ� ำ�คััญ
และ/หรืือบริิหารจััดการในกิิจการนั้้�นๆ เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทฯ ดัังนี้้�

หมายเหตุุ:
		
		

•
•
•

•
•

1. บริิษััทฯ แต่่งตั้้�งนายภััทรพล มั่่�นคงศุุภกฤษณ์์ เป็็นกรรมการผู้้�จััดการบริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด
2. บริิษััทฯ แต่่งตั้้�งนางสาวมิินทร์์รวีี โพธิ์์�ดีี เป็็นกรรมการผู้้�จััดการทั่่�วไปบริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
3. บริิษััทฯ แต่่งตั้้�งนายทศพล เลิิศพานิิชบุุญ เป็็นกรรมการผู้้�จััดการบริิษััท บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด

•
•
•

นายบััญชััย ครุุจิิตร

นายอัังกููร ศรีีสุุนทร

นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิ ไล

นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์

นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิ ไล

•
•
•
•

นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร

บริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด1
บริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด2
บริิษััท บางกอก ทรััคกิ้้�ง เซอร์์วิิส จำำ�กััด
บริิษััท บางกอก คอนเทนเนอร์์ เดโป เซอร์์วิิส จำำ�กััด
บริิษััท บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด3
บริิษััท บางกอก โลจิิสติิกส์์ พาร์์ค จำำ�กััด

นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์

ชื่่�อบริิษััท

นางวิิ ไล ฉััตทัันต์์รััศมีี

รายชื่่�อกรรมการ

นายยุุทธ วรฉััตรธาร

รายละเอีียดการเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ( ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)

•
•
•
•
•
•

•
•
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การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
คณะกรรมการบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและเพื่่�อความโปร่่งใสและป้้องกัันการแสวงหา
ผลประโยชน์์ส่ว่ นตนจากการใช้้ข้อ้ มููลภายในของบริิษััทฯ ที่่ยัั� งไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายแนวทาง
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ และการใช้้ข้้อมููลภายใน ดัังนี้้�
1.	กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีหน้้าที่่�ต้้องศึึกษาและปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามแนวทางที่่�บริิษััทกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
2. ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานเปิิดเผยหรืือแสวงหาประโยชน์์จากข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ที่่�ยัังไม่่เปิิดเผย
ต่่อสาธารณะชนเพื่่�อประโยชน์์ของตนเองหรืือผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม แม้้ว่่าจะได้้รัับผลตอบแทนหรืือไม่่ก็็ตาม
รวมทั้้�งต้้องไม่่ทำำ�การซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทโดยใช้้ข้้อมููลภายใน
3.	กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานภายในควรละเว้้นการซื้้อ� หรืือขายหุ้้�นของบริิษััทฯ ในช่่วงเวลาก่่อนที่่จ� ะเผยแพร่่งบการเงิิน
หรืือเผยแพร่่สถานะของบริิษััทฯ รวมถึึงข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น ๆ ที่่�อาจมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์และ
ห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในหน่่วยงานที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับข้้อมููลภายใน (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่ยัั� ง ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ของบุุคคลดัังกล่่าว) ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทเป็็นระยะเวลาอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์ ก่่อนมีีการเปิิดเผยงบการเงิิน
รายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีและควรรอคอยอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมงหลัังการเปิิดเผยข้้อมููลให้้แก่่สาธารณชนแล้้ว
ก่่อนที่่�จะซื้้�อหรืือขายหุ้้�นของบริิษััท
4.	กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีหน้้าที่่�ต้้องป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน โดยจำำ�กััดการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ยัังไม่่เปิิดเผย
ต่่อสาธารณชนโดยให้้รัับรู้้�เฉพาะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและที่่�จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น
5.	กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�จััดการฝ่่ายหรืือเทีียบเท่่าในสายงานการเงิินและบััญชีี (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยััง
ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะของบุุคคลดัังกล่่าว) มีีหน้้าที่่ร� ายงานการเปลี่่ย� นแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทตามเกณฑ์์ที่ก่� ฎหมาย
กำำ�หนด และต้้องส่่งสำำ�เนาให้้เลขานุุการบริิษััทฯ รายงานคณะกรรมการเพื่่�อทราบทุุกครั้้�ง
6.	กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานจะต้้องไม่่หาประโยชน์์จากข้้อมููลภายใน แม้้พ้น้ สภาพหรืือสิ้้น� สุุดการปฏิิบััติงิ านที่่บ� ริิษััทฯ
การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้กรรมการ กรรมการบริิหาร และผู้้�บริิหาร รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เมื่่�อเริ่่�ม
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง หรืือเมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลต่่างๆ และทบทวนข้้อมููลต่่างๆ เป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ตี ามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการรายงาน
ส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ

ลำำ�ดัับ

รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 ดัังนี้้�

1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการ
และผู้้�บริิหาร

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ วัันที่่�
30 ธัันวาคม
2562

นายยุุทธ วรฉััตรธาร
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิไล
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

270,364
270,364
264,000
655,644
823,020
264,000
-

การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การถือครองหลักทรัพย์
ซื้้�อ

ขาย

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ วัันที่่�
30 ธัันวาคม
2563

-

-

270,364
270,364
264,000
655,644
823,020
264,000
-

สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษััทฯ
(%)

0.04
0.04
0.04
0.11
0.14
0.04
-
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6.

กรรมการ
และผู้้�บริิหาร

นายอัังกููร ศรีีสุุนทร
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
7. นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
8. นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
9. นายบััญชััย ครุุจิิตร
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
10. นายวรวิิทย์์ เอื้้�อทรััพย์์สกุุล
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
11. นายพีีระเดช เจริิญเศรษฐพานิิช
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
12. นายวชิิรวิิทย์์ พานิิชพงศ์์ ไพบููลย์์ *
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ วัันที่่�
30 ธัันวาคม
2562

264,000
7,517,136
10,728,580
17,356,702
264,000
-

การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การถือครองหลักทรัพย์
ซื้้�อ

ขาย

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ วัันที่่�
30 ธัันวาคม
2563

-

264,000
-

7,517,136
10,728,580
17,356,702
264,000
-

สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษััทฯ
(%)

1.24
1.77
2.86
0.04
-

หมายเหตุุ:	ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััท (ลำำ�ดัับที่่�1 - 9) มีีการถืือหุ้้�นรวมกััน คิิดเป็็นร้้อยละ 6.28
		 * นายวชิิรวิิทย์์ พานิิชพงศ์์ไพบููลย์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี

การประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (คะแนนเต็็ม 100 คะแนน)
บริิษััทฯ ได้้รัับการประเมิินการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี อยู่่�ในเกณฑ์์ “ดีีเลิิศ” จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(Thai Institute of Directors : IOD) โดยประเมิินแนวปฏิิบััติด้ิ า้ นการกำำ�กัับกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียนตามหลัักการ กำำ�กัับกิิจการ
ที่่�ดีีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ตามเกณฑ์์ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่่�อให้้การกำำ�กัับกิิจการทััดเทีียมมาตรฐานสากล
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ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน) ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่่�งเน้้นการประกอบกิิจการด้้วยความดููแลเอาใจใส่่
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีคุุณธรรม จริิยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่่�งบริิษััทหวัังว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อส่่วนรวมพร้้อมกัับการเจริิญเติิบโตของบริิษััทควบคู่่�กัันไปด้้วย
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยแบ่่งเป็็น 8 หมวด ดัังนี้้�

1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นที่่จ� ะประกอบธุุรกิิจด้วย
้ ความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ เป็็นธรรม มีีจรรยาบรรณ และตั้้ง� มั่่น� ที่่จ� ะแข่่งขัันทางการค้้าตามหลัักจริิยธรรม
ในการประกอบการค้้า กฎหมาย และหลัักการแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสมอภาคกััน รวมถึึงปฏิิเสธ พฤติิกรรมใดๆก็็ตามที่่ขัั� ดขวาง
การแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม เช่่น การแสวงหาข้้อมููลที่่ค� วามเป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า การเรีียกรัับ และไม่่ให้้ผลประโยชน์์ใดๆ
ที่่�ไม่่สุุจริิตทางการค้้าในการจััดซื้้�อเครื่่�องจัักร เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้เคารพต่่อสิิทธิิในทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�น
โดยบริิ ษััทฯ มีีนโยบายให้้ บุุ ค ลากรปฏิิ บััติิ ต ามกฎหมายหรืือข้้ อ กำำ�ห นดเกี่่� ยวกัั บสิิ ทธิิ ใ นทรััพย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญา อาทิิ
การใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์�ถููกต้้องตามกฎหมาย เป็็นต้้น อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ มีีโครงการรณรงค์์การส่่งเสริิมและ
ปลููกจิิตใต้้สำำ�นึึกให้้แก่่บุุคลากรของบริิษััทฯ ในทุุกระดัับชั้้�นให้้เกิิดความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้วย

2. การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น	
บริิษััทฯ มีีการบริิหารกิิจการบนพื้้�นฐานความโปร่่งใส มีีจริิยธรรม ยึึดมั่่น� ในหลัักการการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และปฏิิบััติติ ามกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น การให้้หรืือรัับสิินบนกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐหรืือภาคเอกชน โดยบริิษััทฯ
ได้้กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรให้้มีีการแบ่่งหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ กระบวนการทำำ�งาน และสายการบัังคัับบััญชาในแต่่ละหน่่วยงาน
ให้้มีีความชััดเจน เพื่่�อให้้มีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจและมีีความรััดกุุมในการตรวจสอบระหว่่างกัันอย่่างเหมาะสม นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
มีีการรณรงค์์ และประชาสััมพัันธ์์ด้า้ นการต่่อต้้านการทุุจริติ คอร์์รััปชั่่น� ให้้กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานบริิษััท รวมถึึงบุุคคล
ภายนอกทราบ โดยการเผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริติ คอร์์รััปชั่่น� ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ (www.sahathaiterminal.com)
และมีีการรัับแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นตามช่่องทางต่่างๆ ที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนดรวมถึึงมีีการจััดอบรมให้้พนัักงานมีีความรู้้�
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ความเข้้าใจในการต่่อต้้านการทุุจริติ คอร์์รััปชั่่น� ทุุกรูปู แบบ มีีการประเมิินความเสี่่ย� งและบริิหารจััดการความเสี่่ย� งเกี่่ยวกัั
� บการทุุจริติ
คอร์์รััปชั่่น� และทบทวนการดำำ�เนิินการเกี่่ยวกัั
� บการทุุจริติ คอร์์รััปชั่่น� โดยรายงานผลการดำำ�เนิินการต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััทตามลำำ�ดัับ โดยในปีี 2563 บริิษััทฯไม่่ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด (Whistleblower Policy) เพื่่�อให้้คุ้้�มครองและให้้ความเป็็นธรรม แก่่พนัักงาน
ที่่�แจ้้งข้้อมููลหรืือให้้เบาะแสเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ และจรรยาบรรณ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ ได้้ประกาศนโยบายให้้พนัักงานรัับทราบ ทำำ�ความเข้้าใจและนำำ�ไปปฏิิบััติิให้้ถููกต้้อง

3. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทฯ มีีนโยบายสนัับสนุุนและเคารพการปกป้้องสิิทธิมิ นุุษยชน โดยการปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้�ที่มีี่� ส่่วนเกี่่ยวข้
� อ้ งไม่่ว่า่ จะเป็็นพนัักงาน ชุุมชน
และสัังคมรอบข้้างด้้วยความเคารพในคุุณค่่าของความเป็็นมนุุษย์์ คำำ�นึึงถึึงความเสมอภาคและเสรีีภาพที่่เ� ท่่าเทีียมกััน ไม่่ละเมิิดสิิทธิิ
ขั้้�นพื้้�นฐาน และไม่่เลืือกปฏิิบััติิไม่่ว่่าจะเป็็นในเรื่่�องของเชื้้�อชาติิ สััญชาติิ ศาสนา ภาษา สีีผิิว เพศ อายุุ การศึึกษา สภาวะทาง
ร่่างกาย หรืือสถานะทางสัังคม รวมถึึงจััดให้้มีีการดููแลไม่่ให้้ธุุรกิิจของบริิษััทฯ เข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
เช่่น การใช้้แรงงานเด็็กและการคุุกคามทางเพศ เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมให้้มีีการเฝ้้าระวัังการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดด้้านสิิทธิิมนุุษยชน โดยจััดให้้มีีการมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็น และช่่องทางในการร้้องเรีียนสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากการถููกละเมิิดสิิทธิิอัันเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และดำำ�เนิินการเยีียวยาตามสมควร
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและ
ปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้บุุคลากรของบริิษััทปฏิิบััติิตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน

4. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์แ์ ละปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม อัันเป็็นปััจจััยที่่จ� ะช่่วยเพิ่่�ม
มููลค่่าของกิิจการและเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ ในอนาคต
โดยบริิษััทฯ มีีกระบวนการจ้้างงาน และเงื่อ่� นไขการจ้้างงานอย่่างเป็็นธรรม รวมถึึงการกำำ�หนดค่่าตอบแทน และการพิิจารณาผลงาน
ความดีีความชอบภายใต้้กระบวนการประเมิินผลการทำำ�งานที่่�โปร่่งใส ตรวจสอบได้้
บริิษััทฯ จััดให้้สวััสดิิการต่่างๆ สำำ�หรัับพนัักงานตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด เช่่น ประกัันสัังคม เป็็นต้้น และนอกเหนืือจากที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด เช่่น การทำำ�ประกัันสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุ การส่่งเสริิมการเก็็บออมผ่่านกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เป็็นต้้น รวมถึึงการให้้
เงิินช่่วยเหลืือประเภทต่่างๆ แก่่พนัักงาน เช่่น ทุุนการศึึกษาแก่่บุุตร และเงิินช่่วยฌาปนกิิจ เป็็นต้้น จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพ
ประจำำ�ปีีแก่่บุุคลากร โดยพิิจารณาจากปััจจััยความเสี่่�ยงตามระดัับ อายุุ เพศ และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของแต่่ละบุุคคล
มีีการจััดสภาพแวดล้้อมและบรรยากาศในการทำำ�งานให้้ได้้มาตรฐานการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตของบุุคลากรในองค์์กร รวมถึึง
เปิิดโอกาสให้้พนัักงานสามารถแสดงความคิิดเห็็น หรืือร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับปฏิิบััติิอย่่างไม่่เป็็นธรรม หรืือการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้อง
ในบริิษััทผ่่านทางกล่่องรัับเรื่่�องร้้องเรีียน และให้้การคุ้้�มครองพนัักงานที่่�รายงานเรื่่�องดัังกล่่าว

5. ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะพััฒนาการให้้บริิการของบริิษััทเพื่่อ� ความพึึงพอใจของลููกค้า้ และยึึดมั่่น� ในการปฏิิบััติต่ิ อ่ ลููกค้า้ ด้้วยความรัับผิิดชอบ
และความซื่่อ� สััตย์์ โดยการจััดหาเครื่อ่� งจัักรและบำำ�รุงุ รัักษาเครื่อ่� งจัักรให้้สามารถปฏิิบััติงิ านได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่อ� ส่่งมอบงาน
ได้้ตามปริิมาณที่่กำ� ำ�หนดกัับลููกค้า้ และหากมีีการปรัับปรุุงแผนการทำำ�งานที่่มีี� ความสำำ�คััญ จะมีีการหารืือร่่วมกัับลููกค้า้ โดยคำำ�นึึงถึึง
ผลประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้า โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้รัับความพึึงพอใจจากลููกค้้า ร้้อยละ 84.22 จากเป้้าหมายร้้อยละ 80.00
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6. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้มาตราฐาน ISO 14001 ที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 (UKAS Management System) เรื่อ่� งการจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม โดยบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการ
และควบคุุมให้้มีีการปฏิิบััติติ ามกฎหมายที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับการดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด โดยให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด เช่่น การจััดพื้้�นที่่�ลานบรรจุุให้้เหมาะสมกัับเวลาและเครื่่�องมืือเพื่่�อลดปััญหาเรื่่�องเสีียงและ
ฝุ่่�นแป้้ง หรืือ การกำำ�หนดเวลาให้้ลูกค้
ู า้ เข้้ามารัับตู้้�คอนเทนเนอร์์อย่่างเหมาะสม เพื่่อ� ลดปััญหาเรื่อ่� งเสีียงจากการวางตู้้�คอนเทนเนอร์์
รวมถึึงการป้้องกััน หลีีกเลี่่�ยง และควบคุุมการดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�อาจเกิิดความเสี่่�ยงต่่อการใช้้พลัังงานโดยสิ้้�นเปลืือง
โดยบริิษััทฯ มีีการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ การควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��ให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยควบคุุมน้ำำ��ทิ้้�งไม่่ให้้
มีีค่่า BOD (Bilogical Oxygen Demand) และ COD (Chemical Oxygen Demand) เกิินค่่ามาตรฐาน สำำ�หรัับของเสีียที่่�เป็็น
อัันตรายซึ่่�งเกิิดจากการซ่่อมบำำ�รุุงเครื่่�องจัักรที่่�มาจาการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ได้้มีีการจััดเก็็บในภาชนะบรรจุุอย่่างถููกต้้อง
พร้้อมจดบัันทึึกปริิมาณและชนิิดของของเสีียอัันตรายก่่อนส่่งกำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง โดยบริิษััทฯ จััดจ้้างบริิษััทกำำ�จััดขยะอัันตราย
ที่่�จดทะเบีียนกัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า ของเสีียอัันตรายได้้ถููกกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายและจััดให้้
มีีการตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในสำำ�นัักงานและรอบสถานประกอบการอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยพบว่่า ค่่ามาตรฐานคุุณภาพ
อากาศ เสีียง แสงสว่่าง ความร้้อน และแรงสั่่�นสะเทืือนอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับกิิจกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมกล่่าวข้้างต้้น โดยมีีการจััดสรรทรััพยากรบุุคคลและงบประมาณ
มาอย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นหนึ่่�งในตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงาน (KPI) ของบริิษััทอีีกด้้วย

7. การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและหลีีกเลี่่�ยง
การดำำ�เนิินงานที่่อ� าจสร้้างผลกระทบเชิิงลบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนรอบสถานประกอบการ จึึงมีีนโยบายในการให้้ความช่่วยเหลืือ
และพััฒนาสัังคม โดยมีีนโยบายที่่�จะให้้การสนัับสนุุนเพื่่�อให้้ชุุมชนเข้้มแข็็งผ่่านการจััดกิิจกรรม เช่่น การจััดลานเสาวนา
ตามชุุมชนต่่างๆ เพื่่อ� รัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�นำำ�ชุมุ ชนและชาวบ้้าน เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีนโยบายที่่จ� ะให้้ความสนัับสนุุน
ต่่อสัังคมโดยรวมตามแต่่โอกาส เพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนในชุุมชน ไม่่ว่า่ จะเป็็นการให้้ทุนุ การศึึกษา บริิจาคเงิินสนัับสนุุนโรงเรีียน
การจััดกิิจกรรมวัันเด็็ก และซ่่อมแซมสาธารณะประโยชน์์ภายในโรงเรีียน เป็็นต้้น

8. การมีีนวััตกรรมและเผยแพร่่นวััตกรรมซึ่่�งได้้จากการดำำ�เนิินงานที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทฯ ได้้มีีการสนัับสนุุนการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ในการพััฒนานวััตกรรมที่่�สร้้างความสมดุุลระหว่่างมููลค่่า
และคุุณค่่าต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�ไปกัับความเจริิญเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

กิิจกรรมด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
โดยบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการด้้าน CSR อย่่างจริิงจััง บริิษััทฯ เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านการ
จััดกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์และสร้้างสรรค์์ต่่อชุุมชนรอบข้้างมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยบริิษััทได้้รัับรางวััล CSR-DIW For Beginner
Award 2013 จากกระทรวงอุุตสาหกรรมในปีี 2556 ซึ่ง่� เป็็นรางวััลที่่�ให้้แก่่บริิษััทฯ ที่่มีี� มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการ
อุุตสาหกรรมต่่อสัังคม โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมในกระบวนการ (In Process) ได้้แก่่

ด้้านสุุขภาวะและความปลอดภััยในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน
•
เป็็นโครงการที่่�พนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมเพื่่�อออกกำำ�ลัังกายเป็็นการผ่่อนคลายความเครีียดและความเมื่่�อยล้้าจากการทำำ�งาน
อีีกทั้้�งเป็็นการสร้้างสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ ในการพบปะพููดคุุยสื่่�อสารระหว่่างกัันในช่่วงเวลาดัังกล่่าว

•	การจััดกิิจกรรมสััปดาห์์ความปลอดภััย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้พนัักงาน ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญกัับความปลอดภััย
ในการปฏิิบััติิงานด้้วยการทำำ�งานตามระเบีียบปฎิิบััติิที่่�ถููกต้้องมีีความปลอดภััยในทุุกกระบวนการที่่�ให้้บริิการด้้านต่่างๆ
กัับลููกค้้าให้้เป็็นไปตามนโยบายคุุณภาพและสิ่่�งแวดล้้อม

สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุที่่�พนัักงานได้้รัับบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน
อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงาน
(Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)
อััตราการขาดงาน (Absentee Rate : AR)

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

4 ครั้้�ง

5 ครั้้�ง

3 ครั้้�ง

3.75

5.16

4.22

19.39

66.78

14.62

ด้้านการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
•
กิิจกรรมการรณรงค์์ประหยััดน้ำำ�� ประหยััดไฟ บริิษััทฯ มีีการรณรงค์์ให้้พนัักงานมีีจิิตสำำ�นึึกในการประหยััดน้ำำ�� ประหยััดไฟ
ด้้ วยการปิิ ด ไฟฟ้้ า แสงสว่่ า งในเวลาพัักเที่่� ย งหรืือช่่ ว งเวลาที่่� ไ ม่่ มีีการทำำ� งาน มีีมาตรการลดการใช้้ พ ลัังงานโดย
การเปลี่่�ยนหลอดไฟฟ้้าเป็็นหลอด LED ตลอดจนให้้มีีการประหยััดการใช้้น้ำำ��ในกิิจกรรมต่่างๆ เป็็นต้้น
•

กิิจกรรมการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า บริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมให้้พนัักงานนำำ�สิ่่�งของที่่�ใช้้งานแล้้วนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ หรืือใช้้ซ้ำำ��
(Reuse) เช่่น การใช้้กระดาษพิิมพ์์ทั้้�งสองหน้้า การนำำ�บรรจุุภััณฑ์์มาใช้้ใส่่บรรจุุสิ่่�งของต่่างๆ เป็็นต้้น รวมทั้้�งมีีการนำำ�
ขยะหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) โดยบริิษััทฯ จััดถัังขยะแยกตามประเภทของขยะตามจุุดต่่างๆ ภายในบริิษััทฯ
เพื่่�อคััดแยกและรวบรวมขยะที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ในการรีีไซเคิิล เช่่น กระดาษ พลาสติิก เศษไม้้พาเลท เป็็นต้้น เพื่่�อบริิจาค
ให้้กัับหน่่วยงานต่่างๆ และจำำ�หน่่ายให้้กัับผู้้�ประกอบการภายนอกต่่อไป
โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีการจััดการขยะรีีไซเคิิลในกระบวนการดำำ�เนิินงาน ซึ่่ง� มีีปริิมาณขยะรีีไซเคิิลรวม 2,766.50 กิิโลกรััม
เพิ่่�มรายได้้จากการขายขยะรีีไซเคิิล 4,295.60 บาท/ปีี และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากหลุุมฝัังกลบได้้อีีกด้้วย

•

ส่่งเสริิมให้้มีีการสื่่�อสารทางอิิเล็็คทรอนิิคส์์เมล์์ทดแทนการใช้้กระดาษในการส่่งเอกสารภายในองค์์กร
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ด้้านการพััฒนาศัักยภาพแก่่พนัักงาน
•	การจััดให้้มีีการฝึึกอบรมความรู้้�ในด้้านต่่างๆ ให้้เหมาะสมกัับพนัักงานในแต่่ละหน่่วยงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� เป็็นการพััฒนา
ความรู้้�ความสามารถ และเพิ่่�มศัักยภาพในการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจััดให้้มีีการฝึึกอบรมขึ้้�นภายในบริิษััท
โดยเชิิญวิิทยากรภายนอก และบุุคลากรของบริิษััทที่่มีี� ความรู้้�และประสบการณ์์ ตลอดจนการส่่งพนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรม
จากสถาบัันภายนอกด้้วย ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีการจััดอบรมภายในและเข้้าร่่วมอบรมจากสถาบัันภายนอกให้้แก่่
ผู้้�บริิหารและพนัักงาน จำำ�นวน 32 ครั้้�ง เป็็นการจััดอบรมภายใน จำำ�นวน 11 ครั้้�ง การจััดอบรมภายนอก จำำ�นวน 13 ครั้้�ง
และการจััดอบรมผ่่านระบบออนไลน์์ จำำ�นวน 8 ครั้้�ง ซึ่่�งเป็็นการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การสร้้างสุุของค์์กร ด้้านการประเมิินและพััฒนา รวมทั้้�งสิ้้น� 96 ชั่่ว� โมง ด้้านการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านทุุจริติ ทั้้�งสิ้้น� 2 ชั่่ว� โมง
และด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งสิ้้�น 24 ชั่่�วโมง
บริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่า่ ยในการพััฒนาพนัักงาน เท่่ากัับ 0.11 ล้้านบาท โดยมีีจำำ�นวนชั่่ว� โมงอบรมเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 5.41 ชั่่ว� โมง/คน/ปีี
ด้้านนวััตกรรมทางธุุรกิิจและสัังคม
•	การพััฒนานวััตกรรมและนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาใช้้ในขั้้น� ตอนการให้้บริิการ เพื่่อ� ช่่วยลดต้้นทุุน ลดการใช้้ทรััพยากร
และประหยััดพลัังงานเพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงช่่วยลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน และข้้อผิิดพลาดในการทำำ�งานสร้้างความรวดเร็็ว
ในการให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่
เดืือน ปีี

รายละเอีียด

ระบบการบริิหารจััดการภายในท่่าเรืือ (Terminal Operating System : TOS) เพื่่�อช่่วยลดขั้้�นตอน
การทำำ�งาน และข้้อผิิดพลาดในการทำำ�งาน
ตุุลาคม 2560 นำำ�ระบบเครื่่�องเอ็็กซเรย์์ในการตรวจสอบสิินค้้าภายในตู้้�คอนเทนเนอร์์มาบริิการลููกค้้าภายในท่่าเรืือ
พััฒนาระบบการเชื่่�อมโยงข้้อมููลหน่่วยงานภาครััฐและภาคธุุรกิิจ (ระบบ National Single Window
เมษายน 2561 : NSW) เพื่่�อผู้้�ใช้้ใช้้บริิการสามารถติิดตามผลในทุุกขั้้�นตอน การดำำ�เนิินงานนำำ�เข้้า ส่่งออก และ
การอนุุมััติิต่่างๆผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ตได้้ (e-Tracking) ทุุกวัันและตลอดเวลา
พฤษภาคม 2561 การพััฒนารููปแบบการชำำ�ระเงิินค่่าบริิการต่่างๆ ภายในท่่าเรืือ โดยผ่่านช่่องทางระบบ QR Code
การใช้้นำำ�ระบบเทรดเลนส์์ (TradeLens) เพื่่�อตรวจปล่่อยสิินค้้าล่่วงหน้้า ทำำ�ให้้สามารถเพิ่่�ม
มิิถุุนายน 2562 ประสิิทธิิภาพด้้านการบริิหารจััดการด้้านโลจิิสติิกส์์ ได้้ โดยทุุกฝ่่ายจะทราบข้้อมููลสิินค้้าตั้้�งแต่่
เรืือออกจากประเทศต้้นทางจนถึึงปลายทางได้้แบบเรีียลไทม์์
นาระบบการบริิหารจััดการงานบรรจุุสิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์ (e-Tally) เพื่่�อลดเอกสาร และ
ธัันวาคม 2563 พััอำำ�ฒนวยความสะดวกให้้
แก่่ลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
เมษายน 2559
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมนอกกระบวนการ (After Process) ได้้แก่่

บริิษััทฯ ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาชุุมชนและสัังคม ด้้วยการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีจิิตสาธารณะ และมีีส่่วนร่่วมในการช่่วยเหลืือ
ต่่อสัังคม และชุุมชน โดยในปีี 2563 บริิษััทฯได้้ร่่วมพััฒนาสัังคม และชุุมชน ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
•

กิิจกรรมมอบทุุนการศึึกษา บริิจาคเงิินสนัับสนุุนโรงเรีียน และซ่่อมแซมสาธารณะประโยชน์์ภายในโรงเรีียน
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงการศึึกษาของเยาวชนซึ่ง่� จะเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศชาติิ จึึงมีีกิิจกรรมมอบทุุนการศึึกษา
ต่่อเนื่่�องให้้กัับนัักเรีียน โดยจััดมอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่นัักเรีียนเรีียนดีีแต่่ขาดทุุนทรััพย์์เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้เด็็ก
ในชุุมชนได้้ศึึกษาเล่่าเรีียนและเป็็นความหวัังของประเทศชาติิในอนาคตต่่อไป

กิิจกรรมมอบทุุนการศึึกษา

ติิดตั้้�งชุุดอุุปกรณ์์ถัังดัับเพลิิง โรงเรีียนวััดแหลม
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กิิจกรรมพััฒนาเยาวชน
บริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงวัันสำำ�คััญของเยาวชน จึึงจััดกิิจกรรมให้้เด็็กๆ ในโรงเรีียนและแหล่่งชุุมชนใกล้้เคีียง เพื่่�อเป็็นการสร้้าง
ความสุุขให้้กัับเด็็ก สามารถทำำ�กิิจกรรมได้้อย่่าสนุุกสนาน และเกิิดการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเองอยู่่�ตลอดเวลาเพื่่�อเติิบโต
ขึ้้�นมาเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพ ผ่่านการสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมวัันเด็็ก เป็็นต้้น

กิิจกรรมวัันเด็็ก

•

กิิจกรรมแบ่่งปัันเพื่่�อสัังคม
บริิษััทฯ ได้้จึึงจััดกิิจกรรมแบ่่งปัันสิ่่ง� ของที่่�ไม่่ใช้้งานแล้้วส่่งมอบให้้แก่่มูลู นิิธิกิ ระจกเงา เพื่่อ� นำำ�ไปเป็็นสาธารณประโยชน์์ต่อ่ ไป

กิิจกรรมบริิจาคสิ่่�งของให้้แก่่มููลนิิธิิกระจกเงา
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กิิจกรรมการส่่งมอบความห่่วยใยให้้กัับหน่่วยงานต่่างๆ โดยส่่งมอบหน้้ากากอนามััยและเจลล้้างมืือ เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19)

กิิจกรรมบริิจาคอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ให้้กัับหน่่วยงานต่่างๆ
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•

กิิจกรรมทางศาสนา เช่่น การออกโรงทานในงานทอดกฐิินและทอดผ้้าป่่า, การทำำ�บุุญตัักบาตร

กิิจกรรมทำำ�บุุญตัักบาตรตามประเพณีี และทุุกวัันจัันทร์์

กิิจกรรมออกโรงทานในงานเทศกาลสำำ�คััญทางศาสนา
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การควบคุุมภายใน
และการจััดการความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีระบบควบคุุมภายในที่่�ดีี และเป็็นไปตามหลัักการดููแลกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี กล่่าวคืือ การมีีระบบ
การปฏิิบััติิงานที่่�โปร่่งใส ยุุติิธรรม เชื่่�อถืือได้้ และมีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจซึ่่�งสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์สููงสุุดของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน คู่่�ค้้า ชุุมชน และผู้้�ที่เ่� กี่่ยวข้
� อ้ งทุุกฝ่่าย บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน 3 ท่่าน เพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่ส� อบทาน
ความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ รวมถึึงการตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย รวมถึึงกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�บัังคัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� การบริิหารจััดการระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี ถืือเป็็นเครื่่�องมืือเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการไปสู่่�เป้้าหมายของบริิษััทฯ
โดยบริิษััทฯ ยึึดแนวทางปฏิิบััติิตามแนวคิิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่่�ได้้ปรัับปรุุงใหม่่ในปีี 2557 มาประยุุทต์์ใช้้ในการบริิหารงาน ดัังนี้้�

1.	การควบคุุมภายในองค์์กร (Control Environment)
•
•
•
•
•

บริิษััทฯ มีีการจััดทำำ�แนวทางปฏิิบััติว่ิ า่ ด้้วยการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจ และสื่่อ� สารให้้พนัักงาน และบุุคคล
ภายนอกรัับทราบ รวมทั้้�งมีีการเน้้นย้ำำ��โดยให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานลงนามรัับทราบแนวปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วย สััดส่่วนของกรรมการอิิสระ ร้้อยละ 33.33 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด เป็็นผู้้�ที่่�มีี
ความรู้้� ความสามารถ และมีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการให้้ความเห็็น การประเมิินผลเกี่่�ยวกัับระบบ
การควบคุุมภายในได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทฯ มีีการจััดทำำ�ผัังโครงสร้้างองค์์กร ซึ่่�งมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่� เพื่่�อให้้เกิิดการตรวจสอบและการบริิหารงาน
มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อพนัักงาน มีีการกำำ�หนดกระบวนการการสรรหา การพััฒนาความรู้้�ความสามารถ เพื่่อ� เพิ่่�มศัักยภาพ
ให้้แก่่พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอดจนการพิิจารณาให้้ผลตอบแทนและสวััสดิิการต่่างๆ แก่่พนัักงานอย่่างเหมาะสม
บริิษััทฯ สื่่�อสารให้้พนัักงานตระหนัักถึึงการปฏิิบััติิงานตามแนวทางการควบคุุมภายใน มีีการว่่าจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายใน
จากหน่่วยงานภายนอก เพื่่อ� ประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริิษััท ตามลำำ�ดัับ

2.	การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Management)
•

•

บริิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารเพื่่�อรายงานผลการดำำ�เนิินงาน แผนงาน ปััญหาอุุปสรรค ความเสี่่�ยงต่่างๆ
ที่่�อาจจะกระทบต่่อเป้้าหมาย และร่่วมกัันกำำ�หนดแนวทางในการจััดการเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายและมีีคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�จััดทำำ�คู่่�มืือบริิหารความเสี่่�ยง ประเมิินและทบทวนความเสี่่�ยง และกำำ�หนดมาตรการและ
แผนบริิหารความเสี่่�ยงในการป้้องกัันหรืือแก้้ไข และรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
บริิษััทฯ ได้้ทบทวนเป้้าหมายการปฏิิบััติิงาน โดยการประชุุมร่่วมกัันกัับทุุกฝ่่ายงานภายในบริิษััทฯ เพื่่�อทบทวนถึึง
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา ทั้้�งที่่�เป็็นข้้อมููลทางการเงิินและที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน และรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ให้้คณะกรรมการทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ

3. การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน (Control Activities)
•

ฝ่่ายบริิหารมีีกำำ�หนดแนวทางการจััดการ และ/หรืือการควบคุุมเพื่่อ� ลดผลกระทบที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� โดยอาศััย ความเชี่่ยว
� ชาญ
ทางลัักษณะธุุรกิิจ ประสบการณ์์และการบริิหารจััดการที่่�ผ่่านมาตามที่่�มีีการประเมิินความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงาน
อย่่างไม่่เป็็นทางการ การควบคุุมความเสี่่�ยงในกระบวนการปฏิิบััติิงาน บริิษััทฯ มีีมาตรการควบคุุมที่่�กำำ�หนดเป็็นรููปแบบ
ของนโยบาย ระเบีียบ และ/หรืือขั้้�นตอนเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานต่่างๆ
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บริิษััทฯ มีีการวางแผนและกำำ�หนดความเกี่่�ยวข้้องกัันในการใช้้งานระบบงานสารสนเทศขององค์์กร เพื่่�อให้้ความสััมพัันธ์์
และสามารถใช้้ในการควบคุุมและตรวจสอบข้้อมููลในระบบงานสารสนเทศได้้ รวมทั้้�งกำำ�หนดสิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููล
ระบบงานสารสนเทศ เพื่่�อป้้องกัันการเข้้าถึึงข้้อมููลโดยบุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการบริิษััท กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิหาร มีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามเป้้าหมายประจำำ�ทุุกเดืือน
และทบทวนการกำำ�หนดเป้้าหมายการดํําเนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจของบริิษััทฯ ปีีละครั้้�ง และรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบทุุกไตรมาส
บริิษััทฯ จััดทำำ�นโยบายและมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน เรื่่�องการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและการเปิิดเผยข้้อมููล การทำำ�รายการระหว่่างกััน และ
มีีจััดทำำ�นโยบายและมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน และระเบีียบปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�คััญของแต่่ละหน่่วยงาน รวมถึึงมีีการกำำ�หนด
อำำ�นาจอนุุมััติิ เพื่่�อให้้การบริิหารงานของบริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล (Information & Communication)
•
•
•

บริิษััทฯ ได้้นำ�ำ เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพเข้้ามาใช้้ในขั้้น� ตอนการให้้บริิการ เพื่่อ� ช่่วยลดต้้นทุุน ลดการใช้้ทรััพยากร
และประหยััดพลัังงานเพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงช่่วยลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน และข้้อผิิดพลาดในการทำำ�งาน สร้้างรวดเร็็วในการ
ให้้บริิการ
บริิษััทฯ มีีช่่องทางสื่่�อสารเรื่่�องต่่างๆ ผ่่านทางทางบอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ของบริิษััทฯ การแบ่่งปัันข้้อมููลลงในพื้้�นที่่�
เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ส่่วนกลาง (Share Drive) ของบริิษััทฯ เพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและความรู้้�ระหว่่างกััน
บริิษััทฯ กำำ�หนดช่่องทางลัับให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกสามารถแจ้้งข้้อมููลหรืือเบาะแสการทุุจริิตผ่่านทางโทรศััพท์์และ
กล่่องรัับข้้อร้้องเรีียน รวมทั้้�งสื่่�อสารให้้บุุคคลภายในและภายนอกทราบผ่่านทางการติิดป้้ายประกาศภายในบริิษััทฯ และ
หน้้าบริิษััทฯ ซึ่่�งช่่องทางดัังกล่่าว เลขานุุการบริิษััทฯ สามารถรัับทราบการรัับแจ้้งข้้อมููลดัังกล่่าวโดยตรงและรายงาน
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5. ระบบการติิดตามประเมิินผล (Monitoring Activities)
•
•

บริิษััทฯ ว่่าจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในจากบริิษััท ตรวจสอบภายในธรรมนิิติิ จำำ�กััด เพื่่�อตรวจสอบระบบการควบคุุมภายใน
และติิดตามความคืืบหน้้าในการดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อบกพร่่อง พร้้อมทั้้�งรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�นเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมาย และมีีการชี้้�แจงสาเหตุุที่่�ไม่่เป็็นไป
ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด หากพบว่่ามีีความแตกต่่างจากเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ มีีการกำำ�หนดแนวทาง
ดำำ�เนิินการเพื่่�อติิดตามแก้้ไขอย่่างทัันท่่วงทีี รวมถึึงมีีการรายงานเกี่่�ยวกัับงบการเงิินและระบบการควบคุุมภายในให้้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบทุุกไตรมาส และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการตรวจสอบ
ติิดตามผลการแก้้ไขและรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ รัับทราบ

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้พิิจารณาแบบประเมิินความเพีียงพอ
ของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ โดยคณะกรรมการของบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ และ
แบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอและเหมาะสมกัับสภาพและลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ และได้้ปฏิิบััติิตามกฏหมาย ระเบีียบ และข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างเหมาะสม รวมถึึงระบบการควบคุุมภายในเรื่อ่� งการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ที่เ่� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับบุุคคล
ดัังกล่่าวอย่่างเพีียงพอ และสามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจากการที่่�บุุคคลดัังกล่่าวหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บุุคคลดัังกล่่าว นำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ
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หััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ
ฝ่่ายตรวจสอบภายในเป็็นหน่่วยงานที่่มีี� ความเป็็นอิิสระและขึ้้น� ตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในทำำ�หน้า้ ที่่�
ในการสนัับสนุุนการทำำ�งานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยทำำ�การประเมิินความเพีียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ รวมถึึงติิดตามและดููแลให้้ฝ่่ายต่่างๆ ภายในบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการแก้้ไขและ
ปรัับปรุุงจุุดบกพร่่องด้้านระบบควบคุุมภายในที่่�ตรวจพบ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าระบบการควบคุุมภายในที่่�วางไว้้ มีีความเหมาะสม
เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพ โดยตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 4/2562 เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2562
บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท ตรวจสอบภายในธรรมนิิติิ จำำ�กััด ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ โดยบริิษััท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิิติิ จำำ�กััด ได้้มอบหมายให้้นางสาวกรกช วนสวััสดิ์์� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ และประเมิินระบบ
ควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� ตามขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจในการให้้
ความเห็็นชอบในการพิิจารณา แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย และเลิิกจ้้างหััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ
จากการพิิจารณาประวััติิการทำำ�งานและประวััติิการศึึกษาของนางสาวกรกช วนสวััสดิ์์� คณะกรรมการตรวจสอบ มีีความเห็็นว่่า
นางสาวกรกช วนสวััสดิ์์� มีีคุุณสมบััติิที่่�เพีียงพอที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและประเมิินระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ โดยพิิจารณาจากประวััติิการศึึกษาและประสบการณ์์ทำำ�งาน

รายได้้จากค่่าบริิการ
บริิษััทฯ ให้้บริิการเป็็นตััวแทนรัับจััดส่่งสิินค้้า
ระหว่่างประเทศแก่่บริิษัทั สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
โดยใช้้วิิธีีการเป็็นตััวกลางเพื่่�อติิดต่่อผู้้�รัับขนส่่งสิินค้้า
เพื่่�อให้้ได้้ช่่วงเวลาในการขนส่่งสิินค้้า
ตามที่่�บริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน) ต้้องการ
ลููกหนี้้�การค้้า

บริิการตััวแทนรัับจััดส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ

รายได้้จากค่่าบริิการ
บริิษััทฯ ให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าทางบกแก่่บริิษััท สหไทย
สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน) จากท่่าเรืือของบริิษััทฯ
ไปยััง บริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
และ/หรืือโกดัังสิินค้้าของบริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด
(มหาชน)
ลููกหนี้้�การค้้า

1. รายได้้และลููกหนี้้�การค้้า
บริิการขนส่่งสิินค้้า

ลักษณะรายการ

บริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รายการระหว่่างกััน

15.00

0.27

0.67

0.33

0.41
1.03

2.82

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

4.93

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

การให้้บริิการดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยมีีการกำำ�หนดราคาด้้วยวิิธีีต้้นทุุน
บวกด้้วยอััตรากำำ�ไรที่่�เหมาะสมและ
เงื่่อ� นไขทางการค้้าตามที่่�ตกลงร่่วมกััน

การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยมีการก�ำหนดราคาด้วยวิธีต้นทุน
บวกด้วยอัตราก�ำไรที่เหมาะสมและ
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนดราคา
ตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััทฯ และมีีเงื่่�อนไข
ทางการค้้าทั่่�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนดราคา
ตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััทฯ และมีีเงื่่�อนไข
ทางการค้้าทั่่�วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานประจำำ �ปีี
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-

0.01

-

-

3.21

0.23

0.94

รายได้้อื่่�น
บริิษััทฯ ให้้บริิการเครืือข่่ายอิินเตอร์์เน็็ต
กัับบริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
เพื่่�อการดำำ�เนิินงานด้้านศุุลกากร
ลููกหนี้้�อื่่�น

-

4.85

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

1.54

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

รายได้้อื่่�น
บริิษััทฯ มีีการเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมในการใช้้ท่่าเรืือ
ของบริิษััทฯ กัับบริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ค่่าสาธารณููปโภค

2. รายได้้อื่่�นและลููกหนี้้�อื่่�น
ค่่าธรรมเนีียมการใช้้ท่่าเรืือ

รายได้้จากค่่าบริิการ
บริิษััทฯ ให้้บริิการสนัับสนุุนบุุคลากรของบริิษััทฯ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานที่่�ท่่าเรืือ เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกให้้การขนส่่งสิินค้้าแก่่
บริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ลููกหนี้้�การค้้า

บริิการให้้การสนัับสนุุนแรงงานที่่�ท่่าเรืือ

ลักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนดราคา
ตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััทฯ และมีีเงื่่�อนไข
ทางการค้้าทั่่�วไป
คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวเป็็นการสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิ ของบริิษััทฯ ในอดีีต
ก่่อนการนำำ�บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ จึึงอาจจะ
มีีการกำำ�หนดราคาและเงื่่�อนไข
ทางการค้้า ซึ่่�งไม่่สะท้้อนราคา
และเงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�บริิษััทฯ
ทำำ�กัับบุุคคลภายนอก อย่่างไรก็็ตาม
แม้้ว่่ารายการดัังกล่่าวจะไม่่มีี
นััยสำำ�คััญทางธุุรกิิจ บริิษััทฯ
จะทำำ�การประเมิินต้้นทุุนทั้้�งหมด
ที่่�เกิิดขึ้้�นของบริิษััทฯ ในการกำำ�หนด
ค่่าบริิการอิินเตอร์์เน็็ตต่่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนดราคา
ตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััทฯ และมีีการกำำ�หนด
เงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

การให้้บริิการดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยเป็็นการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจหลััก ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
มีีการกำำ�หนดราคาจากการประเมิิน
ต้้นทุุนกำำ�ลัังคนที่่�ต้้องใช้้บวกด้้วย
อััตรากำำ�ไรที่่�เหมาะสมและเงื่่�อนไข
ทางการค้้าทั่่�วไป ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
ไม่่ได้้ให้้บริิการดัังกล่่าวกัับบริิษััทอื่่�น
ในปัจจุบัน
ค่่าธรรมเนีียมดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยมีีการคิิดราคาเทีียบเคีียงกัับ
อััตราที่่�บุุคคลภายนอกเรีียกเก็็บ
และเงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป
การให้้บริิการดัังกล่่าวทำำ�เพื่่�อ
การบริิหารต้้นทุุนร่่วมกััน
โดยบริิษััทฯ มีีการคิิดราคาและ
มีีเงื่่�อนไขทางการค้้าตามที่่�ตกลง
ร่่วมกััน

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
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บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

5. ค่่าเช่่าที่่�ดิิน
ค่่าเช่่าที่่�ดิิน
ในปีี 2560 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การเช่่าช่่วงที่่�ดิินจำำ�นวน
15-1-73 ไร่่ ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของคลัังสิินค้้าปลอดอากรจาก
บริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ซึ่่�งบริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้ทำำ�การเช่่าพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวมาจากบุุคคลภายนอก
เจ้้าหนี้้�การค้้า

ค่่าวััสดุุ
บริิษััทฯ ซื้้�อเหล็็กจากบริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด
(มหาชน) เพื่่�อใช้้ในการก่่อสร้้างและซ่่อมแซมท่่าเรืือ

4. ต้้นทุุนจากการให้้บริิการ
ค่่าวััสดุุเพื่่�อซ่่อมแซมท่่าเรืือและเครื่่�องจัักร

3. รายการขายสิินทรััพย์์
ค่่าขายคลัังสิินค้้า
บริิษััทฯ ขายคลัังสิินค้้าแก่่บริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์
จำำ�กััด (มหาชน)
ลููกหนี้้�อื่่�น

ลักษณะรายการ

-

-

13.13

-

0.06

-

-

0.14

-

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

118.00

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีราคาและ
เงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่่าเช่่าดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยราคาค่่าเช่่าที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นไปตาม
ที่่�บริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด
(มหาชน) กำำ�หนดและเงื่่�อนไข
ทางการค้้าตามปกติิ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวเป็็นการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ ของบริิษััทฯ
และมีีราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้า
ทั่่�วไป

ค่่าวััสดุุดัังกล่่าวเป็็นไปตามการ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
ดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
รายการดัังกล่่าวมีีราคา
โดยบริิษััทฯ มีีการว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมา และเงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป
ในการก่่อสร้้างและซ่่อมแซมพื้้�นที่่�
บริิเวณท่่าเรืือและเป็็นผู้้�จััดหาวััสดุุ
อุุปกรณ์์ต่่างๆ ด้้วยตนเอง ทั้้�งนี้้�
การซื้้�อขายเหล็็กเพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ตามข้้างต้้นระหว่่างทั้้�ง 2 บริิษััทฯ
มีีการคิิดราคาเทีียบเคีียงกัับอััตรา
ที่่�บุุคคลภายนอกเรีียกเก็็บ และ
เงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

มููลค่่าการขายคลัังสิินค้้าดัังกล่่าว
เป็็นไปตามราคาประเมิินจาก
ผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)
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7. ค่่าซื้้�อสิินทรััพย์์
ค่่าวััสดุุ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยซื้้�อเหล็็กจากบริิษััท สหไทย
สตีีลไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน) เพื่่�อใช้้ในการก่่อสร้้าง
สิ่่�งปลููกสร้้างบริิเวณท่่าเรืือของบริิษััทฯ
เจ้้าหนี้้�การค้้า

6. ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ค่่าสาธารณููปโภค
บริิษััทฯ ทำำ�การซื้้�อไฟฟ้้าจากบริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์
จำำ�กััด (มหาชน) เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการประกอบกิิจการ
ของบริิษััท
เจ้้าหนี้้�การค้้า

ลักษณะรายการ

0.25

0.33

4.37

-

-

0.10

-

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

0.67

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวเป็็นการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
ในอดีีตก่่อนที่่�จะมีีแผนการนำำ�บริิษััทฯ
เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
จึึงอาจจะมีีการกำำ�หนดราคาและ
เงื่่�อนไขทางการค้้า ซึ่่�งไม่่สะท้้อน
ราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้า
ที่่�บริิษััทฯ ทำำ�กัับบุุคคลภายนอก

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่่าวััสดุุดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ รายการดัังกล่่าวมีีราคา
โดยบริิษััทฯ มีีการว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมา และเงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป
ในการก่่อสร้้างสิ่่�งปลููกสร้้างบริิเวณ
พื้้�นที่่�ท่่าเรืือและเป็็นผู้้�จััดหาวััสดุุ
อุุปกรณ์์ต่่างๆ ด้้วยตนเอง ทั้้�งนี้้�
การซื้้�อขายเหล็็กเพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ตามข้้างต้้น มีีราคาและเงื่่�อนไข
ทางการค้้าทั่่�วไป

ค่่าใช้้จ่่ายสาธารณููปโภคเกิิดขึ้้�น
เนื่่�องจากแต่่เดิิมบริิษััทฯ ใช้้ไฟฟ้้า
ในนามของบริิษััท สหไทย สตีีลไพพ์์
จำำ�กััด (มหาชน) บนพื้้�นที่่�ที่่�บริิษััทฯ
ทำำ�การเช่่าผ่่านบริิษััท สหไทย สตีีล
ไพพ์์ จำำ�กััด (มหาชน) ตามสััญญา
เช่่าเดิิม โดยกำำ�หนดราคาซื้้�อขาย
สาธารณููปโภคตามที่่�ตกลงร่่วมกััน

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
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บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

2. รายการซื้้�อสิินทรััพย์์
ค่่าซื้้�อสิินทรััพย์์
บริิษัทั ฯ ซื้้อ� ตู้้ค� อนเทนเนอร์์จากบริิษัทั สหไทย พรอพเพอร์์ตี้้�
แอนด์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด เพื่่�อปรัับปรุุงโกดัังสิินค้้า
ให้้เช่่าแก่่ผู้้�ประกอบการนำำ�เข้้า
เจ้้าหนี้้�การค้้า

รายได้้อื่่�น
บริิษัทั ฯ จำำ�หน่า่ ยน้ำำ�ดื่่
� ม� ให้้กับั บริิษัทั สหไทย พรอพเพอร์์ตี้้�
แอนด์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด เพื่่�อแจกให้้กัับพนัักงาน
ลููกหนี้้�อื่่�น

จำำ�หน่่ายน้ำำ��ดื่่�ม

บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายตู้้�คอนเทนเนอร์์ ให้้กัับบริิษััท สหไทย
พรอพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการประกอบกิิจการของบริิษััท
ลููกหนี้้�การค้้า

1. รายได้้และลููกหนี้้�การค้้า
จำำ�หน่่ายตู้้�คอนเทนเนอร์์

ลัักษณะรายการ

0.49

-

2.53

-

0.00
-

0.08

-

0.05
0.00

-

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

0.32

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

บริิษััท สหไทย พรอพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด

รายการซื้้�อสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
เป็็นไปตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััทฯ โดยในอดีีต
มีีการกำำ�หนดราคาและเงื่่�อนไข
ทางการค้้าตามที่่�ตกลงร่่วมกััน

รายการดัังกล่่าวมีีราคา
และเงื่่�อนไขทางการค้้าปกติิทั่่�วไป

รายการดัังกล่่าวมีีราคา
และเงื่่�อนไขทางการค้้าปกติิทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวเป็็นการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
และเงื่่�อนไขทางการค้้าปกติิทั่่�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีราคา
และเงื่่�อนไขทางการค้้าปกติิทั่่�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีราคา
และเงื่่�อนไขทางการค้้าปกติิทั่่�วไป

ความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานประจำำ �ปีี

97

4. ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ค่่าซื้้�อสิินทรััพย์์
บริิษััทฯซื้้�อตู้้�คอนเทนเนอร์์จากบริิษััท สหไทย พรอพเพอร์์ตี้้�
แอนด์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััดเพื่่�อนำำ�ไปบริิจาค
เจ้้าหนี้้�การค้้า

3. ค่่าเช่่าที่่�ดิิน
ค่่าเช่่าที่่�ดิิน
บริิษัทั ฯได้้ทำ�ำ การเช่่าที่่�ดินิ จำำ�นวนประมาณ 675 ตารางเมตร
จากบริิษััท สหไทย พรอพเพอร์์ตี้้� แอนด์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์
จำำ�กััด เพื่่�อเป็็นร้้านค้้าสวััสดิิการพนัักงาน
เจ้้าหนี้้�การค้้า

ลัักษณะรายการ

-

-

-

0.14

1.44

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

1.44

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)
ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

ความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

98
รายงานประจำำ�ปีี

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

2. ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ค่่าสาธารณููปโภค
บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การซื้้�อสาธารณููปโภค
จากบริิษััท เค2 แหลมฉบััง พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บนพื้้�นที่่�เช่่า
เจ้้าหนี้้�อื่่�น

1. ค่่าเช่่าที่่�ดิิน
ค่่าเช่่าที่่�ดิิน
บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การเช่่าที่่�ดิินจำำ�นวนประมาณ 10 ไร่่
จาก บริิษััท เค2 แหลมฉบััง พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
ที่่�บริิเวณท่่าเรืือแหลมฉบััง เพื่่�อการบริิหารจััดการ
ตู้้�คอนเทนนอร์์
เจ้้าหนี้้�อื่่�น

ลัักษณะรายการ

บริิษััท เค2 แหลมฉบััง พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

0.47

0.04

0.84

0.30

1.50
1.25

3.60

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

6.00

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

รายการดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นไปตาม
สััญญาเช่่าที่่�ดิินที่่�ทำำ�กัับที่่�บริิษััท เค2
แหลมฉบััง พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
โดยคิิดตามค่่าน้ำำ��ประปาและไฟฟ้้า
ที่่�ใช้้จริิง บนอััตราที่่�ใกล้้เคีียงกัับ
ราคาตลาดและมีีเงื่่�อนไขทางการค้้า
ตามปกติิ

ค่่าเช่่าดัังกล่่าวเป็็นไปตามการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยราคาค่่าเช่่าที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นไปตามที่่�บริิษััท เค2 แหลมฉบััง
พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด กำำ�หนด
และเงื่่�อนไขทางการค้้าตามปกติิ

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวเป็็นการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ และ
มีีราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวเป็็นการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ และมีีราคา
และเงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

ความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)
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รายได้้จากค่่าบริิการ
บริิษััทฯ ให้้บริิการเช่่าสำำ�นัักงาน
ลููกหนี้้�การค้้า

บริิการงานให้้เช่่าสำำ�นัักงาน

รายได้้จากค่่าบริิการ
บริิษััทฯ ให้้บริิการบริิหารจััดการ
ลููกหนี้้�การค้้า

บริิการงานบริิหารจััดการ

รายได้้จากค่่าบริิการ
บริิษััทฯ ให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าทางเรืือแก่่
บริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
จากท่่าเรืือของบริิษััทฯ ไปยัังแหลมฉบััง
ลููกหนี้้�การค้้า

บริิการขนส่่งสิินค้้าทางเรืือ

รายได้้จากค่่าบริิการ
บริิษััทฯ ให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าทางบกแก่่
บริิษััท บางกอกบาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
จากท่่าเรืือของบริิษััทฯ ไปยัังแหลมฉบััง
ลููกหนี้้�การค้้า

1. รายได้้และลููกหนี้้�การค้้า
บริิการขนส่่งสิินค้้าทางบก

ลัักษณะรายการ

บริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด

0.12
0.01

-

0.19

0.12

2.10

38.18

86.50
2.10

3.71

-

-

-

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

0.16

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

การให้้บริิการดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยมีีราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้า
ทั่่�วไป

การให้้บริิการดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยมีีราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้า
ทั่่�วไป

การให้้บริิการดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยมีีการกำำ�หนดราคาด้้วยวิิธีีต้้นทุุน
บวกด้้วยอััตรากำำ�ไรที่่�เหมาะสมและ
เงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

การให้้บริิการดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยมีีการกำำ�หนดราคาด้้วยวิิธีีต้้นทุุน
บวกด้้วยอััตรากำำ�ไรที่่�เหมาะสมและ
เงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีราคา
และเงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีราคา
และเงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนดราคา
ตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััทฯ และมีีเงื่่�อนไข
ทางการค้้าทั่่�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนดราคา
ตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััทฯ และมีีเงื่่�อนไข
ทางการค้้าทั่่�วไป

ความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

100
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บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

0.62

-

ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

0.62

12.48

2.82

12.48

164.11

-

-

302.82

0.05

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

0.05

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

3. เงิินให้้กู้้�ยืืม
เงิินให้้กู้้�ยืืม
บริิษััทฯ มีีการให้้กู้้�ยิิมเงิินแก่่จากบริิษััท บางกอก บาร์์จ
เซอร์์วิิส จำำ�กััด เพื่่�อลงทุุนในทรััพย์์สิิน
ดอกเบี้้�ยรัับ

ต้้นทุุนค่่าบริิการ
บริิษััทฯ ใช้้บริิการขนส่่งสิินค้้าทางเรืือของบริิษััท
บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััดในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เจ้้าหนี้้�การค้้า

2. ต้้นทุุนบริิการ
บริิการขนส่่งสิินค้้าทางเรืือ

บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายตู้้�คอนเทนเนอร์์ ให้้กัับบริิษััท บางกอก
บาร์์จ เซอร์์วิสิ จำำ�กัดั เพื่่�อใช้้สำ�หรั
ำ บั จััดเก็็บอุุปกรณ์์บนเรืือ
ลููกหนี้้�การค้้า

จำำ�หน่่ายตู้้�คอนเทนเนอร์์

ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

รายการให้้กู้้�ยืืมเงิินและดอกเบี้้�ยรัับ
ดัังกล่่าวเกิิดจากการที่่�บริิษััทฯ
ให้้กู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อใช้้ลงทุุนในทรััพย์์สิิน
โดยเงิินกู้้อ� ยู่่�ในรููปของตั๋๋ว� สััญญาใช้้เงิิน
มีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.00 ต่่อปีี
ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยของ
วงเงิินกู้้�ที่่�บริิษััทฯ มีีอยู่่�กัับสถาบััน
การเงิิน และมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
เมื่่�อทวงถาม

การให้้บริิการดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยมีีการกำำ�หนดราคาด้้วยวิิธีีต้้นทุุน
บวกด้้วยอััตรากำำ�ไรที่่�เหมาะสมและ
เงื่่�อนไขทางการค้้าทั่่�วไป

การให้้บริิการดัังกล่่าวเป็็นไปตาม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
โดยมีีราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้า
ทั่่�วไป

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวเป็็นการ
รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
จากบริิษััทฯ โดยบริิษััท บางกอก
บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด นำำ�เงิินกู้้�ยืืม
ดัังกล่่าวไปใช้้เป็็นเงิินทุุนสำำ�หรัับ
ลงทุุนในทรััพย์์สิิน และอััตรา
ดอกเบี้้�ยที่่�ชำำ�ระเป็็นอััตราปกติิ
สำำ�หรัับการกู้้�ยืืมเงิิน จึึงถืือได้้ว่่า
รายการดัังกล่่าว มีีความสมเหตุุสมผล
และเป็็นประโยชน์์ ต่่อบริิษััทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนดราคา
ตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััทฯ และมีีเงื่่�อนไข
ทางการค้้าทั่่�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีราคาและเงื่่�อนไข
ทางการค้้าทั่่�วไป

ความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย
ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่ายคิิดที่่�อััตราร้้อยละ 5.50 ต่่อปีี

1. เงิินกู้้�ยืืม
เงิินกู้้�ยืืม
บริิษััทย่่อย มีีการกู้้�ยิิมเงิินจากบริิษััท มิิตซุุย โอ.เอส.เค.
ไลน์์ส (ประเทศไทย) จำำ�กััด เพื่่�อลงทุุนในทรััพย์์สิิน
ดอกเบี้้�ยจ่่าย

ลัักษณะรายการ

0.14

1.65

1.65
0.28

30.00

30.00

งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31ธัันวาคม 2563

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)
งวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท มิิตซุุย โอ.เอส.เค.ไลน์์ส (ประเทศไทย) จำำ�กััด

รายการกู้้�ยืืมเงิินและดอกเบี้้�ยจ่่าย
ดัังกล่่าวเกิิดจากการที่่�บริิษััทฯ
กู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อใช้้ลงทุุนในทรััพย์์สิิน
โดยเงิินกู้้อ� ยู่่�ในรููปของตั๋๋ว� สััญญาใช้้เงิิน
มีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.50 ต่่อปีี
ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยของ
วงเงิินกู้้�ที่่�บริิษััทฯ มีีอยู่่�กัับสถาบััน
การเงิิน และมีีกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
เมื่่�อทวงถาม

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่า
รายการดัังกล่่าวเป็็นการ
รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินจาก
บริิษััท มิิตซุุย โอ.เอส.เค.ไลน์์ส
(ประเทศไทย) จำำ�กััด โดยบริิษััทฯ
นำำ�เงิินกู้้�ยืมื ดัังกล่่าวมาใช้้เป็็นเงิินทุุน
สำำ�หรัับลงทุุนในทรััพย์์สิิน และ
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�ชำำ�ระเป็็นอััตราปกติิ
สำำ�หรัับการกู้้�ยืืมเงิิน จึึงถืือได้้ว่่า
รายการดัังกล่่าวมีีความสมเหตุุสมผล
และเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ

ความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ� การเปิิดเผย และการนำำ�เสนองบการเงิิน
ของบริิษััทฯ รวมถึึงข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินที่่ป� รากฏในรายงานประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่ง� งบการเงิินดัังกล่่าว ได้้จััดทำำ�ขึ้้น� โดยถููกต้อ้ ง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้การจััดทำำ�งบการเงิินปราศจาก
การแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด โดยใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวััง
ในการเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีการประมาณการที่่�เกี่่�ยวกัับรายงานทางการเงิินที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ รวมถึึงการถืือปฏิิบััติิ
อย่่างสม่ำำ��เสมอและประมาณการดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ� เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า รายงานทางการเงิินปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดกัับ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ เพื่่�อประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปอย่่างโปร่่งใส
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่� สอบทานนโยบาย
การบััญชีีและดููแลรัับผิิดชอบเกี่่ยวกัั
� บคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน การสอบทานระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ตลอดจนพิิจารณาการเปิิดเผยข้้อมููลรายการระหว่่างกััน โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ปรากฏอยู่่�ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
งบการเงิินของบริิษััทฯ ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตจากบริิษััท แกรนท์์ ธอนตััน จำำ�กััด ซึ่ง่� ได้้ปฏิิบััติงิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบััญชีีและปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดด้้านจรรยาบรรณ รวมถึึงวางแผนและปฏิิบััติิงานตรวจสอบ เพื่่�อให้้ได้้
ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่า ข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน
ของบริิษััทฯ ตลอดจนเพื่่�อมิิให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินงานที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญในการนี้้� ความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี
ได้้ปรากฏอยู่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมและระบบการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงระบบการควบคุุมภายในด้้านต่่างๆ
ที่่�มีีประสิิทธิิผล เหมาะสม เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผลว่่า ข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วนและเพีียงพอ ตลอดจน
เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่า บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี มีีความเพีียงพอและเหมาะสม สามารถสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลได้้ว่่า งบการเงิินของบริิษััทสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีความเชื่่�อถืือได้้ตามมาตรฐาน
การรายงานการทางเงิินและปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฏหมาย และกฏระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

( นายยุุทธ วรฉััตรธาร )
ประธานกรรมการ

( นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร )
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำำ�ปีี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ตรงตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด และปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิ ษััทฯภายใต้้ ข อบเขต หน้้ า ที่่� และความรัับผิิ ด ชอบตามกฏบััตรคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�ดีีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
จำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
รายชื่่�อ

1. นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี
2. นายยุุทธ วรฉััตรธาร
3. นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์

การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมรวม 4 ครั้้�ง โดยมีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี และ
ผู้้�ตรวจสอบภายใน โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการสอบทานความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ระบบการควบคุุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ การบริิหารความเสี่่�ยง การป้้องกัันการทุุจริิต ในการประชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบในปีีที่่�ผ่่านมาสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
1.

2.

สอบทานรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิิน ประจำำ�ปีี 2563
ของบริิษััทฯ และงบการเงิินรวม ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารและผู้้�สอบบััญชีี โดยได้้สอบทานประเด็็นที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คััญ การปรัับปรุุง
รายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ และความเหมาะสมของวิิธีีการบัันทึึกบััญชีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินได้้ปฏิิบััติิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) โดยมีีการติิดตามผลกระทบที่่�เกิิด
จากการประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ ความเพีียงพอในการเปิิดเผยข้้อมููลงบการเงิิน จึึงได้้ให้้
ความเห็็นชอบงบการเงิินดัังกล่่าวที่่ผู้้�ส
� อบบััญชีีได้้สอบทานและตรวจสอบแล้้ว ซึ่ง่� เป็็นรายงานความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่อ่� นไข
โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการนำำ�เสนอข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�สอบบััญชีีได้้ปฏิิบััติิงานและแสดงความเห็็น
อย่่างอิิสระ โดยไม่่ถููกจำำ�กััดขอบเขต รวมทั้้�งการจััดทำำ�แผนการตรวจสอบ
การสอบทานระบบการควบคุุมภายในและการดููแลการตรวจสอบภายใน  เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
มีีประสิิทธิิภาพ สามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและให้้ความเห็็นชอบ
ผลการประเมิิ น ความเพีียงพอของระบบการควบคุุม ภายในตามแบบประเมิินของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัั บ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ซึ่่ง� บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมและเพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้ า นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ส อบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงาน
การตรวจสอบที่่ไ� ด้้รัับอนุุมััติิ และติิดตามผลการแก้้ไขหรืือปรัับปรุุงประเด็็นที่่ต� รวจพบ ร่่วมกัับผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้�บริิหาร
โดยพิิจารณาการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และการกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผลเพีียงพอต่่อ
การใช้้งานทรััพยากรดููแลทรััพย์์สินิ การป้้องกัันและลดข้้อผิิดพลาด ความเสีียหายหรืือการทุุจริติ มีีการปฏิิบััติติ ามกฏหมาย
ระเบีียบของบริิษััทฯ และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ พร้้อมให้้ข้อ้ แนะนำำ�แก่่ฝ่่ายบริิหารเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงาน มีีความรััดกุุมรอบคอบ
และถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ มีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอและ
เหมาะสม โดยไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
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การสอบทานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  การปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้้
สอบทานการปฏิิบััติติ ามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การปฏิิบััติติ ามกฏระเบีียบของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอดจนกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ บริิษััทฯมีีหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง (Compliance Unit) ทำำ�หน้า้ ที่่�ในการสอบทานการปฏิิบััติติ ามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ กฎหมายที่่�
เกี่่ยวข้
� อ้ งของบริิษััทฯ และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติที่ิ ถู่� กต้
ู อ้ ง ตลอดจน
การรายงานการประเมิินความสอดคล้้องการปฏิิบััติิตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทฯ
ให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันและรายการ
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ได้้พิิจารณาถึึงความสมเหตุุผลในการเข้้าทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ว่่าเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ และเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิ
การสอบทานการป้้องกัันทุจุ ริิต คณะกรรมการบริิษััทฯ และผู้้�บริิหาร ตระหนัักถึึงปััญหาการทุุจริติ คอร์์รััปชั่่น� ในทุุกรูปู แบบ
จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การรัับแจ้้งเบาะแสหรืือ
ข้้อร้้องเรีียน กำำ�หนดช่่องทางการแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตฯ (Whistle Blowing) และสื่่�อสารให้้บุุคคลภายนอกและพนัักงาน
มีีความเข้้าใจ และตระหนัักถึึงการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้ดำำ�เนิินการติิดตาม
การรัับแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนของบริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุกุ ไตรมาส ซึ่่ง� ในรอบปีีที่ผ่่� า่ นมา ไม่่มีีการร้้องเรีียนมายัังบริิษััทฯ
แต่่อย่่างใด
การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี  และกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณา
ผลการปฏิิบััติิงานในปีีที่่�ผ่่านมาของผู้้�สอบบััญชีี โดยประเมิินถึึงคุุณภาพงาน ความน่่าเชื่่�อถืือ ความเป็็นอิิสระ และความรู้้�
ความสามารถของผู้้�สอบบััญชีี การให้้คำำ�ปรึึกษาในมาตรฐานการบััญชีี และรัับรองงบการเงิินได้้ทัันเวลา รวมถึึง
ค่่าสอบบััญชีีที่่�เสนอมาเปรีียบเทีียบกัับปริิมาณงานและธุุรกิิจของบริิษััทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่อ� ย่่างอิิสระตามขอบเขต หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
ตามที่่� กำำ�ห นดไว้้ ใ นกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็ นว่่ า รายงานทางการเงิิ น
ของบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้น� ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้อ้ งเพีียงพอไม่่มีีประเด็็นสำำ�คััญ
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงและมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินงานภายใต้้ระบบการควบคุุมภายในที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล มีีการปฏิิบััติติ ามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ กฏหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ มีีการปฏิิบััติิงานที่่�สอดคล้้องกัับระบบการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี มีีความโปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ ซึ่่�งทำำ�ให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า บริิษััทฯ มีีความพร้้อมที่่�จะเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และธำำ�รงไว้้ซึ่่�งองค์์กรที่่�มีีการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี

( นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประจำำ�ปีี 2563
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
รายชื่่�อ

1. นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์ (กรรมการอิิสระ)
2. นายยุุทธ วรฉััตรธาร (กรรมการอิิสระ)
3. นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี (กรรมการอิิสระ)
4. นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล (กรรมการที่่�มิิใช่่ผู้้�บริิหาร)
5. นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร (กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
การสรรหาผู้้�ที่มีีคุ
่� ณ
ุ สมบััติิเป็็นกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารระดัับสููง ทบทวนและกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ และการเสนอแนะ
ข้้อคิิดเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีการประชุุม 1 ครั้้�ง ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
การสรรหา : กำำ�หนดวิิธีีการสรรหาและคุุณสมบััติิ เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ โดยพิิจารณาจาก
1.	คุุณสมบััติิของกรรมการที่่เ� หมาะสมกัับกลยุุทธของบริิษััทฯ ซึ่่ง� เป็็นไปตามโครงสร้้าง และองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดได้้ไว้้
2.	มีีความรู้้� ประสบการณ์์ ความเชี่่�ยวชาญ การอุุทิิศเวลาของกรรมการรวมถึึงมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
3. ความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�จำำ�เป็็นและยัังขาดอยู่่�
ในคณะกรรมการบริิษััท
โดยมีีการพิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�เหมาะสมที่่�จะได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทฯ ซึ่่�งพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�ง
กรรมการที่่�ครบกำำ�หนดตามวาระ เพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระหนึ่่�งและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และ/หรืือ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�พ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งตามวาระ โดยเห็็นว่่า กรรมการดัังกล่่าวมีีความรู้้�ความสามารถ มีีภาวะผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์กว้า้ งไกล มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม
มีีประวััติิการทำำ�งานที่่�โปร่่งใสไม่่ด่่างพร้้อย และบุุคคลที่่�เสนอชื่่�อให้้เป็็นกรรมการอิิสระจะสามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระและ
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ยวข้
� อ้ ง มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม และปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่ด้� วย
้ ความระมััดระวััง ตลอดจนช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ของคณะกรรมการให้้ข้อ้ เสนอแนะในการบริิหารจััดการธุุรกิิจที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในระยะเวลาที่่ผ่� า่ นมา
ได้้เป็็นอย่่างดีี
ทั้้�งนี้้� ปีี 2563 บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเสนอรายชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััทฯ ระหว่่าง
วัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2562 ถึึงวัันที่่� 17 มกราคม 2563 โดยแจ้้งผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งปรากฏว่่า
ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดเสนอบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการแต่่อย่่างใด
การกำำ�หนดค่่าตอบแทน : พิิจารณาค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทฯ คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ทั้้�งนี้้� ในการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนในแต่่ละปีี โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่่แ� ละขอบเขตความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย รวมทั้้�งเปรีียบเทีียบ
ข้้อมููลการจ่่ายค่่าตอบแทนกัับบริิษััทอื่่น� ที่่อ� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน และบริิษััทจดทะเบีียนอื่่น� ในตลาดหลัักทรััพย์์ที่มีีมู
่� ลู ค่่าตลาด
ที่่�ใกล้้เคีียงกัันกัับบริิษััทฯ โดยในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้พิจิ ารณาความเหมาะสมของค่่าตอบแทน
ของกรรมการและเสนอให้้ไว้้ที่่�อััตราเดิิม
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คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ข้้างต้้นตามบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตามกฏบััตร
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ และปฏิิบััติิ
อย่่างเต็็มความสามารถ เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� มีีความโปร่่งใส เพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกภาคส่่วน

( นายวิิทิิต ลีีนุุตพงษ์์ )
ประธานกรรมการสรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ประจำำ�ปีี 2563
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย
รายชื่่�อ

1. นายยุุทธ วรฉััตรธาร
2. นางวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี
3. นายบััญชััย ครุุจิิตร

การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร ซึ่่�งมีีส่่วนสำำ�คััญที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ต่่อไปได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง สามารถบรรลุุถึึงเป้้าหมายที่่ตั้้� ง� ไว้้ ตลอดจนเป็็นการลดผลกระทบ สร้้างโอกาส
และเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันของบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง และแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่อ� กำำ�กัับดููแลพิิจารณากลั่่น� กรองความเสี่่ย� งที่่สำ� ำ�คััญ ติิดตามแผนบริิหารความเสี่่ย� ง รวมถึึงผลัักดัันให้้เกิิดความร่่วมมืือในการบริิหาร
ความเสี่่ย� งทุุกระดัับในองค์์กร เพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจว่่าบริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งอย่่างครบถ้้วนในทุุกๆ กิิจกรรมหลัักที่่ส� อดคล้้อง
กัับทิิศทางกลยุุทธ์์และเป้้าหมายขององค์์กรตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ได้้พิิจารณาร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ โดยคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระและกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ได้้ปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่ภ� ายใต้้กฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััทฯ อย่่างเต็็มความสามารถในการกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร ให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ธุุรกิิจที่่ตั้้� ง� ไว้้ สร้้างความมั่่น� ใจและความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้กัับนัักลงทุุนและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง มีีการประชุุม
รวม 4 ครั้้�ง โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
การบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้จััดทำำ�คู่่�มืือบริิหารความเสี่่�ยง ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทาง
ในการทำำ�งานตามแผนการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมบริิหารความเสี่่�ยงประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายจััดการพิิจารณาประเมิินความเสี่่�ยง
และผลกระทบที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการกำำ�หนดมาตรการและแผนงานบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
พร้้อมทั้้�งรายงานผลการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ ซึ่ง่� คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจะประเมิินแผนงานการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้การจััดการบริิหารความเสี่่�ยงนั้้�นเป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะรายงานการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
ทราบในทุุกๆ 3 เดืือน
การปฏิิบััติิตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้มอบหมายให้้หน่่วยงานกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง (Compliance Unit) ทำำ�หน้้าที่่�รวบรวบ ติิดตาม ข้้อกฎหมายใหม่่ และ
ประเมิินความสอดคล้้องในการปฏิิบััติิตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทฯ โดยรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�ทุุกๆ 3 เดืือน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้ดำำ�เนิินการสอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ ซึ่่�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีความเห็็นว่่า บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายดัังกล่่าว โดยไม่่พบข้้อบกพร่่อง
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
บริิษััทฯ โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีการติิดตามผลการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงดัังที่่�สรุุปไว้้ข้้างต้้น เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งอย่่างเพีียงพอและมีีประสิิทธิภิ าพ มีีการกำำ�กัับดููแล และติิดตามความเสี่่ย� งและแผนการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงอย่่างใกล้้ชิิด อัันจะส่่งผลให้้บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและบรรลุุเป้้าหมายตามแผนธุุรกิิจ
ขององค์์กรที่่กำ� ำ�หนดไว้้ ตลอดจนเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และเป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับองค์์กรได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน

( นายยุุทธ วรฉััตรธาร )
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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รายงานคณะกรรมการบริิหาร
ประจำำ�ปีี 2563
คณะกรรมการบริิหาร ประกอบด้้วย
รายชื่่�อ

1. นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล
2. นายสุุชิิน รััตนศิิริิวิิไล
3. นายไชยรััตน์์ จงยั่่�งยืืนวงศ์์
4. นายอัังกููร ศรีีสุุนทร
5. นางเสาวคุุณ ครุุจิิตร
6. นายบััญชััย ครุุจิิตร

การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหาร โดยมีีหน้้าที่่รัั� บผิิดชอบการบริิหารธุุรกิิจของบริิษััทฯ ตามนโยบายและแผนงาน
ที่่�กำำ�หนดไว้้โดยคณะกรรมการบริิษััทฯ
ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการบริิหาร มีีการประชุุมรวม 12 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณา กำำ�กัับดููแลและติิดตามการบริิหารงานของบริิษััทฯ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
1.	มีีการประชุุมเพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานงานของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยเฉพาะ
เป้้าหมายทางการเงิินและผลการวััดประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของฝ่่ายต่่างๆ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกลยุุทธที่่�วางไว้้เป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือน และรายงานผลการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการของบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบทุุก 3 เดืือน
2.	ติิดตามการวััดประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของแต่่ละหน่่วยงานเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมาย หากพบว่่ามีีความแตกต่่างจาก
เป้้าหมายที่่�กํําหนดไว้้อย่่างมีีนััยสํําคััญ ให้้มีีการกำำ�หนดแนวทางดํําเนิินการเพื่่�อติิดตามแก้้ไขอย่่างทัันท่่วงทีี
3.	จััดให้้มีีการฝึึกอบรมและพััฒนา ผู้้�บริิหาร และพนัักงานให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรบุุคคล
4.	พิิจารณากลั่่�นกรองแผนงบประมาณค่่าใช้้จ่่ายการบริิหาร นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิรวมถึึง
บริิหารงบประมาณให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
บริิษััทฯ โดยคณะกรรมการบริิหาร มีีการติิดตามผลการบริิหารงานดัังที่่สรุ
� ปุ ไว้้ข้า้ งต้้น เพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจได้้ว่า่ บริิษััทฯ มีีการบริิหารงาน
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ มีีการกำำ�กัับดููแลและติิดตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมอย่่างใกล้้ชิดิ อัันจะส่่งผล
ให้้บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บรรลุุเป้้าหมายตามแผนธุุรกิิจขององค์์กรที่่�กำำ�หนดไว้้

( นายวิิจิิตร รััตนศิิริิวิิไล )
ประธานกรรมการบริิหาร
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การวิิเคราะและคำำ�อธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ
ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือที่่�ผ่่านมา
บริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือประกอบธุุรกิิจให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร และบริิการอื่่น� ที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง โดยถืือเป็็นการให้้
บริิการซึ่่�งครบวงจรเพื่่�อแก้้ปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขนส่่งสิินค้้าแก่่ลููกค้้า (Logistics Solution Provider) โดยปััจจุุบัันรายได้้หลััก
ของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ แบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�มหลััก คืือ
1. รายได้้จากการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร (Terminal Business Unit)
2. รายได้้จากการให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก (In-land Transportation Business Unit)
3. รายได้้จากการให้้บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า (Rental Area and Warehouse Business Unit)
4. รายได้้จากการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ (Other Service Business Unit)
ทั้้�งนี้้� รายได้้ของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจดัังกล่่าวรวมกััน คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 98.65 และร้้อยละ 98.06 และร้้อยละ 99.07 ของ
รายได้้รวมในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 ตามลำำ�ดัับ โดยรายได้้รวมในงวดดัังกล่่าวเท่่ากัับ 1,579.26
ล้้านบาท, 1,558.91 ล้้านบาท และ 1,359.94 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
รายได้้รวมในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 20.35 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.29 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากปริิมาณตู้้�สิินค้้าผ่่านท่่าเรืือลดลง จากการชะลอตััวของการนำำ�เข้้า-ส่่งออกจากสงคราม
การค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและสาธารณรััฐประชาชนจีีน รวมทั้้�งค่่าเงิินบาทที่่�แข็็งค่่าต่่อเนื่่�องเป็็นปััจจััยกดดัันต่่อผู้้�ส่่งออก
รายได้้รวมในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 198.97 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 12.76 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากสถานการณ์์การแผ่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า-19 ส่่งผลต่่อปริิมาณการนำำ�เข้้าและ
ส่่งออกสิินค้้าลดลง
กำำ�ไรสุุทธิิในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 136.57 ล้้านบาท 109.04 ล้้านบาท และ 60.79 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นอััตรากำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับร้้อยละ 8.65 ร้้อยละ 6.99 และร้้อยละ 4.47 ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ
กำำ�ไรสุุทธิิในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 27.53 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 20.16 จากงวดเดีียวกัันของปีี 2561
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากปริิมาณการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ทั้้�งเรืือใหญ่่ (Feeder) และเรืือชายฝั่่�ง (Barge) ที่่�ลดลง
จากการชะลอตััวของการนำำ�เข้้า-ส่่งออกจากสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและสาธารณรััฐประชาชนจีีน รวมทั้้�งค่่าเงิินบาทที่่�
แข็็งค่่าต่่อเนื่่�องเป็็นปััจจััยกดดัันต่่อผู้้�ส่่งออก รวมทั้้�งรายได้้จากการให้้เช่่าคลัังสิินค้้าเขตปลอดอากรลดลงจากการจำำ�หน่่ายคลััง
สิินค้้าเขตปลอดอากร ทำำ�ให้้ไม่่มีีรายได้้ค่่าเช่่า
กำำ�ไรสุุทธิิในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 48.25 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 44.25 จากงวดเดีียวกัันของปีี 2562
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากปริิมาณตู้้�สิินค้้านำำ�เข้้าและส่่งออกลดลง

รายงานประจำำ �ปีี

111

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)

การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
คำำ�อธิิบายผลการดำำ�เนิินงาน เป็็นคำำ�อธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญในงบการเงิินที่่�ผ่่านการตรวจสอบและสอบทานแล้้วโดย
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563
รายได้้จากการให้้บริิการ
รายได้้จากการให้้บริิการรวมในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 1,557.88 ล้้านบาท, 1,528.72 ล้้านบาท
และ 1,347.23 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยรายได้้จากการให้้บริิการสามารถจำำ�แนกเป็็นรายบริิการ ดัังนี้้�
งบการเงิินสำำ�หรัับงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�

รายการ

31 ธัันวาคม 2561
ล้้านบาท

บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร
บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก
บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์
และคลัังสิินค้้า
บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ1
รายได้้จากการให้้บริิการ

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2562
ล้้านบาท

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2563
ล้้านบาท

ร้้อยละ

1,287.44
115.10

82.64
7.39

1,217.05
197.68

79.61
12.93

957.00
336.59

71.04
24.98

120.22

7.72

81.68

5.34

36.40

2.70

35.13
1,557.89

2.25
100.00

32.31
1,528.72

2.11
100.00

17.24
1,347.23

1.28
100.00

หมายเหตุุ : 1. บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ รวมถึึง ค่่าบริิหารจััดการสำำ�หรัับการให้้บริิการดููแลสิินค้้าในโกดัังสิินค้้าของลููกค้้า รายได้้จากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�
			 รายได้้จากการให้้บริิการเป็็นตััวแทนรัับจััดส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ (Freight Forward) เป็็นต้้น

รายได้้จากการให้้บริิการรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลงจำำ�นวน 29.17 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.87
จากงวดเดีียวกัันของปีี 2561 โดยมีีการเปลี่่�ยนแปลงรายได้้ที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
1. รายได้้จากบริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ลดลง โดยมีีปััจจััยการชะลอตััวของการนำำ�เข้้า-ส่่งออกจากสงครามการค้้าระหว่่าง
สหรััฐอเมริิกาและสาธารณรััฐประชาชนจีีน รวมทั้้�งค่่าเงิินบาทที่่�แข็็งค่่าต่่อเนื่่�องเป็็นปััจจััยกดดัันต่่อผู้้�ส่่งออก ส่่งผลให้้
ปริิมาณตู้้�สิินค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการท่่าเทีียบเรืือลดลงทั้้�งการนำำ�เข้้าและการส่่งออก ประกอบกัับการเปลี่่�ยนโหมดการขนส่่ง
ภายในประเทศจากทางน้ำำ��เป็็นทางบกเพิ่่�มมากขึ้้น� ทั้้�งนี้้เ� พื่่อ� ช่่วยบริิหารจััดการต้้นทุุนให้้เกิิดความสมดุุลและมีีประสิิทธิภิ าพ
มากยิ่่�งขึ้้�น
2. รายได้้จากบริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบกเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 71.74 ตามปริิมาณการให้้บริิการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการบริิหาร
จััดการโหมดการขนส่่งตู้้�สิินค้้า
3. รายได้้จากบริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้าลดลง 38.54 ล้้านบาท เนื่่�องจากการโอนจำำ�หน่่ายคลัังสิินค้้า
เขตปลอดอากร ทำำ�ให้้ไม่่มีีรายได้้ค่่าเช่่า
4. รายได้้จากบริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆลดลง เนื่่�องจากการให้้บริิการตััวแทนผู้้�นำำ�เข้้าและส่่งออก (Freight forwarder) ที่่�ลดลง
รายได้้จากการให้้บริิการในงวดสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลงจำำ�นวน 181.49 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 11.87 จาก
งวดเดีียวกัันของปีี 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจาก
1. รายได้้จากบริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจรลดลง โดยเป็็นผลกระทบจากการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า-19
ส่่งผลให้้ปริิมาณตู้้�สิินค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการท่่าเทีียบเรืือลดลงทั้้�งการนำำ�เข้้าและการส่่งออก ประกอบกัับการเปลี่่�ยนโหมด
การขนส่่งภายในประเทศจากทางน้ำำ��เป็็นทางบกเพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อช่่วยบริิหารจััดการต้้นทุุนให้้เกิิดความสมดุุลและ
มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
2. รายได้้จากบริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบกเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 70.27 ตามการให้้บริิการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนโหมด
การขนส่่งมาเป็็นทางบกโดยรถหััวลาก
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รายได้้จากบริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า ลดลงร้้อยละ 55.44 เนื่่�องจากการสิ้้�นสุุดสััญญาเช่่าของผู้้�เช่่า
รายหนึ่่�ง
รายได้้จากบริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ ลดลง เนื่่�องจากการให้้บริิการในการเป็็นตััวแทนจััดหาระวางเรืือ (Freight forwarder)
ลดลงตามปริิมาณการส่่งออกของลููกค้้า

รายได้้จากการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร
รายได้้จากการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจรของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ คิิดเป็็นร้้อยละ 82.64 ร้้อยละ 79.61 และ
ร้้อยละ 71.04 ของรายได้้จากการให้้บริิการรวมในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 ตามลำำ�ดัับ โดยรายได้้
จากธุุรกิิจดัังกล่่าว เกิิดจากการดำำ�เนิินงานที่่ท่� า่ เทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่�ที่ถ่� นนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย
อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ โดยสามารถให้้บริิการเทีียบท่่าได้้ทั้้�งสำำ�หรัับเรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ (Feeder)
และเรืือขนส่่งสิินค้้าชายฝั่่�ง (Barge) ทั้้�งนี้้� ท่่าเรืือของบริิษััทฯ แบ่่งเป็็นท่่าเทีียบเรืือสำำ�หรัับเรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ จำำ�นวน
1 ท่่า (ความยาวหน้้าท่่าประมาณ 170 เมตร) และท่่าเทีียบเรืือสำำ�หรัับเรืือสิินค้้าชายฝั่่�ง จำำ�นวน 2 ท่่า (ความยาวหน้้าท่่าประมาณ 65 เมตร
ต่่อ 1 ท่่า) และนอกจากนี้้� บริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ได้้แก่่ บริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�บริิษััทฯ ถืือ
หุ้้�นอยู่่�ในสััดส่่วนร้้อยละ 51.00 ของทุุนจดทำำ�เบีียนชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมด ได้้มีีการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือสิินค้้าชายฝั่่�ง อีีกจำำ�นวน 1 ท่่า
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงกัับท่่าเรืือของบริิษััทฯ
สำำ�หรัับงานบริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจรนั้้น� สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ รายได้้จากการให้้บริิการสำำ�หรัับ
เรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ (Feeder) และรายได้้จากการให้้บริิการสำำ�หรัับเรืือขนส่่งสิินค้้าชายฝั่่�ง (Barge) ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ อาจ
ใช้้วิิธีีการจััดการขนส่่งทางบกเพิ่่�มเติิม เพื่่�อเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นในการบริิหารจััดการการขนส่่งให้้มีีประสิิทธิิภาพ มากยิ่่�งขึ้้�น โดยทั้้�ง
2 กิิจกรรมสามารถแบ่่งวิิธีีการคิิดรายได้้ได้้เป็็นหลายขั้้�นตอน อาทิิ รายได้้ค่่าผ่่านทาง รายได้้ค่่ายกขนย้้ายสิินค้้าและตู้้�สิินค้้า
รายได้้ค่า่ ขนยกสิินค้้าหน้้าท่่า รายได้้จากการขนย้้ายตู้้�ภายในท่่าเรืือ เป็็นต้้น โดยในอดีีตที่่ผ่� า่ นมาบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ มีีปริิมาณ
ตู้้�สิินค้้าที่่�ได้้ให้้บริิการสำำ�หรัับเรืือทั้้�ง 2 ประเภท รวมถึึงปริิมาณตู้้�สิินค้้าที่่�เกิิดจากการขายพื้้�นที่่�บนเรืือ (Slot) ให้้แก่่ท่่าเรืืออื่่�น ดัังนี้้�
สำำ�หรัับงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�

รายการ

จำำ�นวนตู้้�สิินค้้าที่่�ให้้บริิการโดยการขนส่่งทางน้ำำ��
- จำำ�นวนตู้้�สิินค้้าที่่�ให้้บริิการ - ตู้้�ที่่�มีีสิินค้้า
- จำำ�นวนตู้้�สิินค้้าที่่�ให้้บริิการ - ตู้้�เปล่่า
จำำ�นวนตู้้�สิินค้้าที่่�ให้้บริิการโดยการขนส่่งทางบก
รวมจำำ�นวนตู้้�สิินค้้าที่่�ให้้บริิการทั้้�งสิ้้�น

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ทีีอีียูู

ทีีอีียูู

ทีีอีียูู

536,707
97,632
52,207
686,546

485,549
62,939
95,990
644,478

315,558
40,215
160,895
516,668

โดยบริิษััทฯ มีีจำำ�นวนตู้้�สิินค้้าที่่�ให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2560 และ
งวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 บริิษััทฯ มีีจำำ�นวนตู้้�สิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�นจากการขายพื้้�นที่่�ขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Slot) บนเรืือขนส่่ง
สิินค้้าชายฝั่่�งส่่วนที่่�ว่่างจากการให้้บริิการลููกค้้าของบริิษััทฯ สำำ�หรัับการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ขาเข้้าจากท่่าเรืือแหลมฉบัังมาที่่�
กรุุงเทพฯ (Inbound) ให้้แก่่ท่่าเรืือใกล้้เคีียงกัับท่่าเรืือของบริิษััทฯ เพื่่�อเป็็นการบริิหารจััดการการใช้้งานเรืือให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด โดยปััจจุุบัันลููกค้้าหลัักในส่่วนนี้้�คืือ บริิษััท ไทยพรอสเพอริิตีีเทอมิินอล จำำ�กััด (“TPT”) ซึ่่�งบริิหารจััดการ ท่่าเรืือ TPT โดย
บริิษััทฯ ขยายการให้้บริิการในส่่วนนี้้�ไปยัังท่่าเรืือใกล้้เคีียงอื่่�นๆ นอกจากนี้้�ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2560 บริิษััทฯ ยัังมีี
จำำ�นวนตู้้�สิินค้้าที่่�ให้้บริิการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า โดยนอกจากกลยุุทธ์์การใช้้พื้้�นที่่�ขนส่่ง
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแล้้ว จำำ�นวนตู้้�สิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นยัังเกิิดจากการที่่�บริิษััท บางกอก บาร์์จ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด
มีีการเริ่่�มดำำ�เนิินงานเชิิงพาณิิชย์์ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2559 ส่่งผลให้้ปริิมาณตู้้�สิินค้้าเพิ่่�มสููงขึ้้�น
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการขยายการให้้บริิการในกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องบนพื้้�นที่่�ใหม่่เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ รายได้้จากการ
ให้้บริิการซ่่อมและบำำ�รุุงรัักษาตู้้�สิินค้้าคอนเทนเนอร์์ (Container Depot) ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการทำำ�ความสะอาด ซ่่อมบำำ�รุุง และ
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การดำำ�เนิินงานเกี่่ยวกัั
� บตู้้�คอนเนอร์์เปล่่า รวมทั้้�งการปรัับปรุุงพื้้�นที่่ท่� า่ เรืือ เพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดรายได้้สูงู สุุด เช่่น รายได้้จากการให้้บริิการ
บรรจุุและการเปลี่่�ยนถ่่ายสิินค้้า (Container Freight Station) ซึ่่�งได้้แก่่ การนำำ�สิินค้้าออกจากตู้้�สิินค้้าและการบรรจุุสิินค้้าเข้้า
ตู้้�สิินค้้าเพื่่�อการส่่งออก เป็็นต้้น
	ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดรายได้้จากการให้้บริิการบริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร ตามลัักษณะการให้้บริิการย่่อยสามารถ
แบ่่งได้้ ดัังนี้้�
งบการเงินส�ำหรับงวดปีส้นิ สุดวันที่

รายการ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

รายได้้จากการให้้บริิการ
271.66
สำำ�หรัับเรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ (Feeder)
รายได้้จากการให้้บริิการ
810.38
สำำ�หรัับเรืือขนส่่งสิินค้้าชายฝั่่�ง (Barge)
รายได้้จากการให้้บริิการ
บรรจุุและเปลี่่�ยนถ่่ายสิินค้้า (Container Freight Station) 84.32
รายได้้จากการให้้บริิการ
121.07
ซ่่อมบำำ�รุุงตู้้�คอนเทนเนอร์์ (Container Depot)
รายได้้จากการให้้บริิการ
1,287.43
ท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจรรวม

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

21.10

221.60

18.21

152.59

15.94

62.95

762.05

62.62

583.47

60.97

6.55

93.64

7.69

96.95

10.13

9.40

139.76

11.48

123.99

12.96

100.00 1,217.05

100.00

957.00

100.00

รายได้้จากการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจรในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 70.38 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 5.47 จากงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 รายได้้จากบริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ลดลงตามปริิมาณตู้้�สิินค้้าที่่เ� ข้้ามา
ใช้้บริิการท่่าเทีียบเรืือลดลงร้้อยละ 10.27 โดยมีีปััจจััยการชะลอตััวของการนำำ�เข้้า-ส่่งออกจากสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกา
และสาธารณรััฐประชาชนจีีน รวมทั้้�งค่่าเงิินบาทที่่ยัั� งคงแข็็งตััวต่่อเนื่่อ� งเป็็นปััจจััยกดดัันส่่งผลให้้ปริิมาณตู้้�สิินค้้าผ่่านท่่าเรืือเอกชน
ในลุ่่�มแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาลดลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งรายได้้จากการให้้บริิการสำำ�หรัับเรืือขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ (Feeder)
อย่่างไรก็็ตาม กิิจกรรมที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับการส่่งออก เช่่น การให้้บริิการบรรจุุสินิ ค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์ และกิิจกรรมการให้้บริิการซ่่อม
และล้้างตู้้�ยัังคงมีีปริิมาณเพิ่่�มมากขึ้้�น
รายได้้จากการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจรในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 260.05 ล้้านบาท หรืือ
คิิดเป็็นร้้อยละ 21.37 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 รายได้้จากบริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ลดลงตามปริิมาณ
ตู้้�สิินค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการท่่าเทีียบเรืือลดลงร้้อยละ 23.60 มาจากการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า-19 ส่่งผลให้้ปริิมาณตู้้�สิินค้้า
ที่่�เข้้ามาใช้้บริิการท่่าเทีียบเรืือลดลงทั้้�งการนำำ�เข้้าและการส่่งออก
รายได้้จากการให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก
รายได้้จากการให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบกของบริิษััทฯ คิิดเป็็นร้้อยละ 7.39 ร้้อยละ 12.93 และร้้อยละ 24.98 ของ
รายได้้จากการให้้บริิการรวมในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 ตามลำำ�ดัับ โดยรายได้้จากธุุรกิิจดัังกล่่าว
เกิิดจากการให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบกโดยใช้้รถบรรทุุกขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทั้้ง� ภายในบริิเวณจัังหวััดกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล จากท่่าเรืือของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือไปกลัับบริิเวณเขตพื้้�นที่่แ� หลมฉบััง และจากท่่าเรืือแหลมฉบัังไปยัังบริิเวณ
ที่่�เก็็บสิินค้้าของลููกค้้าในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการว่่าจ้้างบุุคคคลภายนอกให้้ดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวทั้้�งหมด
รายได้้จากการให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 82.58 ล้้านบาทหรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 71.75 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ตามปริิมาณการให้้บริิการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการบริิหารจััดการโหมดการขนส่่ง
ตู้้�สิินค้้า
รายได้้จากการให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบกในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้น� 138.91 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 70.27 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ตามปริิมาณการให้้บริิการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและการบริิหารจััดการโหมดการขนส่่ง
ตู้้�สิินค้้า
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รายได้้จากการให้้บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า
รายได้้จากการให้้บริิการพื้้�นที่่จัั� ดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้าของบริิษััทฯ คิิดเป็็นร้้อยละ 7.72 ร้้อยละ 5.34 และร้้อยละ 2.70
ของรายได้้จากการให้้บริิการรวมในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 ตามลำำ�ดัับ โดยรายได้้จากธุุรกิิจ
ดัังกล่่าว เป็็นการให้้บริิการพื้้�นที่่�ลานจััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังจััดเก็็บสิินค้้ากัับลููกค้้า ซึ่่�งมีีทั้้�งเขตพื้้�นที่่�ให้้บริิการตามปกติิ
ซึ่ง่� ให้้บริิการกัับลููกค้า้ ทั่่ว� ไป และเขตให้้บริิการซึ่ง่� ปลอดภาษีีอากร (Free zone) ซึ่่ง� ปััจจุบััุ นบริิษััทฯ ให้้บริิการผู้้�ผลิิตรถยนต์์รายใหญ่่
รายหนึ่่�งเพื่่�อประโยชน์์ในการบริิหารภาษีีจากการนำำ�เข้้าชิ้้�นส่่วนรถยนต์์
รายได้้จากการให้้บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้าในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 38.54 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 32.06 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 เนื่่�องจากการโอนจำำ�หน่่ายคลัังสิินค้้าเขตปลอดอากร ทำำ�ให้้
ไม่่มีีรายได้้ค่่าเช่่า
รายได้้จากการให้้บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้าในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 45.28 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 55.44 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการครบกำำ�หนดสััญญาเช่่า
ของลููกค้้ารายหนึ่่�ง
รายได้้จากการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ
รายได้้จากการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ ของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ คิิดเป็็นร้้อยละ 2.25 ร้้อยละ 2.11 และร้้อยละ 1.28 ของ
รายได้้จากการให้้บริิการรวมในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 ตามลำำ�ดัับ โดยรายได้้จากการให้้บริิการ
ที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งอื่่น� ๆ ประกอบด้้วยค่า่ บริิหารจััดการสำำ�หรัับการให้้บริิการดููแลสิินค้้าในโกดัังสิินค้้าของลููกค้า้ รายได้้จากการให้้เช่่าพื้้�นที่่�
รายได้้จากการให้้บริิการเป็็นตััวแทนรัับจััดส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ (Freight Forward) เป็็นต้้น
รายได้้จากการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 2.82 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
8.02 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 เนื่่�องจากการให้้บริิการตััวแทนผู้้�นำำ�เข้้าและส่่งออก (Freight forwarder) ที่่�ลดลง
รายได้้จากการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 15.07 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
46.64 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เนื่่�องจากการให้้บริิการตััวแทนผู้้�นำำ�เข้้าและส่่งออก (Freight forwarder) ที่่�ลดลง
ต้้นทุุนบริิการ
ต้้นทุุนบริิการในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 1,159.46 ล้้านบาท, 1,161.34 ล้้านบาท และ
1,014.72 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยต้้นทุุนบริิการสามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
งบการเงิินสำำ�หรัับงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�

รายการ

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ร้้อยละ

เงิินเดืือนค่่าแรงและผลประโยชน์์อื่่�นของพนัักงาน
106.28
9.17
ค่่าระวางและขนถ่่ายสิินค้้า
618.43 53.34
ค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ท่่าเรืือ
161.88 13.96
ค่่าเช่่ารถเครน
16.32
1.41
ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
46.24
3.99
ค่่าบริิการซ่่อมล้้างตู้้�คอนเทนเนอร์์
42.8
3.69
อื่่�นๆ1
78.35
6.76
ต้้นทุุนบริิการรวมก่่อนค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย 1,070.30 92.31
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
89.16
7.69
ต้้นทุุนบริิการรวมหลัังค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย 1,159.46 100.00
หมายเหตุุ : 1. อื่่�นๆ รวมถึึง ค่่าวััสดุุสิ้้�นเปลืือง ค่่าบริิการขุุดลอกหน้้าท่่า เป็็นต้้น

ร้้อยละ

110.42
9.51
630.63 54.30
158.34 13.63
14.97
1.29
39.81
3.43
48.35
4.16
58.76
5.06
1,061.28 91.38
100.06
8.62
1,161.34 100.00

ร้้อยละ

96.74
9.53
560.12 55.20
5.01
0.50
1.56
0.15
25.76
2.54
40.74
4.01
47.25
4.66
777.18 76.59
237.54 23.41
1,014.72 100.00
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ต้้นทุุนบริิการของบริิษััทฯ ประกอบไปด้้วย ค่่าระวางและขนถ่่ายสิินค้้า ค่่าเช่่าเรืือและอุุปกรณ์์ ค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ท่่าเรืือ เงิินเดืือนและ
ผลประโยชน์์อื่น่� ของพนัักงาน ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้อ� เพลิิง ค่่าบริิการซ่่อมล้้างตู้้�คอนเทนเนอร์์ ค่่าบำำ�รุงุ รัักษาซ่่อมแซมและค่่าเสื่่อ� มราคาและ
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย เป็็นหลััก โดยต้้นทุุนดัังกล่่าวรวมกััน คิิดเป็็นร้้อยละ 95.81 ร้้อยละ 97.58 และร้้อยละ 97.85 ของต้้นทุุนบริิการ
รวมสำำ�หรัับงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ถึึง 2563 ตามลำำ�ดัับ
ต้้นทุุนบริิการรวมในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 1.88 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.16 จาก งวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนโหมดการขนส่่งมาเป็็นทางบกโดยรถหััวลาก ซึ่่�งมีีต้้นทุุนค่่าขนส่่งต่่อตู้้�ที่่�สููงกว่่า
การขนส่่งทางน้ำำ��โดยเรืือบาร์์จ
ต้้นทุุนบริิการรวมในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 146.62 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 12.63 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 ลดลงตามปริิมาณการให้้บริิการที่่�ลดลง
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
กำำ�ไรขั้้�นต้้นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 398.42 ล้้านบาท 367.37 ล้้านบาท และ 332.51
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นเท่่ากัับร้้อยละ 25.23 ร้้อยละ 23.57 และร้้อยละ 24.45 ตามลำำ�ดัับ
กำำ�ไรขั้้�นต้้นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 31.05 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7.79 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 ตามรายได้้จากการให้้บริิการที่่�ลดลงจากปััจจััยดัังกล่่าวข้้างต้้นที่่�กดดัันอุุตสาหกรรม
กำำ�ไรขั้้�นต้้นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 34.86 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 9.49 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 ตามรายได้้จากการให้้บริิการที่่�ลดลงจากปััจจััยดัังกล่่าวข้้างต้้น
รายได้้อื่่�น
รายได้้อื่่�นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 21.38 ล้้านบาท, 30.19 ล้้านบาท และ 12.71ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยรายละเอีียดของรายได้้อื่่�นสามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
งบการเงิินสำำ�หรัับงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�

รายการ

รายได้้ค่่าสาธารณููปโภค
รายได้้จากการบริิการอื่่�นๆ
รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับ
รายได้้ค่่าเก็็บเศษเหล็็ก
ส่่วนลดรัับ
กำำ�ไรขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน
รวม

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

11.34
5.41
0.58
0.33
3.72
21.38

ร้้อยละ

53.04
25.30
2.71
1.54
17.40
100.00

7.05
6.18
3.67
0.32
12.96
30.19

ร้้อยละ

23.36
20.48
12.16
1.07
42.93
100.00

0.38
5.80
0.78
0.04
5.71
12.71

ร้้อยละ

2.99
45.63
6.14
0.31
0.00
44.93
100.00

รายได้้อื่่�นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 8.81 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 41.23 จากงวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 จากกำำ�ไรจากการขายคลัังสิินค้้าเขตปลอดภาษีีในไตรมาส 3 ปีี 2562 จำำ�นวน 13.59 ล้้านบาท เป็็นหลััก
รายได้้อื่่�นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 17.48 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 57.90 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากรายได้้ค่่าสาธารณููปโภคจากการเรีียกเก็็บผู้้�เช่่าคลัังสิินค้้าลดลง เนื่่�องจากครบกำำ�หนด
สััญญาเช่่า และกำำ�ไรขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินลดลง เนื่่�องจากการขายคลัังสิินค้้าเขตปลอดภาษีีในปีี 2562
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ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 30.10 ล้้านบาท 26.64 ล้้านบาท และ 32.74
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยรายละเอีียดของค่่าใช้้จ่่ายในการขายสามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
งบการเงิินสำำ�หรัับงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�

รายการ

ค่่าใช้้จ่่ายด้้านพนัักงาน
ค่่านายหน้้า
ค่่าโฆษณาและค่่าส่่งเสริิมการขาย
รวม

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

11.10
16.76
2.25
30.10

ร้้อยละ

36.86
55.67
7.47
100.00

12.50
12.81
1.33
26.64

ร้้อยละ

46.93
48.08
4.98
100.00

14.77
16.12
1.85
32.74

ร้้อยละ

45.11
49.24
5.65
100.00

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายประกอบไปด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายด้้านพนัักงาน และค่่านายหน้้า เป็็นหลััก โดยค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวรวมกัันคิิดเป็็น
ร้้อยละ 92.53 ร้้อยละ 95.01 และร้้อยละ 94.35 ของค่่าใช้้จ่่ายในการขายรวมสำำ�หรัับงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ถึึง
31 ธัันวาคม 2563 ตามลำำ�ดัับ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 3.46 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 11.50 จากงวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากปริิมาณการให้้บริิการที่่�ลดลง
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 6.10 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 22.90 จากงวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากค่่านายหน้้าจากการขายเพิ่่�มขึ้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 196.16 ล้้านบาท, 205.04 ล้้านบาท
และ 178.88 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยรายละเอีียดของค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารสามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
งบการเงินส�ำหรับงวดปีส้นิ สุดวันที่

รายการ

31 ธัันวาคม 2561 31 ธัันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท

ร้้อยละ

ล้านบาท

ร้้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ค่่าใช้้จ่่ายด้้านพนัักงาน
100.01 50.98 111.86 54.56 98.68 55.17
ค่่าสาธารณููปโภค
13.00 6.63 16.14 7.87 10.62 5.94
ค่่าที่่�ปรึึกษา
5.22 2.66
3.56 1.74
3.18 1.78
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
2.32 1.18
ค่่ารัับรอง
8.80 4.49
7.61 3.71
8.35 4.67
ค่่าเบี้้�ยประกััน
2.88 1.47
3.25 1.59
2.80 1.57
ค่่าความเสีียหายที่่�เกิิดจากอุุบััติิเหตุุ
1.90 0.97
2.42 1.18
2.35 1.31
ค่่าใช้้จ่่ายซ่่อมบำำ�รุุง
5.81 2.96
4.46 2.18
3.83 2.14
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
12.00 6.12
1
อื่่�นๆ
17.81 8.37 29.83 14.55 21.07 11.78
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารก่่อนค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย 169.75 86.53 179.13 87.36 150.88 84.35
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
26.41 13.47 25.91 12.64 28.00 15.65
รวม
196.16 100.00 205.04 100.00 178.88 100.00
หมายเหตุุ : 1. อื่่�นๆ ประกอบด้้วย ค่่าเช่่าทรััพย์์สิินอื่่�น ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีโรงเรืือน เป็็นต้้น
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ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารประกอบไปด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายด้้านพนัักงาน ค่่าสาธารณููปโภค ค่่าที่่�ปรึึกษา ค่่าตััดจำำ�หน่่ายภาษีีเงิินได้้ถููกหััก
ณ ที่่�จ่่าย ค่่ารัับรอง ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ และค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่ายเป็็นหลััก
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 8.88 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 4.53 จากงวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในบริิษััทย่่อย เพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััท
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 26.16 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 12.76 จากงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากค่่าใช้้จ่า่ ยพนัักงานลดลงจากการปรัับโครงสร้้างการบริิหารจััดการภายในระหว่่างบริิษััท
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ต้้นทุุนทางการเงิินในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 41.53 ล้้านบาท, 46.28 ล้้านบาท และ 67.40
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นร้้อยละ 2.63 ร้้อยละ 2.97 และร้้อยละ 4.96 ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ
ต้้นทุุนทางการเงิินในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 4.74 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.42 จากงวดปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 จากดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ระยะยาวของโครงการก่่อสร้้างสำำ�หรัับกิิจกรรมซ่่อมและล้้างตู้้�คอนเทนเนอร์์
ในบริิษััทย่่อย ซึ่ง�่ ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จและเริ่่ม� ให้้บริิการแต่่แต่่ต้น้ ปีี 2562 ทำำ�ให้้ดอกเบี้้ยจ่
� า่ ยดัังกล่่าวเริ่่ม� ถููกบัันทึึกเป็็นต้้นทุุนทางการเงิิน
ต้้นทุุนทางการเงิินในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 21.12 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 45.64 จากงวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากดอกเบี้้ยจ่
� า่ ยตามสิิทธิกิ ารใช้้สินิ ทรััพย์์ ซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� จากการใช้้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่า
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับผลประโยชน์์ภาษีีเงิินได้้ 5.92 ล้้านบาท,
8.06 ล้้านบาท และ 2.49 ล้้านบาทตามลำำ�ดัับ
ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้ในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้น� 2.14 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 36.07 จากงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากผลประกอบการกำำ�ไรในส่่วนของธุุรกิิจที่่�ไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 5.57 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 69.11 จากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 โดยปรัับลดลงตามผลการดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรสุุทธิิ
กำำ�ไรสุุทธิิในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 136.57 ล้้านบาท, 109.04 ล้้านบาท และ 60.79 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นอััตรากำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับร้้อยละ 8.65 ร้้อยละ 6.99 และร้้อยละ 4.47 ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ
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ฐานะทางการเงิิน

คำำ�อธิิบายฐานะทางการเงิินนี้้� เป็็นคำำ�อธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญในงบการเงิินที่่�ผ่่านการตรวจสอบและสอบทานแล้้วโดย
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตสำำ�หรัับฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 เพิ่่�มขึ้้�น 470.68 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 20.12 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2560
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการขยายธุุรกิิจลงทุุนในกิิจกรรมการซ่่อมและบำำ�รุุงรัักษาตู้้�คอนเทนเนอร์์ และการซื้้�อเครนหน้้าท่่าใหม่่
เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการขนย้้ายตู้้�สิินค้้า รวมทั้้�งการทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินระยะยาว 20 ปีี
สิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 114.38 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.07 จากปีีก่่อน โดย
มีีสิินทรััพย์์หมุนุ เวีียนเพิ่่�มขึ้้น� 30.61 ล้้านบาท จากการเพิ่่�มขึ้้น� ของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ส่่วนสิินทรััพย์์ไม่่หมุนุ เวีียน
เพิ่่�มขึ้้�น 83.77 ล้้านบาท จากการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม และที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�ลงทุุนเพิ่่�มมากขึ้้�น
สิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 909.31 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 31.09 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการรัับรู้้�สิินทรััพย์์ตามสััญญาเช่่าเป็็นสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่�
16 เรื่่�องสััญญาเช่่า และการรัับชำำ�ระจากลููกหนี้้�การค้้า
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 70.76 ล้้านบาท, 109.44 ล้้านบาท
และ 134.50 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ประกอบด้้วย เงิินสด และเงิินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวััน และเงิินฝากออมทรััพย์์ เป็็นต้้น
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 38.68 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 54.66 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากกระแสเงิินสดที่่�ได้้จากกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานและกิิจกรรมการจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 25.06 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 22.90 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากกระแสเงิินสดที่่�ได้้จากกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้น� จากผลประกอบการ โดยในปีี 2563
ไม่่ได้้มีีการนำำ�ไปลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�มููลค่่าสููงเพิ่่�มขึ้้�นแต่่อย่่างใด ทำำ�ให้้มีีเงิินสดคงเหลืือ
ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััททั่่�วไป
ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััททั่่�วไป ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 184.69 ล้้านบาท, 191.89 ล้้านบาท และ
170.01 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััททั่่�วไป ประกอบด้้วย ลููกหนี้้�การค้้าสำำ�หรัับการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือ
เชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร การให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก การให้้บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า และ
การให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นๆ เป็็นต้้น โดยลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััททั่่�วไป สามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
ฐานะการเงิิน ณ

รายการ

ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระไม่่เกิิน 3 เดืือน
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระมากกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6เดืือน
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระมากกว่่า 6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 12เดืือน
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระมากกว่่า 12 เดืือน
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
สุุทธิิ

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

91.75
87.32
4.08
1.19
0.35
184.69
184.69

49.68
47.28
2.21
0.64
0.19
100.00
100.00

ร้้อยละ

97.09 50.60 101.92
80.49 41.95 63.77
4.56
2.38
0.37
7.35
3.83
3.97
2.40
1.25
2.15
191.89 100.00 172.18
- (2.17)
191.89 100.00 170.01

ร้้อยละ

59.95
37.51
0.22
2.33
1.26
101.28
(1.28)
100.00
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ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััททั่่�วไป ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 7.20 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 3.90 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการให้้บริิการในช่่วงปลายปีี ลููกหนี้้�ยัังไม่่ครบกำำ�หนดชำำ�ระ
ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััททั่่�วไป ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 21.88 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 11.40 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการรัับชำำ�ระหนี้้�ได้้เร็็วขึ้้�น
ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 82.82 ล้้านบาท, 88.58 ล้้านบาท
และ 39.60 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบด้้วย ลููกหนี้้�จากการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือ
เชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร การให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก และการให้้บริิการรัับจััดส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ เป็็นต้้น
โดยลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
ฐานะการเงิิน ณ

รายการ

ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระไม่่เกิิน 3 เดืือน
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระมากกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6เดืือน
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระมากกว่่า 6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน
รวม

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

40.24
42.42
0.16
82.82

ร้้อยละ

48.59
51.22
0.19
100.00

20.03
59.81
8.74
88.58

ร้้อยละ

22.62
67.52
9.87
100.00

0.98
0.51
0.16
37.95
39.60

ร้้อยละ

2.48
1.29
0.40
95.83
100.00

ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 5.76 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 6.96 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการค้้างชำำ�ระของ บริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (บริิษััทร่่วม) ทำำ�ให้้มีีลููกหนี้้�
การค้้าบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้�น
ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 48.98 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 55.29 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการรัับชำำ�ระหนี้้�
รายได้้ค้้างรัับ
รายได้้ค้้างรัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 7.90 ล้้านบาท 16.88 ล้้านบาท และ 16.95 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยรายได้้ค้า้ งรัับ ประกอบด้้วย รายได้้ค้า้ งรัับจากการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร การให้้บริิการขนส่่ง
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก และการให้้บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า เป็็นต้้น
รายได้้ค้้างรัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 8.98 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 113.71 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561
มาจากการให้้บริิการขนส่่งตู้้�สิินค้้าที่่�รอวางบิิลช่่วงสิ้้�นปีี
รายได้้ค้้างรัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 0.07 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.41 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
มาจากการให้้บริิการขนส่่งตู้้�สิินค้้าที่่�รอวางบิิลช่่วงสิ้้�นปีี
ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า
ค่่าใช้้จ่า่ ยจ่่ายล่่วงหน้้า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 12.62 ล้้านบาท 11.35 ล้้านบาท และ 10.37 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า ประกอบด้้วย ค่่าเช่่าที่่�ดิินจ่่ายล่่วงหน้้า ค่่าเบี้้�ยประกัันภััยจ่่ายล่่วงหน้้า และค่่าธรรมเนีียม
ตามสััญญาเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน เป็็นต้้น โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการเพิ่่�มขึ้้น� จากการจ่่ายชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภััยทรััพย์์สินิ ตามมููลค่่า
ทรััพย์์สิินที่่�มีีการซื้้�อเพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มเติิม
อะไหล่่และวััสดุุสิ้้�นเปลืือง
อะไหล่่และวััสดุุสิ้้�นเปลืือง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 5.48 ล้้านบาท 6.07 ล้้านบาท และ 7.74 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยอะไหล่่และวััสดุุสิ้้�นเปลืือง ประกอบด้้วย อะไหล่่สำำ�หรัับเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน เป็็นต้้น
อะไหล่่และวััสดุุสิ้้�นเปลืือง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 0.59 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 10.72 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2561 ใกล้้เคีียงกััน
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อะไหล่่และวััสดุุสิ้้�นเปลืือง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 1.67 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 27.51 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 มีีปริิมาณวััสดุุสำำ�หรัับงานบรรจุุตู้้�สินิ ค้้าคงเหลืือตามปริิมาณการให้้บริิการที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ประกอบกัับการสำำ�รองอะไหล่่เครื่อ่� งจัักร
ที่่�จำำ�เป็็นเพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์หมุนุ เวีียนอื่่น� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 59.37 ล้้านบาท 30.03 ล้้านบาท และ 16.67 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยรายละเอีียดของสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น มีีดัังนี้้�
ฐานะการเงิิน ณ

รายการ

ภาษีีซื้้�อรอเรีียกคืืน
ภาษีีซื้้�อที่่�ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนด
เงิินทดรองจ่่าย
อื่่�นๆ1
รวม

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

27.57
24.01
7.53
0.26
59.37

ร้้อยละ

46.44
40.45
12.69
0.42
100.00

19.92
6.54
3.35
0.22
30.03

ร้้อยละ

66.34
21.78
11.15
0.73
100.00

10.31
2.42
3.80
0.14
16.67

ร้้อยละ

61.85
14.52
22.79
0.84
100.00

หมายเหตุุ : 1. อื่่�นๆ ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้าสำำ�หรัับเครื่่�องเขีียนแบบพิิมพ์์ เป็็นต้้น

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 29.34 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 49.43 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2561 โดยมีีสาเหตุุจากภาษีีซื้้�อที่่�ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดที่่�ลดลง
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 13.36 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 44.49 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 โดยมีีสาเหตุุจากภาษีีซื้้�อลดลงจากการนำำ�ไปใช้้เป็็นเครดิิตภาษีี
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการใช้้
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการใช้้ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 10.60 ล้้านบาท, 10.60 ล้้านบาท
และ 15.61 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยเงิินฝากธนาคารที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการใช้้ เป็็นรายการเงิินฝากค้ำำ��ประกััน การให้้บริิการต่่อ
กรมศุุลกากร และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 20.62 ล้้านบาท 93.10 ล้้านบาท และ 90.17 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยมีีการเปลี่่�ยนแปลงในเงิินลงในบริิษััทร่่วมที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
1. ในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ปีี 2559 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�สััญญาร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท โกลบอล ไทย ดีีโป จำำ�กััด และบริิษััท เซาธ์์อีีส
เอเชีียเมดล็็อก โลจิิสติิกส์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด เพื่่�อร่่วมจััดตั้้�งบริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 5.00
ล้้านบาท โดยบริิษััทฯ ได้้เข้้าถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยในสััดส่่วนร้้อยละ 40.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�
บริิษััท บางกอก บาร์์จ เซอร์์วิิส จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการบริิหารจััดการเรืือขนส่่งสิินค้้าชายฝั่่�ง (Barge) และต่่อมา
ในระหว่่างปีี 2560 ได้้มีีการจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนเป็็น 30.00 ล้้านบาท โดยตั้้�งแต่่ปีี 2559 ถึึง 2560 ได้้รัับรู้้�ผลขาดทุุนสุุทธิิ
จากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทร่่วมตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียในงบการเงิินรวมเป็็นจำำ�นวน 0.22 ล้้านบาท 2.28 ล้้านบาท และ
9.50 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
2. ในช่่วงปลายปีี 2561 ยัังได้้ร่่วมทุุนกัับบริิษััท น้ำำ��ตาลมิิตรผล จำำ�กััด จััดตั้้�งบริิษััท บางกอก ริิเวอร์์ เทอร์์มิินอล จำำ�กััด โดย
มีีทุุนจดทะเบีียน 150.00 ล้้านบาท ชำำ�ระแล้้วร้้อยละ 25.00 รวมเป็็นเงิิน 37.50 ล้้านบาท โดยบริิษััทฯ ได้้เข้้าถืือหุ้้�นใน
บริิษััทร่่วมในสััดส่่วนร้้อยละ 55.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว รวมเป็็นเงิิน 20.625 ล้้านบาท เพื่่�อประกอบธุุรกิิจ
ให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ระหว่่างประเทศ
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ในระหว่่างปีี 2562 ได้้ร่่วมทุุนกัับบริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� ประเทศไทย จำำ�กััด (มหาชน) จััดตั้้�งบริิษััท บางกอก
โลจิิสติิกส์์ พาร์์ค จำำ�กััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 300.00 ล้้านบาท ชำำ�ระแล้้วร้้อยละ 100.00 รวม โดยบริิษััทฯ ได้้เข้้าถืือหุ้้�น
ในบริิษััทร่่วมในสััดส่่วนร้้อยละ 25.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว รวมเป็็นเงิิน 75 ล้้านบาท เพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการ
ศููนย์์กระจายสิินค้้า
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 2,042.06
ล้้านบาท 2,058.41 ล้้านบาท และ 1,805.31 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์สามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
ฐานะการเงิิน ณ

รายการ

ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
ลานคอนกรีีตสำำ�หรัับให้้บริิการ
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์
เครื่่�องตกแต่่งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
เครน
งานระหว่่างก่่อสร้้าง
รวม

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

644.32
348.16
327.42
31.17
26.75
12.75
572.36
79.13
2,042.06

31.55
17.05
16.03
1.53
1.31
0.62
28.03
3.88
100.00

822.32
393.96
233.74
27.36
23.36
10.73
539.39
7.56
2,058.41

39.95
19.14
11.36
1.33
1.13
0.52
26.20
0.37
100.00

841.74
362.66
218.84
24.36
15.37
17.22
311.01
14.11
1,805.31

46.63
20.09
12.12
1.35
0.85
0.95
17.23
0.78
100.00

ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 16.35 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.80 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2561 โดยมีีรายการอาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคารลดลง 93.68 ล้้านบาท จากการขายคลัังสิินค้้าในเขตปลอดอากร และที่่ดิ� นิ และ
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิินเพิ่่�มขึ้้�น 178.00 ล้้านบาท จากการซื้้�อที่่�ดิินเพื่่�อให้้บริิการบรรจุุตู้้�สิินค้้า
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 253.10 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 12.30 จาก ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562 เนื่่อ� งจากการโอนทรััพย์์สินิ ออกตามรายการปรัับปรุุงจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 มาใช้้
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ไปเป็็นสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ จำำ�นวน 214.35 ล้้านบาท และคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาตามอายุุการให้้
ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 13.12 ล้้านบาท, 11.97 ล้้านบาท และ 10.52 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ประกอบด้้วย โปรแกรมบััญชีี และโปรแกรมเพื่่�อใช้้ในการบริิหารจััดการตู้้�คอนเทนเนอร์์
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 1.15 ล้้านบาท จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
7.61 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการรัับรู้้�ค่่าตััดจำำ�หน่่ายตามปกติิ
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 1.45 ล้้านบาท จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
12.11 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการรัับรู้้�ค่่าตััดจำำ�หน่่ายตามปกติิ
สิิทธิิการเช่่า
สิิทธิกิ ารเช่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 228.72 ล้้านบาท 216.36 ล้้านบาท และ 0.00 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
สิิทธิิการเช่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 12.36 ล้้านบาท จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 5.40
ตามการตััดจำำ�หน่่ายสิิทธิิการเช่่าตามปกติิ
สิิทธิิการเช่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 216.36 ล้้านบาท ทั้้�งจำำ�นวน จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
100.00 เกิิดจากการโอนสิิทธิกิ ารเช่่าที่่ดิ� นิ ทั้้�งจำำ�นวนไปแสดงเป็็นสิินทรััพย์์สิทธิ
ิ กิ ารใช้้ตามมาตรฐานการรายงานการเงิินฉบัับที่่� 16
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ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 13.74 ล้้านบาท 24.04 ล้้านบาท และ 23.62
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย เกิิดจากภาษีีจากรายได้้จากการให้้บริิการท่่าเทีียบเรืือเชิิงพาณิิชย์์ครบวงจร
การให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางบก และการให้้บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และคลัังสิินค้้า
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 45.38 ล้้านบาท 43.52 ล้้านบาท และ 46.26
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยรายละเอีียดของสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น มีีดัังนี้้�
ฐานะการเงิิน ณ

รายการ

เงิินมััดจำำ�ค่่าเช่่า
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าสิินทรััพย์์
อื่่�นๆ1
รวม

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

45.03
0.15
0.20
45.38

ร้้อยละ

99.23
0.33
0.44
100.00

43.16
0.36
43.52

ร้้อยละ

99.17
0.83
100.00

46.00
0.26
46.26

ร้้อยละ

99.44
0.56
100.00

หมายเหตุุ : 1. อื่่�นๆ ประกอบด้้วย เงิินประกัันผลงาน เป็็นต้้น

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 1.86 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 4.10 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการรัับคืืนเงิินมััดจำำ�ตามสััญญาเช่่าที่่�ดิิน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 2.74 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 6.30 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 โดยมีีสาเหตุุจากเงิินมััดจำำ�ค่่าเช่่าที่่�ดิินเพิ่่�มขึ้้�น
หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 1,745.79 ล้้านบาท 1,438.40 ล้้านบาท และ 2,329.46 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยหนี้้�สิินรวมส่่วนใหญ่่ ประกอบด้้วย เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น และ
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน เป็็นต้้น
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 100.00 ล้้านบาท 92.47 ล้้านบาท และ 80.00 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยเงิินเบิิกเกิินบััญชีี เป็็นวงเงิินระยะสั้้�นที่่�บริิษััทฯ มีีกัับสถาบัันการเงิินเพื่่�อบริิหารสภาพคล่่องในกิิจการ
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 30.00 ล้้านบาท, 30.00 ล้้านบาท
และ 30.00 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ในปีี 2561 - 2563 บริิษััทฯ ได้้กู้้�ยืืมจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพื่่�อใช้้เป็็นทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััทฯ
โดยมีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.50 ต่่อปีี
เจ้้าหนี้้�การค้้า - ผู้้�ค้้าทั่่�วไป
เจ้้าหนี้้�การค้้า - ผู้้�ค้้าทั่่�วไป ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 117.80 ล้้านบาท, 108.16 ล้้านบาท และ
61.54 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยเจ้้าหนี้้�การค้้า - ผู้้�ค้้าทั่่�วไป ประกอบด้้วย เจ้้าหนี้้�การค้้าค่่าระวางและค่่าขนถ่่ายสิินค้้า ค่่าแรงงาน
ค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ท่่าเทีียบเรืือ เป็็นต้้น
เจ้้าหนี้้�การค้้า - ผู้้�ค้้าทั่่�วไป ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 9.64 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 8.19 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากปริิมาณตู้้�สิินค้้าที่่�ใช้้บริิการลดลง ส่่งผลให้้มีีค่่าระวางและค่่าขนถ่่ายสิินค้้าที่่�ยัังค้้างชำำ�ระลดลงด้้วย
เจ้้าหนี้้�การค้้า - ผู้้�ค้้าทั่่�วไป ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 46.62 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 43.10 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากปริิมาณตู้้�สิินค้้าที่่�ใช้้บริิการลดลง ส่่งผลให้้มีีค่่าระวางและค่่าขนถ่่ายสิินค้้าที่่�ยัังค้้างชำำ�ระลดลงด้้วย
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เจ้้าหนี้้�อื่่�น - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 53.61 ล้้านบาท, 31.88 ล้้านบาท และ
3.63 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยเจ้้าหนี้้�อื่่�น - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบด้้วย ค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ท่่าเทีียบเรืือ ค่่าซื้้�อวััสดุุงานก่่อสร้้าง
ค่่าเช่่าเครนหน้้าท่่า เป็็นต้้น
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 21.73 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 40.53 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการจ่่ายชำำ�ระคืืน
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 28.25 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 88.61 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการจ่่ายชำำ�ระคืืน
เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อสิินทรััพย์์ถาวร
เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อสิินทรััพย์์ถาวร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 22.20 ล้้านบาท, 1.32 ล้้านบาท และ
6.24 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยมีีสาเหตุุมาจากเจ้้าหนี้้�ค่่าก่่อสร้้างที่่�ยัังไม่่ครบกำำ�หนดชำำ�ระ
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 113.14 ล้้านบาท, 96.14 ล้้านบาท และ 42.30 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยค่่าใช้้จ่า่ ยค้้างจ่่าย ประกอบด้้วย ต้้นทุุนบริิการค้้างจ่่าย ค่่าสิิทธิกิ ารเช่่าที่่ดิ� นิ ค้้างจ่่าย และเงิินโบนััสค้้างจ่่าย เป็็นต้้น
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 17.00 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 15.02 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากค่่าสิิทธิิการเช่่าจากสััญญาเช่่าที่่�ดิินระยะยาวที่่�ยัังค้้างจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 53.84 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 56.00 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการจ่่ายชำำ�ระค่่าสิิทธิิการเช่่าจากสััญญาเช่่าที่่�ดิินระยะยาวค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 44.16 ล้้านบาท, 38.73 ล้้านบาท และ 18.93 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยรายละเอีียดของหนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น มีีดัังนี้้�
ฐานะการเงิิน ณ

รายการ

เงิินรัับล่่วงหน้้าจากลููกค้้า
ภาษีีขายยัังไม่่ถึึงกำำ�หนด
ภาษีีขาย
เงิินทดรอง
อื่่�นๆ1
รวม

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ร้้อยละ

18.92 42.85
3.00
6.79
20.98 47.51
1.26
2.85
44.16 100.00

ร้้อยละ

19.46 50.25
15.91 41.08
1.26
3.25
2.10
5.42
38.73 100.00

ร้้อยละ

5.23 27.63
10.84 57.26
1.71
9.03
1.15
6.08
18.93 100.00

หมายเหตุุ : 1. อื่่�นๆ ประกอบด้้วย เจ้้าหนื้้�ซื้้�อทรััพย์์สิิน เป็็นต้้น

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 14.13 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 31.20 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากเงิินรัับล่่วงหน้้าจากลููกค้้าลดลงตามการให้้บริิการ
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 19.80 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 51.12 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากเงิินรัับล่่วงหน้้าจากลููกค้้าจากการให้้บริิการรัับรู้้�เป็็นรายได้้จากการให้้บริิการ
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หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 6.90 ล้้านบาท, 9.73 ล้้านบาท และ
9.01 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยเกิิดจากความแตกต่่างระหว่่างค่่าใช้้จ่า่ ยทางบััญชีีและทางภาษีีอััน เนื่่อ� งมาจากรายการบางรายการ
เช่่น การประมาณการหนี้้�สิินตามภาระผููกพัันสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน และมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สููงกว่่าสิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้ รายการเช่่าซื้้�อทรััพย์์สิิน รวมทั้้�งรายการขาดทุุนสะสมของบริิษััทย่่อย เป็็นต้้น
ค่่าเช่่าค้้างจ่่าย
ค่่าเช่่าค้้างจ่่าย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 22.45 ล้้านบาท, 20.06 ล้้านบาท และ 0.00 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยรายการดัังกล่่าวเป็็นค่่าเช่่าค้้างจ่่ายสำำ�หรัับค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ
เงิินมััดจำำ�
เงิินมััดจำำ� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 26.07 ล้้านบาท, 12.14 ล้้านบาท และ 10.19 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยเงิินมััดจำำ�ประกอบด้้วย เงิินมััดจำำ�ค่่าเช่่าโกดัังสิินค้้า เงิินมััดจำำ�จากการให้้บริิการ และเงิินประกัันผลงาน
จากการว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง เป็็นต้้น
เงิินมััดจำำ� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 13.93 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 53.43 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการจ่่ายคืืนเงิินมััดจำำ�ให้้กัับผู้้�เช่่าตามสััญญาเงื่่�อนไขในสััญญาเช่่า
เงิินมััดจำำ� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลง 1.95 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 16.06 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการจ่่ายคืืนเงิินมััดจำำ�ให้้กัับผู้้�เช่่าตามสััญญาเงื่่�อนไขในสััญญาเช่่า
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 903.13 ล้้านบาท, 781.75 ล้้านบาท
และ 790.87 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยรายละเอีียดเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ฐานะการเงิิน ณ

รายการ

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระเกิินกว่่า 1 ปีี
รวม

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

204.77
698.36
903.13

ร้้อยละ

22.67 423.61
77.33 358.15
100.00 781.75

ร้้อยละ

54.19 114.80
45.81 676.07
100.00 790.87

ร้้อยละ

14.52
85.48
100.00

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 121.38 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 13.44 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการจ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ระยะสั้้�นและระยะยาวก่่อนกำำ�หนดจากกระแสเงิินที่่�ได้้จากการ
ออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุนเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม (Right Offering)
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 9.12 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.17 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการกู้้�ยืืมเพื่่�อซื้้�อที่่�ดิินสำำ�หรัับกิิจกรรมงานบรรจุุสิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์
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หนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่าทางการเงิิน
หนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่าทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 233.22 ล้้านบาท 202.59 ล้้านบาท
และ 1,259.27 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยรายละเอีียดหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าทางการเงิินสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ฐานะการเงิิน ณ

รายการ

หนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่าทางการเงิิน
ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระเกิินกว่่า 1 ปีี
รวม

31 ธัันวาคม 2561

31 ธัันวาคม 2562

31 ธัันวาคม 2563

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

35.10
198.12
233.22

15.05
84.95
100.00

44.45
158.14
202.59

ร้้อยละ

21.94 204.15
78.06 1,055.12
100.00 1,259.27

ร้้อยละ

16.21
83.79
100.00

หนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่าทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลง 30.63 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 13.13 จาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 ตามการจ่่ายชำำ�ระคืืนตามสััญญา
หนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่าทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 1,056.68 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 521.58 จาก
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากรายการปรัับปรุุงรัับรู้้�สิินทรััพย์์ที่่�ดิินที่่�เช่่าตามสััญญาเช่่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 สััญญาเช่่า
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 บริิษััทฯ มีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น เท่่ากัับ 1,064.56 ล้้านบาท, 1,486.33
ล้้านบาท และ 1,504.60 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 421.77 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 39.62 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561
โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากการออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุนเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วนเป็็นจำำ�นวน 92.00 ล้้านหุ้้�น ในราคา หุ้้�นละ 4.00 บาท
ซึ่่�งภายหลัังจากหัักค่่าใช้้จ่่ายในการเสนอขายหลัักทรััพย์์แล้้ว คงเหลืือเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับประมาณ 364.20 ล้้านบาท และ
เพิ่่�มขึ้้�นตามผลกำำ�ไรของบริิษััทฯ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 18.27 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.23 จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากผลประกอบการกำำ�ไรของบริิษััทฯ สำำ�หรัับงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับร้้อยละ 13.75 ร้้อยละ 8.55 และร้้อยละ
4.06 ตามลำำ�ดัับ
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สภาพคล่่อง
บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง เท่่ากัับ 0.61 เท่่า, 0.54 เท่่า และ 0.77 เท่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563
ตามลำำ�ดัับ
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดสุุทธิไิ ด้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 191.57 ล้้านบาท,
163.15 ล้้านบาท และ 323.52 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากบริิษััทฯ มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่มีีกำ
� ำ�ไรรวมทั้้ง� มีีรายการ
บวกกลัับที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด เช่่น ค่่าเสื่่อ� มราคาและค่่าตััดจำำ�หน่า่ ย และสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ ในการดำำ�เนิินงานมีีการเปลี่่ย� นแปลง เป็็นต้้น
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
บริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนเท่่ากัับ 509.20 ล้้านบาท ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจากบริิษััทฯ มีีการลงทุุนเพื่่�อขยายธุุรกิิจและการทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิินระยะยาว
บริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนเท่่ากัับ 276.38 ล้้านบาท ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจากบริิษััทฯ มีีการลงทุุนเพื่่�อขยายธุุรกิิจและซื้้�อที่่�ดิินเพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินกิิจการ
บริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนเท่่ากัับ 107.16 ล้้านบาท ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจากบริิษััทฯ การจ่่ายชำำ�ระค่่าสิิทธิิการเช่่าที่่�ดิินระยะยาว และการลงทุุนซื้้�อที่่�ดิินเพื่่�อใช้้ในการการดำำ�เนิินกิิจการ
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
บริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิินเท่่ากัับ 143.18 ล้้านบาท ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดย
มีีสาเหตุุหลัักมาจากบริิษััทฯ มีีการกู้้�ยืืมเงิินระยะยาวจากสถาบัันการเงิินเพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการกู้้�ยืืมเงิินระยะยาวจาก
สถาบัันการเงิินเพื่่�อลงทุุนในกิิจกรรมโลจิิสติิกส์์
บริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิินเท่่ากัับ 151.92 ล้้านบาท ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีี
สาเหตุุหลัักมาจากการรัับเงิินเพิ่่�มทุุนจากการเสนอขายหุ้้�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วน (Right Offering) และมีีการจ่่ายคืืนเงิิน
กู้้�ระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
บริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินเท่่ากัับ 191.33 ล้้านบาท ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยมีี
สาเหตุุหลัักมาจากการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่าทางการเงิินตามสััญญา และการจ่่ายเงิินปัันผลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น

การวิิเคราะห์์อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 0.61 เท่่า, 0.54 เท่่า 0.77 เท่่า ตามลำำ�ดัับ
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากหนี้้�สิินระยะสั้้�น
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากในปีี 2563
บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทสามารถดำำ�รงอััตราส่่วนตามเงื่่�อนไขสััญญาเงิินกู้้�ได้้จึึงจััดประเภทเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นดัังกล่่าวไปเป็็นเงิินกู้้�ยืืม
ระยะยาว รวมทั้้�งการจ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ระยะสั้้�นจากสถานบัันการเงิิน และการจ่่ายชำำ�ระเจ้้าหนี้้�การค้้า

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 48.71 วััน, 64.52 วััน และ 43.85 วััน
ตามลำำ�ดัับ
ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�นจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลััก
มาจากลููกหนี้้�บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�ค้้างนาน
ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลงจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลััก
มาจากการรัับชำำ�ระลููกหนี้้�บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
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ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ยในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 31.82 วััน, 35.02 วััน และ 20.07 วััน
ตามลำำ�ดัับ
ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ยในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561
ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ยในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลงเล็็กน้้อยจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 จากการ
จ่่ายชำำ�ระหนี้้�ตามเครดิิตเทอม
วงจรเงิินสดในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 16.89 วััน, 29.50 วััน และ 23.78 วััน ตามลำำ�ดัับ
วงจรเงิินสดในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�นจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2560 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากระยะ
เวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยที่่�ช้้าลง
วงจรเงิินสดในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลงจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจาก
ความสามารถในการรัับชำำ�ระหนี้้�บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
อััตราส่่วนความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรสุุทธิใิ นงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับร้้อยละ 8.65 ร้้อยละ 6.99 และร้้อยละ 4.47 ตามลำำ�ดัับ
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลงจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจาก
รายได้้ที่่�ลดลง โดยต้้นทุุนของบริิษััทส่่วนใหญ่่เป็็นต้้นทุุนคงที่่� ทำำ�ให้้อััตรากำำ�ไรของบริิษััทปรัับตััวลดลง
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลงจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า-19 ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ของบริิษััททำำ�ให้้มีีอััตรากำำ�ไรลดลง

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับร้้อยละ 13.75 ร้้อยละ 8.55 และร้้อยละ
4.06 ตามลำำ�ดัับ
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลงจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจากอััตรากำำ�ไรที่่�ลดลงตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นประกอบกัับการออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุน
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลงจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจากผลกำำ�ไรที่่�ลดลงตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับร้้อยละ 5.30 ร้้อยละ 3.80 และ
ร้้อยละ 1.80 ตามลำำ�ดัับ
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลงจากงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจากผลประกอบการกำำ�ไรที่่�ลดลง
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ในงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลงจากงวดปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจากผลประกอบการกำำ�ไรที่่�ลดลง

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวรในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับร้้อยละ 12.57 ร้้อยละ 5.32
และร้้อยละ 3.15 ตามลำำ�ดัับ
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวรในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลงจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดย
มีีสาเหตุุหลัักมาจากสิินทรััพย์์ถาวรที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�การทำำ�กำำ�ไรลดลง
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวรในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ลดลงจากงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดย
มีีสาเหตุุหลัักมาจากสิินทรััพย์์ถาวรที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�การทำำ�กำำ�ไรลดลง
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อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 1.64 เท่่า 0.97เท่่า และ 1.55 เท่่า
ตามลำำ�ดัับ
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจาก
การออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุนเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วน (Right Offering)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุหลััก
มาจากการรัับรู้้�หนี้้�สิินสััญญาเช่่าตามมาตรฐานรายงานการเงิินฉบัับที่่� 16

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562 และ 2563 เท่่ากัับ 0.35 เท่่า, 0.27 เท่่า และ 1.07 เท่่า
ตามลำำ�ดัับ
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ลดลงจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 โดยมีีสาเหตุุหลััก
มาจากกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงานที่่�ลดลง
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยมีีสาเหตุุ
หลัักมาจากผลประกอบการกำำ�ไร กอปรกัับกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในขณะที่่�ปีี 2563 ไม่่มีีการลงทุุนมากนััก
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รายงานผู้้�สอบบััญชีี
รัับอนุุญาต
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รายงานประจ�ำปี

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

131

132

รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

133

134

รายงานประจ�ำปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะ
การเงิิน

บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ
ษษัทั ัทสหไทย
มนิ นอล
ำกัด จำำ(มหำชน)
และบริ ษทั และบริิ
ย่อย ษััทย่่อย
บริิงบแสดงฐำนะกำรเงิ
สหไทยเทอร์เทอร์์
มิินจอล
�กััด (มหาชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบกำรเงิ นรวม
2563 น31
หมำยเหตุ 31 ธันวำคมงบกำรเงิ
รวมธันวำคม 2562

สิ นทรัพย์
ทรัพพย์ย์หมุนเวียน
สิสินนทรั
ยบเท่าเงินสด
สิ นทรัเงิพนย์สดและรายการเที
หมุนเวียน

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563
7

หนี้การค้าและลูกยหนี
้อ่นื าเงิน- สด
ลูกค้าทัวไป
่ - สุทธิ
เงิลูนกสดและรายการเที
บเท่
หนี้ก้การค้
ารค้าและลู
าและลูกกหนี
หนี้อ้่นอื ่นื - -ลูบริ
เ่ กีย่ -วข้สุทอธิง
ลูกลูกหนี
กค้ษาทัทัที่วไป
คา้ งรัาและลู
บ กหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ลูกรายได้
หนี้การค้

78
88, 9
8, 9

อะไหล่คา้ แงรั
ละวั
รายได้
บ สดุสน้ิ เปลือง
เงินให้แกละวั
ยู้ มื สระยะสั
น้ แก่อบง ริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
อะไหล่
ดุสน้ิ เปลื

9

ใช้กจยู้ ่ายจ่
ายล่วนงหน้
เงิค่นาให้
มื ระยะสั
้ แก่บา ริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
นทรั
มุนวเวี
ยนอื
ค่สิาใช้
จ่าพยจ่ย์าหยล่
งหน้
า ่น
รวมสิ
นทรั
สินทรั
พย์พหย์มุหนมุเวีนยเวีนอืย่นน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัเงิพนย์ฝากธนาคารที
ไม่หมุนเวียนม่ ขี อ้ จากัดในการใช้

9
10
10

134,497,348
170,014,029
134,497,348

39,600,433
170,014,029
16,950,443
39,600,433
7,742,591
16,950,443
12,480,000
7,742,591
10,367,054
12,480,000
16,668,242
10,367,054
408,320,140
16,668,242

408,320,140

ลงทุนในบริษม่ ทั ขี ย่อ้ อจยากัดในการใช้
เงิเงินนฝากธนาคารที
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ย่ร่อวยม - สุทธิ
เงิเงินนลงทุ
นิ อาคารและอุ
เงิทีนด่ ลงทุ
นในบริษทั ร่ปวกรณ์
ม - สุท- ธิสุทธิ
พย์สทิ ธิการใช้
ทีสิด่ นนิ ทรั
อาคารและอุ
ปกรณ์- สุ-ทสุธิทธิ
วเตอร์
สินโปรแกรมคอมพิ
ทรัพย์สทิ ธิการใช้
- สุท- ธิสุทธิ

สิทธิการเช่า - สุวทเตอร์
ธิ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิ
เงินได้า ถ- ูกสุหัทกธิ ณ ทีจ่ ่าย
สิทภาษี
ธิการเช่
รายได้
ภาษี
เงินคได้่าเช่
ถูกาหัช่กวงค้
ณาทีงรัจ่ บ่าย- บริษทั ย่อย
สินทรัคพ่าเช่
ย์ไาม่ช่หวมุงค้นเวี
รายได้
างรัยบนอื-่นบริษทั ย่อย
รวมสิ
นทรั
สินทรั
พย์พไย์ม่ไหม่มุหนมุเวีนยเวี
นอืย่นน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

109,440,513
191,889,220
109,440,513
88,583,396
191,889,220
16,882,946
88,583,396
6,067,605
16,882,946
12,480,000
6,067,605
11,349,454
12,480,000
30,026,343
11,349,454
466,719,477
30,026,343

466,719,477

31 ธังบกำรเงิ
นวำคม 2563
31 ธันวำคม
นเฉพำะของบริ
ษทั 2562
31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

114,386,825
87,140,437
114,386,825

87,762,476
122,170,221
87,762,476
105,033,649
122,170,221
7,981,479
105,033,649

52,551,047
87,140,437
10,871,679
52,551,047
6,687,814
10,871,679

4,711,294
7,981,479
72,480,000
4,711,294
6,840,998
72,480,000
7,440,644
6,840,998
414,420,761
7,440,644

72,480,000
6,687,814
5,457,828
72,480,000
4,575,411
5,457,828
354,151,041
4,575,411
354,151,041

414,420,761

11

15,612,542

10,600,000

10,000,000

10,000,000

1112
1213
1314
15.1
14
16
15.1

15,612,542
90,170,265
1,805,314,133
90,170,265
1,434,230,903
1,805,314,133

10,600,000
93,103,430
2,058,412,774
93,103,430
2,058,412,774
11,968,471
-

9,287,381
16,758,819
39,876,687
16,758,819
46,076,640
39,876,687
2,630,625,182
46,076,640
2,630,625,182
2,984,776,223

324,850,000
10,000,000
95,624,996
324,850,000
890,289,928
95,624,996
890,289,928
10,945,051
-

3,425,738,057
3,834,058,197

216,360,964
11,968,471
24,044,557
216,360,964
24,044,557
43,518,360
2,458,008,556
43,518,360
2,458,008,556
2,924,728,033

324,850,000
10,000,000
95,624,996
324,850,000
782,016,476
95,624,996
1,306,134,183
782,016,476
9,287,381
1,306,134,183

216,360,964
10,945,051
20,663,371
216,360,964
33,259,207
20,663,371
43,233,110
33,259,207
1,645,226,627
43,233,110
1,645,226,627
2,059,647,388

3,834,058,197

2,924,728,033

2,984,776,223

2,059,647,388

16
9
917
17

รวมสิ นทรัพย์

31 ธันวำคม 2562

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ
ทั
(หน่ วย : ษบำท)

10,523,252
1,434,230,903
10,523,252
23,624,322
23,624,322
46,262,640
3,425,738,057
46,262,640

การเงินนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครันง้ ทีนี่ ้ไ______
นทีป่่ ________________
การเงิ
ด้รบั อนุ มเมืตั อ่ จิ วัากที
ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
) กรรมการ
___________________________
(

ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________

นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร
) กรรมการ
___________________________
(

นายอังกูร ศรีสุนทร

)

1
1
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135

งบแสดงฐานะ
การเงิิน

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

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

งบกำรเงิ นรวม
2563นรวม
31 ธันวำคม 2562
หมำยเหตุ 31 ธันวำคม
งบกำรเงิ

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ิ นพหมุย์นเวียน
หนี
สิ น้ สทรั

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563

18
นเบิพกย์เกิ
สิ นเงิทรั
หมุนนบัญ
เวีชียแนละเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินเงิกูนย้ สดและรายการเที
มื ระยะสัน้ จากบริยษบเท่
ทั ทีเ่ากีเงิย่ นวข้
สดอง
7 9
เจ้ลูาหนี
กหนี้การค้
้การค้า าและลูกหนี้อ่นื - ลูกค้าทั ่วไป - สุทธิ
8
เจ้ลูาหนี
้
อ
น
่
ื
บริ
ษ
ท
ั
ที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
ง
กหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
8, 9 9
เจ้รายได้
าหนี้ค่าคซืา้ ้องรัสิบนทรัพย์ถาวร
ส่วอะไหล่
นทีถ่ งึ กและวั
าหนดช
สดุสาระภายในหนึ
น้ิ เปลือง ่งปี
ญนญาเช่
เงิ-นหนี
ให้ก้สยู้ นิ มื ตามสั
ระยะสั
้ แก่บาริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เงิจน่ากูยจ่
ย้ มื าระยะยาว
ค่า- ใช้
ยล่วงหน้า
ค่าสิใช้นทรั
จ่ายค้
า
งจ่
พย์หมุานยเวียนอื่น

9 15.2
19
10 21
22

หนี้สนนิ ทรั
หมุพนย์เวีหยมุนอื
่น ยน
รวมสิ
นเวี
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

31งบกำรเงิ
ธันวำคมน2563
31 ธันวำคม
เฉพำะของบริ
ษทั 2562
31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

80,000,000
30,000,000
134,497,348

92,465,292
30,000,000
109,440,513

80,000,000
114,386,825-

6,235,917
16,950,443

1,320,935
16,882,946
6,067,605
44,447,522
12,480,000
423,607,510
11,349,454
96,144,743
30,026,343

5,823,511
10,871,679

61,540,623
170,014,029
3,628,217
39,600,433

7,742,591
171,183,538
12,480,000
114,797,615
10,367,054
42,298,823
16,668,242
18,927,947
408,320,140
528,612,680

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สเงิิ นนไม่
หมุนเวียน ม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
ฝากธนาคารที
หนีเงิ้สนนิ ลงทุ
ตามสั
ญญาเช่
นในบริ
ษทั าย่-อยสุทธิ
เงินเงิกูนย้ ลงทุ
มื ระยะยาว
นในบริษ-ทั สุร่ทวธิม - สุทธิ

108,157,352
191,889,220
31,883,920
88,583,396

38,733,974
466,719,477
866,761,248

80,000,000
15,000,000
87,762,476

16,650,730
87,140,437
3,379,305
52,551,047

53,118,690
122,170,221
23,160,938
105,033,649

6,687,814
142,873,534
72,480,000
42,014,615
5,457,828
23,760,013
4,575,411
16,106,401
354,151,041
330,608,109

35,888,254
414,420,761
342,534,853

990,273
7,981,479
4,711,294
24,978,172
72,480,000
26,948,510
6,840,998
82,450,016
7,440,644

15,612,542
10,600,000
10,000,000
10,000,000
15.2
1,088,085,722
158,140,621
1,030,778,195
95,744,055
12
324,850,000
324,850,000
676,071,682 93,103,430
358,149,296
167,838,682
142,325,296
90,170,265
13 19
95,624,996
95,624,996
9,014,890 2,058,412,774
9,732,144 782,016,476
5,068,032 890,289,928
7,952,903
14 23 1,805,314,133
17,477,315
13,414,822
14,744,009
12,206,746
15.1 20 1,434,230,903
1,306,134,183
20,059,287
20,059,287
10,523,252 16
11,968,471
9,287,38110,945,051
9
13,440,000
13,440,000
- 216,360,964216,360,964
10,191,588 24,044,557
12,139,419
5,688,571
5,790,748
23,624,322
16,758,819
20,663,371
1,800,841,197
571,635,589
1,237,557,489
297,519,035
9
39,876,687
33,259,207
46,262,640
17
43,518,360
46,076,640
43,233,110
2,329,453,877
1,438,396,837
1,568,165,598
640,053,888
3,425,738,057
2,458,008,556
2,630,625,182
1,645,226,627
11

หนีที้สด่ นิ นิ ภาษี
เงินได้รอการตั
อาคารและอุ
ปกรณ์ดบั- สุญทชีธิ- สุทธิ
หนีสิ้สนนิ ทรัตามภาระผู
กพันส- าหรั
พย์สทิ ธิการใช้
สุทธิบผลประโยชน์พนักงาน
ค่าโปรแกรมคอมพิ
เช่าค้างจ่าย วเตอร์ - สุทธิ
เงินสิทมัธิดกจารเช่
ารับจากผู
า - สุเ้ทช่ธิา - บริษทั ย่อย
เงินภาษี
มัดจเงิารั
บ
จากผู
นได้ถูกหัเก้ ช่าณ- ทีบริ
จ่ ่าษยทั อื่น

รวมหนี
้ สินคไม่
รายได้
่าเช่หามุช่นวเวี
งค้ยานงรับ - บริษทั ย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ิ นพย์ไม่หมุนเวียน
รวมหนี
รวมสิ น้ สทรั
รวมสิ นทรัพย์

___________________________ กรรมการ
(___________________________
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
) กรรมการ

31 ธันวำคม 2562

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ
ษทั
(หน่ วย : บำท)

3,834,058,197

2,924,728,033

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

(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,984,776,223

2,059,647,388

___________________________ กรรมการ

(
นายอังกูร ศรีสุนทร
)กรรมการ
___________________________
(

นายอังกูร ศรีสุนทร

)

2
1

งบแสดงฐานะ
การเงิิน

บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
บริ
มินอล
ำกัด จำำ(มหำชน)
และบริ ษทั และบริิ
ย่อย ษััทย่่อย
บริิษษัทั ัทสหไทย
สหไทยเทอร์เทอร์์
มิินจอล
�กััด (มหาชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น

หมำยเหตุ
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สิ นทรัทุพนเรื
ย์ อนหุน้ หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท
สิ นทรัพทุย์นหจดทะเบี
มุนเวียยนน - 1,022,199,301 หุน้
657,799,402
เงิน(2562:
สดและรายการเที
ยบเท่หุนา้ เงิ) นสด
ทุน้กทีารค้
อ่ อกจ
าหน่กายและเรี
มมูล-ค่สุาแล้
ลูกหนี
าและลู
หนี้อ่นื ย-กช
ลูการะเต็
ค้าทั ่วไป
ทธิว
607,199,912
หุ
น
้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนเกิคนา้ งรั
มูลบค่าหุน้ สามัญ
รายได้
กาไรสะสม
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
- จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ยังไม่ได้จดั สรร
ค่าใช้
จ่ายจ่ายล่
า ษทั
รวมส่
วนของผู
ถ้ ือวหุงหน้
้นของบริ
สินทรั
ยนอืานาจควบคุ
่น
ส่วนได้
เสีพยย์ทีหไ่ ม่มุอนยูเวี่ในอ
มในบริษทั ย่อย
รวมสิ
พย์หมุถ้ นือเวี
รวมส่นวทรั
นของผู
หุ้นยน

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

134,497,348
511,099,651
170,014,029
303,599,956
39,600,433
778,305,141
16,950,443

328,899,701
109,440,513

7,742,591
19,691,094
12,480,000
311,064,227
10,367,054
1,412,660,418
16,668,242
91,943,902

408,320,140
1,504,604,320

6,067,605
17,715,041
12,480,000
297,446,630
11,349,454
1,397,066,768
30,026,343
89,264,428
466,719,477
1,486,331,196

6,687,814
19,691,094
72,480,000
315,014,434
5,457,828
1,416,610,625
4,575,411-

354,151,041
1,416,610,625

4,711,294
17,715,041
72,480,000
319,973,362
6,840,998
1,419,593,500
7,440,644414,420,761
1,419,593,500

3,834,058,197

2,924,728,033

2,984,776,223

2,059,647,388

11

15,612,542

10,600,000

10,000,000

10,000,000

12
13

90,170,265
1,805,314,133

93,103,430

324,850,000
95,624,996

324,850,000
95,624,996

2,058,412,774
11,968,471
216,360,964
24,044,557
43,518,360
2,458,008,556

782,016,476
1,306,134,183
9,287,381
16,758,819
39,876,687
46,076,640
2,630,625,182

890,289,928
10,945,051
216,360,964
20,663,371
33,259,207
43,233,110
1,645,226,627

3,834,058,197
2,924,728,033
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________

2,984,776,223

2,059,647,388

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)

31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงิ นรวม

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563

สิรวมหนี
นทรัพย์้ สไิ นม่และส่
หมุนเวีวนของผู
ยน ถ้ ือหุ้น
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้

รวมสิ นทรัพย์

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวำคม 2563

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
(หน่ วย : บำท)
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั

724
8
8, 9
26
9
10

14
15.1
16

9
17

1,434,230,903
10,523,252
23,624,322
46,262,640
3,425,738,057

191,889,220
303,599,956
88,583,396
778,305,141
16,882,946

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

___________________________
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วกรรมการ
นหนึ่งของงบการเงินนี้
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

114,386,825
511,099,651
87,140,437
303,599,956
52,551,047
778,305,141
10,871,679

328,899,701
87,762,476
122,170,221
303,599,956
105,033,649
778,305,141
7,981,479

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสุนทร
)
___________________________ กรรมการ
(

นายอังกูร ศรีสุนทร

3

)
1

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

137

งบกำำ�ไรขาดทุุนและ
บริษทั สหไทย เทอร์
อล จำกัด (มหำชน)
ษทั ย่จ
อยอื่่�น
กำำ�มินไรขาดทุุ
นเบ็็และบริ
ดเสร็็

บริษั
ษำไรขำดทุ
ทััท สหไทย
เทอร์
มินอล
ำกั
และบริ ษและบริิ
ทั ย่อย ษััทย่่อย
บริิ
สหไทย
เทอร์์
มิินจอล
�กััดจอื่น(มหาชน)
งบก
นและก
ำไรขำดทุ
นเบ็ดจำำด(มหำชน)
เสร็
สำำสงบแสดงฐำนะกำรเงิ
�ำหรั
หรัับบปีปีีสิ้นสิ้้สุ�นดสุุวัดนวััที่น31นที่่ธั� 31
ธัันวาคม
นวำคม
: บำท)
(หน่(หน่
วย ว: ยบำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั

งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นรวม

2562
2562
2563
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
9, 31, 32
1,347,232,595
1,528,716,175
803,848,091
1,072,432,296
9, 29, 31
(1,014,724,761) (1,161,343,912)
(577,682,731)
(824,702,391)
332,507,834
367,372,263
226,165,360
247,729,905
134,497,348
114,386,825
7
109,440,513
87,762,476
9
12,708,665
30,193,670
18,475,429
34,010,951
170,014,029
87,140,437
8
191,889,220
122,170,221
345,216,499
397,565,933
244,640,789
281,740,856
หมำยเหตุ

2563

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563
รายได้
การ
สิ นทรัจพากการบริ
ย์
ต้สินนทุทรั
นการบริ
พย์หมุกนารเวียน
กำไรขันต้
้ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้อน่ื
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - ลูกค้าทั ่วไป - สุทธิ
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
อะไหล่
รวมค่
ำใช้จ่ำแยละวัสดุสน้ิ เปลือง

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

39,600,433

8, 9

9

เงินให้กยู้ มื ำเนิ
ระยะสั
น้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กำไรจำกกำรด
นงำน
ค่าใช้
จ่ายจ่นาของบริ
ยล่วงหน้
ส่วนแบ่
งขาดทุ
ษทั ร่าวมตามวิธสี ่วนได้เสีย
กำไรก่
นต้พนย์ทุหนมุทำงกำรเงิ
สินอทรั
นเวียนอื่นนและภำษี เงิ นได้
ต้รวมสิ
นทุนทางการเงิ
นทรัพย์หนมุนเวียน

9

29
13

10
9, 31

กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ผลประโยชน์
สิ นทรัพย์ไม่ภหาษีมุเนงินเวีได้ยน(ภาษีเงินได้)
กำไรสำหรับปี

23

เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้

11

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

12

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

52,551,047
88,583,396
105,033,649
(26,636,932)
(29,539,123)
(25,224,353)
16,950,443
10,871,679
16,882,946
7,981,479
(178,882,534)
(205,037,734)
(136,192,256)
(157,617,319)
7,742,591
4,711,294
(211,612,986) 6,067,605
(231,674,666) 6,687,814
(165,731,379)
(182,841,672)
12,480,000
72,480,000
12,480,000
72,480,000
133,603,513
165,891,267
78,909,410
98,899,184
10,367,054
6,840,998(2,933,165) 11,349,454
(2,518,424) 5,457,828 16,668,242
4,575,411
130,670,348 30,026,343
163,372,843
78,909,410
98,899,184
7,440,644
(67,399,497) 466,719,477
(46,277,577) 354,151,041
(41,984,725) 414,420,761
(15,700,981)
408,320,140
(32,730,452)

63,270,851
117,095,266
36,924,685
(2,493,789)
(8,055,987)
2,596,378
60,777,062 10,600,000
109,039,279 10,000,000
39,521,063
15,612,542

-

-

83,198,203
(1,810,804)
81,387,399
10,000,000

324,850,000

324,850,000
95,624,996

รายการทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทเข้ากาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
90,170,265
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
13
93,103,430
95,624,996
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
1,805,314,133
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
14
2,058,412,774
782,016,476
20
(2,485,231)
- สุทธิจากภาษี
1,434,230,903
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ส
ท
ิ
ธิ
ก
ารใช้
สุ
ท
ธิ
15.1
1,306,134,183
(2,485,231)
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิ จำกภำษี
10,523,252
วเตอร์
16
9,287,381
รวมกโปรแกรมคอมพิ
ำไรเบ็ดเสร็จสำหรั
บปี - สุทธิ
60,777,062 11,968,471
106,554,048
39,521,063

สิทธิการเช่า - สุทธิ

กำรแบ่งปันกำไร
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

9
17

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

กำรแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จ

ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

รวมสิ นทรัพย์

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

12

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

58,097,588
99,707,921
39,521,063
78,902,168
2,924,728,033
2,984,776,223
2,059,647,388
2,679,474
6,846,127
60,777,062
106,554,048
39,521,063
78,902,168

3,834,058,197

การเงินนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ0.10
ผูถ้ อื หุน้
0.19
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
607,199,912
527,953,938

___________________________ กรรมการ
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
) กรรมการ
___________________________
(

890,289,928
(2,485,231)
(2,485,231)
10,945,051
78,902,168
216,360,964
216,360,964
23,624,322
24,044,557
16,758,819
20,663,371
58,097,588
102,193,152
39,521,063
81,387,399
39,876,687
33,259,207
12
2,679,474
6,846,127
46,262,640
43,518,360
46,076,640
43,233,110
60,777,062
109,039,279
39,521,063
81,387,399
3,425,738,057
2,458,008,556
2,630,625,182
1,645,226,627

)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.07
607,199,912

0.15
527,953,938

___________________________ กรรมการ
(

นายอั
งกูร ศรีสุนทร
)
___________________________
กรรมการ
(

นายอังกูร ศรีสุนทร

)

1

4

109,440,513
191,889,220
88,583,396
16,882,946
6,067,605
12,480,000
11,349,454
30,026,343
466,719,477

39,600,433
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
8, 9
16,950,443
รายได้คา้ งรับ
7,742,591
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
12,480,000
ให้กยู้ มื ระยะสั
ษทัดที(มหำชน)
เ่ กีย่ วข้องและบริษทั ย่อย 9
บริ ษเงิทั นสหไทย
เทอร์มนิ น้ แก่
อลบจริำกั
บริิ
ษัค่าัทใช้จสหไทย
ินอล ้ถจำำือ�หุกัั้นด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย 10,367,054
่ายจ่ายล่
วเทอร์์
งหน้า มิวนของผู
งบแสดงกำรเปลี
่ยนแปลงส่
สำำส�ำหรั
หรัั
บ
ปีี
สิ้้
น
�
สุุ
ด
วัั
น
ที่่
�
31
ธัันวาคม
16,668,242
สินบทรั
10
ปี สิพ้ นย์สุหดมุวันนเวี
ที่ ย31นอืธั่นนวำคม
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
408,320,140
105,033,649
7,981,479
4,711,294
72,480,000
6,840,998
7,440,644
414,420,761

87,762,476
122,170,221

90,170,265
93,103,430
95,624,996
95,624,996
230,000,000
1,805,314,133
2,058,412,774460,325,896
782,016,476 13,645,671
890,289,928
1,434,230,90345,999,981
15.1
- 317,979,245
1,306,134,183
10,523,25227,599,97511,968,471
16
10,945,051
- 9,287,381
27
- 216,360,964
216,360,964
26
- 24,044,557
-16,758,819 4,069,370
23,624,322
20,663,371
73,599,956
317,979,245
4,069,370
9
39,876,687
33,259,207
46,262,640
17
43,518,360
46,076,640
43,233,110

นางเสาวคุณ ครุจติ ร

)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(

303,599,956

-

303,599,956

27มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ -อื หุน้
การเงินนี้ได้รบั อนุ
26
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็ นส่กรรมการ
วนหนึ่งของงบการเงินนี้
___________________________

กาไรสาหรับปี
___________________________
กรรมการ
อ ณ วัณนทีครุ่ 31
(ยอดคงเหลื
นางเสาวคุ
จติ ธัรนวำคม) 2563

ั
เงินสดปนผลจ่
าย
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
รำยกำรกับผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

1,976,053
1,976,053

17,715,041

(

778,305,141
นายอั
งกูร ศรีสุนทร

)19,691,094

___________________________
กรรมการ

-

778,305,141

-

1

1,645,226,627

3,834,058,197
2,924,728,033778,305,141
2,984,776,223 17,715,041
2,059,647,388
303,599,956

-

2,630,625,182

รวมสิ
นทรัพอย์ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลื

-

2,458,008,556

3,425,738,057

13
14

กาไรส
สินาหรั
ทรัพบปีย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนนเบ็
รวมสิ
ทรัดพเสร็ย์จไอืม่่นหสมุาหรั
นเวีบปียน
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย

สินน้ ทรั
ออกหุ
เพิพ
ม่ ทุย์นสทิ ธิการใช้ - สุทธิ
ั
โปรแกรมคอมพิ
ออกหุ
น้ ปนผลจ่
าย วเตอร์ - สุทธิ
เงินสดป
สิทธินกั ผลจ่
ารเช่ายา - สุทธิ
จัดสรรส
ภาษีารองตามกฎหมาย
เงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
รำยกำรกับผู้ถือหุ้น

งบกำรเงิ นรวม

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 1ปกรณ์
มกรำคม
ทีด่ นิ อาคารและอุ
- สุท2562
ธิ

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้

354,151,041

52,551,047
10,871,679
6,687,814
72,480,000
5,457,828
4,575,411

114,386,825
87,140,437

58,097,588
311,064,227

(42,503,938)
(1,976,053)
(44,479,991)

297,446,630

297,446,630

102,193,152
(2,485,231)
99,707,921

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

278,167,878

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
กำไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ 10,600,000
ส่วนเกิ นมูลค่ำ10,000,000 สำรอง 10,000,000
15,612,542
11
หมำยเหตุ
รั
บ
ช
ำระแล้
ว
12
- หุ้นสำมัญ 324,850,000ตำมกฎหมำย
324,850,000 ยังไม่ได้จดั สรร

งบแสดงกำำ�รเปลี่่�ยนแปลง
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

7
8

134,497,348
170,014,029

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - ลูกค้าทัวไป
่ - สุทธิ

(

นายอังกูร ศรีสุนทร

)

2,679,474
91,943,902

-

89,264,428

89,264,428

6,846,127
6,846,127

-

82,418,301

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน
อำนำจควบคุม

___________________________ กรรมการ

58,097,588
1,412,660,418

(42,503,938)
(42,503,938)

1,397,066,768

1,397,066,768

102,193,152
(2,485,231)
99,707,921

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

982,139,445

รวม

5

60,777,062
1,504,604,320

(42,503,938)
(42,503,938)

1,486,331,196

1,486,331,196

109,039,279
(2,485,231)
106,554,048

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

1,064,557,746

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่ วย : บำท)
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3,834,058,197

3,425,738,057

46,262,640

90,170,265
1,805,314,133
1,434,230,903
10,523,252
27
26 23,624,322

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

___________________________
กรรมการ(
นายอังกูร ศรีสุนทร
)
303,599,956
778,305,141

-

-

778,305,141

1

778,305,141
2,059,647,388

10,945,051
216,360,964
317,979,245
20,663,371
33,259,207
43,233,110
1,645,226,627
-

890,289,928
317,979,245
- -

324,850,000
460,325,896
95,624,996

-

-

303,599,956

303,599,956
2,924,728,033
2,984,776,223

2,058,412,774
45,999,981782,016,476
-27,599,975
1,306,134,183
11,968,471 - 9,287,381
216,360,964 73,599,956 16,758,819
24,044,557
39,876,687
43,518,360
46,076,640
2,458,008,556
2,630,625,182
-

324,850,000
230,000,000
93,103,430
95,624,996

27
การเงินนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
26
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________

17

9

14
15.1
16

12
13

11

105,033,649
7,981,479
4,711,294
72,480,000
6,840,998
7,440,644
414,420,761

87,762,476
122,170,221

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
ส่วนเกิ นมูลค่ำ
รับชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ
10,600,000
10,000,000
10,000,000

354,151,041

52,551,047
10,871,679
6,687,814
72,480,000
5,457,828
4,575,411

114,386,825
87,140,437

78,902,168

-

19,691,094

-

1,976,053

1,976,053

-

17,715,041

(หน่ วย : บำท)

6

1,416,610,625

39,521,063

(42,503,938)

-

(42,503,938)

1,419,593,500

1,419,593,500

78,902,168

(2,485,231)

81,387,399

315,219,402

363,979,226
(48,759,824)

1,025,471,930

รวม

___________________________ กรรมการ
(
นายอังกูร ศรีสนุ ทร
)

315,014,434

39,521,063

(44,479,991)

(1,976,053)

(42,503,938)

319,973,362

319,973,362

(2,485,231)

-

17,715,041

81,387,399

(4,069,370)
(80,429,169)

(27,599,975)
(48,759,824)

321,500,363

ยังไม่ได้จดั สรร

-

4,069,370
4,069,370

-

13,645,671

สำรอง
ตำมกฎหมำย

กำไรสะสม

รายงานประจ� ำ ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
___________________________ กรรมการ
( นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)

___________________________
กรรมการ
กาไรสาหรับปี
(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

จัดสรรสารองตามกฎหมาย
รำยกำรกับผู้ถือหุ้น

เงินสดปนั ผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

ยอดคงเหลื
รวมสิ
นทรัพย์อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
กาไรสาหรับปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รวมสิ
นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

สิทธิการองตามกฎหมาย
ารเช่า - สุทธิ
จัดสรรส
รำยกำรกั
ผู้ถถือูกหุหั้นก ณ ทีจ่ ่าย
ภาษีเงินบได้

ทีด่ น้นิ เพิอาคารและอุ
ปกรณ์ - สุทธิ
ออกหุ
ม่ ทุน
สินนทรั
ย์สทิ าธิยการใช้ - สุทธิ
ออกหุ
้ ปพนั ผลจ่
เงินโปรแกรมคอมพิ
สดปนั ผลจ่าย วเตอร์ - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที
ม่ ขี อ้ ษจากั
งบกำรเงิ
นเฉพำะของบริ
ทั ดในการใช้

งบแสดงกำำ�รเปลี่่�ยนแปลง
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หมำยเหตุ
15,612,542

88,583,396
16,882,946
6,067,605
12,480,000
11,349,454
30,026,343
466,719,477

39,600,433
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
8, 9
16,950,443
รายได้คา้ งรับ
7,742,591
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
12,480,000
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
9
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริิษัค่าัทใช้จสหไทย
่ายจ่ายล่วเทอร์์
งหน้า มิินอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย 10,367,054
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
สำำ�หรัั
บปีีพสิ้้ย์�นหมุสุุนดเวีวััยนนอืที่่� ่น31 ธัันวาคม
16,668,242
สินทรั
10
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
408,320,140

7
8

109,440,513
191,889,220

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - ลูกค้าทัวไป
่ - สุทธิ

134,497,348
170,014,029

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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งบ
กระแสเงิินสด
บริ ษทั สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

บริษั
ษทััท สหไทย
มินอล
ำกัดจำำ(มหำชน)
และบริ ษและบริิ
ทั ย่อย ษััทย่่อย
บริิ
สหไทยเทอร์
เทอร์์
มิินจอล
�กััด (มหาชน)
สำำงบกระแสเงิ
�หรัับปีีสิ้้�นนสด
สุุดวัันนที่่� 31 ธัันวาคม
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงิ
นรวมนรวม
งบกำรเงิ
2563 31 ธันวำคม2562
2562
หมำยเหตุ 31 ธันวำคม2563
กระแสเงิ
สิ นทรัพย์นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กสิำไรก่
นทรัอพนภำษี
ย์หมุนเงิเวีนได้
ยน
ปรับเงิปรุ
ง
ก
ำไรก่
อ
นภำษี เยงิ นบเท่
ได้าเป็เงินนเงิสดนสดรับ (จ่ำย) จำกกิ จกรรม
นสดและรายการเที
7
ดลูำเนิ
น
งำน
กหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - ลูกค้าทั ่วไป - สุทธิ
8
ค่ำลูเสื
่กหนีมรำคำและค่
อ
ำ
ตั
ด
จ
ำหน่
ำ
ย
้การค้าและลูกหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
8, 9
กำไรจำกกำรจ
ำหน่
ำ
ยสิ
น
ทรั
พ
ย์
รายได้คา้ งรับ
ค่ำอะไหล่
เผือ่ หนีแ้สละวั
งสัยสจะสู
ดุสน้ิ ญเปลือง
ส่วเงินแบ่
นของบริ
ธสี วอ่ นได้
นให้งกขำดทุ
ยู้ มื ระยะสั
น้ แก่ษบทั ริร่ษวทัมตำมวิ
ทีเ่ กีย่ วข้
ง เสีย
9
ขำดทุนจำกกำรยกเลิกสิทธิกำรเช่ำ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่ำใช้จ่ำยภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
10
ดอกเบีย้ จ่ำย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดรับจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำนลดลง (เพิ่ มขึน้ ):
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
11
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื - ลูกค้ำทัวไป
่
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
12
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
13
รำยได้คำ้ งรับ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
14
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินรำยได้
ทรัพย์คสำ่ ทิ เช่ธิำกช่ารใช้
15.1
วงค้ำ-งรัสุบทธิ- บริษทั ย่อย
โปรแกรมคอมพิ
- สุน่ ทธิ
16
สินทรัพย์ไม่หมุวนเตอร์
เวียนอื
- สุทธิ่ มขึน้ (ลดลง):
หนีสิ้ สทิ นธิกดารเช่
ำเนิ นา งำนเพิ
ภาษี
งินได้
ถูกำหัก ณ ทีจ่ ่าย
เจ้ำเหนี
้กำรค้

รายได้
ค่า้อเช่น่ื า-ช่บริ
วงค้ษาทั งรั
บริอษงทั ย่อย
เจ้ำหนี
ทีเ่บกีย่ - วข้
สินค่ทรั
ม่หำมุงจ่นำเวียยนอื่น
ำใช้พจย์่ำไยค้
รวมสิ หนี
นทรั
ย์ไนม่เวี
หมุยนอื
นเวีน่ ยน
้สนิ พหมุ
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
รวมสิ เงิ
นทรั
นมัพดจย์ำรับจำกผูเ้ ช่ำ - บริษทั อืน่
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำย
เงิ นสดรับจำกกำรดำเนิ นงำน
จ่ำยดอกเบีย้
รับคืนภำษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ ่ำย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงิ
นสดสุทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิกรรมการ
นงำน
___________________________

63,270,851

(หน่(หน่
วยว:ยบำท)
: บำท)
งบกำรเงิ
นเฉพำะของบริ
ษทั ษทั
งบกำรเงิ
นเฉพำะของบริ

31 ธันวำคม
2563
2563

117,095,266

36,924,685

134,497,348
114,386,825
109,440,513
170,014,029
87,140,437
191,889,220
265,534,935
127,960,383
221,867,239
39,600,433
52,551,047
88,583,396
(5,709,198) 16,882,946
(12,942,022) 10,871,679
(5,713,408)
16,950,443
2,167,426
932,226
7,742,591
6,687,814
6,067,605 2,933,165 12,480,000
2,518,424
12,480,000
72,480,000542,025
10,367,054 5,457,82811,349,454
4,198,581
4,387,634
2,537,263
16,668,242
4,575,411
30,026,343
67,399,497
46,277,577
41,984,725
408,320,140
466,719,477
354,151,041
399,795,257

285,839,287

31 ธันวำคม
25622562

83,198,203

87,762,476
122,170,221
89,936,036
105,033,649
(12,942,022)
7,981,479
4,711,29472,480,000542,025
6,840,998
3,841,745
7,440,644
15,700,981
414,420,761

298,532,730

180,276,968

15,612,542
10,600,000
19,707,765
15,772,462
48,982,963
(28,739,333)
90,170,265
93,103,430
(67,497)
(8,977,960)
1,805,314,133
2,058,412,774
12,665,516
30,019,963
1,434,230,903 - 10,523,252
(2,744,280) 11,968,471
1,862,568
216,360,964
23,624,322
(46,616,729) 24,044,557
(9,644,488)
(28,255,703)
(21,724,080)
46,262,640
9,272,896 43,518,360
(14,635,619)
3,425,738,057
(19,806,027) 2,458,008,556
(6,561,767)

10,000,000
10,000,000
34,097,558
47,436,671
324,850,000
324,850,000
52,482,602
(1,747,843)
95,624,996
95,624,996
(2,890,200)
(609,296)
782,016,476
890,289,928
2,271,884
21,716,931
1,306,134,183
(6,617,480)
(6,617,481)
9,287,381
10,945,051
(2,843,530)
1,869,198
216,360,964
16,758,819
20,663,371
(36,467,960)
(40,898,878)
9
39,876,687
33,259,207
(19,781,633)
(21,050,630)
17
46,076,640
43,233,110
3,944,639
(24,908,733)
2,630,625,182
(19,781,853) 1,645,226,627
(6,474,651)
(2,385,827)
(2,385,827)
3,834,058,197
(1,947,831) 2,924,728,033
(13,932,289) 2,984,776,223
(102,177) 2,059,647,388
(14,043,142)
(136,088)
(1,203,510)
(1,203,510)
390,850,242
225,689,407
302,844,580
131,359,777
(64,291,962)
(46,895,834)
(38,619,367)
(16,376,992)
การเงินนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
7,179,966
7,179,966
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
(9,458,364)
(10,197,126)
(15,646,440)
(3,563,908)
323,541,120
163,147,133
267,841,271 กรรมการ
105,524,421
___________________________

(
นางเสาวคุณ ครุจติ ร
)
___________________________ กรรมกำร
(หมายเหตุ
นำงเสำวคุ
ณ ครุจติ ร นเป็ น) ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ประกอบงบการเงิ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(
นายอังกูร ศรีสุนทร
)
_________________________ กรรมกำร
(
นำยอังกูร ศรีสนุ ทร
)

1
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งบ
บริ ษทั สหไทย เทอร์
มินอล จำกัดน(มหำชน)
และบริ
กระแสเงิิ
สด (ต่่
อ)ษทั ย่อย

บริษั
ษทััท สหไทย
ำกัดจำำ(มหำชน)
และบริ ษและบริิ
ทั ย่อย ษััทย่่อย
บริิ
สหไทย
มิินจอล
�กััด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสดเทอร์
(ต่เทอร์์
อม) ิ นอล
สำำสงบแสดงฐำนะกำรเงิ
�หรัับบปีปีีสิ้นสิ้้สุ�นดสุุวัดนวััทีน่ 31นที่่� ธั31นวำคม
ธัันวาคม
ำหรั

งบกำรเงิ
นรวมนรวม
งบกำรเงิ
2562
หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563
2563 31 ธันวำคม2562
กระแสเงิ
สิ นทรัพย์นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
นฝากธนาคารที
สิ นเงิทรั
พย์หมุนเวียนม่ ขี อ้ จากัดในการใช้เพิม่ ขึน้
เงิเงินนลงทุ
นในบริษทั ย่อยเพิ
ม่ ขึน้ าเงินสด
สดและรายการเที
ยบเท่
เงิลูนกลงทุ
ทั ร่วกมเพิ
หนีน้กในบริ
ารค้าษและลู
หนีม่ ้อขึ่นื น้ - ลูกค้าทั ่วไป - สุทธิ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซือ้ สินทรัพย์ถาวร
รายได้คา้ งรับ
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
อะไหล่และวัสดุสน้ิ เปลือง
เงินสดจ่ายสาหรับสิทธิการเช่า
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
กระแสเงิ
สินทรันพสดจำกกิ
ย์หมุนเวีจยกรรมจั
นอื่น ดหำเงิ น
เงินเบิ
กเกิพนย์บัหญมุชีนลเวี
ดลง
รวมสิ
นทรั
ยน
รับเงิน (จ่ายชาระ) กูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ายชพาระหนี
ั ญาเช่าทางการเงิน
สิ นจ่ทรั
ย์ไม่หมุ้สนิ นภายใต้
เวียน สญ
รับเงิเงินนฝากธนาคารที
กูย้ มื ระยะยาวม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
รับจากการชาระค่าหุน้
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
จ่ายเงินปนั ผล
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหำเงิ น
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
เงิ นสดและรำยกำรเที
ยบเท่-ำสุเงิทนธิสดเพิ่ มขึน้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงิ นสดและรำยกำรเที
สิทธิการเช่า - สุทธิยบเท่ำเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรำยกำรเที
ภาษีเงินได้ถูกหัก ยณบเท่
ทีจ่ ำ่าเงิย นสด ณ วันสิ้นปี

7
8
8, 9

9
10

11
12
13
14
15.1
16

(5,012,542)
134,497,348 170,014,029 5,719,625
39,600,433
(40,567,644)
16,950,443
(299,430)
7,742,591
(67,000,000)
12,480,000
(107,159,991)
10,367,054

(หน่(หน่
วยว:ยบำท)
: บำท)
งบกำรเงิ
น
เฉพำะของบริ
ษ
ท
ั
งบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั
31 ธันวำคม
2563
2563

31 ธันวำคม
25622562

114,386,825 109,440,513 (74,999,996) 87,140,437 191,889,220
111,701,657 52,551,047
5,719,625
88,583,396
(245,496,385)
(37,655,563)
10,871,679
16,882,946
(584,100)
6,687,814
6,067,605
(67,000,000)
(67,000,000)
72,480,000
12,480,000
(276,378,824)
(98,935,938)
5,457,828
11,349,454
16,668,242
4,575,411
30,026,343
(12,465,292) 466,719,477
(7,534,708) 354,151,041 408,320,140
(15,000,000)
(145,467,555)
(35,542,431)
(125,356,537)
82,770,400 10,600,000
164,090,400 10,000,000
82,770,400
15,612,542
(73,657,909)
(285,455,114)
(42,190,909)
324,850,000
391,579,201
90,170,265
93,103,430
95,624,996
(42,503,938)
(75,221,674)
(42,503,938)
1,805,314,133
2,058,412,774
782,016,476
(191,324,294)
151,915,674
(142,280,984)
1,434,230,903
1,306,134,183
25,056,835 11,968,471
38,683,983
26,624,349
10,523,252
9,287,381
109,440,513
70,756,530
87,762,476
216,360,964
134,497,348
109,440,513
114,386,825
23,624,322
24,044,557
16,758,819

(30,000,000)
87,762,476
(74,999,996)
122,170,221
116,928,202
105,033,649
(220,773,251)
7,981,479
4,711,294
(67,000,000)
72,480,000
(275,845,045)
6,840,998

7,440,644
(20,000,000)
414,420,761
5,000,000
(16,558,626)
164,090,400
10,000,000
(223,588,114)
324,850,000
363,979,226
95,624,996
(47,621,699)
890,289,928
225,301,187
54,980,563
10,945,051
32,781,913
216,360,964
87,762,476
20,663,371

รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษทั ย่อย
9
39,876,687
33,259,207
รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิ นสด
46,262,640
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
17
43,518,360
46,076,640
43,233,110
1. สิทธิการเช่าทีย่ งั ไม่ได้จ่ายชาระ
66,000,000
66,000,000
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3,425,738,057
2,458,008,556
2,630,625,182
1,645,226,627
2. บริษทั ได้ทาสัญญาเช่าทางการเงินเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ถาวร
15,588,785
4,906,939
15,588,785
4,906,939
3. เจ้าหนี้ค่าซือ้ สินทรัพย์
4,914,982
20,875,960
4,833,238
219,318
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
3,834,058,197
2,924,728,033
2,984,776,223
2,059,647,388
ั
4. เงินปนผลค้างจ่าย
1,138,125
1,138,125
ั
5. หุน้ ปนผลจ่าย
27,599,975
27,599,975
6. รับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
1,524,370,961
1,142,637,968
7. จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินเป็ นการเงิ
สินทรันพนีย์้ไสด้ทิ รธิบั กอนุ
ารใช้
199,880,604
91,664,888
มตั จิ ากทีป่ ระชุ
มสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ ______ เมือ่ วันที่ ________________
___________________________ กรรมการ
___________________________ กรรมการ
นางเสาวคุณณครุ
ครุจจติ ติ รร ) )
(( นางเสาวคุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

___________________________ กรรมการ
___________________________ กรรมการ
กูรสุนศรีทรสุนทร ) )
( ( นายอันายอั
งกูร งศรี
1
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บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุุ

บริษทั สหไทย
เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน)
ประกอบงบการเงิิ
น และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
บริิ
ษััท สหไทย
เทอร์์มิินอล จำำ�กัันด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำส�ำหรั
หรัับบปีีปีสิ้้สิ�น้ นสุุดสุวััดนวัที่่น� 31
25632563
และและ
25622562
ที่ 31ธัันธัวาคม
นวำคม
1. ข้อมูลทัวไป
่
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
บริษัท สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เป็ นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจำกัด เมื่อวัน ที่ 10 มีนำคม 2551 โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหำชน)
เมื่อ วัน ที่ 3 พฤษภำคม 2560 หุ้น ของบริษัท ได้ร ับ อนุ ม ัติใ ห้ซ้ือ ขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทมีสำนักงำนจดทะเบียนตัง้ อยู่เลขที่ 51/1 หมู่ท่ี 3 ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลบำงหญ้ำแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
บริษัท ประกอบธุ ร กิจ หลัก ในกำรให้บ ริก ำรท่ ำ เทีย บเรือ พำณิ ช ย์ ให้บ ริก ำรที่ป รึก ษำเกี่ย วกับ ท่ ำ เทีย บเรือ
บริกำรเรือ ลำกจูงขนส่งจำกท่ำเรือ และบริกำรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทำงเรือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ได้แก่

บริษทั รัตน โฮลดิง้ จำกัด
ครอบครัว ครุจติ ร

2563
ร้อยละ

2562
ร้อยละ

34.56
20.04

34.56
20.21

1.2 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ โคโรนำไวรัส19
สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติดเชื้อ โคโรนำไวรัส 19 ที่ไ ด้ข ยำยวงกว้ำ งขึ้น อย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง ท ำให้เกิด
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึง่
ควำมไม่แน่ น อนและส่งผลกระทบต่ อ กำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่ มบริษัท เช่น เดียวกับธุร กิจอื่น ทัง้ นี้ ผู้บ ริหำร
ของกลุ่ ม บริษัท ได้ติด ตำมควำมคืบ หน้ ำ ของสถำนกำรณ์ ด ัง กล่ ำ วและประเมิน ผลกระทบเกี่ย วกับ รำยได้
ค่ำใช้จ่ำย มูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อำจเกิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ผู้บริหำรได้ใช้
ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มกี ำรเปลีย่ นแปลง และรับรูผ้ ลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องใน
งบกำรเงินด้วยข้อมูลทีด่ ที ส่ี ดุ ทีผ่ บู้ ริหำรทรำบจนถึงวันทีใ่ นรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้
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2. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นและกำรนำเสนองบกำรเงิ นรวม
2.1

เกณฑ์กำรถือปฏิบตั ิ
บริษทั จัดทำงบกำรเงินนี้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ ำงกำรบัญชีทป่ี ระกำศใช้
โดยสภำวิช ำชีพ บัญ ชีฯ และตำมข้อ ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
แห่ ง ประเทศไทย ว่ ำ ด้ว ยกำรจัด ท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยจัดทำเป็ นทำงกำรเป็ นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบับนี้เป็ นภำษำอื่นให้ยดึ ถือ
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นเกณฑ์
งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะบริษัทได้ ถู ก จัด ทำขึ้น โดยใช้เ กณฑ์ร ำคำทุ น เดิม เว้น แต่ จ ะเปิ ด เผย
เป็ นอย่ำงอื่นเป็ นกำรเฉพำะ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ ริหำรได้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่ส ำคัญ และใช้ ดุ ล ยพินิ จ เพื่อ จัด ท ำงบกำรเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยกำรบัญ ชีข องกลุ่ ม บริษั ท ทัง้ นี้
เรื่อ งกำรใช้ดุ ลยพินิ จ ของผู้บ ริห ำร หรือ ควำมซับ ซ้อ น หรือ ข้อ สมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัย ส ำคัญ
ต่องบกำรเงินรวมได้มกี ำรเปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6

2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมนี้จดั ทำขึน้ โดยรวมงบกำรเงินของบริษทั สหไทย เทอร์มนิ อล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
คือ บริษทั บำงกอก บำร์จ เทอร์มนิ อล จำกัด และ บริษทั บำงกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จำกัด และ
บริษัท บำงกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วสิ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 51.00 และร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99
ตำมลำดับ
บริษัท บำงกอก บำร์จ เทอร์มนิ อล จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักให้บริกำรท่ำเทียบเรือพำณิชย์ และบริกำรอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทำงเรือ
บริษัท บำงกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักให้บริกำรซ่อมแซม และบำรุงรักษำ
ตูค้ อนเทนเนอร์
บริษทั บำงกอก ทรัคกิง้ เซอร์วสิ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักให้บริกำรขนส่งทำงบก
ยอดสิน ทรัพ ย์ร วมของบริษัท ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 และรำยได้ร วมของบริษัทย่อย
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ในงบกำรเงินรวมสรุปได้ดงั นี้
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สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อยคิด
เป็ นอัตรำร้อยละในสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
บริษทั ย่อย
บริษทั บำงกอก บำร์จ เทอร์มนิ อล จำกัด
บริษทั บำงกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จำกัด
บริษทั บำงกอก ทรัคกิง้ เซอร์วสิ จำกัด

25.60
16.15
2.18

22.77
21.46
2.59

รำยได้รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตรำร้อยละในรำยได้รวม
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
27.71
9.13
13.01

24.29
8.70
7.42

ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั และบริษทั ย่อยทีส่ ำคัญและยอดเงินลงทุนในบริษทั ย่อยได้มกี ำรหัก
กลบออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
บริษัทจัดทำงบกำรเงินรวมโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันสำหรับรำยกำรบัญชีทเ่ี หมือนกัน และงบกำรเงิน
เฉพำะของบริษทั หรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชีทค่ี ล้ำยคลึงกัน
บริษทั ย่อย
บริษัท ย่ อ ยเป็ น กิจ กำรที่อ ยู่ภ ำยใต้ก ำรควบคุ มของบริษัท กำรควบคุ ม เกิด ขึ้น เมื่อ บริษัท เปิ ด รับ หรือมีสทิ ธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับกิจกำรนัน้ และมีควำมสำมำรถในกำรใช้อำนำจเหนือกิจกำรนัน้
ทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของบริษทั งบกำรเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบกำรเงินรวม
นับแต่วนั ทีม่ กี ำรควบคุมจนถึงวันทีก่ ำรควบคุมสิน้ สุดลง
2.3

ในระหว่ำงปี 2563 มีรำยกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ดังต่อไปนี้
มำตรกำรผ่อนปรนชัวครำวส
่
ำหรับทำงเลือกเพิม่ เติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ทีก่ ลุ่มบริษทั เลือกใช้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) ที่เริม่ ตัง้ แต่ปลำยปี 2562 ยังคงไม่มที ที ่ำ
ว่ำจะสิน้ สุดลง ทำให้เกิดควำมไม่แน่ นอนในกำรประมำณกำรผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ กลุ่มบริษทั จึงเลือก
ปฏิบ ัติต ำมแนวปฏิบ ัติทำงกำรบัญ ชี เรื่อ ง มำตรกำรผ่ อ นปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือ กเพิ่ม เติมทำงบัญชี
ทีอ่ อกโดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ ำ 2019
(COVID-19) ในเรื่องดังต่อไปนี้
- เลือกทีจ่ ะไม่ตอ้ งนำข้อมูลทีม่ กี ำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้วดั มูลค่ำของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั และบริษทั ย่อยใช้วธิ กี ำรอย่ำงง่ำยในกำรวัดมูลค่ำ
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
- เลือกทีจ่ ะไม่นำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชีข้ องกำรด้อยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีค วำมมำตรฐำนและแนวปฏิบ ัติท ำงบัญ ชีท่ีป ระกำศใช้ใ หม่ แ ละ
มีกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ ริม่ ในหรือวันที่ 1 มกรำคม 2563
3.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่ม “เครื่องมือทำงกำรเงิน”
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 19

เครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรชำระหนี้สนิ ทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำวข้ำงต้นได้ มกี ำรกำหนดหลักกำรใหม่เกี่ยวกับ กำรจัดประเภทรำยกำรและ
กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และหนี้สนิ ทำงกำรเงิน วิธีพิจำรณำกำรด้อยค่ำของเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน และกำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ งแทนกำรใช้มำตรฐำนกำรบัญชี แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินที่เคยบังคับใช้
ผู้บ ริห ำรของกลุ่ ม บริษัท ได้ป ระเมิน ผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เ กี่ย วข้อ ง
กับกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินต่องบกำรเงิน ดังนี้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้ มีกำรแบ่งกำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำเป็ น 3 วิธี ได้แก่
(1) วิธีร ำคำทุ น ตัด จ ำหน่ ำ ย (2) วิธีมูลค่ ำ ยุ ติธ รรมผ่ ำ นก ำไรหรือ ขำดทุ น และ (3) วิธีมูลค่ ำ ยุ ติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตำมลักษณะโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และตำมลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ ๆ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่วดั มูลค่ำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ ำย กำรคำนวณดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวข้องใช้วิธี
อัตรำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง และถูกบันทึกเป็ นรำยได้ในงบกำไรขำดทุน
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หนี้สนิ ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ำย - ดอกเบีย้ จ่ำยที่เกีย่ วข้องจะถูกคำนวณโดยใช้
วิธอี ตั รำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง และถูกบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน
กลุ่มบริษัทมีสนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิ ทำงกำรเงิน ประเภท เงินฝำกธนำคำร ลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อ่นื เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจำกัดในกำรใช้ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ และเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำย สินทรัพย์และหนี้สนิ เหล่ำนี้มมี ลู ค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุตธิ รรม
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ทเี ่ กิดจากสัญญา
กลุ่มบริษทั ต้องประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำโดยพิจำรณำ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุของเครื่องมือทำงกำรเงิน โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้
มีข้อ บ่ ง ชี้ห รือ เกิด เหตุ ก ำรณ์ ด้ ำ นเครดิต ขึ้น ก่ อ น ซึ่ง ผู้ บ ริห ำรต้ อ งใช้ ดุ ล ยพินิ จ ในกำรประเมิน ว่ ำ
กำรเปลี่ยนแปลงของปจั จัยทำงเศรษฐกิจนัน้ มีผลกระทบต่ อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
อย่ำงไร และใช้ควำมน่ำจะเป็ นถ่วงน้ำหนักเป็ นเกณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินรูปแบบใหม่น้ถี อื ปฏิบตั ิ
เฉพำะกับ สิน ทรัพ ย์ทำงกำรเงิน ที่วดั มูลค่ ำ ด้ว ยวิธีรำคำทุ น ตัด จำหน่ ำย และกำรปรับ มูลค่ ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเท่ำนัน้
กลุ่ ม บริษัท ได้ป ระเมิน กำรด้อ ยค่ ำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 9 โดยพิจ ำรณำ
ตำมรำยละเอียดดังนี้
- ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - บริษัทถือปฏิบตั ิตำมวิธอี ย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัด
มูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้ทงั ้ หมด
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทถือ ปฏิบตั ิตำมวิธีทวไป
ั ่ (General approach) โดย
พิจำรณำทีผ่ ลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ 12 เดือนข้ำงหน้ำ/ตลอดอำยุ
เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ไิ ม่มผี ลกระทบต่อยอดยกมำของ
กำไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ ดังนัน้ บริษัทจึงรับรู้รำยกำรผลกระทบ
ดังกล่ำวในระหว่ำงงวด
3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญำเช่ำ”
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 16 กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรับรู้สญ
ั ญำเช่ำ แทนมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง “สัญญำเช่ำ” และการตี ความมำตรฐำนทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำเช่ำอีกหลำยฉบับ
โดยมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรับ รู้ “สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้” และ “หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ” สำหรับ
สัญญำเช่ำทุกสัญญำในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเว้นสัญญำเช่ำระยะสัน้ ซึง่ มีระยะเวลำของสัญญำไม่เกิน
12 เดือน หรือสัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ำ
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ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 16 เรื่อง “สัญญำเช่ำ” กำรบัญชีสำหรับผู้ให้เช่ำไม่มี
กำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
กำรทีก่ ลุ่มบริษทั รับรู้ “สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้” และ “หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ” ส่งผลให้ลกั ษณะของค่ำใช้จ่ำย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำเช่ำดังกล่ำวเปลีย่ นแปลงไป โดยกลุ่มบริษทั รับรูค้ ่ำเสื่อมรำคำของ “สินทรัพย์สทิ ธิ
กำรใช้” และ “ดอกเบีย้ จ่ำยของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ” แทนกำรรับรูค้ ่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำ
สำหรับ จ ำนวนเงิน ที่ต้อ งจ่ ำ ยตำมสัญ ญำเช่ ำ ที่มีอ ำยุ สญ
ั ญำระยะสัน้ หรือ สัญ ญำซึ่ง สิน ทรัพ ย์อ้ำ งอิง
มีมูลค่ำต่ ำ (low-value assets) บริษทั จะรับรูเ้ ป็ นค่ำเช่ำในงบกำไรขำดทุน โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ
กลุ่มบริษทั จะใช้วธิ ผี ่อนปรนโดยจะรับรู้ “สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้” และ “หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ” ณ วันทีน่ ำมำ
ปฏิบตั ใิ ช้ครัง้ แรก ซึง่ วิธนี ้ีจะไม่มผี ลกระทบต่อยอดยกมำของกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และ
ไม่มกี ำรปรับปรุงข้อมูลของปี ก่อนทีน่ ำมำเปรียบเทียบ
กำรวัดมูลค่ำหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดงั นี้

งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เคยเปิ ดเผยไว้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บวก สิทธิทจ่ี ะซือ้ หรือขยำยระยะเวลำทีค่ อ่ นข้ำงแน่ นอนทีจ่ ะ
มีกำรใช้สทิ ธิ
ผลกระทบจำกกำรบันทึกภำระผูกพันตำมวิธเี ส้นตรง
หัก สัญญำเช่ำระยะสัน้ ทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมวิธเี ส้นตรง
หัก ดอกเบีย้ จ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำเพิม่ ขึน้ จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
หนี้สนิ สัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ยอดรวมของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ แยกแสดงได้ ดังนี้
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ
รวม

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษทั

1,439,594,491

1,439,594,491

5,899,000
20,059,287
(947,800)
1,464,604,978
(310,250,916)

1,890,000
20,059,287
(639,800)
1,451,668,978
(309,697,785)

1,154,354,062
202,588,143
1,356,942,205

1,141,971,193
120,722,227
1,262,693,420

152,582,980
1,204,359,225
1,356,942,205

130,549,457
1,132,143,963
1,262,693,420
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สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ตำมประเภทสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดงั นี้

งบกำรเงินรวม
ทีด่ นิ
เครน
ฟอร์คลิฟท์
ยำนพำหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงำน
รวม

1,333,448,375
206,271,682
17,207,364
4,088,946
3,993,943
1,565,010,310

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษทั
1,333,448,375
94,325,484
4,824,495
4,088,946
461,443
1,437,148,743

3.1.3 ผลกระทบต่อข้อมูลทำงกำรเงิน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั และบริษทั ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ยอดทีแ่ สดงตำม
รำยกำรปรับปรุงตำม
นโยบำย
มำตรฐำนกำรรำยงำน
กำรบัญชีเดิม
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิในกำรใช้
สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
รวมหนี้ สิน

ยอดทีป่ รับปรุงใหม่

2,058,412,774
216,360,964
2,274,773,738

(214,354,571)
1,565,010,310
(216,360,964)
1,134,294,775

1,844,058,203
1,565,010,310
3,409,068,513

44,447,522

108,135,458

152,582,980

158,140,621
20,059,287
222,647,430

1,046,218,604
(20,059,287)
1,134,294,775

1,204,359,225
1,356,942,205
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149

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
ยอดทีแ่ สดงตำม
รำยกำรปรับปรุงตำม
นโยบำย
มำตรฐำนกำรรำยงำน
กำรบัญชีเดิม
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิในกำรใช้
สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
รวมหนี้ สิน

3.2

ยอดทีป่ รับปรุงใหม่

890,289,928
216,360,964
1,106,650,892

(98,875,873)
1,437,148,743
(216,360,964)
1,121,911,906

791,414,055
1,437,148,743
2,228,562,798

24,978,172

105,571,285

130,549,457

95,744,055
20,059,287
140,781,514

1,036,399,908
(20,059,287)
1,121,911,906

1,132,143,963
1,262,693,420

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีค วำมมำตรฐำนและแนวปฏิบ ัติท ำงบัญ ชีท่ีป ระกำศใช้ใ หม่ แ ละ
มีกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
3.2.1 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำย
กำรบัญชี กำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีเหล่ำนี้ได้มกี ำรปรับปรุงคำนิยำมของ ”ควำมมีสำระสำคัญ” เพื่อให้เป็ นไปในแนวทำง
เดียวกันกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบแนวคิด และอธิบำยถึงกำรนำควำมมีสำระสำคัญ
ไปประยุกต์ใช้ได้ชดั เจนขึน้ ทัง้ นี้ กำรปรับปรุงดังกล่ำวยังทำให้มกี ำรปรับปรุง ตำมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37
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3.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ มีกำรเปลีย่ นแปลงเนื้อหำเพื่อ
- เพิม่ ทำงเลือกให้กบั กิจกำรในกำรทำ “กำรทดสอบกำรกระจุกตัว (Concentration Test)” เพื่อประเมิน
ว่ำรำยกำรที่ซื่ อ้ มำนัน้ เป็ นสินทรัพย์หรือกำรรวมธุรกิจ
- ปรับปรุงคำนิยำมของคำว่ำ “ธุรกิจ ” ใหม่ ซึ่งกำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปจั จัย
นำเข้ำและกระบวนกำรที่สำคัญเป็ นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อนำมำรวมกันมีส่วนอย่ำงมีนัยสำคัญทำให้เกิด
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ ปรับปรุงคำนิยำมของคำว่ำ “ผลผลิต” โดยให้ควำมสนใจ
ในตัวของสินค้ำและบริกำรทีใ่ ห้กบั ลูกค้ำ และตัดเรื่องกำรอ้ำงอิงควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนออกไป
3.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนเหล่ำนี้ได้มกี ำรปรับเปลีย่ นข้อกำหนดกำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ งโดยเฉพำะ เพื่อลดผลกระทบ
ที่อำจเกิดขึน้ จำกควำมไม่แน่ นอนทีเ่ กิดจำกกำรปฏิรูปอั ตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง เช่น อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง
ที่กำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงได้กำหนดให้
กิจกำรให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสีย่ งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจำก
ควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้
3.2.4 กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กรอบแนวคิดนี้ได้ปรับปรุงคำนิยำมของสินทรัพย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรับรูร้ ำยกำรสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ในงบกำรเงิน โดยมีกำรเพิม่ เติมหลักกำรและแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่อไปนี้
- กำรวัดมูลค่ำรำยกำร ซึง่ รวมถึงปจั จัยทีต่ อ้ งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ด เผยข้อ มู ล รวมถึง กำรจัด ประเภทรำยกำรรำยได้แ ละค่ ำ ใช้จ่ ำ ย
ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ ออกจำกงบกำรเงิน
นอกจำกนี้ กรอบแนวคิดนี้ยงั อธิบำยเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ กำรใช้ควำมระมัดระวัง และ
ควำมไม่แน่ นอนของกำรวัดมูลค่ำในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงิน โดยกำรปรับปรุงกรอบแนวคิดทำให้
มีกำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรบัญชีหลำยฉบับ ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34
TAS 37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32

17

รายงานประจ� ำ ปี

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

151

4. กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ ริหำรต้องใช้วจิ ำรณญำณกำรประมำณและ
ข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชีและกำรรำยงำนจำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ
สินทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอำจแตกต่ำงจำกทีป่ ระมำณไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รบั กำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมไม่แน่ นอนของกำรประมำณกำรที่สำคัญซึ่งมีควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยสำคัญที่เป็ นเหตุ ให้ต้องมี
กำรปรับปรุงจำนวนเงินทีร่ บั รูใ้ นงบกำรเงิน ซึง่ ประกอบด้วยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปนี้
หมำยเหตุขอ้
หมำยเหตุขอ้
หมำยเหตุขอ้
หมำยเหตุขอ้

5
8
23
20

กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ทีใ่ ช้ในกำรวัดมูลค่ำหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
กำรวัดมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ
ภำษีเงินได้ของปี ปจั จุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรวัดมูลค่ำของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์

การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิด เกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึง ทีมงำนที่รบั ผิดชอบโดยรวม
ต่ อ กำรวัดมูล ค่ ำยุติธรรมที่มีนัยสำคัญ และกำรวัดมูลค่ำ ยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่ อ ผู้บ ริหำรสูงสุด
ทำงด้ำนกำรเงิน
กลุ่มบริษทั ประเมินข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถอ้ำงอิงหรือเปรียบเทียบได้ และกำรปรับปรุงมูลค่ำทีม่ นี ัยสำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ
หำกมีกำรใช้ข้อ มูลจำกบุคคลที่สำมเพื่อวัด มูลค่ำ ยุติธรรม เช่ น รำคำจำกนำยหน้ ำ หรือ กำรตัง้ รำคำ กลุ่มบริษัท
จะประเมินหลักฐำนทีไ่ ด้มำจำกบุคคลทีส่ ำมทีส่ นับสนุ นข้อสรุปเกีย่ วกับกำรวัดมูลค่ำตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรจัดระดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรมว่ำเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บริษัทได้ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถอ้ำงอิงได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
มูลค่ำยุตธิ รรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรมตำมข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรประเมินมูลค่ำ ดังนี้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซือ้ ขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลำดทีม่ สี ภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
อย่ำงเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ใช้อ้ำงอิงได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มำจำกรำคำ)
สำหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้ นอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ ขำยซึง่ รวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีไ่ ม่ได้มำจำกข้อมูลทีใ่ ช้อำ้ งอิงได้ (ข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถ
อ้ำงอิงได้)
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นโยบำยกำรบัญชีทน่ี ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสม่ำเสมอสำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำทีร่ ำยงำน
รำยได้
รำยได้รบั รู้เมื่อลูกค้ำได้รบั บริกำรแล้ว ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนที่กลุ่มบริษัท คำดว่ำจะมีสทิ ธิได้รบั
ซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลทีส่ ำม และภำษีมูลค่ำเพิม่ โดยแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ และส่วนลดตำม
ปริมำณ
รายได้ค่าเช่า
รำยได้ค่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ รับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุนตำมวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับ บันทึกในกำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรค้ำ ที่เ ป็ น เงิน ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ น สกุ ลเงิน ที่ใ ช้ใ นกำรดำเนิ น งำน (สกุ ลเงิน บำท) โดยใช้อ ัต รำ
แลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรำยกำร
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำ
แลกเปลีย่ น ณ วันทีร่ ำยงำน
สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน ที่ไ ม่ เ ป็ น ตัว เงิน ซึ่ง เกิด จำกรำยกำรบัญ ชีท่ีเ ป็ น เงิน ตรำต่ ำ งปร ะเทศซึ่ง บัน ทึก ตำมเกณฑ์
รำคำทุนเดิม แปลงค่ำเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรำยกำร
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรแปลงค่ำ รับรูเ้ ป็ นกำไรหรือขำดทุนในงวดบัญชีนนั ้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภททีม่ สี ภำพคล่องสูง (ซึง่ ไม่มี
ข้อจำกัดในกำรใช้) และพร้อมทีจ่ ะเปลี่ยนเป็ นเงินสดทีแ่ น่ นอนเมื่อครบกำหนด ซึ่งมีควำมเสีย่ งในกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำน้อย
เงินฝำกธนำคำรมีขอ้ จำกัดในกำรใช้ แสดงไว้ภำยใต้สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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ลูกหนี้กำรค้ำและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นโยบายการบัญชีทใี ่ ช้ตงั ้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ แสดงถึงจำนวนเงินทีล่ กู ค้ำจะต้องชำระสำหรับกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรตำมปกติของธุรกิจ
กลุ่มบริษทั รับรูล้ กู หนี้กำรค้ำเมื่อเริม่ แรกด้วยจำนวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ รำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบั ชำระ ในกรณี
ทีม่ สี ว่ นประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินทีม่ นี ยั สำคัญจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่ำปจั จุบนั ของสิง่ ตอบแทน
กลุ่มบริษทั ใช้วธิ กี ำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ในกำรวัดมูลค่ำ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุหนี้ แ ละ
รับ รู้ผ ลขำดทุ น ตัง้ แต่ ก ำรรับ รู้ร ำยกำรลู ก หนี้ ก ำรค้ำ ในกำรพิจ ำรณำผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิต ที่ค ำดว่ ำ จะเกิด ขึ้น
ลู ก หนี้ ก ำรค้ ำ จะถู ก จัด กลุ่ ม ตำมวัน ที่ค รบก ำหนดช ำระ อัต รำควำมเสีย หำยที่ค ำดว่ ำ จะเกิด ขึ้น จะขึ้น อยู่ ก ับ
ประวัตกิ ำรชำระเงินและข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีตซึง่ มีกำรปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปจั จุบนั และกำรคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปจั จัยทำงเศรษฐกิจที่มผี ลต่อควำมสำมำรถของลูกค้ำในกำรชำระหนี้ และปรับอัตรำกำรสูญเสีย
ในอดีตตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดกำรณ์ไว้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรือขำดทุนภำยใต้ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำร
นโยบายการบัญชีทใี ่ ช้ก่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษทั รับรู้ลูกหนี้เมื่อมีสทิ ธิทไ่ี ด้รบั จำนวนเงินของสิง่ ตอบแทนตำมสัญญำโดยไม่ มเี งื่อนไข หำกกลุ่มบริษทั รับรู้
รำยได้ก่อนที่จะมีสทิ ธิได้รบั จำนวนเงินของสิง่ ตอบแทน จำนวนสิง่ ตอบแทนนัน้ จะถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์ท่เี กิดจำก
สัญญำ
ลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำ แสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั กลุ่มบริษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้
สงสัย จะสูญ ที่อ ำจเกิด ขึ้น จำกกำรเก็บ เงิน ลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้ ค่ ำ เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสูญ จะถู ก รับ รู้ จ ำกกำรพิจ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์ในกำรเก็บหนี้และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิน้ ปี
เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีทใี ่ ช้ตงั ้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
บริษทั รับรูร้ ำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สนิ ทำงกำรเงินเมื่อบริษทั เป็ นคู่สญ
ั ญำตำมข้อกำหนดของสัญญำของ
เครื่องมือทำงกำรเงินนัน้
บริษัทจะตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินออกเมื่อ สิทธิในกำรได้รบั กระแสเงิน สดจำกสินทรัพย์นัน้ สิ้นสุดลงหรือ
ได้ถูกโอนไปและบริษทั ได้โอนควำมเสีย่ งและผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรเป็ นเจ้ำของสินทรัพย์ออกไป
บริษัทตัดรำยกำรหนี้สนิ ทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มกี ำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของหนี้สนิ นัน้ แล้ว มีกำรยกเลิกภำระ
ผูกพันนัน้ หรือมีกำรสิน้ สุดลงของภำระผูกพันนัน้
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การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั จัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย (1) วิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ำย (2) มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือ (3) มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน (FVTPL) ตำมเกณฑ์
ทัง้ สองข้อ ดังต่อไปนี้
- แผนกำรดำเนินธุรกิจ (Business model) ของบริษทั ในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
- ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ทำงกำรเงินแสดงเป็ นกำไรหรือขำดทุนในต้นทุนทำงกำรเงิน รำยได้ทำง
กำรเงิน หรือ รำยกำรทำงกำรเงินอื่น ยกเว้นค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำซึง่ แสดงเป็ นรำยกำร
แยกต่ำงหำก
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน (ที่ไม่ได้วดั มูล ค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน) รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนกำรทำรำยกำรซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ สำหรับ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน บริษัทจะรับรู้ต้นทุนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวข้องเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุน
บริษทั ไม่มสี นิ ทรัพย์ทำงกำรเงินทีถ่ ูกจัดประเภทและวัดมูลค่ำด้วยวิธมี ลู ค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกวัดมูลค่ำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ำยเมื่อเข้ำเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- บริษัทถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ ตำมแผนกำรดำเนินธุร กิจที่มีวตั ถุ ประสงค์กำรถือ ครองสิน ทรัพ ย์
ทำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และ
- ข้อกำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเ่ ป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบีย้
จำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีร่ ะบุไว้เท่ำนัน้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินดัง กล่ ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีด อกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมิน กำรด้อ ยค่ ำ
โดยบันทึกในกำไรหรือขำดทุนเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำก
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท บันทึกบัญชีตำมวิธรี ำคำทุน โดยบริษัทจะบันทึกผลกำไร
หรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยในกำไรหรือขำดทุนในปี ท่มี กี ำรจำหน่ ำยเงินลงทุนนัน้ กรณีท่เี งินลงทุนดังกล่ำวเกิด
กำรด้อยค่ำ บริษัทจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรหรือขำดทุนและจะรับรู้รำยได้
เงินปนั ผลเมื่อมีกำรประกำศจ่ำยจำกบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงในงบกำรเงินรวม จะถูกบันทึกบัญชีตำมวิธสี ่วนได้เสีย และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมที่
แสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริษทั บันทึกบัญชีตำมวิธรี ำคำทุน กรณีทเ่ี งินลงทุนดังกล่ำวเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทั จะรับรูผ้ ล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุน และจะรับรูร้ ำยได้เงินปนั ผลเมื่อมีประกำศจ่ำยจำกบริษทั ร่วม
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บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุ ค คลหรือ บริษัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน กับ บริษัท หมำยถึง บุ ค คลหรือ บริษัท ที่มีอ ำนำจควบคุ ม บริษัท หรือ ถู ก ควบคุ ม
โดยบริษทั ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษทั
นอกจำกนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอทิ ธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
เกี่ยวกับกำรออกเสียงในบริษัท ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัท ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและ
กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษทั
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)
รำคำทุน ถือตำมรำคำซื้อสินทรัพย์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นเงินสดและจำนวนเทียบเท่ำเงินสด รวมทัง้ ดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกำรทำให้สนิ ทรัพย์นนั ้ อยู่ในสถำนทีห่ รือสภำพทีพ่ ร้อมทีจ่ ะใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะถูกรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือ ถูกรับรู้แยกเป็ น อีกสินทรัพย์หนึ่ง ตำม
ควำมเหมำะสม เมื่อต้นทุนนัน้ เกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุน
ดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำ ได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก
ส่วนค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอื่น ๆ จะถูกรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึน้
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำย ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ ำงระหว่ำงสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จำกกำร
จำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ จะถูกรับรูเ้ ป็ นรำยได้อ่นื หรือค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุน
ค่าเสือมราคา
่
ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณจำกมูลค่ำ ของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซง่ึ สำมำรถใช้คดิ ค่ำเสื่อมสภำพได้ ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำว
ประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในกำรเปลีย่ นแทนอื่น หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์
ค่ ำ เสื่อ มรำคำที่บ ัน ทึก เป็ น ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในงบก ำไรหรือ ขำดทุ น ถือ ตำมกำรค ำนวณโดยวิธีเ ส้น ตรงตำมอำยุ กำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดงั นี้
ลำนคอนกรีตสำหรับให้บริกำร
อำคำรและส่วนปรับปรุง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
เครน

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

กลุ่มบริษทั ไม่คดิ ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงหรือติดตัง้
วิธีก ำรคิด ค่ ำ เสื่อ มรำคำ อำยุ ก ำรให้ป ระโยชน์ ข องสิน ทรัพ ย์ และมูลค่ ำ คงเหลือ จะถู ก ทบทวนอย่ ำ งน้ อ ยทุกสิ้น
รอบปี บญ
ั ชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
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การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตำมบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รบั กำรทบทวน ว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ณ ทุกวันที่รำยงำน
ในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชีว้ ่ำมีกำรด้อยค่ำ ก็จะมีกำรประมำณมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนเพื่อกำรเปรียบเทียบ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่จะได้รบั คืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
บันทึกในกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
นโยบายการบัญชีทใี ่ ช้ตงั ้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2563
สัญญำเช่ำ – กรณีทก่ี ลุ่มบริษทั เป็ นผูเ้ ช่ำ
ณ วันเริม่ ต้นของสัญญำ กลุ่มบริษทั ประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะ
เป็ นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำเช่ำนัน้ เป็ นกำรให้สทิ ธิในกำรควบคุมกำรใช้สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุ
สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อกำรแลกเปลีย่ นกับสิง่ ตอบแทน
กลุ่มบริษัทรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สญ
ั ญำเช่ำเริม่ มีผล สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้วดั
มูลค่ำโดยใช้รำคำทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริม่ แรก ปรับปรุงด้วย
กำรจ่ำยชำระใดๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สญ
ั ญำเริม่ มีผลหรือก่อนวันที่สญ
ั ญำเริม่ มีผล ต้นทุนทำงตรงเริม่ แรกใ ดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ และประมำณกำรต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ สำหรับผู้เช่ำในกำรรื้อและกำรขนย้ำยสินทรัพย์อำ้ งอิง กำรบูรณะสถำน
ทีต่ งั ้ ของสินทรัพย์อำ้ งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพย์อำ้ งอิงให้อยู่ในสภำพตำมทีก่ ำหนดไว้ หักด้วยสิง่ จูงใจตำมสัญญำเช่ำ
ทีไ่ ด้รบั ใดๆ
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปจั จุบนั ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำทีย่ งั ไม่ได้จ่ำยชำระ ณ วันทีส่ ญ
ั ญำ
เช่ำ เริม่ มีผล ซึง่ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ ตำมนัยของสัญญำเช่ำหำกอัตรำนัน้ สำมำรถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หำกอัตรำ
นัน้ ไม่สำมำรถกำหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริษทั ต้องใช้อตั รำดอกเบีย้ กำรกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของกลุ่มบริษทั
กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำทีร่ วมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ประกอบด้วย
- กำรจ่ำยชำระคงที่ รวมถึงกำรจ่ำยชำระคงทีโ่ ดยเนื้อหำ
- กำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำผันแปรที่ข้นึ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตรำ ซึ่งกำรวัดมูลค่ำเริ่มแรกใช้ดชั นีหรืออัตรำ ณ วั นที่
สัญญำเช่ำเริม่ มีผล
- จำนวนเงินทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
- รำคำใช้สทิ ธิเลือกซือ้ หำกมีควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สทิ ธิเลือกซื้อนัน้ โดยรำคำ
ดังกล่ำวเป็ นค่ำเช่ำทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซือ้ และ
- กำรจ่ำยชำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มบริษทั จะยกเลิก
สัญญำเช่ำ
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ในกำรใช้วธิ รี ำคำทุน กลุ่มบริษทั ต้องวัดมูลค่ำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ดว้ ยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรุงด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำใหม่ กลุ่มบริษัทจะคิดค่ำเสื่อมรำคำ
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้โดยใช้วธิ เี ส้นตรงนับจำกวันทีส่ ญ
ั ญำเช่ำเริม่ มีผลจนถึงวันสิน้ สุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้หรือวันสิ้นสุดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึน้ ก่อน อย่ำงไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็ น
เจ้ำของในสินทรัพย์อำ้ งอิงให้แก่กลุ่มบริษทั เมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้สะท้อน
ว่ำกลุ่มบริษทั จะใช้สทิ ธิเลือกซือ้ กลุ่มบริษทั ต้องคิดค่ำเสือ่ มรำคำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้จำกวันทีส่ ญ
ั ญำเช่ำเริม่ มีผลจนถึง
วันสิ้นสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ ของสินทรัพย์อ้ำงอิง อำยุกำรใช้ประโยชน์ ของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้พจิ ำรณำโดยใช้
หลักกำรเดียวกันกับกำรพิจำรณำอำยุกำรใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำต้องมีกำรวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระในอนำคต
ซึง่ อำจเกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี้
- กำรเปลีย่ นแปลงดัชนีหรืออัตรำทีใ่ ช้ในกำรกำหนดกำรจ่ำยชำระเหล่ำนัน้
- กำรเปลีย่ นแปลงจำนวนเงินทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
- กลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงกำรประเมินกำรใช้สทิ ธิเลือกซื้อ สิทธิกำรต่ อสัญญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ
เมื่อหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ ูกวัดมูลค่ำใหม่เพื่อสะท้อนกำรเปลีย่ นแปลงของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทั
ต้องรับรูจ้ ำนวนเงินของกำรวัดมูลค่ำของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ อย่ำงไรก็
ตำม ถ้ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้มมี ูลค่ำลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีกำรลดลงเพิม่ เติมจำกกำรวัด
มูลค่ำของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทั ต้องรับรูจ้ ำนวนคงเหลือของกำรวัดมูลค่ำใหม่ในกำไรหรือขำดทุน
สัญญำเช่ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่ำต่ำ
กลุ่มบริษัทอำจเลือกที่จะไม่รบั รู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำระยะสัน้ ซึ่งเป็ น
สัญญำเช่ำทีม่ อี ำยุสญ
ั ญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ ำ กลุ่มบริษทั รับรูก้ ำร
จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำเช่ำดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
นโยบายการบัญชีทใี ่ ช้ก่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ทค่ี วำมเสีย่ งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมมูลค่ำปจั จุบนั สุทธิของจำนวนเงินทีต่ ้องจ่ำยตำมสัญญำ
เช่ำ โดยจำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ำยจะปนั ส่วนระหว่ำงหนี้สนิ และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบีย้ คงทีต่ ่อหนี้สนิ
คงค้ำงอยู่ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สนิ ระยะยำว ส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
จะบันทึกในงบกำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ
กำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั ้
สัญญำเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสีย่ ง และผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ตกอยู่กบั ผู้ให้เช่ำ จะจัดเป็ น
สัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินทีต่ ้องจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำนจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอด
อำยุของสัญญำเช่ำนัน้ ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำดำเนินงำนก่อนหมดอำยุ กำรเช่ำ เช่น เบีย้ ปรับที่
ต้องจ่ำยให้แก่ผใู้ ห้เช่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีทก่ี ำรยกเลิกนัน้ เกิดขึน้
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สัญญำเช่ำ – กรณีทก่ี ลุ่มบริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่ำ
ณ วันทีเ่ ริม่ ต้นของสัญญำเช่ำหรือวันทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงสัญญำเช่ำ สัญญำทีม่ สี ่วนประกอบทีเ่ ป็ นสัญญำเช่ำรำยกำร
หนึ่งหรือมำกกว่ำหรือมีส่วนประกอบทีไ่ ม่เป็ นกำรเช่ำ กลุ่มบริษทั จะปนั ส่วนสิง่ ตอบแทนทีจ่ ะได้รบั ตำมสัญญำให้กบั
แต่ละส่วนประกอบตำมเกณฑ์รำคำขำยทีเ่ ป็ นเอกเทศ
เมื่อกลุ่มบริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่ำ กลุ่มบริษทั จะพิจำรณำ ณ วันเริม่ ต้นของสัญญำเช่ำว่ำได้โอนควำมเสีย่ งและผลตอบแทน
ทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดทีผ่ เู้ ป็ นเจ้ำของพึงได้รบั จำกสินทรัพย์อำ้ งอิงไปให้แก่ผเู้ ช่ำหรือไม่ หำกมี สัญญำเช่ำดังกล่ำว
จะจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุน หำกไม่ม ี สัญญำเช่ำดังกล่ำวจะจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่ำเช่ำที่ได้รบั จำกสัญญำเช่ำดำเนินงำนเป็ นรำยได้ค่ำเช่ำด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ และ
แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของรำยได้ค่ำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ เพื่อกำรได้มำซึง่ สัญญำเช่ำดำเนินงำนจะรวมเป็ น
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่ำและรับรูต้ ้นทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน
กับรำยได้ค่ำเช่ำ ค่ำเช่ำทีอ่ ำจเกิดขึน้ รับรูเ้ ป็ นรำยได้ในรอบระยะเวลำบัญชีทไ่ี ด้รบั
กลุ่มบริษทั รับรูล้ กู หนี้สญ
ั ญำเช่ำเงินทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญำเช่ำ ซึง่ ประกอบด้วยมูลค่ำปจั จุบนั ของค่ำ
เช่ำและมูลค่ำคงเหลือทีไ่ ม่ได้รบั ประกันคิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ ตำมนัยของสัญญำเช่ำ รำยได้ดอกเบีย้ จำกสัญญำเช่ำ
เงินทุนจะถูกปนั ส่วนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีเพื่อสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงทีใ่ นแต่ละงวดของกลุ่มบริษทั ที่ได้
จำกเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตำมสัญญำเช่ำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยวิธี
เส้นตรง ตำมอำยุกำรใช้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์เป็ นเวลำ 10 ปี
หนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้
หนี้สนิ ที่มีภำระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ำยุติธรรมหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเกิดหนี้สนิ ภำยหลังจำก
กำรบันทึกหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมำโดยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ ำย ผลต่ำงระหว่ำงยอดหนี้เริม่ แรกและ
ยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุกำรกูย้ มื โดยใช้วธิ อี ตั รำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื อื่นแสดงในรำคำทุน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ำยของเงินกูย้ มื และประมำณกำรหนี้สนิ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจำกเวลำทีผ่ ่ำนไป
และสิง่ ตอบแทนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำย ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีถ่ อื ไว้เพื่อขำย และขำดทุนจำก
เครื่องมือป้องกันควำมเสีย่ งทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
ต้นทุนกำรกูย้ มื ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือ กำรผลิตสินทรัพย์ทเ่ี ข้ำเงื่อนไข รับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
โดยใช้วธิ อี ตั รำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
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ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ท่รี บั รู้ในกำไรหรือขำดทุน ประกอบด้วยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้
ปจั จุบนั ทีไ่ ม่ได้รบั รูใ้ นงบกำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
ภำษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ ภำษีทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระ โดยคำนวณจำกกำไรประจำปี ทต่ี อ้ งเสียภำษี โดยใช้อตั รำภำษีท่ี
ประกำศใช้หรือทีค่ ำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน และรวมรำยกำรปรับปรุงทำงภำษีทเ่ี กีย่ วกับ
รำยกำรในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
่เกิดขึน้ ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน และจ ำนวนที่ใ ช้เ พื่อ กำรค ำนวณภำษี ภำษีเ งิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีว ัด มูลค่ ำ โดยกำรคูณอัต รำภำษี ก ับ
ผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
ค่ ำดว่ำจะมีกำรกลับรำยกำรในอนำคต โดยใช้อตั รำภำษีทป่ี ระกำศใช้หรือทีค่ ำดว่ำมีผลบังคับใช้
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำกำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคต
จะมีจ ำนวนเพีย งพอกับ กำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกผลแตกต่ ำ งชัวครำวดั
่
งกล่ ำ ว สิน ทรัพ ย์ภ ำษีเ งิน ได้ร อกำรตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำทีป่ ระโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง
ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริษทั และพนักงำนของบริษทั ได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงำนจ่ำยสะสมและ
เงิน ที่ก ลุ่ ม บริษัทจ่ ำยสมทบให้เ ป็ น รำยเดือ น สิน ทรัพ ย์ข องกองทุ นสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจำกสิน ทรัพย์ของ
กลุ่มบริษทั เงินทีบ่ ริษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ทเ่ี กิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
กลุ่มบริษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
หนี้สนิ ตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนคำนวณโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่ วยทีป่ ระมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชำญอิสระตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในกำรคำนวณ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนรับรูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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รำยงำนทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
ผลกำรด ำเนิ น งำนของส่ ว นงำนที่ร ำยงำนต่ อ ประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริห ำรของบริษัท (ผู้มีอ ำนำจตัด สิน ใจสู ง สุ ด
ด้ำ นกำรด ำเนิ น งำน) จะแสดงรวมรำยกำรที่เ กิด ขึ้น จำกส่วนงำนดำเนิ น งำนนัน้ โดยตรง ซึ่ง รวมรำยกำรที่ได้รบั
กำรปนั ส่วน อย่ำงสมเหตุสมผล
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน
ก ำไรต่ อ หุ้น ขัน้ พื้น ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรหรือ ขำดทุ น ผู้ถือ หุ้น สำมัญ ของบริษัท ด้ว ยจ ำนวนหุ้น สำมัญ
ทีอ่ อกจำหน่ำยระหว่ำงปี โดยถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก
กำรจ่ำยเงินปนั ผล
เงินปนั ผลจ่ำย บันทึกในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบัญชีซง่ึ ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือเมื่อคณะกรรมกำรของบริษทั และ
บริษทั ย่อยได้อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปนั ผล
กำรใช้ประมำณกำรทำงกำรบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ฝำ่ ยบริหำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนเกีย่ วกับกำรรับรู้ และกำรวัดมูลค่ำ
ของสินทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และ
ข้อสมมติฐำนทีจ่ ดั ทำโดยฝำ่ ยบริหำร
ประมำณกำรหนี้สนิ และค่ำใช้จ่ำย และสินทรัพย์ทอ่ี ำจจะเกิดขึน้
กลุ่มบริษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ และค่ำใช้จ่ำยไว้ในงบกำรเงิน เมื่อ กลุ่มบริษทั มีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือ
เป็ นภำระผูกพันที่ค่อนข้ำงแน่ นอนทีม่ ผี ลสืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งอำจทำให้บริษทั ต้องชำระหรือชดใช้ตำม
ภำระผูกพันนัน้ และจำนวนทีต่ ้องชดใช้ดงั กล่ำวสำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผล สินทรัพย์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ จะถูก
รับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์แยกต่ำงหำก เมื่อมีปจั จัยสนับสนุนว่ำจะได้รบั คืนแน่นอน
6. ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติ ฐำน กำรใช้ดลุ ยพิ นิจ และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน
6.1 ประมำณกำรทำงบัญชีทส่ี ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ
ก. ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ
กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำและ
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำอันเกิดมำจำกกำรไม่สำมำรถเก็บเงินจำกลูกค้ำได้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ เป็ น
กำรประเมินบนพื้นฐำนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ ในอดีตของกำรติดตำมทวงถำม ควบคู่กบั กำรสอบทำน
อำยุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันทีใ่ นรำยงำน
ข. ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริษัทพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวลดลง
อย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำน ซึง่ ควำมมีสำระสำคัญและระยะเวลำนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
ฝำ่ ยบริหำร
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ค. อำคำรและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ำยบริหำรเป็ นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้ประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือของอำคำรและอุปกรณ์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่ม บริษทั โดยจะปรับเปลีย่ นค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยเมื่ออำยุกำรใช้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจำหน่ ำย
สินทรัพย์ทเ่ี สือ่ มสภำพหรือไม่ได้ใช้งำนอีกต่อไป
ง. ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำสินทรัพย์มกี ำรด้อยค่ำ เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ดงั กล่ำวลดลงอย่ำง
มีสำระสำคัญ และต่ อเนื่องเป็ นระยะเวลำนำนจนทำให้มูลค่ำต่ ำกว่ำต้นทุน หรือมีหลักฐำนอื่นที่บ่งชี้ว่ำ
สินทรัพย์ มีกำรด้อยค่ำลง ทัง้ นี้กำรพิจำรณำควำมมีนยั สำคัญหรือระยะเวลำทีว่ ่ำนำนนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริหำร
จ. ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
หนี้ สิน ตำมโครงกำรผลประโยชน์ หลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึง่ ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรดังกล่ำวประกอบด้วย อัตรำคิดลด จำนวนเงินเดือนทีค่ ำด
ว่ำจะเพิม่ ขึน้ ในอนำคต อัตรำมรณะและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงประชำกรศำสตร์ ในกำรกำหนดอัตรำคิดลด
ฝ่ำยบริหำรได้พจิ ำรณำถึงอัตรำดอกเบีย้ ทีส่ ะท้อนถึงสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปจั จุบนั ส่วนอัตรำมรณะ
ใช้ขอ้ มูลตำรำงอัตรำมรณะที่เปิ ดเผยทัวไปในประเทศ
่
อย่ำงไรก็ตำม ผลประโยชน์หลังกำรเลิกจ้ำงงำน
ทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อำจแตกต่ำงไปจำกทีป่ ระมำณไว้
ฉ. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรบั รู้โดยกำรประมำณกำรจำกควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทำงภำษี
ในอนำคตของกลุ่มบริษทั ทีน่ ำมำหักกับผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
ส่ ำมำรถใช้ประโยชน์ได้ นอกจำกนัน้ ผูบ้ ริหำร
ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลกระทบของกฎหมำยหรือข้อจำกัดทำงด้ำนเศรษฐกิจหรือควำมไม่แน่นอน
ของกฎหมำยภำษี
ช. สัญญำเช่ำ
การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มบริษทั กำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำก็ต่อเมื่อสัญญำเช่ำนัน้ มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ ะยะเวลำกำร
เช่ำจะถูกขยำยหรือถูกยกเลิก โดยบริษทั พิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดที่
ทำให้เกิดสิง่ จูงใจทำงเศรษฐกิจสำหรับผูเ้ ช่ำ ในกำรใช้สทิ ธิเลือกขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรือไม่ใช้สทิ ธิเลือกใน
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
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กลุ่มบริษทั จะปรับปรุงอำยุสญ
ั ญำ เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงระยะเวลำทีบ่ อกเลิกไม่ได้ของสัญญำเช่ำ โดยอำจ
เกิดจำกบริษทั ใช้ (หรือไม่ใช้สทิ ธิ) หรือบริษทั มีภำระผูกพันในกำรใช้ กำรประเมินควำม (หรือไม่ใช้สทิ ธิ)
แน่ น อนอย่ ำ งสมเหตุ ส มผลจะเกิ ด ขึ้น เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ำรณ์ ท่ี มี นั ย ส ำคัญ หรื อ กำรเปลี่ ย นแปลงของ
สภำพแวดล้อมทีม่ นี ัยสำคัญ ซึง่ มีผลกระทบต่อกำรประเมินอำยุสญ
ั ญำเช่ำและอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
กลุ่มบริษทั
การกาหนดอัตราการคิดลดของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริษทั ประเมินอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่าดังนี้
ใช้ข้อมูลที่กำรจัดหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ ละกิจกำรที่เป็ นผู้เช่ำและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รบั ให้
สะท้อนกับกำรเปลีย่ นแปลงในปจั จัยทำงด้ำนกำรเงินของผูเ้ ช่ำหำกเป็ นไปได้
6.2 กำรจัดกำรควำมเสีย่ งในส่วนของทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทุน นัน้ เพื่อ ดำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนิ น งำนอย่ ำ งต่ อเนื่อง
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่มี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซ่งึ โครงสร้ำงของทุ น
ทีเ่ หมำะสม เพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน
ในกำรดำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุนบริษทั อำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ กำรคืนทุนให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ กำรออกหุน้ ใหม่หรือกำรขำยทรัพย์สนิ เพื่อลดภำระหนี้
7. เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินสด
เงินฝำกธนำคำร – บัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำร – บัญชีออมทรัพย์
รวม

829,189
57,285,096
76,383,063
134,497,348

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

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
519,379
52,195,766
61,671,680
114,386,825

622,471
2,925,146
84,214,859
87,762,476

เงินฝำกออมทรัพย์ มีอตั รำดอกเบีย้ ลอยตัว ตำมอัตรำทีธ่ นำคำรกำหนด
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8. ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อ�ืน

งบการเงินรวม
2563
2562
กิจการอื�นๆ
กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
รวม

170,014,029
39,600,433
209,614,462

191,889,220
88,583,396
280,472,616

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2563
2562
87,140,437
52,551,047
139,691,484

122,170,221
105,033,649
227,203,870

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี�ทคี� า้ งชําระได้ ดังนี�
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อน� ื – ลูกค้าทั �วไป
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
0 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
365 วันขึน� ไป
รวม
หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสูญ
สุทธิ

101,919,019

97,087,701

39,912,634

41,800,430

63,768,083
365,068
3,972,481
2,156,804
172,181,455
(2,167,426)
170,014,029

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

43,062,824
294,019
3,881,582
921,604
88,072,663
(932,226)
87,140,437

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

20,034,660

10,145,371

30,986,532

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

4,298,956
156,852
37,949,868
52,551,047

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

280,472,616

139,691,484

227,203,870

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อน� ื – บริษทั ทีเ� กีย� วข้อง
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
982,721
เกินกําหนดชําระ
0 – 90 วัน
510,992
91 – 180 วัน
156,852
181 – 365 วัน
37,949,868
รวม
39,600,433
รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อน� ื

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2563
2562

209,614,462

โดยปกติระยะเวลาการให้สนิ เชื�อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 – หลังปรับปรุง
บวก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษทั

2,167,426
2,167,426

932,226
932,226

9. รำยกำรบัญชีกบั บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ส่วนหนึ่งเกิดจำกรำยกำรกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ บริษทั
เหล่ ำ นี้ เ กี่ย วข้อ งกัน โดยกำรมีผู้ถือ หุ้น และ/หรือ กรรมกำรร่ ว มกัน รำยกำรระหว่ ำ งกัน กับบริษัทที่เ กี่ยวข้องกัน
ที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงิน ใช้รำคำตำมปกติธุรกิจโดยถือตำมรำคำตลำดทัวไป
่ หรือเป็ นไปตำมสัญญำ
ทีต่ กลงกันไว้ หำกรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ไม่มรี ำคำตลำด
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหำรสำคัญและบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั บำงกอก บำร์จ เซอร์วสิ จำกัด
บริษทั บำงกอก ริเวอร์ เทอร์มนิ อล จำกัด
บริษทั บำงกอก โลจิสติกส์ พำร์ค จำกัด
บริษทั สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สหไทย พรอพเพอร์ต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษทั มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผูบ้ ริหำรสำคัญ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อย
กรรมกำรและผูบ้ ริหำร
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รำยกำรระหว่ำงบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ ำคัญ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

นโยบำย
กำรกำหนดรำคำ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รำยได้จำกกำรบริกำร
รำยได้อ่นื
ต้นทุนกำรบริกำร
ค่ำเช่ำท่ำเรือ
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร
ขำยสินทรัพย์
ซือ้ สินทรัพย์
ดอกเบีย้ จ่ำย

ตำมรำคำตลำด
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมรำคำตลำด
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมรำคำตลำด
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน

บริษทั ย่อย
รำยได้ค่ำบริกำร
รำยได้ค่ำเช่ำช่วง
รำยได้อ่นื
ต้นทุนกำรบริกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร
ดอกเบีย้ จ่ำย

ตำมรำคำตลำด
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมรำคำตลำด
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน

บริษทั ร่วม
รำยได้ค่ำบริกำร
รำยได้อ่นื
ต้นทุนกำรบริกำร

ตำมรำคำตลำด
ตำมอัตรำทีต่ กลงร่วมกัน
ตำมรำคำตลำด

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรสำคัญ
ผลประโยชน์ปจั จุบนั ของพนักงำน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
22,674,766
78,850
513,755
3,600,000
1,814,588
743,195
1,654,521
-

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

20,134,969
78,850
33,363
1,809,578
743,195
-

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

112,554,743
21,401,481
6,333,011
6,196,564
2,596
392,868

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

3,215,895
3,387,450
164,107,966

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

3,170,895
3,387,450
164,107,966

2,222,250
302,627,831

33,843,000
476,483
34,319,483

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

30,953,000
408,820
31,361,820

33,283,032
385,984
33,669,016
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ยอดคงเหลือระหว่ำงบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
รวม

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562

39,000,726
599,707
39,600,433

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

12,975,678
39,000,726
574,643
52,551,047

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

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

39,876,687

33,259,207

รำยได้ค่ำเช่ำช่วงค้ำงรับ
บริษทั ย่อย

-

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

2,822,727
805,490
3,628,217

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

238,480
2,822,727
318,098
3,379,305

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

13,440,000

13,440,000

181,268

385,984

เจ้ำหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม
เงินมัดจำรับจำกผูเ้ ช่ำ
บริษทั ย่อย
หนี้สนิ ตำมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน - ผูบ้ ริหำรสำคัญ

-

-

-

2,553,526

448,967

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั มีเงินมัดจำรับจำกบริษทั ย่อย จำนวน 13.44 ล้ำนบำท
สำหรับกำรเช่ำพืน้ ทีท่ ่ำเรือเป็ นระยะเวลำ 30 ปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2588

33
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เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้

อัตรำดอกเบีย้
ต่อปี (ร้อยละ) เงือ่ นไขกำรชำระคืน

เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน้
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
รวม
เงินกู้ยืมระยะสัน้
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง
รวม

5.50
5.00

5.50
5.50

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2563
2562

งบกำรเงินรวม
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2563
2562

ชำระคืนวันที่
31 ธันวำคม 2564
ชำระคืนเมื่อทวงถำม 12,480,000
12,480,000

ชำระคืนเมื่อทวงถำม
ชำระคืนวันที่
31 มกรำคม 2564 30,000,000
30,000,000

12,480,000
12,480,000

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

30,000,000
30,000,000

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

-

15,000,000

-

15,000,000

10. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ภำษีซอ้ื รอเรียกคืน
ภำษีซอ้ื ทีย่ งั ไม่ถงึ กำหนด
เงินทดรองจ่ำย
อื่นๆ
รวม

10,314,268
2,418,527
3,799,734
135,713
16,668,242

19,919,058
6,540,893
3,347,168
219,224
30,026,343

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
1,407,624
3,167,787
4,575,411

4,513,964
2,926,680
7,440,644

11. เงิ นฝำกธนำคำรที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ของกลุ่มบริษทั และบริษทั มีขอ้ จำกัดกำรใช้เนื่องจำก
เป็ นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนำคำรพำณิชย์ ซึง่ เป็ นผูอ้ อกหนังสือค้ำประกันเพื่อบริษทั สำหรับกำรปฏิบตั งิ ำน

34
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12. เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

บริษทั

ประเภทกิจกำร

บริษทั บำงกอก บำร์จ ให้บริกำรท่ำเทียบเรือ
เทอร์มนิ อล จำกัด
พำณิชย์และบริกำรอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทำงเรือ
บริษทั บำงกอก
ให้บริกำรซ่อมแซม และ
คอนเทนเนอร์ เดโป บำรุงรักษำตูค้ อนเทนเนอร์
เซอร์วสิ จำกัด
บริษทั บำงกอก
ให้บริกำรขนส่งทำงบก
ทรัคกิง้ เซอร์วสิ
จำกัด
รวม

ทุนชำระแล้ว
2563
2562

สัดส่วนกำรถือหุน้
(ร้อยละ)
2563
2562

รำคำทุน
2563
2562

235.00

235.00

51.00

51.00

119.85

119.85

200.00

200.00

99.99

99.99

200.00

200.00

5.00

5.00

99.99

99.99

5.00
324.85

5.00
324.85

ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทลงทุนเพิม่ ในหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท บำงกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วสิ จำกัด
จำนวน 30.00 ล้ำนบำท โดยยังคงสัดส่วนกำรลงทุนเดิม

35

91,943,902
46,080,477
(2,334,388)
(38,554,893)
5,191,196

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

45,359,957
936,346,351
(173,700,453)
(620,365,237)
187,640,618

2,679,474

376,912,460
(371,444,146)
5,468,314
5,468,314

ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอำนำจควบคุม

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สทุ ธิ

ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอำนำจควบคุม

รวมรำยได้
รวมค่ำใช้จำ่ ย
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

2563

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

89,264,428

55,059,249
610,899,717
(191,869,380)
(291,917,283)
183,172,303

6,846,127

378,688,217
(364,716,529)
13,971,688
13,971,688

2562

บริษทั บำงกอก บำร์จ
เทอร์มนิ อล จำกัด

สรุปข้อมูลทำงกำรเงินของบริษทั ย่อย ก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน มีดงั นี้

29,172,978
(7,288,183)
(19,117,925)
2,766,870

-

29,728,107
589,326,650
(68,520,204)
(339,535,641)
210,998,912

-

127,783,662
(117,521,241)
10,262,421
10,262,421

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

-

41,560,756
589,326,650
(65,244,979)
(361,615,478)
200,736,491

-

139,755,549
(133,796,075)
5,959,474
5,959,474

บริษทั บำงกอก คอนเทนเนอร์
เดโป เซอร์วสิ จำกัด
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

(9,351,701)
(161,337)
(12,542)
(9,525,580)

-

77,481,847
6,016,701
(56,464,099)
26,852,449

-

333,214,407
(329,323,170)
3,891,237
3,891,237

2563

รายงานประจ� ำ ปี
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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

2562

(หน่วย : บำท)
บริษทั บำงกอก ทรัคกิง้
เซอร์วสิ จำกัด

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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13. เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมมีดงั นี้

บริษทั

ประเภทกิจกำร

บริษทั บำงกอก บำร์จ
เซอร์วสิ จำกัด
บริษทั บำงกอก ริเวอร์
เทอร์มนิ อล จำกัด

บริหำรจัดกำรงำนเรือ
ภำยในประเทศ
ให้บริกำรท่ำเทียบเรือ
พำณิชย์และบริกำรอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทำงเรือ
บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ

บริษทั บำงกอก
โลจิสติกส์ พำร์ค จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สุทธิ

ทุนชำระแล้ว
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562

สัดส่วนกำรถือหุน้
(ร้อยละ)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562

งบกำรเงินรวม
(วิธสี ว่ นได้เสีย)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษทั
(วิธรี ำคำทุน)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562

30.00

30.00

40.00

40.00

-

-

12.00

12.00

37.50

37.50

55.00

55.00

17.60

19.96

20.63

20.63

300.00

300.00

25.00

25.00

72.57
90.17
90.17

73.14
93.10
93.10

74.99
107.62
(12.00)
95.62

74.99
107.62
(12.00)
95.62

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในระหว่ำงปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้

งบกำรเงินรวม
(วิธสี ว่ นได้เสีย)
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
หัก ส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทั ร่วม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

93,103,430
(2,933,165)
90,170,265

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
(รำคำทุน)
95,624,996
95,624,996

37

ค่าเสื�อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสะสมสําหรับส่วนที�จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
เพิม� ขึน�
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงจากการนํ ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที� 16 มาใช้ ณ
วันที� 1 มกราคม 2563
เพิม� ขึน�
ลดลง
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2563

14. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

83,378,936
31,995,915
115,374,851

2,376,171
511,706,770

19,415,000
841,736,818

-

431,535,241
244,121
77,551,237
509,330,599

644,324,438
176,583,185
1,414,195
822,321,818

ทีด� นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด� นิ

ลานคอนกรีต
สําหรับ
ให้บริการ

117,874,068
27,560,012
(12,331,709)
133,102,371

151,080
8,592,895
375,584,373

445,290,122
(109,527,805)
31,078,081
366,840,398

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

50,133,727
6,138,217
56,271,944

3,146,559
86,781,368

81,302,916
2,076,893
255,000
83,634,809

เครื�องมือและ
อุปกรณ์

26,491,142
9,648,607
(11,181)
36,128,568

(1,490,000)
1,713,480
(889,755)
58,817,914

53,243,124
4,869,391
(32,714)
1,404,388
59,484,189

งบการเงินรวม
เครื�องตกแต่งและ
เครื�องใช้
สํานักงาน

39,486,009
4,097,817
(307,995)
43,275,831

(7,419,626)
15,588,785
(15,420,561)
46,753,974

52,235,276
3,620,100
(1,850,000)
54,005,376

ยานพาหนะ

157,304,471
34,972,006
(4,418,546)
187,857,931

(232,207,128)
495,040,541

729,660,972
16,481,455
(20,900,000)
2,005,242
727,247,669

เครน

-

(3,532,500)
21,056,507
(10,969,066)
14,114,353

79,133,883
42,133,672
(113,708,143)
7,559,412

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

474,668,353
114,412,574
(17,069,431)
572,011,496

(244,649,254)
61,071,411
(16,310,316)
2,430,536,111

2,516,725,972
246,008,817
(132,310,519)
2,630,424,270

รวม

(หน่วย : บาท)

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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27,362,865
24,361,986

6,147,438
62,419,382

23,355,621
15,368,049

(1,028,557)
9,229,187
(879,333)
43,449,865

10,729,545
17,221,216

(3,330,680)
5,008,163
(15,420,556)
29,532,758

539,389,738
311,007,236

(25,935,446)
22,110,820
184,033,305

เครน

7,559,412
14,114,353

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

2,058,412,774
1,805,314,133

(30,294,683)
99,805,054
(16,299,889)
625,221,978

รวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทั รับรูต้ น้ ทุนการกูย้ มื เป็ นส่วนหนึ�งของต้นทุนของสินทรัพย์เป็ นจํานวน 2.36 ล้านบาท

89,629,480
10,175,574
99,805,054

233,738,027
218,843,027

23,638,975
156,741,346

ยานพาหนะ

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 2563
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

393,955,748
362,661,448

33,670,471
149,045,322

เครื�องมือและ
อุปกรณ์

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

822,321,818
841,736,818

-

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

(หน่วย : บาท)

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 2562
ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

รายการปรับปรุงจากการนํ ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที� 16 มาใช้ ณ
วันที� 1 มกราคม 2563
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสะสมสําหรับส่วนที�จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2563

ทีด� นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด� นิ

ลานคอนกรีต
สําหรับ
ให้บริการ

งบการเงินรวม
เครื�องตกแต่งและ
เครื�องใช้
สํานักงาน
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ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมสำหรับส่วนทีจ่ ำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมสำหรับส่วนทีจ่ ำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้ำ / (โอนออก)
31 ธันวำคม 2562
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอนเข้ำ / (โอนออก)
31 ธันวำคม 2563

57,314,592
14,018,782
71,333,374
15,257,580
86,590,954

-

1,922,899
224,145,993

19,415,000
195,998,185

-

192,379,434
29,843,660
222,223,094

ลำนคอนกรีต
สำหรับ
ให้บริกำร

176,583,185
176,583,185

ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

15,163,899
128,627,333

106,391,846
19,403,297
(12,331,709)
113,463,434

7,570,025
209,710,559

305,895,894
(109,527,806)
5,772,446
202,140,534

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร

5,497,175
60,595,995

49,567,228
5,531,592
55,098,820

2,766,996
82,793,245

78,134,921
1,891,328
80,026,249

เครื่องมือและ
อุปกรณ์

(1,028,557)
4,863,755
(877,872)
29,698,783

21,486,503
5,266,135
(11,181)
26,741,457

(1,490,000)
1,324,698
(884,084)
37,153,639

34,288,668
3,947,071
(32,714)
38,203,025

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำนักงำน

(3,330,680)
5,008,163
(15,420,556)
29,532,758

39,486,009
4,097,817
(307,995)
43,275,831

(7,419,626)
15,588,785
(15,420,561)
46,753,974

52,235,276
3,620,100
(1,850,000)
54,005,376

ยำนพำหนะ

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

(9,856,506)
21,678,376
183,268,782

147,717,957
28,147,501
(4,418,546)
171,446,912

(104,181,990)
490,734,791

613,811,539
(20,900,000)
2,005,242
594,916,781

เครน

-

-

18,982,107
(9,492,924)
13,040,695

1,753,672
39,419,188
(37,621,348)
3,551,512

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รายงานประจ� ำ ปี
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(14,215,743)
67,468,948
(16,298,428)
518,314,605

421,964,135
76,465,124
(17,069,431)
481,359,828

(113,091,616)
58,077,586
(16,304,645)
1,300,331,081

1,278,499,404
225,460,872
(132,310,520)
1,371,649,756

รวม

(หน่วย : บำท)

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
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24,927,429
22,197,250

11,461,568
7,454,856

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำนักงำน
10,729,545
17,221,216

ยำนพำหนะ
423,469,869
307,466,009

เครน
3,551,512
13,040,695

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

890,289,928
782,016,476

รวม

41

สินทรัพย์ทตี ่ ดิ ภาระค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทได้จดจำนองที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัทและของบริษัท ซึ่งมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
จำนวนเงิน 1,417.65 ล้ำนบำท และ 394.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (31 ธันวำคม 2562 : 1,279.30 ล้ำนบำท และ 233.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

รำคำทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั และบริษทั ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งได้คดิ ค่ำเสื่อมรำคำเต็มจำนวนแล้วแต่ยงั คงใช้งำนจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มีจำนวน 113.81 ล้ำนบำท และ 112.70 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (2562: 93.28 ล้ำนบำท และ 92.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

61,658,806
5,810,142
67,468,948

88,677,100
81,083,226

เครื่องมือและ
อุปกรณ์

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2563
ต้นทุนกำรบริกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
รวม

150,889,720
137,555,039

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร

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

176,583,185
195,998,185

ลำนคอนกรีต
สำหรับ
ให้บริกำร

(หน่วย : บำท)

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี 2562
ต้นทุนกำรบริกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
รวม

มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563

ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
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15. สัญญาเช่ า
15.1 สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ทีด� นิ
ราคาทุน
� มกราคม ����
โอนจากสิทธิการเช่า
โอนจากทีด� นิ อาคาร และ อุปกรณ์
รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที� 16
มาใช้ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
� มกราคม ���� – หลังปรับปรุง
เพิม� ขึน�
ลดลง
�� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคาสะสม
� มกราคม ����
โอนจากสิทธิการเช่า
โอนจากทีด� นิ อาคาร และ อุปกรณ์
� มกราคม ���� - หลังปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจ� าํ หน่าย
�� ธันวาคม ����
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
�� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี ����
ต้นทุนการบริการ

เครน

243,031,739
-

232,207,128

1,117,087,411
1,360,119,150
3,131,765
1,363,250,915

232,207,128
232,207,128

26,670,775
26,670,775
141,580,107
168,250,882

1,195,000,033

ฟอร์คลิฟท์

-

ยานพาหนะ

เครือ� งตกแต่ง
และเครื�อง
ใช้สาํ นักงาน

รวม

7,419,626

5,022,500

243,031,739
244,649,254

17,207,364
17,207,364
30,074,060
47,281,424

7,419,626
7,419,626

1,134,294,775
5,022,500 1,621,975,768
33,263,707
5,022,500 1,655,181,593

25,935,446
25,935,446
12,741,167
38,676,613

7,931,158
7,931,158

3,330,680
3,330,680
956,549
4,287,229

1,028,557
1,028,557
776,251
1,804,808

193,530,515

39,350,266

3,132,397

3,217,692 1,434,230,903

26,670,775
30,294,683
56,965,458
163,985,232
220,950,690

163,985,232
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ทีด� นิ
ราคาทุน
� มกราคม ����
โอนจากสิทธิการเช่า
โอนจากทีด� นิ อาคาร และ อุปกรณ์
รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที� 16
มาใช้ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
� มกราคม ���� - หลังปรับปรุง
เพิม� ขึน�
ลดลง
�� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคาสะสม
� มกราคม ����
โอนจากสิทธิการเช่า
โอนจากทีด� นิ อาคาร และ อุปกรณ์
� มกราคม ���� - หลังปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสะสมสําหรับส่วนที�
จําหน่าย
�� ธันวาคม ����
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
�� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี ����
ต้นทุนการบริการ

เครน

243,031,739
-

104,181,990

1,117,087,411
1,360,119,150
999,999
1,361,119,149

104,181,990
104,181,990

26,670,775
26,670,775
141,406,464

ฟอร์คลิฟท์

-

ยานพาหนะ

เครือ� งตกแต่ง
และเครื�อง
ใช้สาํ นักงาน

รวม

7,419,626

1,490,000

243,031,739
113,091,616

4,824,495
4,824,495
20,726,062
25,550,557

7,419,626
7,419,626

1,490,000
1,490,000

1,121,911,906
1,478,035,261
21,726,061
1,499,761,322

9,856,506
9,856,506
5,793,069

4,123,172

3,330,680
3,330,680
956,549

1,028,557
1,028,557
461,367

26,670,775
14,215,743
40,886,518
152,740,621

168,077,239

15,649,575

4,123,172

4,287,229

1,489,924

193,627,139

1,193,041,910

88,532,415

21,427,385

3,132,397

76

1,306,134,183

152,740,621

ในระหว่างปี 2558 บริษทั ทําสัญญาเช่าที�ดนิ แห่งหนึ� งเป็ น ระยะเวลา 30 ปี เพื�อปรับปรุงพื�นที�และให้เช่าช่วงแก่
บริษทั บางกอก บาร์จ เทอร์มนิ อล จํากัด เพื�อใช้ในการดําเนินงาน ในการทําสัญญาเช่าดังกล่าวบริษทั ต้องชําระ
ค่าสิทธิการเช่าให้แก่เจ้าของทีด� นิ เป็ นจํานวนเงินรวม 28.79 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2560 บริษทั ทําสัญญาเช่าทีด� นิ แห่งหนึ�งเป็ นระยะเวลา 20 ปี เพือ� ใช้ในการดําเนินงาน ในการทําสัญญา
เช่าดังกล่าวบริษทั ชําระค่าสิทธิการเช่าให้แก่เจ้าของทีด� นิ เป็ นจํานวนเงินรวม 200.00 ล้านบาท
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15.2 หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำสุทธิ มูลค่ำปจั จุบนั ของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ มีรำยละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวม
2563
2562
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
หัก ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
สุทธิ

1,259,269,260
(171,183,538)
1,088,085,722

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562

202,588 ,143 1,173,651 ,729
(44,447,522) (142,873,534)
158,140,621 1,030,778,195

120,722,227
(24,978,172)
95,744,055

กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ มีรำยละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวม
2563
2562
ครบกำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกำหนดหลังจำก 5 ปี
รวม
หัก ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินในอนำคตของ
สัญญำเช่ำ
สุทธิ

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562

204,152 ,209
440,454,838
912,243,732
1,556,850,779

51,859,585 173,280,583
168,361,816 380,915 ,708
912,243,732
220,221,401 1,466,440,023

29,394,416
102,117,577
131,511,993

(297,581,519)
1,259,269,260

(17,633,258) (292,788,294)
202,588 ,143 1,173,651 ,729

(10,789,766)
120,722,227

กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ต้นทุนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำจำนวน 47.48 ล้ำนบำท และ 32.96 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ (ปี 2562 : 9.26 ล้ำนบำท และ 5.61 ล้ำนบำท)
กำรชำระค่ำเช่ำทีไ่ ม่ได้รบั รูเ้ ป็ นหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
กลุ่มบริษัทเลือกไม่รบั รู้หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำระยะสัน้ (สัญญำเช่ำที่มรี ะยะเวลำสัญญำไม่เกิน
12 เดือ น) หรือ สัญ ญำเช่ ำ ซึ่ง สิน ทรัพ ย์มีมูล ค่ ำ ต่ ำ กำรจ่ ำ ยช ำระภำยใต้ส ัญ ญำเช่ ำ ดัง กล่ ำ วถือ เป็ น ค่ ำ ใช้จ่ ำ ย
แบบเส้นตรง นอกจำกนี้ค่ำเช่ำผันแปรบำงรำยกำรไม่ได้รบั อนุ ญำตให้รบั รูเ้ ป็ นหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำและจะบันทึก
เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้

44
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ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับสัญญำเช่ำดังกล่ำวทีไ่ ม่ได้รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ มีดงั นี้

งบกำรเงินรวม
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับสัญญำเช่ำระยะสัน้
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับสัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่ำต่ำ
รวม

6,397,098
947,028
7,344,126

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษทั
2,356,098
539,900
2,895,998

16. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ

งบกำรเงินรวม

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษทั

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
เพิม่ ขึน้
31 ธันวำคม 2562
เพิม่ ขึน้
31 ธันวำคม 2563

17,202,050
584,100
17,786,150
299,430
18,085,580

16,576,230
16,576,230
16,576,230

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2563

(4,083,180)
(1,734,499)
(5,817,679)
(1,744,649)
(7,562,328)

(3,973,577)
(1,657,602)
(5,631,179)
(1,657,670)
(7,288,849)

มูลค่ำสุทธิ ทำงบัญชี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563

11,968,471
10,523,252

10,945,051
9,287,381

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี 2562
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

1,734,499

1,657,602

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี 2563
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

1,744,649

1,657,670
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17. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินมัดจำค่ำเช่ำ
อื่นๆ
รวม

46,001,640
261,000
46,262,640

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

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
46,001,640
75,000
46,076,640

43,158,110
75,000
43,233,110

18. เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
รวม

80,000,000
80,000,000

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

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
80,000,000
80,000,000

80,000,000
80,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำร จำนวน 10.00 ล้ำนบำท และ 30.00
ล้ำนบำท ตำมลำดับ (2562 : 10.00 ล้ำนบำท และ 20.00 ล้ำนบำท) วงเงินเบิกเกินบัญชีดงั กล่ำวมีอตั รำดอกเบีย้ MOR
ต่ อปี และค้ำประกันโดยจดจำนองเครื่องจักรของบริษัทและกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิง่ ปลูก สร้ำงของบริษัท ย่ อ ย
ตำมลำดับ (หมำยเหตุ 14)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 บริษัท มีวงเงิน กู้ร ะยะสัน้ จำกสถำบัน กำรเงิน หลำยแห่ง จ ำนวนรวม 125.00 ล้ำ นบำท
โดยมีอตั รำดอกเบีย้ ร้อยละ PRIME-1.50 ต่อปี และ MLR-1.25 ต่อปี ซึง่ ค้ำประกันโดยเงินฝำกออมทรัพย์และเครื่องจักร
ของบริษทั (หมำยเหตุ 11 และ 14)
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19. เงิ นกู้ยืมระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยำว ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หัก ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุทธิ

790,869,297 781,756,806
(114,797,615) (423,607,510)
676,071,682 358,149,296

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
209,853,297
(42,014,615)
167,838,682

169,273,806
(26,948,510)
142,325,296

กำรเปลีย่ นแปลงในบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวมีรำยละเอียด ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิม่ เติม
จ่ำยคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือสิน้ ปี

781,756,806 903,121,520
82,770,400 164,090,400
(73,657,909) (285,455,114)
790,869,297 781,756,806

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
169,273,806
82,770,400
(42,190,909)
209,853,297

228,771,520
164,090,400
(223,588,114)
169,273,806

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยมื ระยะยำวจำนวนรวม 320.80 ล้ำนบำท และ 750.00
ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพื่อซือ้ ทีด่ นิ ก่อสร้ำงท่ำเรือและลำนคอนกรีตสำหรับให้บริกำร เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบีย้
ตำมอัตรำตลำด ซึ่งมีค้ำประกัน ด้วยกำรจดจำนองที่ดิน และเครื่องจักรของบริษัท และที่ดินพร้อมสิง่ ปลูก สร้ำงของ
บริษทั ย่อย เป็ นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (หมำยเหตุ 14)
กลุ่ ม บริษั ท และบริษัท ได้ ร ับ กำรผ่ อ นผัน กำรช ำระคืน เงิน ต้ น เป็ น ระยะเวลำ 3-6 งวด ตัง้ แต่ เ ดือ นเมษำยน ถึง
ตุลำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทั มีวงเงินสินเชื่อซึง่ ยังมิได้เบิกใช้เพื่อก่อสร้ำงลำนคอนกรีตสำหรับให้บริกำร
เป็ นจำนวนเงิน 87.53 ล้ำนบำท และ 24.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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20. หนี้ สินตำมภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
งบกำรเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562

งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

17,477,315

13,414,822

14,744,009

12,206,746

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

4,198,581

4,387,634

2,537,263

3,841,745

กลุ่ ม บริษัท มีภ ำระผูก พัน ตำมข้อ ก ำหนดของพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในกำรให้ผ ลประโยชน์
เมื่อเกษียณแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน
กลุ่มบริษทั มีรำยกำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำน สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนปจั จุบนั ทีร่ บั รูเ้ พิม่ เติมในกำไรหรือขำดทุน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนบริกำรในอดีตสำหรับภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

13,414,822
3,744,549
454,032
(136,088)
17,477,315

7,124,160
2,542,447
356,613
1,488,574
3,106,538
(1,203,510)
13,414,822

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
12,206,746
2,132,918
404,345
14,744,009

6,461,973
2,089,011
332,576
1,420,158
3,106,538
(1,203,510)
12,206,746
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อ สมมติฐ านหลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย ณ วัน ที่ร ายงาน (แสดงโดยวิธีถัว เฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เกษียณอายุ
จานวนพนักงาน
ตารางมรณะ

ร้อยละ 1.94 – 3.29 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 – 6.00 ต่อปี
ร้อยละ 1.91 – 28.65 ต่อปี
60 ปี
475 คน
อัตรามรณะปี 2560

2562
ร้อยละ 3.19 – 3.29 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 – 6.00 ต่อปี
ร้อยละ 1.91 – 28.65 ต่อปี
60 ปี
406 คน
อัตรามรณะปี 2560

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2563
2562
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 3.19 ต่อปี
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ร้อยละ 4.78 – 28.65 ต่อปี
60 ปี
337 คน
อัตรามรณะปี 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ี
กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ผลกระทบภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2563
2562
2563
2562
อัตราคิดลด (เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ต่อปี ) (330,434)
อัตราคิดลด (เปลีย่ นแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี )
382,077
การเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต (เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ต่อปี )
546,559
การเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต (เปลีย่ นแปลง
ลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี )
(459,785)

(278,716)
324,014

(198,128)
223,552

(220,817)
254,095

930,953

366,867

757,559

(659,404)

(309,688)

(539,828)
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เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 สภำนิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชำติได้ประกำศพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ในรำชกิจจำนุ เบกษำ ซึง่ ให้สทิ ธิแก่ลูกจ้ำงทีท่ ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขน้ึ ไป ได้รบั ค่ำชดเชยเมื่อออกจำกงำนไม่น้อย
กว่ำจำนวนค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กฎหมำยฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 และส่งผล
ให้ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนรวมถึงต้นทุนบริกำรในอดีตเพิม่ ขึน้ ทีต่ ้องรับรูใ้ นงบกำไรขำดทุน ปี 2562 จำนวน
1.42 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและ 1.49 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
21. ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ค่ำสิทธิค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ต้นทุนบริกำรค้ำงจ่ำย
ภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำยค้ำงจ่ำย
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
อื่นๆ
รวม

28,273,356
3,569,303
4,359,424
6,096,740
42,298,823

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

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
13,824,277
2,441,508
3,610,537
3,883,691
23,760,013

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

22. หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ภำษีขำยยังไม่ถงึ กำหนด
ภำษีขำย
อื่นๆ
รวม

5,231,600
10,835,228
1,710,906
1,150,213
18,927,947

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

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
5,208,900
9,238,939
1,477,985
180,577
16,106,401

19,358,900
14,025,193
1,259,888
1,244,273
35,888,254
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23. ภำษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หน่วย : บำท)

1 มกรำคม
2563
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกประมำณกำรหนี้สนิ ตำมภำระผูกพันสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
จำกขำดทุนทำงภำษีของบริษทั ย่อยยกมำไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ นรำยได้ (ค่ำใช้จำ่ ย)
กำไรหรือ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวำคม
2563

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

1,094,553
(542,226)
552,327

-

3,777,517
4,127,265
7,904,782

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำ
สินทรัพย์ทำงภำษีเงินได้

(17,084,599)

164,927

-

(16,919,672)

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(9,732,144)

717,254

-

(9,014,890)
(หน่วย : บำท)

1 มกรำคม
2562
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกประมำณกำรหนี้สนิ ตำมภำระผูกพันสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
จำกขำดทุนทำงภำษีของบริษทั ย่อยยกมำไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ นรำยได้ (ค่ำใช้จำ่ ย)
กำไรหรือ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

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

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

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำ
สินทรัพย์ทำงภำษีเงินได้

(13,848,711)

(3,235,888)

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(6,895,478)

(3,457,974)

621,308
621,308

621,308

31 ธันวำคม
2562

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

(17,084,599)
(9,732,144)
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(หน่วย : บำท)

1 มกรำคม
2563
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกประมำณกำรหนี้สนิ ตำมภำระผูกพันสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
บันทึกเป็ นรำยได้ (ค่ำใช้จำ่ ย)
กำไรหรือ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวำคม
2563

2,441,349

507,453

-

2,948,802

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำ
สินทรัพย์ทำงภำษีเงินได้

(10,394,252)

2,377,418

-

(8,016,834)

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(7,952,903)

2,884,871

-

(5,068,032)

(หน่วย : บำท)

1 มกรำคม
2562
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกประมำณกำรหนี้สนิ ตำมภำระผูกพันสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
บันทึกเป็ นรำยได้ (ค่ำใช้จำ่ ย)
กำไรหรือ
กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

1,292,395

527,646

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำ
สินทรัพย์ทำงภำษีเงินได้

(10,227,161)

(167,091)

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(8,934,766)

360,555

621,308

621,308

31 ธันวำคม
2562

2,441,349

(10,394,252)
(7,952,903)

ภาษีเงินได้ทรี ่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั
ผลประโยชน์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
ร่ บั รูเ้ มื่อเริม่ แรกและทีก่ ลับรำยกำร
ผลประโยชน์ภำษีเงินได้ (ภำษีเงินได้)

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562

3,211,043

4,598,013

288,493

2,171,359

(717,254)
2,493,789

3,457,974
8,055,987

(2,884,871)
(2,596,378)

(360,555)
1,810,804
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การกระทบยอดเพือหาอั
� ตราภาษีทแท้
ี � จริง
งบการเงินรวม

กําไรทางบัญชีกอ่ นภาษี
อัตราภาษีเงินได้ (ร้อยละ)
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี
ผลกระทบ
ค่าใช้จ่ายทีไ� ม่สามารถหักภาษี
การตัดรายการระหว่างกัน
ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าใช้จ่ายทีม� สี ทิ ธิ �
นํ ามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิม� เติม
กําไรจากกิจการได้รบั ส่งเสริมการลงทุนทีไ� ด้รบั
ยกเว้น
ขาดทุนทางภาษีของบริษทั ย่อย
จํานวนภาษีของผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไ� ม่รบั รู้
เป็ นสินทรัพย์
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2563
2562

2563

2562

63,270,851
20
12,654,170

117,095,266
20
23,419,053

36,924,685
20
7,384,937

83,198,203
20
16,639,641

2,436,175
(326,805)

3,331,696
397,511

1,608,339
-

1,217,751
-

(28,433)

(1,107,279)

(11,163)

(1,106,936)

(12,276,399)
-

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

(11,578,491)
-

(14,939,652)
-

35,081
2,493,789

1,477,987
8,055,987

(2,596,378)

1,810,804

24. ทุนเรือนหุ้น
ในทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ���� เมือ� วันที� �� กรกฎาคม 2563 ทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ิ ดังนี�
24.1 อนุ มตั กิ ารลดทุ นจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 23.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํา นวน 328,899,701.00
บาท เป็ น ทุ นจดทะเบียนจํานวน 328,899,677.50 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจํานวน 47 หุน้ มูลค่าที�ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท
24.2 อนุ ม ัติ ก ารเพิ�ม ทุน จดทะเบีย นของบริษัท จํา นวน 182,159,973.00 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จํ า นวน
328,899,677.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 511,059,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม� ทุนจํานวน
364,319,946 หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีไ� ด้รบั
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอืน� ใดทีจ� าํ เป็ นและเกีย� วข้องกับ
การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ�มทุ น ดัง กล่ า ว บริษัท ได้ดําเนิ น การจดทะเบียนเพิ�มทุน ต่ อ กรมพัฒ นาธุร กิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวันที� 10 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็ตามบริษทั ยังไม่มกี ารเรียกชําระค่า หุ้นเพิม� ทุน
ดังกล่าว
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25. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ไม่มกี ำรคำนวณกำไรต่อหุน้ ปรับลด เนื่องจำกรำคำกำรใช้สทิ ธิแปลงใบสำคัญกำรใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สูงกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของหุน้ สำมัญตำมรำคำตลำด
26. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญ ญัต ิข องพระรำชบัญ ญัต บิ ริษ ัท มหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษ ัท ต้อ งจัด สรรทุน สำรองอย่ำ งน้อ ย
ร้อ ยละ 5 ของก ำไรสุท ธิป ระจำปี หลัง หัก ขำดทุน สะสมยกมำ (ถ้ำ มี) จนกว่ำ ทุน สำรองดัง กล่ำ วจะมีจำนวน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองกฎหมำยนี้จะนำไปจ่ำยปนั ผลไม่ได้
27. เงิ นปันผลจ่ำย
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 คณะกรรมกำรมีมติจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำง
กำลจำกก ำไรส ำหรับ ปี ส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 ในอัต รำหุ้น ละ 0.07 บำท เป็ น จ ำนวนเงิน ป นั ผลทัง้ สิ้น
42.50 ล้ำนบำท โดยบริษทั จ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวแล้วในวันที่ 29 เมษำยน 2563
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุ มตั ิจ่ำยเงินปนั ผลจำก
กำไรสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ในอัตรำหุน้ ละ 0.10 บำท สำหรับ 460,00,000 หุ้นสำมัญ รวมเป็ นเงิน
ปนั ผลทัง้ สิน้ 46.00 ล้ำนบำท โดยบริษทั จ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวแล้วในวันที่ 21 พฤษภำคม 2562
ในกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติให้จ่ำยปนั ผลระหว่ำงกำล
ในอัตรำหุน้ ละ 0.055 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ปนั ผล
หุน้ ปนั ผล
ั
(ในอัตรำ 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนผล)
เงินสดปนั ผล
รวม

บำทต่อหุน้
0.050
0.005
0.055

จำนวนหุน้
(ล้ำนหุน้ )
55.20
55.20
55.20

จำนวน
(ล้ำนบำท)
27.60
2.76
30.36

28. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่ ม บริ ษั ท และพนั ก งำนของกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ เ ข้ำ ร่ ว มเป็ น สมำชิก กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชีพ ซึ่ ง จดทะเบีย นแล้ ว
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัท
จ่ำยสมทบ และจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณีท่อี อกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนดังกล่ำว ในระหว่ำงปี 2563
กลุ่ม บริษัท และบริษัท ได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน เป็ นจำนวนเงิน 3.18 ล้ำนบำท และ 2.63
ล้ำนบำท ตำมลำดับ (2562 : 3.34 ล้ำนบำท และ 2.85 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
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29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่นื
ของพนักงำน
ค่ำระวำงและขนถ่ำยสินค้ำ
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเช่ำพืน้ ทีท่ ่ำเรือ
ค่ำเช่ำรถเครน
ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง
ค่ำบริกำรซ่อมล้ำงตูค้ อนเทนเนอร์
ค่ำประกันภัย
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
อื่นๆ
รวม

207,029,931 231,708,373
560,725,591 631,266,550
265,534,935 127,960,383
6,454,979 160,555,603
1,563,256
14,974,750
25,758,867
39,808,576
40,742,599
48,354,576
6,760,832
8,147,648
16,579,261
22,257,300
28,794,536
33,522,081
66,392,960
74,462,738
1,226,337,747 1,393,018,578

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
2563
2562
148,653,206
262,132,579
221,867,239
2,356,098
1,184,256
17,890,308
4,768,405
10,976,728
23,477,838
50,107,453
743,414,110

171,947,162
446,340,393
89,936,036
154,020,103
8,768,900
27,172,791
6,091,128
15,136,963
29,856,686
58,273,901
1,007,544,063

30. รำยได้
กลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือเชิงพำณิชย์ และบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ครบวงจร ทัง้ นี้ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั สำมำรถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ
30.1 ธุรกิจท่ำเทียบเรือเชิงพำณิชย์ครบวงจร
กำรให้บริกำรของธุรกิจท่ำเทียบเรือเชิงพำณิชย์สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทย่อย ดังนี้
30.1.1 บริกำรเทียบเรือขนสินค้ำตูค้ อนเทนเนอร์
กลุ่มบริษัท ให้บริกำรเทียบท่ำได้ทงั ้ สำหรับเรือขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศหรือเรือฟี ดเดอร์ และ
ั่
สำหรับเรือขนสินค้ำชำยฝงภำยในประเทศหรื
อเรือบำร์จ ซึ่งใช้ขนส่งสินค้ำระหว่ำงกลุ่มบริษัทและ
ท่ำเรืออื่นๆ
30.1.2 บริกำรบรรจุสนิ ค้ำเข้ำ ถ่ำยสินค้ำออกจำกตูค้ อนเทนเนอร์/
กลุ่ ม บริษัท ให้บริก ำรสำหรับกำรรับ สินค้ำจำกผู้ส่ง ออกสิน ค้ำ มำบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ท่ี ท่ำเรือ
สหไทย เพื่อเตรียมยกขึน้ เรือขนสินค้ำสำหรับผูส้ ง่ ออกสินค้ำทีไ่ ม่มฝี ำ่ ยบรรจุสนิ ค้ำเข้ำตูค้ อนเทนเนอร์
เป็ นของตัวเอง โดยจะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกผู้ส่งออกสินค้ำหรือตัวแทนของผู้ส่งออก นอกจำกนี้
กลุ่มบริษัทยังมีบริกำรสำหรับผูน้ ำเข้ำสินค้ำ โดยเป็ นบริกำรในกำรเปิ ดตู้คอนเทนเนอร์ท่ีนำมำส่งที่
ท่ำเรือของกลุ่มบริษทั เพื่อนำสินค้ำออกมำจำกตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อจัดเตรียมให้ผนู้ ำเข้ำมำรับสินค้ำ
55
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30.1.3 บริกำรซ่อมบำรุงตูค้ อนเทนเนอร์
กลุ่มเป็ นกำรให้บริกำรล้ำงทำควำมสะอำดและซ่อมแซมตูค้ อนเทนเนอร์เพื่อนำกลับมำใช้ในกำรบรรจุ
สินค้ำเพื่อส่งออก
30.2 ธุรกิจขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทำงบก
กลุ่มบริษัทให้บริกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในบริเวณท่ำเรือแหลมฉบังระหว่ำงโรงงำนหรือโกดังสินค้ำของ
ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้ำและท่ำเรือสหไทย นอกจำกนี้กลุ่มบริษทั ให้บริกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปกลับท่ำเรือ
แหลมฉบังผ่ำนทำงรถบรรทุก
30.3 ธุรกิจให้บริกำรพืน้ ทีเ่ ก็บตูค้ อนเทนเนอร์และคลังสินค้ำ
กลุ่มบริษัทมีกำรให้บริกำรลำนพื้นที่จดั เก็บตู้คอนเทนเนอร์ในเขตปลอดอำกร และคลังเก็บสินค้ำปกติ โดย
ให้บริกำรจัดเก็บสินค้ำทัวไปส
่ ำหรับผูท้ ม่ี ำขอเช่ำคลังสินค้ำของบริษทั เพื่อใช้เก็บสินค้ำทัวไป
่ หรือสำหรับใช้
เก็บสินค้ำเพื่อเป็ นศูนย์กระจำยสินค้ำ
30.4 ธุรกิจบริกำรทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่น ๆ ประกอบด้วย
30.4.1

กำรให้บริกำรเป็ นตัวแทนของผูส้ ่งสินค้ำ โดยบริษั ททำหน้ำทีเ่ ป็ นตัวกลำงในกำรจัดหำตำรำงเวลำ
สำหรับกำรขนส่งสินค้ำทีเ่ หมำะสมแก่ช่วงเวลำกำรขนส่งสินค้ำของผูส้ ง่ ออกสินค้ำ

30.4.2

กำรให้เช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน เพื่อเป็ นสำนักงำนในกำรปฏิบตั งิ ำนภำยในท่ำเรือของบริษทั

กลุ่มบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลกำรจำแนกประเภทของรำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ
เชิงพำณิชย์ในหมำยเหตุเรื่องส่วนงำนดำเนินงำน (หมำยเหตุ 31)
31. ส่วนงำนดำเนิ นงำน
บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงำนดำเนินงำน โดยมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินได้กำหนดให้บริษัทต้องระบุส่วนงำนดำเนินงำนโดยอ้ำงอิงจำกรำยงำนภำยในของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวได้รบั กำรสอบทำนโดยผูม้ อี ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนเป็ นประจำเพื่อกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่วนงำน ทัง้ นี้ ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำบริษัทให้บริกำรท่ำเรือครบวงจรแก่
ลูกค้ำ ได้แก่ ธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือเชิงพำณิชย์ บริกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทำงบก บริกำรจัดเก็บตู้คอนเทน
เนอร์และคลังสินค้ำ และบริกำรเกีย่ วเนื่องอื่นๆ
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279.69
279.69

279.69

43.80
14.12
57.92

57.92

67.32
35.88
103.20

103.20

22.13
15.00
37.13

37.13

23.87
30.05
53.92

53.92

(41.41)
(252.17)
(293.58)

(293.58)

(43.13)
(214.69)
(257.82)

(257.82)

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2563
2562

24.52
1,322.71
1,347.23

1,347.23
(1,014.72)
332.51

2563

รวม
2562
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280.47
2,058.41
585.85
2,924.73
1,438.40

127.96
46.28
109.04

48.06
1,480.65
1,528.71

1,528.71
(1,161.34)
367.37

ลูกค้ำรำยใหญ่
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 รำยได้จำกลูกค้ำหลักซึง่ เป็ นบริษทั สำยกำรเรือเอกชน จำนวนเงินรวม 260.90 ล้ำนบำท และ 254.39 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ

209.61
1,805.31
1,819.14
3,834.06
2,329.45

493.30
493.30

493.30

บริกำรเกีย่ วเนื่องอื่นๆ
2563
2562

ลูกหนี้กำรค้ำ
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อ่นื

1,349.72
1,349.72

1,349.72

จัดเก็บตูค้ อนเทนเนอร์
และคลังสินค้ำ
2563
2562

265.53
67.40
60.78

1,052.46
1,052.46

1,052.46

บริกำรขนส่งตูค้ อนเทน
เนอร์ทำงบก
2563
2562

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิ สำหรับปี

รำยได้แยกตำมกำรรับรูร้ ำยได้
ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง
ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
รวม

รำยได้จำกกำรบริ กำร
ต้นทุนบริกำร
กำไรขัน้ ต้น

บริกำรท่ำเทียบเรือ
เชิงพำณิชย์
2563
2562

งบกำรเงินรวม

บริษทั มีกำรจัดกลุ่มส่วนงำนทีร่ ำยงำนตำมประเภทของรำยได้จำกกำรให้บริกำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ดังนี้
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32. สิ ทธิ พิเศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน
กลุ่ ม บริษัท ได้ร ับ สิท ธิพิเ ศษส่ง เสริม กำรลงทุ น จำกคณะกรรมกำรส่ง เสริม กำรลงทุ น ตำมบัต รส่ง เสริม กำรลงทุ น
ตำมพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 (ค.ศ.1977) ดังนี้
เลขที่
59-0101-0-00-1-0
59-1642-0-00-1-0

ลงวันที่

กิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม

วันทีเ่ ริม่ มีรำยได้

19 มกรำคม 2559 ให้บริกำรท่ำเทียบเรือพำณิชย์ 19 มกรำคม 2559
15 ธันวำคม 2559 ให้บริกำรท่ำเทียบเรือพำณิชย์ 15 พฤศจิกำยน 2559

วันทีส่ น้ิ สุดกำรได้สทิ ธิ
ประโยชน์
18 มกรำคม 2567
14 พฤศจิกำยน 2567

กลุ่มบริษทั ได้รบั สิทธิและประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
-

ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ

-

ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริม เป็ นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 192.50 ล้ำนบำท และ 447.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีกำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนัน้

-

ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริม ซึ่งได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลไปรวมคำนวณ
ภำษีเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำทีผ่ ไู้ ด้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

เนื่องจำกเป็ น กลุ่มบริษัทที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน กลุ่ม บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำงๆ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
ตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ ป.14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2541 บริษทั ต้องแสดง
ยอดรำยได้แยกเป็ นส่วนทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม และไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 2562 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
กิจกำรทีไ่ ด้รบั
กิจกำรทีไ่ ม่ได้รบั
กำรส่งเสริม
กำรส่งเสริม
รวม
2563
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
847,147,662
500,084,933
1,347,232,595
รำยได้อ่นื
1,135,010
11,573,655
12,708,665
รวม
848,282,672
511,658,588
1,359,941,260
2562
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้อ่นื
รวม

1,200,319,545
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
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(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
กิจกำรทีไ่ ด้รบั
กิจกำรทีไ่ ม่ได้รบั
กำรส่งเสริม
กำรส่งเสริม

รวม

2563
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้อ่นื
รวม

719,562,680
1,135,010
720,697,690

84,285,411
17,340,419
101,625,830

803,848,091
18,475,429
822,323,520

2562
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้อ่นื
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

33. กำรปรับกระทบยอดหนี้ สินที่เกิ ดขึน้ จำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
กำรเปลี่ยนแปลงในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 กำหนดให้กลุ่มบริษทั
ต้ อ งเปิ ด เผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กำรเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิน ที่เ กิ ด จำกกิจ กรรมจัด หำเงิ น กลุ่ ม บริ ษั ท จัด ประเภท
กำรเปลี่ยนแปลงเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จำกกระแสเงินสดและกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ ใช่กระแสเงินสดพร้อม
หมวดย่อยเพิม่ เติมตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7
กำรเปลีย่ นแปลงต่อหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกิจกรรมจัดหำเงินของกลุ่มบริษทั มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม
หนี้สนิ
สัญญำเช่ำ
1 มกรำคม 2563

เงินกูย้ มื
ระยะสัน้

เงินกูย้ มื
ระยะยำว

รวม

202,588,143

122,465,292

781,756,806

1,106,810,241

(145,467,555)
-

(332,465,292)
320,000,000

(73,657,909)
82,770,400

(551,590,756)
402,770,400

รำยกำรที่เกิ ดขึ้นจำกกระแสเงิ นสด
กำรจ่ำยคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำเพิม่ ขึน้ จำกกำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
กำรได้มำ

1,186,559,887
15,588,785

31 ธันวำคม 2563

1,259,269,260

110,000,000

790,869,297

1,186,559,887
15,588,785
2,160,138,557
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หนี้สนิ
สัญญำเช่ำ
1 มกรำคม 2562
รำยกำรที่เกิ ดขึ้นจำกกระแสเงิ นสด
กำรจ่ำยคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
กำรได้มำ
31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื
ระยะ
ระยะสัน้
ยำว
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(หน่วย : บำท)

รวม

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

-

-

122,465,292

4,906,939

781,756,806

1,106,810,241

กำรเปลีย่ นแปลงต่อหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกิจกรรมจัดหำเงินของบริษทั มีดงั นี้
หนี้สนิ
สัญญำเช่ำ
1 มกรำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื
ระยะ
ระยะสัน้
ยำว

(หน่วย : บำท)

รวม

120,722,227

95,000,000

169,273,806

384,996,033

(125,356,537)
-

(335,000,000)
320,000,000

(42,190,909)
82,770,400

(502,547,446)
402,770,400

รำยกำรที่เกิ ดขึ้นจำกกระแสเงิ นสด
กำรจ่ำยคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำเพิม่ ขึน้ จำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
กำรได้มำ

1,162,697,254
15,588,785

-

31 ธันวำคม 2563

1,173,651,729

80,000,000

209,853,297

1,162,697,254
15,588,785
1,463,505,026
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื
ระยะ
ระยะสัน้
ยำว

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

หนี้สนิ
สัญญำเช่ำ
1 มกรำคม 2562
รำยกำรที่เกิ ดขึ้นจำกกระแสเงิ นสด
กำรจ่ำยคืน
เงินสดรับ
รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงิ นสด
ปรับปรุงรำยกำร
กำรได้มำ
31 ธันวำคม 2562

(11,254,909)
4,906,939
120,722,227

95,000,000

169,273,806

(11,254,909)
4,906,939
384,996,033
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34. เครือ่ งมือทำงกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีม่ คี วำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบีย้
ดังนี้
ควำมเสีย่ งจำกกำรให้สนิ เชื่อ
ควำมเสี่ยงด้ำนสิน เชื่อ เกิด จำกกำรที่คู่สญ
ั ญำไม่สำมำรถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบ ัติตำมข้อ ตกลงที่ให้ไว้กบั บริษัท
บริษทั ได้มนี โยบำยในกำรป้องกันควำมเสีย่ งนี้โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของคู่คำ้ กำหนดเงื่อนไขกำรชำระเงิน
ให้รดั กุม และจำกัดกำรอนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อ บริษัทวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุ
สำหรับลูกหนี้ทงั ้ หมด โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้มขี อ้ บ่งชีห้ รือเกิดเหตุกำรณ์ดำ้ นเครดิตขึน้ ก่อน
ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับอัตรำดอกเบีย้ นี้เกิดขึน้ จำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำดอกเบีย้ ในตลำดในอนำคต กำรเปลีย่ นแปลง
ดัง กล่ ำ วจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลกำรด ำเนิ น งำนและกระแสเงิน สดของบริษัท ทั ้ง นี้ บริษัท มีค วำมเสี่ย งเกี่ย วกับ
อัตรำดอกเบี้ยเนื่องจำกมีเงินฝำกกับธนำคำร เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินกู้ยืมจำกธนำคำร และหนี้สนิ
ตำมสัญญำเช่ำ
(หน่วย : ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตำมอัตรำตลำด
1 ปี หรือ มำกกว่ำ 1 ปี
มำกกว่ำ
น้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
เงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ กำจัดในกำรใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

133.67
15.61

-

-

80.00
114.80

484.84

191.23

งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
1 ปี หรือ มำกกว่ำ 1 ปี
มำกกว่ำ
น้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
12.48
30.00
171.18
-

342.57
-

745.52
-

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี )

133.67
15.61

อัตรำตลำด
อัตรำตลำด

12.48
80.00
30.00
1,259.27
790.87

5.00%
อัตรำตลำด
5.50%
อัตรำคงที่
อัตรำตลำด

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
อัตรำดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตำมอัตรำตลำด
อัตรำดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
1 ปี หรือ
มำกกว่ำ 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี หรือ มำกกว่ำ 1 ปี
มำกกว่ำ
น้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
น้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
เงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี )

113.87
10.00

-

-

-

-

-

113.87
10.00

อัตรำตลำด
อัตรำตลำด

80.00
42.01

156.75

11.09

72.48
142.87
-

285.26
-

745.52
-

72.48
80.00
1,173.65
209.85

5.00-5.50%
อัตรำตลำด
5.50%
อัตรำคงที่
อัตรำตลำด
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีม่ คี วำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบีย้ มีดงั นี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตำมอัตรำตลำด
1 ปี หรือ มำกกว่ำ 1 ปี
มำกกว่ำ
น้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
เงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ กำจัดในกำรใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
1 ปี หรือ
มำกกว่ำ 1 ปี
มำกกว่ำ
น้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี )

108.58
10.60

-

-

-

-

-

108.58
10.60

อัตรำตลำด
อัตรำตลำด

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%
อัตรำตลำด
5.50%
อัตรำคงที่
อัตรำตลำด

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
อัตรำดอกเบี้ยปรับขึน้ ลงตำมอัตรำตลำด
อัตรำดอกเบี้ยคงทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
1 ปี หรือ
มำกกว่ำ 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี หรือ มำกกว่ำ 1 ปี
มำกกว่ำ
น้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
น้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี
รวม
เงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

87.14
10.00

-

80.00
26.95

101.29

41.03

อัตรำดอกเบี้ย
ถัวเฉลีย่
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

87.14
10.00

อัตรำตลำด
อัตรำตลำด

72.48
15.00
24.98
-

95.74
-

-

72.48
80.00
15.00
120.72
169.27

0.00-5.50%
อัตรำตลำด
5.50%
อัตรำคงที่
อัตรำตลำด

มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ข้อสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินของบริษทั มีดงั นี้
- สินทรัพย์ทำงกำรเงิน แสดงในมูลค่ำยุตธิ รรมโดยประมำณ
บริษัทแสดงมูลค่ำยุติธรรมระดับ 1 สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัวครำว
่
และลูกหนี้กำรค้ำ
- หนี้สนิ ทำงกำรเงิน รำคำตำมบัญชีมมี ูลค่ำใกล้เคียงกับรำคำยุตธิ รรม เนื่องจำกหนี้สนิ ดังกล่ำวจะครบกำหนดใน
ระยะเวลำอันใกล้
บริษทั แสดงมูลค่ำยุตธิ รรมระดับ 1 สำหรับหนี้สนิ ทำงกำรเงิน ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
บริษัทแสดงมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 สำหรับหนี้สนิ ทำงกำรเงินด้วยวิธีคดิ ลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้กระแสเงินสดตำม
สัญญำและอัตรำคิดลดที่เกี่ยวข้องกับตลำด ได้แก่ หนี้ สนิ ตำมสัญญำเช่ำ และหนี้สนิ ตำมภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน
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35. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมกำรมีมติ ดังนี้
- อนุ ม ัติ ก ำรลดทุ น จดทะเบีย นของบริษั ท จ ำนวน 182,159,973.00 บำท จำกทุ น จดทะเบีย นเดิม จ ำนวน
511,059,650.50 บำท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นจ ำนวน 328,899,677.50 บำท โดยกำรตัด หุ้น สำมัญ ที่ย ัง ไม่ ไ ด้
ออกจำหน่ำยของบริษทั ฯ จำนวน 364,319,946 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
- อนุ มตั กิ ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บำท
จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 328,899,677.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 511,059,650.50 บำท โดย
กำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 364,319,946 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
- อนุ ม ัติก ำรจัด สรรหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท แบบมอบอ ำนำจทัว่ ไป (General Mandate) จ ำนวนไม่ เ กิน
364,319,946 หุน้ มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
- อนุ ม ัติจ่ ำ ยเงิน ป นั ผลจำกก ำไรสำหรับ ปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 ในอัต รำหุ้น ละ 0.035 บำท สำหรับ
607,199,912 หุน้ สำมัญ รวมเป็ นเงินปนั ผลทัง้ สิน้ 21.25 ล้ำนบำท โดยบริษทั จะจ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวในวันที่
19 พฤษภำคม 2564
อย่ำงไรก็ตำม มติดงั กล่ำวต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ ถัดไป
36. กำรอนุมตั ิ งบกำรเงิ น
งบกำรเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564

63

บริิษััท สหไทย เทอร์์มิินอล จำำ�กััด (มหาชน)
SAHATHAI TERMINAL PUBLIC LIMITED COMPANY
51/1 หมู่่� 3 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก
อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130 ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2386 8000 ต่่อ 1888 โทรสาร : +66(0) 2386 8008
http://sahathaiterminal.com

