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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ เพิ่มข้ อมูลไตรมาส 12 ปี 2555
บริ ษัทฯ มีทรัพย์สนิ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจที่หกั ค่าเสื่อมราคา โดยวิธีคานวณแบบเส้ นตรงตาม
อายุการใช้ งานโดยประมาณของทรัพย์สินเป็ นระยะเวลา 5 - 30 ปี ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของทรัพย์สิน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 25534 และ 31 30 มีนาคมมิถนุ ายน 2555ธันวาคม 2554 ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ มีมลู ค่าทางบัญชี
สุทธิจานวน 353 351.7 ล้ านบาท และ 347.91.652.97 ล้ านบาท ตามลาดับ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ
5.1.1 อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร*
โรงงาน 1 แห่ง และอาคารสานักงาน 3
ชัน้ ที่ตงั ้ : 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล
ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
5.1.2 เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5.1.3 เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สานักงาน
5.1.4 ยานพาหนะ
5.1.5 ระบบสาธารณูปโภค
5.1.6 อะไหล่เครื่ องจักร
5.1.6 7 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
ลักษณะ
(ล้ านบาท)
กรรมสิทธิ์
ณ 31
ณ 30
ธ.ค. 2554 มิ.ย. 2555

ภาระผูกพัน

เจ้ าของ

67.2

65.5

เจ้ าของ
เจ้ าของ

244.3
1.9

236.6
1.6

เจ้ าของ
เจ้ าของ

8.3
24.6

8.0
23.8

-

เจ้ าของ
เจ้ าของ

0.0
5.4

0.6
5.6

-

351.7

341.6

ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อ
ร่วมกันระหว่างของบริษัท
ฯ และ TSTE โดยเป็ น
วงเงินของบริ ษัทฯ จานวน
1,660 ล้ านบาท**
-

หมายเหตุ : * อาคารโรงงานและสานักงานตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ที่บริ ษัทฯ เช่าจาก TSTE
** TSTE ได้ นาที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างที่ TSTE เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และบริษัทฯ นาอาคารโรงงานและเครื่ องจักรทังหมดที
้
่บริษัทฯ
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ มาใช้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันวงเงินกู้จากสถาบันการเงินให้ แก่ทงของบริ
ั้
ษัทฯ และของ TSTE เอง
นอกจากนี ้ TSTE ยังค ้าประกันเงินกู้ยืมให้ กบั บริ ษัทฯ จานวน 1,365 ล้ านบาท ซึง่ หากรวมการค ้าประกันและการนาหลักทรัพย์
ค ้าประกันทังหมดแล้
้
วทาให้ บริษัทฯ ได้ รับวงเงินกู้ประกอบด้ วย
 หนังสือค ้าประกัน
5
ล้ านบาท
 เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และเงินกู้ยืมระยะสัน้
700
ล้ านบาท
 เงินเบิกเกินบัญชี
15
ล้ านบาท
 สัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
800
ล้ านบาท
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับจดหมายจากธนาคารโดยตกลงยกเลิกการ ค ้าประกันการชาระหนี ้ในส่วนที่ TSTE เป็ นผู้ค ้าประกันวงเงิน
กู้ให้ กับบริ ษัทฯ ทังหมด
้
1,365 ล้ านบาท พร้ อมถอนชื่อ TSTE ในฐานะผู้จานองร่ วมออกจากทรั พย์ จานองสิ่งปลูกสร้ างและ
เครื่ องจักรกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ กล่าวคือทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะถูกถอดออกจากการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ TSTE ภายหลังจาก
ที่บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ให้ ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนทัว่ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็ นการอนุมตั แิ บบมีเงื่อนไขหรื อไม่มีเงื่อนไข

5.2 ทรัพย์ สนิ ที่ไม่ มีตวั ตน
บริ ษัทมีเครื่ องหมายการค้ าทังหมด
้
12 ตราสินค้ า โดยบริ ษัทฯ ได้ ยื่นจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ ากับ
สานักเครื่ องหมายการค้ า กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 27 มีนาคม 2555 โดยคาดว่า
จะดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในสิ ้นปี 2555 ซึง่ หากดาเนินการเสร็ จแล้ ว บริ ษัทฯ จะเป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า
โดยมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า รายละเอียดของเครื่ องหมายการค้ ามีดงั นี ้
รายละเอียด
ภาพเครื่องหมาย
เครื่องหมายการค้ า /
ประเภทสินค้ า
บริการ
1. ตราปั งทอง
แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปั ง
โฮลวีท มีปริ มำณโฮลวีทสูงถึง
ร้ อยละ 50 อุดมไปด้ วยใยอำหำร
วิตำมิน แร่ธำตุ และสำรต้ ำน
อนุมลู อิสระสำหรับผู้ที่รักสุขภำพ
2. ตราปั งแดง

แป้งสำลีคณ
ุ ภำพพิเศษสำหรับทำ
ขนมปั ง เหมำะสำหรับใช้ ทำขนม
ปั งชนิดต่ำงๆ เช่น ขนมปั งแซนวิช
ขนมปั งกะโหลก ขนมปั งไส่ใส้
ต่ำงๆ

3. ตราปั งเหลือง

แป้งสำลีสำหรับทำขนมปั ง มี
ควำมเหนียวและยืดหยุน่ ดี แป้ง
ชนิดนี ้เหมำะสำหรับใช้ ทำขนมปั ง
แซนวิช ขนมปั งใส่ใส้ โดนัทยีสต์
เดนิส แพสทรี ้ พิซซ่ำ
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รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า /
บริการ
4. ตราเส้ นทอง

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า

แป้งสำลีสำหรับทำบะหมีก่ ึ่ง
สำเร็ จรูป

5. ตราเส้ นหยก

แป้งสำลีสำหรับทำบะหมีค่ ณ
ุ ภำพ
ดีพิเศษ ทำบะหมี่สด และหมีเ่ กี๊ยว

6. ตราเส้ นเหลือง

แป้งสำลีสำหรับทำบะหมี่สด หรื อ
แผ่นเกี๊ยว

7. ตราลูกกลิ ้ง

แป้ งสำลี อ เนกประสงค์ เ หมำะ
ส ำหรั บ ใช้ ท ำขนมได้ ห ลำยชนิ ด
เช่ น โดนัท โรตี คุก กี ้ ขนมเปี๊ ยะ
ขนมไข่ ขนมสำลี่ แพนเค้ ก
วำฟเฟิ ล ซำลำเปำ และขนมทอด
ต่ำงๆ
แป้งสำลีที่เหมำะสำหรับใช้ ทำ
บิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วำฟ
เฟิ ล แพนเค้ ก โดนัทเค้ ก
ขนมสำลี่ และขนมทอดต่ำงๆ

8. ตรากังหัน
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียด
เครื่องหมายการค้ า /
บริการ
9. ตราต้ าหลงเปา

ภาพเครื่องหมาย

ประเภทสินค้ า
แป้งสำลีเหมำะสำหรับใช้ ทำ
ซำลำเปำ เค้ ก คุกกี ้ ปุยฝ้ ำย ขนม
สำลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล
ขนมไข่

10. ตราคูโ่ ก๋

แป้งสำลีสำหรับทำปำท่องโก๋

11. ตราหัวใจ

แป้งสำลีผำ่ นกรรมวิธีพิเศษทำให้
เนื ้อแป้งมีสขี ำวละเอียด
เหมำะสำหรับใช้ ทำบัตเตอร์ เค้ ก
สปองค์เค้ ก ชิฟฟ่ อนเค้ ก
และเค้ กต่ำงๆ
แป้ งสำลี โ ปรตี น สู ง ส ำหรั บ ใช้
ท ำอำหำรสั ต ว์ เช่ น อำหำรกุ้ ง
อำหำรปลำ อำหำรสุนขั เป็ นต้ น

12. ตรากุลาแดง

5.3 รายละเอียดของสัญญาที่สาคัญ
5.3.1 สัญญาเช่ าที่ดิน
คู่สัญญา
วัตถุประสงค์
ที่อยู่สถานที่เช่ า
อายุสัญญา
พืน้ ที่เช่ า

ผู้เช่า : บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่า : บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
เช่าทีด่ ินเพื่อใช้ เป็ นที่ตงของโรงงานและอาคารส
ั้
านักงานของบริษัทฯ
90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
30 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2583
7,013 ตารางเมตร
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ค่ าเช่ า
ลักษณะสัญญา

เงื่อนไข

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

50 บาท/ตารางเมตร หรื อ 350,650 บาทต่อเดือน
ปรับอัตราค่าเช่าขึ ้นร้ อยละ 10 ของอัตราเช่าเดิมทุก ๆ 5 ปี หากสัญญา
เช่ า ถูก ยกเลิก บริ ษั ท ฯ มี ห น้ าที่ ส่ง มอบที่ ดิ น พร้ อมสิ่งปลูก สร้ างตาม
สภาพที่เป็ นอยู่ ณ วันที่ครบกาหนดสัญญาเช่าที่ดิน เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะ
ได้ ท าความตกลงเกี่ ยวกับ สิ่ง ปลูกสร้ างในที่ดิ นที่ เช่า เป็ นประการอื่ น
กรณีที่บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะขอต่อสัญญาเช่าต้ องมีหนังสือแจ้ งให้
ผู้ให้ เช่าทราบล่วงหน้ าก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และผู้ให้ เช่า
ยินยอมให้ สทิ ธิ์แก่บริ ษัทฯ ในการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 30 ปี
โดยทัง้ สองฝ่ ายจะร่ วมกันกาหนดอัตราค่าเช่าโดยให้ คานึงถึงสภาวะ
เศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน
- เมื่อสัญญาเช่านี ้ถูกยกเลิกไป บริ ษัทฯ มีหน้ าที่สง่ มอบที่ดินพร้ อมสิง่
ปลูกสร้ าง (ถ้ ามี) ตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นวันครบกาหนดสัญญาเช่า
ที่ดิน เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ทาตามตกลงเกี่ยวกับสิง่ ปลูกสร้ างในทีด่ ิน
ที่เช่าเป็ นประการอื่น
- ถ้ าบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ บอกเลิก
สัญญาเช่าได้ ทนั ที และบริ ษัทฯ จะต้ องส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนแก่ผ้ ใู ห้
เช่า และขนย้ ายทรัพย์สินออกจากที่ดินที่เช่าทันที พร้ อมต้ องชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นอีกส่วนหนึง่ ต่างหาก

5.3.2 สัญญาเช่ าโกดังสินค้ า
คู่สัญญา
วัตถุประสงค์
ที่อยู่สถานที่เช่ า
อายุสัญญา

พืน้ ที่เช่ า
ค่ าเช่ า
ลักษณะ

ผู้เช่า : บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่า : บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
เช่าโกดังหลังที่ 9 เพื่อเก็บสินค้ าสาเร็ จรูปของบริ ษัทฯ
90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1 3 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน มิถนุ ายน 2554 2555 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม พฤษภาคม 2555 2558 เมื่อครบกาหนดการเช่าแล้ ว ผู้ให้ เช่า
ขอให้ คามัน่ แก่ผ้ เู ช่าทีจ่ ะให้ เช่าต่อไปอีก 1 ปี จนกว่าจะครบกาหนดการ
เช่า 10 ปี
1,650 ตารางเมตร
165,5000 บาท/เดือน
- สัญญาเช่าโกดังเก็บสินค้ าเพื่อเก็บสินค้ าประเภทแป้งสาลีเท่านัน้
- บริ ษัทฯ ตกลงชาระเงินประกันการเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นจานวนเงิน
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

331,000 บาท โดยผู้ให้ เช่าจะคืนเงินประกันให้ แก่ผ้ เู ช่าทันทีเมื่อ
ครบกาหนดเวลาการเช่าหรื อเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลง
เงื่อนไข

เมื่อครบกาหนดการเช่าแล้ ว หากบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา
การเช่า จะต้ องแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนวันสิ ้นสุดอายุสัญญา
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ในกรณีการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าบริ ษัท ฯ
ต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 7 วัน3
เดือน
5.3.3 สัญญาสั่งซือ้ วัตถุดิบจากต่ างประเทศ
ลักษณะของ
สัญญา
รายละเอียดการ
กาหนดราคา

เป็ นสัญญาซื ้อขายสินค้ าที่จะทาสัญญาในแต่ละครัง้ ที่จะมีการสัง่ สินค้ า

การกาหนดราคาจะกาหนดราคาแยกประเภทของสินค้ า เช่น ข้ าวสาลี
ชนิด Hard Red Winter (HRW) ชนิด Dark Northern Spring (DNS)
ชนิด Western White Wheat (WW) และชนิด Australian Premium
White Wheat (APW) เป็ นต้ น โดยราคาที่กาหนดจะอ้ างอิงราคาตลาด
ณ ช่ ว งเวลาที่ ท าสัญ ญา และระบุร าคาซื อ้ ขายไว้ ใ นสัญ ญา โดยมี
เงื่อนไขในการจัดส่งแบบ FOB
เงื่อนไขการชาระ ชาระค่าสินค้ าผ่านทางธนาคารโดยใช้ บริ การเปิ ดตราสารเครดิตแบบที่
เงิน
เพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable Letter of Credit) ก่อนวันขนส่งสินค้ า
ตามที่ระบุในสัญญา
หมายเหตุ : ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการขอปรับอายุสญ
ั ญาเช่าจากระยะสันให้
้ เป็ นระยะยาวจากผู้ให้ เช่า

5.3.4 บันทึกข้ อตกลงในการขายสินค้ าให้ แก่ ลกู ค้ ารายใหญ่
อายุสัญญา
รายละเอียดที่
สาคัญ

ระยะเวลา 4 เดือน
ผู้ซื ้อตกลงจะซื ้อแป้งสาลีตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยมีการ
กาหนดยอดสัง่ ซื ้อต่อเดือน
รายละเอียดการ การกาหนดราคาจะกาหนดราคาแยกประเภทของสินค้ า เช่น แป้งชนิด
กาหนดราคา
จัดส่งเป็ นเบ๊ าท์ แป้งชนิดถุง ขนาดบรรจุ 22.50 กิ โลกรัมต่อถุง เป็ นต้ น
โดยอาจกาหนดปริ มาณการจัดส่งต่อเที่ยว และอาจมีการคิด ราคาค่า
ขนส่งต่างหาก โดยราคาซื ้อขายจะระบุไว้ ในสัญญา ณ วันที่ทาสัญญา
เงื่อนไขการชาระ ผู้ซื ้อตกลงจะจ่ายเงินค่าซื ้อสินค้ าให้ กบั ผู้ขายภายในระยะเวลา 30 วัน
เงิน
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับสินค้ าครบถ้ วน โดยใช้ วิธีโอนเงินผ่านธนาคาร
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เงื่อนไขที่สาคัญ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

 ในกรณี ที่ ผ้ ูสงั่ ซื อ้ ได้ มี คาสั่ง ซื อ้ มาแล้ ว แต่ผ้ ูสั่ง ซื อ้ ไม่สามารถรั บ
สินค้ าได้ ตามคาสัง่ ซื ้อ ผู้ขายยินยอมที่จะขยายระยะเวลาส่งมอบ
สินค้ าออกไปไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั สิ ้นสุดบันทึกข้ อตกลง

5.3.5 สัญญากู้เงิน
คู่สัญญา
วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา
วงเงินกู้
อัตราดอกเบีย้

ผู้ก้ ู
: บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ ก้ ู : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
26 พฤษภาคม 2553
ต้ องชาระหนี ้ทังหมดให้
้
เสร็ จสิ ้นภายใน มิถนุ ายน 2556
140,000,000 บาท
ก่อนวันที่ 12 กันยายน 2553 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ MLR – 1.25 ต่อปี
หลังวันที่ 12 กันยายน 2553 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ MLR – 1.00 ต่อปี

การผ่ อนชาระ

 ชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือนทุกวันทาการสุดท้ ายของเดือน
 ช าระเงิ น ต้ น เป็ นรายงวดๆ ละ 6 เดื อ น รวมทัง้ สิ น้ 7 งวด เป็ น
จานวนเงินงวดละ 20,000,000 บาทภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน และ
30 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่าจะชาระหนี ้ทังหมดให้
้
เสร็ จสิ ้น

เงื่อนไขที่สาคัญ

 ผู้ก้ จู ะต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนไว้ ในอัตราไม่เกิน 1.5:1 โดย
หนี ้สินนับเฉพาะหนี ้สินระยะยาวจากสถาบันการเงินทังหมด
้
 ผู้ก้ จู ะต้ องดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ในอัตราไม่
ต่ากว่า 1.2:1*
 ผู้ก้ ไู ม่จ่ายเงินปั นผล เว้ นแต่ผ้ ใู ห้ ก้ เู ห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่
กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ก้ ู

หมายเหตุ * “อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้” คานวณจาก กาไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย หารด้ วยภาระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ถึงกาหนดชาระในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

5.3.6 สัญญากรมธรรม์ ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นประเภทการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (ALL RISKS)
โดยบริ ษัทฯ มีการทาประกันภัยสาหรับอาคารสิ่งปลูกสร้ างของโรงงาน เครื่ องจักร และอุปกรณ์สานักงานต่างๆ
และยังรวมไปถึง สต๊ อกสินค้ า ซึง่ มีวงเงินประกันรวมประมาณ 727.41 ล้ านบาท มีรายละเอียด ดังนี ้
สินทรัพย์ เอาประกัน

ประเภทประกันภัย

อาคารสิง่ ปลูกสร้ างของอาคารโรงงาน และ
สานักงาน รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร และ

ALL RISKS
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วงเงินประกันภัย
(ล้ านบาท)

88.47

ผู้รับ
ผลประโยชน์

ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด
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สินทรัพย์ เอาประกัน

ทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ตา่ งๆ
สต๊ อกสินค้ า วัตถุดิบ สินค้ าระหว่างผลิต สินค้ า
สาเร็ จรูป และวัสดุบรรจุหีบห่อ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

ประเภทประกันภัย

วงเงินประกันภัย
(ล้ านบาท)

ผู้รับ
ผลประโยชน์

(มหาชน)
ALL RISKS

288.94

ALL RISKS

350.00

บริ ษัทฯ

นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการทาประกันภัย ขนส่งสินค้ าทางทะเล (Marine Cargo Insurance) เพื่อ
ประกันการขนส่งข้ าวสาลีทางทะเล โดยมีวงเงินประกันเท่ากับมูลค่าสินค้ าทังจ
้ านวน และเป็ นการประกันภัย
คุ้มครองแบบ Institute Cargo Clause (A) หรื อ ICC(A) ซึ่งให้ ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สดุ คือให้ ความ
คุ้มครองแบบ All Risks อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงภัยหรื อลักษณะความเสียหายบางอย่างที่ถูกยกเว้ นไม่ ให้
ความคุ้มครอง เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลไปตามปกติการขาดหายตามปกติของปริ มาณหรื อน ้าหนัก
หรื อการสึกหรอและสึกกร่อนตามปกติ หรื อกรณีเกิดเหตุก่อการร้ ายที่ทาให้ บริ ษัทเรื อไม่อาจทาการขนส่งสินค้ าที่
ท่าปลายทางได้ เป็ นต้ น
5.4 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมในอนาคต
ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2555 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้ มีมติกาหนดนโยบายการลงทุน
ในบริ ษัทย่อยและ/หรื อ บริ ษัทร่ วมของบริ ษัทในอนาคต โดยในอนาคตบริ ษัทฯ อาจมีการขยายขอบเขตการ
ดาเนินธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตัง้ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ ว มขึ ้นเพื่อเป็ นการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของ
บริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบายจะส่งกรรมการบริ ษัทฯ เข้ าไปเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่าว
เพื่อร่วมกาหนดนโยบายการดาเนินงานให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและเอื ้อต่อการดาเนินธุรกิจของกลุม่
การควบคุมดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้ โดยส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน เช่น กรณี
การลงทุนในกิ จการร่ วมค้ าจะกาหนดจ านวนกรรมการซึ่งเป็ นบุค คลที่ บริ ษั ทฯ เป็ นผู้กาหนดโดยใช้ สัดส่ว น
การถือหุ้นเป็ นเกณฑ์กาหนดจานวนกรรมการที่จะเข้ าไปควบคุมดูแล สาหรับบริ ษัทย่อย บริ ษัท ฯ จะส่งกรรมการ
เข้ าไปเป็ นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการทังหมด
้
หากการดาเนินการมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
อย่างมีนยั สาคัญ จะต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการของบริ ษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็ นการเข้ าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันจะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้ วย
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