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บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 

Namyong Terminal Public Company Limited 

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จ านวนไม่เกิน 205,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 11.90 บาท 
โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 

ระยะเวลาจองซื้อ: วันท่ี 13 - 15 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 16:00 น. 

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน:  
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย:  
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

 

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 9 เมษายน 2556 

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: 11 พฤศจิกายน 2556 

 
 

ค าเตอืน: การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกอ่นการตัดสินใจลงทนุ 

ค าเตือน 

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมท้ั งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนน้ี 
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนน้ีแต่อย่างใด  ท้ังน้ี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนน้ีเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยงัเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รู้หรื อควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือ 
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ 

บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ท่ีศูนย์สารสนเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันท าการของ
ส านักงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 
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ค านิยาม 

นอกจากจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้ค าต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ 

กทท. หมายถึง การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

กทม. หมายถึง กรุงเทพมหานคร 

กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทีอียู (TEU หรือ  
Twenty Equivalent Unit) 

หมายถึง ตู้สินค้าขนาดมาตรฐาน ความยาว 20 ฟุต 

บริษัท หมายถึง บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน)  

เรือลากจูง (Tug Boat) หมายถึง เรือท่ีมีเครื่องยนต์ใช้เชือกโยงลากจูงเรืออ่ืนๆ  

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

สายเดินเรือหลัก  หมายถึง สายเดินเรือหลัก 5 สายเดินเรือ ซึ่งเป็นสายเดินเรือรายใหญ่ของ
โลก ได้แก่  
(1) Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) 
(2) Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (“K-Line”) 
(3) Mitsui OSK Lines, Ltd. (“MOL”) 
(4) Wallenius Wihelmsen Logistics AS (“WWL”) 
(5) Toyofuji Shipping Co., Ltd. (“TFS”) 

ส านักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โอเชียเนีย (Oceania) หมายถึง กลุ่มประเทศและหมู่ เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทวีป
ออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด เนื้อที่ราว 7.7 ล้าน
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยผืนแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งของประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และหมู่เกาะโพลิเนีย หมู่เกาะ 
ไมโครนีเซีย หมู่เกาะเมลานีเซีย 

Berth Hire หมายถึง ค่าภาระการใช้ท่าเทียบเรือเพื่อน าเรือมาเทียบท่า เรียกเก็บจาก
สายเดินเรือ 

Complete Knock Down (CKD) หมายถึง ชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ที่ยังไม่ได้ประกอบแล้วน ามาประกอบใน
ประเทศ 

Dead Weight Tonnage (DWT) หมายถึง น้ าหนักส่ิงของและอื่นๆ ที่เรือสามารถบรรทุกได้ ซึ่งหมายรวมถึง
น้ าหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้สูงสุด น้ ามันเชื้อเพลิง น้ าจืด 
เสบียง ผู้โดยสาร และอื่นๆ มีหน่วยเป็นเมตริกตัน (Matric Ton) 



  บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) 

 

Gross Registered Tonnage (GRT) หมายถึง จ านวนตันรวมของเรือ หรือเรือล าเลียงที่จดทะเบียนไว้ ณ เมืองท่า
ขึ้นทะเบียนของเรือน้ันๆ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ตันจดทะเบียน
รวม” 

Revenue Ton (RT) หมายถึง น้ าหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อย่างใด
อย่างหน่ึงที่มีจ านวนมากกวา่ ใช้เป็นหน่วยในการค านวณค่าภาระ  

Roll-on/Roll-off (Ro/Ro) หมายถึง สินค้าประเภทยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก  

Stevedore  หมายถึง พนักงานเคล่ือนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ และ/หรือ ขึ้นลง
จากเรือขนส่งสินค้า 

Wharfage  หมายถึง ค่าภาระผ่านท่า เรียกเก็บจากสายเดินเรือในการขนย้ายสินค้า
ระหว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ 

Wharf Handling  หมายถึง ค่าบริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ  เรียกเก็บจาก
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญ (Executive Summary) 

สรุปข้อมูลส าคัญนี้เป็นสว่นหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วน  
ซึ่งเป็นเพียงขอ้มูลสรุปเกี่ยวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสี่ยงของบริษทัที่ออกและเสนอขาย

หลักทรัพย์ (“บริษัท”)  ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศกึษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถ
ขอได้จากผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ หรืออาจศึกษาข้อมลูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนที่

บริษัทยื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เพื่อซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเปน็ครั้งแรก (“IPO”) 

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาการเสนอขาย: วันท่ี 13 – 15 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ผู้เสนอขาย: บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน าเขา้รถยนต์ 
จ านวนหุ้นที่เสนอขาย:  205,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.15 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว

ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
ราคาเสนอขายตอ่ประชาชน: 11.90 บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย:  2,445.45 ล้านบาท 
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า  ไม่มี 

 มี  
มูลค่าทีต่ราไว้ (Par): 1.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าตามราคาบัญช:ี 2.57 บาทต่อหุ้น 
 (Book Value)    (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556) 
ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 

ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย: โดยวิธีส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)  
อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E ratio): ในกรณีท่ีค านวณโดยใช้ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.87 บาท ซึ่งค านวณจากก าไร
สุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (กรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2556) ซึ่งเท่ากับ 362.48 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่
ออกและช าระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับ 414.50 ล้านหุ้น จะคิดเป็น P/E Ratio ที่ 13.61 เท่า แต่ใน
กรณีที่ค านวณโดยใช้ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.58 บาท ซึ่งค านวณจากก าไรสุทธิ 362.48 ล้านบาท เช่นเดียวกับกรณีแรก แต่
หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับ 620.00 ล้านหุ้น (Fully 
Diluted) จะคิดเป็น P/E Ratio ที่ 20.35 เท่า 
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บริษัทอืน่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั: 
 

บริษัท ตัวย่อ
หลักทรัพย ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ P/E Ratio 
(เท่า)1/ 

บมจ. ท่าอากาศยาน

ไทย 
AOT จัดการ ด าเนินงาน และพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานใน

ความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต แม่ฟ้า
หลวง-เชียงราย และสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ 

23.06 

บมจ. จุฑานาวี JUTHA ธุรกิจพาณิชย์นาวี ดังนี้ 1) บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเรือเดิน

ทะเลของบริษัท ในเส้นทางประจ า ได้แก่ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น-เกาหลี-กรุงเทพ 
และ กรุงเทพ-มาเลเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-กรุงเทพ 2) บริการให้เช่าเรือเป็น
รายเที่ยว และเป็นระยะเวลา 3) บริการรับจ้างบริหารเรือ 4) บริการขน
ของข้ึนลงในเรือเดินทะเล 5) บริการซ่อมบ ารุงและร้กษาตัวเรือ 6) บริการ
นายหน้าซี้อขายเรือ 7) รับเป็นตัวแทนเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าในประเทศ
ไทย 

37.15 

บมจ. พรีเชียส ชิพป้ิง PSL ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กส าหรับขนส่ง
สินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจ าเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่ว
โลกในภูมิภาคส าคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละติน
อเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้า
ทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอ่ืนๆ 

50.98 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ: 1/ ค านวณจากราคาปิดต่อหุ้น ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 หารด้วยก าไรสุทธิต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลัง 

กรณีการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปน็ครั้งแรก (“IPO”) 
ตลาดรอง:  SET  mai 
หมวดธุรกิจ (Sector): บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส ์
เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน:  Profit Test  Market Capitalization Test 

 

จ านวนหุ้นที่ตดิระยะเวลาห้ามจ าหนา่ยหุน้ 

ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้ค ารับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่น าหุ้นจ านวน 341,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของทุนช าระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ออกจ าหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันท่ีหุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่ม
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นที่ติด
ระยะเวลาห้ามจ าหน่าย คิดเป็นจ านวน 85,250,000 หุ้น และเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีหุ้นของบริษัท
เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 255,750,000 หุ้น ส าหรับหุ้นที่ไม่ติด
ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้นจ านวน 73,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของทุนช าระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน) ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นจ านวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันท่ีหุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  

  



 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 หน้า 3 
 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการเสนอขาย
หุ้นสามัญในครั้งนี้ ซึ่งมีจ านวนประมาณ 2,382 ล้าน
บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ไป
ใช้ตามแผนงานของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ 
800 ล้านบาท 2) เพื่อการลงทุนขยายธุรกิจ ประมาณ 
800-1,500 ล้านบาท และ 3) ส่วนที่เหลือจากโครงการ
ข้างต้น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี
หลังจากหักส ารองตามกฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปี
ถัดไป และส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ 
โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข 
ข้อก าหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และความ
สม่ าเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย ์

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนต์ (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป 
โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
เป็นท่าเรือน้ าลึกหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สินค้าหลักที่ส่งออกและน าเข้าผ่าน
ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท คือ รถยนต์ โดยมีทั้งรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ (Exported 
Car) และรถยนต์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ (Imported Car) โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือที่มีปริมาณ
การส่งออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย โดยในปี 2553 ถึงปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 บริษัทให้บริการ
เพื่อการส่งออกรถยนต์รวม 739,040 คัน 596,277 คัน 833,231 คัน และ 427,522 คัน ตามล าดับ หรือคิดเป็นส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเฉล่ีย ในอัตราร้อยละ 81.18 ของจ านวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย 

นอกจากการขนถ่ายรถยนต์แล้ว ท่าเทียบเรือ A5 ยังสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูงเพื่อ
ใช้ในโครงการขนาดใหญ่ (Project Cargo) ได้อีกด้วย เนื่องจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือมีความลึกเพียงพอให้เรือขนาด
ใหญ่มาเทียบท่า พร้อมทั้งลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของท่าเทียบเรือมีความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 
อีกทั้งบริษัทมีการบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่ดี ท าให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว 

บริษัทมีการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนต์แบบครบวงจร ณ ท่าเทียบเรือ A5 โดยมีประเภทของ
การให้บริการดังต่อไปนี้ 

1) การให้บริการท่าเทียบเรือ  

 การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อน าเรือมาเทียบท่า 

ท่าเทียบเรือ A5 มีความยาวทั้งสิ้น 697 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือย่อยรวมจ านวน 3 ท่า มีความลึกร่อง
น้ าหน้าท่าประมาณ 17 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง จึงท าให้ท่าเทียบเรือของบริษัทสามารถเทียบเรือ
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ท่ีมีความจุถึง 80,000 DWT  

กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัท คือ กลุ่มผู้ส่งออกและผู้น าเข้าสินค้า และกลุ่มสายเดินเรือ 
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โดยผู้ส่งออกส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ  
Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Ford & Mazda และ Nissan เป็นต้น ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เหล่านี้จะ
ท าการว่าจ้างสายเดินเรือที่มีความช านาญในการขนถ่ายรถยนต์มารับสินค้าที่ท่าเทียบเรือของบริษัทเพื่อ
ขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ  

 การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ 

เมื่อสายเดินเรือน าเรือเข้าจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ A5 แล้ว บริษัทจะให้บริการผ่านท่าเทียบเรือโดยผู้
บรรทุกและขนถ่ายสินค้า (Stevedore) ของสายเดินเรือจะท าหน้าที่ขนย้ายสินค้าระหว่างบริเวณหน้าท่า
เทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ โดยสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทประกอบด้วยสินค้า
ส่งออก สินค้าน าเข้า สินค้าผ่านท่า และสินค้าถ่ายล า 

 การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ 

 บริษัทมีพื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือรวม 247,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการ
จอดรถยนต์ในเวลาเดียวกันได้สูงสุดถึง 15,437 คัน โดยบริษัทให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้ส่งออกในการขน
ย้ายสินค้าจากพื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) ไปยังพื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-loading Area) 
เพื่อส่งมอบให้แก่สายเดินเรือเพื่อส่งออกต่างประเทศ และให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้น าเข้าในการขนย้าย
สินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บในพื้นท่ีสินค้าน าเข้า (Import Area) เพื่อรอให้ผู้น าเข้ามารับสินค้า 
รวมทั้งให้บริการขนย้ายสินค้าถ่ายล าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บไว้ในพื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้าเพื่อ
รอส่งมอบให้สายเดินเรือล าใหม่ต่อไปการให้บริการพื้นท่ีรับมอบสินค้า 

เมื่อบริษัทได้รับมอบสินค้าส่งออก ณ บริเวณพื้นที่รับมอบสินค้าจากผู้ส่งออกสินค้า และได้รับมอบสินค้า
น าเข้าหรือสินค้าถ่ายล า ณ บริเวณท่าเทียบเรือของบริษัทจากสายเดินเรือเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งออกและผู้น า
เข้าสินค้าสามารถจอดพักรถยนต์ที่ท่าเทียบเรือของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยบริษัทไม่คิด
ค่าธรรมเนียม หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะเรียกเก็บค่าภาระการใช้พื้นที่ตามระยะเวลาที่จอดพัก
รถยนต์ไว้ที่ท่าเทียบเรือของบริษัท 

2) การให้บริการพื้นท่ีฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก  

 การให้บริการพื้นท่ีจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังน าเข้า 

บริษัทให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกรถยนต์และภายหลังน าเข้า ซึ่งเป็น
พื้นที่บริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรือของบริษัทและพื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  รวม 486,123 
ตารางเมตร สามารถรองรับการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังน าเข้าได้
สูงสุดประมาณ 30,113 คัน ในเวลาเดียวกัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556)  

 การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า 

บริษัทมีพื้นท่ีให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า รวม 155,113 ตารางเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2556) โดยแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการออกเป็นพื้นที่โล่งให้เช่าขนาด 55,763 ตารางเมตร และพื้นที่
อาคารคลังสินค้าให้เช่ารวม 98,350 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท าพื้นที่ Zone 1A จ านวน 1,000 
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ตารางเมตร เป็นโรงเก็บสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกและน าเข้าสินค้า ซึ่งสินค้าที่อยู่ภายในโรงเก็บสินค้า 
ณ ปัจจุบันเป็นสินค้าประเภทรถยก และกล่องสินค้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ เป็นต้น 

3) การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก  

 การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าจากบริเวณพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้น
หรือลงจากเรือ (Stevedore on Board) 

โดยปกติการขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือ ผู้บรรทุกและขนถ่ายสินค้า (Stevedore) ของแต่ละสายเดินเรือ
จะเป็นผู้ด าเนินการ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจาก Toyofuji Shipping Company 
Limited (“Toyofuji”) ซึ่งเป็นสายเดินเรือของผู้ส่งออกรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า (Toyota) ให้ด าเนินการบรรทุก
และขนถ่ายรถยนต์โตโยต้าขึ้นหรือลงจากเรือ โดยในการให้บริการดังกล่าวแก่ Toyofuji บริษัทได้ว่าจ้าง
บริษัทผู้รับเหมาภายนอกโดยบริษัทท าการควบคุมมาตรฐานในการให้บริการ  

 การให้บริการพื้นทีอ่าคารส านักงานท่าเทียบเรือ 

 บริษัทให้คู่ค้าหลัก เช่น สายเดินเรือ ผู้รับเหมาภายนอก ใช้บริการพื้นที่ภายในอาคารส านักงานท่าเทียบเรือ 
เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและสายเดินเรือ
หรือผู้รับเหมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า ได้แก่ การ
ให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ และการให้บริการท าความสะอาดรถยนต์ที่น าเข้าหรือส่งออก  

นอกจากการให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ดังที่กล่าวมา ในปี 2555 บริษัทและกลุ่ม NYK ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งทางทะเลชั้น
น าของโลกที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น  ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แหลมฉบัง 
อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ ากัด (“LRT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก
และน าเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ C0 ตั้งอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 และร้อยละ 
80.00 ของหุ้นทั้งหมดใน LRT ตามล าดับ โดยการลงทุนดังกล่าว บริษัทได้เข้าซื้อกิจการบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทย
แลนด์) จ ากัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดใน 
LRT จากบริษัทในกลุ่ม NYK คือ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha และ บริษัท เอ็น วาย เค โรโร เทอร์มินัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (รวมเรียกว่า “NYK”) และเนื่องจากโครงสร้างทุนของ LRT ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดย
ที่ SRT มีการถือหุ้นใน LRT เฉพาะส่วนของหุ้นสามัญเท่านั้น ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการใน SRT แล้ว 
LRT อาจมีการปรับโครงสร้างทุนใหม่ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน LRT เท่ากับร้อยละ 20.00 ของหุ้นแต่ละประเภทใน 
LRT โดยภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง บริษัท และ NYK ระบุว่า หากมิได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ภายในหนึ่งเดือนหลังจาก
วันท่ีของสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัท และ NYK จะด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างทุนใน LRT เพื่อให้บริษัท และ NYK ถือ
หุ้นร้อยละ 20.00 และ 80.00 ของหุ้นทุกประเภทใน LRT ตามล าดับ นอกจากนี้ สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัท และ 
NYK ยังให้สิทธิบริษัทในการท่ีจะซื้อหุ้น LRT จาก NYK ได้อีกร้อยละ 29.00 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ภายใต้
ข้อก าหนดบางประการ โดยที่ราคาซื้อหุ้นดังกล่าวไม่ต่ ากว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่
เกิดขึ้นจริง 

อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบัน NYK ยังไม่ได้ด าเนินการโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นบุริมสิทธิ
ทั้งหมดใน LRT ให้กับบริษัทเนื่องจากยังติดข้อจ ากัดบางประการ โดยบริษัทได้ด าเนินการอันเป็นมาตรการป้องกัน
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ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประเมินความเส่ียงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิ
ดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) มาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของ
จ านวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT 

 ด าเนินการให้ NYK ลงนามในหนังสือของบริษัท เพื่อรับทราบและรับรองว่าบริษัทมีสิทธิในการรับเงิน
ปันผลทั้งจากหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งสองประเภทใน LRT 

 ด าเนินการให้ NYK น าส่งใบหุ้นบุริมสิทธิใน LRT จ านวน 320,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 
ของจ านวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT ให้บริษัทเก็บรักษาไว้ 

2) การประเมินความเส่ียงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 
20.00 ของจ านวนหุ้นบุริมสิทธิท้ังหมดใน LRT 

 ความเส่ียงในเรื่องสิทธิออกเสียงและสิทธิในการบริหารงานใน LRT : หากบริษัทไม่ได้รับโอนหุ้น
บุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT สิทธิการออกเสียงของ
บริษัทใน LRT จะลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 20.00 เหลือร้อยละ 19.40 อย่างไรก็ดี สัญญาผู้ถือหุ้น 
ระหว่าง บริษัท และ NYK ได้ก าหนดให้บริษัทมีสิทธิส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของ LRT ได้ 2 คน 
จากจ านวนกรรมการท้ังหมด 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งมากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ใน LRT รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LRT ใน
เรื่องส าคัญๆ ก็ก าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงจากกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท หรือคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (ตามล าดับ) 

 ความเส่ียงในเรื่องสิทธิการรับเงินปันผล : หากบริษัทไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 
ของจ านวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT อาจท าให้บริษัทมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลจากหุ้น
บุริมสิทธิจ านวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี NYK ได้ลงนามในหนังสือของบริษัทเพื่อรับทราบและรับรองว่า
บริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผลทั้งจากหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้ง
สองประเภทใน LRT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง บริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 
(“WCP”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยังได้ให้ความเห็นทางกฎหมายว่า หาก LRT ได้ช าระเงิน
ปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิส าหรับส่วนจ านวนร้อยละ 20.00 ดังกล่าวแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ 
NYK ด าเนินการส่งมอบเงินปันผลดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ 

 ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของ
จ านวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT : ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ท าให้บริษัทไม่ได้รับโอนหุ้น
บุริมสิทธิจ านวนดังกล่าวจาก NYK และ NYK ปฏิเสธที่จะด าเนินการส่งมอบเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้น
บุริมสิทธิดังกล่าวให้บริษัท หรือบริษัทไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการไม่ได้รับโอนหุ้น
ดังกล่าวจาก NYK ได้ บริษัทคาดว่าจะเกดิความเสียหายเท่ากับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (LRT) สูงสุดไม่
เกิน 41.25 ล้านบาท 

(กรุณาดูรายละเอียดเรื่องมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การประเมินความเส่ียงและความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายของ WCP ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้ในส่วนที่  
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2 – 12 หน้า 14 เรื่อง การเข้าซื้อกิจการท้ังหมดของบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ ากัด (“SRT”) และการจัดท างบ
การเงินรวม) 

LRT มีการให้บริการที่คล้ายคลึงกับบริษัท คือ มีการให้บริการท่าเทียบเรือ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง แต่ไม่มี
การให้บริการพื้นท่ีฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขน
ถ่ายสินค้าจากบริเวณพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ (Stevedore on Board) และการให้เช่าพื้นที่อาคาร
ส านักงานท่าเทียบเรือ ปัจจุบัน สินค้าที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ C0 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้าง
ขนาดใหญ่ (Special Project) สินค้าประเภทเหล็ก (Steel Product) และอื่นๆ การที่บริษัทเข้าลงทุนใน LRT ก็เพื่อเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการในระยะยาวของบริษัทให้สามารถรองรับปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยที่มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต 

(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจ และเรื่องการประกอบธุรกิจ
ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) 



 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 หน้า 8 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขาย IPO หลังการเสนอขาย IPO 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท นามยืนยง ชิปป้ิง จ ากัด* 125,999,500 30.40 125,999,500 20.32 
2. นางสาวโนรี สุขสวัสด์ิ 124,300,100 29.99 124,300,100 20.05 
3. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 96,824,900 23.36 96,824,900 15.62 
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ 9,625,100 2.32 9,625,100 1.55 
5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 9,625,100 2.32 9,625,100 1.55 
6. นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ 9,625,100 2.32 9,625,100 1.55 
7. นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ 9,625,100 2.32 9,625,100 1.55 
8. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ 9,625,000 2.32 9,625,000 1.55 
9. นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ 9,625,000 2.32 9,625,000 1.55 
10. นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ 9,625,000 2.32 9,625,000 1.55 
11. นายอมรณัติ จรรยงค์ 100 0.00 100 0.00 

รวม 414,500,000 100.00 414,500,000 66.85 
ประชาชน - - 205,500,000 33.15 

รวมท้ังส้ิน 414,500,000 100.00 620,000,000 100.00 
หมายเหตุ: * ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2555 บริษัท นามยนืยง ชิปปิ้ง จ ากัด มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 67.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จ านวน 67,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายสุมิตต์ เหลืองสุวรรณ 6,700 10.00 
2. นางมาลีวิตยา ตันตินีรนาท 6,700 10.00 
3. นายเทพรกัษ์ เหลืองสุวรรณ 6,700 10.00 
4. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ 6,700 10.00 

5. นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ 6,700 10.00 
6. นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ 6,700 10.00 
7. นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ 6,700 10.00 
8. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 6,700 10.00 

9. นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ 6,700 10.00 
10. นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ 6,700 10.00 

รวม 67,000 100.00 
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สัดส่วนรายได ้

รายการ 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555 
ม.ค. – มิ.ย. 

2556 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายได้จากการ
ให้บริการ 

          

บริการท่าเทียบเรือ
เพื่อขนถ่ายสินค้า 

617.01 68.67 536.39 62.96 758.32 65.08 758.32 65.16 367.58 60.20 

บริการพื้นที่ฝาก
เก็บสินค้า 

231.61 25.78 285.76 33.54 357.90 30.72 357.90 30.75 211.62 34.66 

บริการอ่ืน 26.78 2.98 25.74 3.02 33.62 2.89 33.62 2.89 19.63 3.21 
รวมรายได้จาก
การให้บริการ 

875.41 97.43 847.90 99.53 1,149.85 98.68 1,149.85 98.80 598.83 98.07 

รายได้อ่ืน 23.05 2.57 4.00 0.47 15.33 1.32 9.56 0.82 6.08 1.00 
ส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในบริษัท
ร่วม 

- - - - - - 4.36 0.37 5.69 0.93 

รวมรายได้ 898.46 100.00 851.90 100.00 1,165.17 100.00 1,163.77 100.00 610.60 100.00  
 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน ดังนี้ 
1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณ ุเครืองาม    ประธานกรรมการ 
2) นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ  กรรมการ 
3) นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ  กรรมการ 
4) นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ  กรรมการ 
5) นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ  กรรมการ 
6) นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ  กรรมการ 
7) นายอมรณัติ จรรยงค์  กรรมการ 
8) นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์  กรรมการ 
9) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิษณุ เครืองาม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
10) นายเวทางค์ พ่วงทรัพย ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
11) นางเบญจวรรณ สร่างนิทร  กรรมการอิสระ/กรรมกาตรวจสอบ 
12) นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

1)  ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้าน้อยราย 

การให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เป็น
ลูกค้าหลัก โดยบริษัทมีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จ านวนน้อยราย อย่างไรก็ดี ไม่
มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30.00 ของรายได้รวมในปี 2554 และปี 2555 นอกจากนี้ 
บริษัทลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงรายได้จากลูกค้าจ านวนน้อยราย โดยการขยายประเภทธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการ
บริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) ซึ่งรวมถึงการให้บริการพื้นที่เพื่อเก็บสินค้าและรับบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง 

2) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก 

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนต์ ดังนั้น หากการส่งออกรถยนต์
ของประเทศไทยประสบกับภาวะถดถอยหรือชะลอตัว ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทได้  

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ภาครัฐให้การส่งเสริมมาโดยตลอดและคาดว่า
จะมีอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยในปี 2555 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 707,712 ล้านบาท นับเป็นมูลค่าการส่งออก
อันดับหนึ่งของประเทศ รวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ บริษัทจึงเชื่อว่า
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยังคงใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่ส าคัญต่อไป นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ดังที่เคยฟื้นตัวในปี 2553 ภายหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2552 และในปี 2555 ภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ของประเทศไทยในช่วง
ปลายปี 2554  

3) ความเส่ียงจากการท่ีสัญญาหลักในการประกอบธุรกิจอาจถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา 

 สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ระยะเวลาของสัญญารวม 25 ปี (1 พฤษภาคม 2539 ส้ินสุด
วันที่ 30 เมษายน 2564) โดยบริษัทมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับ
ร่วมกัน   

การท่ีสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว ความเส่ียงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุจึงถือว่าอยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เทียบกับสัญญาระยะสั้น อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจหากถูก กทท. บอกเลิกสัญญา 
ในกรณีท่ีบริษัทกระท าผิดเงื่อนไขในข้อที่เป็นสาระส าคัญ ภายหลังจากที่ กทท. ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงสาเหตุ
และบริษัทไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายใน 90 วัน อย่างไรก็ดี ในระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคย
ได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกช าระค่าปรับอันเนื่องมาจากการท าผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด 
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ส าหรับความเส่ียงที่สัญญาดงักล่าวจะไม่ได้รับการต่ออายุนั้น เนื่องจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก
รถยนต์ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานท่าเรือ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ท่ีดีและการได้รับความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา บริษัทมีโอกาสสูงที่จะ
ได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลง 

อนึ่ง ในกรณีที่สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ถูก
บอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา จากการประเมินผลกระทบในเบื้องต้นพบว่าจะส่งผลให้บริษัทสูญเสีย
รายได้ทั้งหมดในส่วนของรายได้ค่าบริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท (ในปี 2555 
และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีรายได้ในส่วนนี้เท่ากับ 758.32 ล้านบาท และ 367.58 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.08 และร้อยละ 60.36 ของรายได้รวม ตามล าดับ) และอาจท าให้บริษัท
สูญเสียรายได้บางส่วนในส่วนที่เป็นรายได้ค่าบริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและค่าบริการอื่น ซึ่งการสูญเสียรายได้
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หากบริษัทไม่
สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปดังกล่าวได้ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ส่วนที่ 2-12 หน้า 19 ถึงหน้า 26 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้น) 

 สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า C0 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 (และมีสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มมากสุดไม่เกินร้อยละ 49.00) ในบริษัท 
แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ ากัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ C0 
เพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป โดยเป็นการด าเนินการภายใต้สัญญาลงทุน บริหาร และ
ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า C0 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับ กทท. ระยะเวลาของสัญญารวม 30 ปี (1 กันยายน 
2548 ส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2578) ทั้งนี้ LRT มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน 

การท่ีสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว ความเส่ียงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุจึงถือว่าอยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เทียบกับสัญญาระยะส้ัน อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจหาก LRT ถูก กทท. บอกเลิก
สัญญา ในกรณีที่ LRT กระท าผิดเงื่อนไขในข้อที่เป็นสาระส าคัญ ภายหลังจากที่ กทท. ได้แจ้งให้ LRT ทราบถึง
สาเหตุและ LRT ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายใน 90 วัน อย่างไรก็ดี ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา LRT ไม่เคย
ได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกช าระค่าปรับอันเนื่องมาจากการท าผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด 

ส าหรับความเส่ียงที่สัญญาดงักล่าวจะไม่ได้รับการต่ออายุนั้น เนื่องจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก
รถยนต์ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานท่าเรือ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ อีกทั้งบริษัทและ LRT มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา LRT มี
โอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลง 

อนึ่ง ในกรณีที่สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า C0 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ถูกบอกเลิก
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หรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา จากการประเมินผลกระทบในเบื้องต้นพบว่าจะส่งผลให้ LRT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่
บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 สูญเสียรายได้ทั้งหมดในส่วนของรายได้ค่าบริการซึ่งเป็นรายได้หลักของ 
LRT (ในปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 LRT มีรายได้ในส่วนน้ีเท่ากับ 211.88 ล้านบาท 
และ 153.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.52 และร้อยละ 95.69 ของรายได้รวมของ LRT ตามล าดับ) ซึ่ง
การสูญเสียรายได้ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ LRT อย่างมี
นัยส าคัญ หาก LRT ไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปดังกล่าวได้ (กรุณาดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.4 ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนท่ี 2-12 หน้า 24 ถึงหน้า 25 เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น) 

 สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการให้บริการพื้นท่ีเพื่อจอดพักรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป 

บริษัทให้บริการพื้นท่ีจอดพักรถยนต์แก่ผู้ส่งออกรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อให้บริการ
นี ้บริษัทได้เข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่จาก กทท. ผู้ให้บริการพ้ืนท่ีรายอื่น และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(“กนอ.”) รวมทั้งสิ้น 14 สัญญา คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 720,065 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่จอดพักรถยนต์เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส าคัญของการให้บริการของบริษัทและ LRT ดังนั้น หากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่
ภายหลังจากที่สัญญาเช่าหมดอายุลงแล้ว จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทใน
อนาคต  

อย่างไรก็ดี บริษัทมีประวัติการช าระค่าเช่าที่ดีตรงตามก าหนดเวลา และได้รับการต่อสัญญามาโดยตลอด อีกทั้ง
ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง กทท. และ กนอ. บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า โอกาสที่บริษัทจะไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า
พื้นที่มีไม่มากนัก นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม รวมทั้งหาแนวทางในการใช้ประโยชน์
จากพื้นท่ีที่มีอยู่เดิมให้ได้มากยิ่งขึ้น 

4) ความเส่ียงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนต์ 

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีท่าเทียบเรือท่ีสามารถให้บริการขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนตใ์นลักษณะ
ของท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพียง 3 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือ A1 ท่าเทียบเรือ A5 และ ท่าเทียบเรือ C0 โดยท่าเทียบเรือทั้ง 3 
แห่ง ตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ A5 และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 20.00 ของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ ากัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและประกอบการ
ท่าเทียบเรือ C0 ดังนั้น ในอนาคตหากมีท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนต์แห่งใหม่และ
ด าเนินการโดยผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน าเข้า
รถยนต์ก็จะมีมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ดี การที่ กทท. จะพิจารณาเปิดให้มีท่าเทียบเรือ Ro/Ro แห่งใหม่เพิ่มเติมในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังนั้น 
ขึ้นอยูก่ับความเป็นไปได้ในเรื่องของพื้นที่ท่ีจะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro และปริมาณรถยนต์ที่มีการขนถ่ายผ่าน
ท่าเทียบเรือ Ro/Ro ที่มีอยู่เดิมทั้ง 3 แห่ง โดย กทท. จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro ใน
ท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มจนกว่าจะมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 มากกว่าร้อยละ 75.00 ของความสามารถใน
การขนถ่ายสินค้าของท่าเทียบเรือดังกล่าว ท้ังนี้ ในปี 2555 จ านวนการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 58.62 บริษัทจึงคาดการณ์ว่าจะยังไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro 
เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ 
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ส าหรับความเป็นไปได้ที่จะมีภาคเอกชนมาลงทุนเปิดท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนต์นั้นมีความเป็นไป
ได้น้อย เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งสถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือต้องมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก อยู่ใกล้ฐาน
การผลิตของผู้ส่งออกและน าเข้ารถยนต์ และมีสถานที่ส าหรับให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ นอกจากนี้ ยังต้อง
ใช้ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการด าเนินงานสูง 

5) ความเส่ียงจากการที่โครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และอัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กทท. 
จะเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และอัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) ส าหรับการให้บริการท่า
เทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระท่ีบริษัทให้บริการในท่าเทียบเรือเกินกว่าอัตราค่าภาระที่ 
กทท. ก าหนด นอกจากนี้ กทท. สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระดับอัตราค่าภาระหรือโครงสร้างค่าภาระได้ตลอดอายุ
สัญญา  

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มอายุสัญญาจนถึงปัจจุบัน กทท. ยังไม่เคยเปล่ียนแปลงโครงสร้างค่าภาระ และ/หรือ ปรับขึ้นอัตรา
ค่าภาระท่าเรือแต่อย่างใด ซึ่งหากบริษัทมีต้นทุนในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถปรับเพิ่มโครงสร้างค่าภาระ 
และอัตราค่าภาระให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของบริษัท ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี จากผลการด าเนินงานในปี 2554 และ 2555 ที่ผ่านมา อัตราก าไรขั้นต้นของ
บริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนค่าบริการได้
เป็นอย่างดี 

นอกเหนือจากการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนที่ดีแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ท าให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการขนถ่ายสินค้าให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดเวลาในการจัดเตรียมรถยนต์เพื่อการขนถ่าย บริษัทจึงมีโอกาสในการสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการขนถ่ายสินค้าในปริมาณมากขึ้น 

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

1) ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครัวเหลืองสุวรรณ จะ
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.81 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งยัง
เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทด้วย จึงท าให้เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการและควบคุม
คะแนนเสียงในการลงมติที่ส าคัญได้เกือบท้ังหมด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อมีมติที่แตกต่างได้ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน ท าให้ระบบการท างานของบริษัทมีความเป็น
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคล
ดังกล่าวจะไม่มีอ านาจอนุมัติการท ารายการน้ันๆ ท าให้สามารถลดทอนความเส่ียงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 
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ความเส่ียงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

1) ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นค าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทยังมีความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดรอง และอาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ 

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนแล้วเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น 

(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 1. ปัจจัยความเส่ียง) 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานย้อนหลัง 3 ปี 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2556 2555 2556 
สินทรัพย์รวม 1,377.13 1,523.57 2,181.85 2,337.78 2,174.13 2,331.53 
หน้ีสินรวม 569.39 836.34 1,195.62 1,264.88 1,195.77 1,264.94 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 807.73 687.23 986.23 1,072.90 978.36 1,066.59 
รายได้รวม 898.46 851.90 1,165.17 608.97 1,159.40 604.91 
ต้นทุนค่าบริการ 488.91 471.67 584.46 308.00 584.46 308.00 
ค่าใช้จา่ยในการให้บริการ
และการบริหาร 

118.64 109.37 116.51 59.70 116.72 59.77 

ก าไรสุทธ ิ 251.75 207.76 331.99 177.86 330.37 179.42 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 
(บาท) 

0.87 0.72 0.90 0.43 0.90 0.43 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (D/E) (เทา่) 

0.70 1.22 1.21 1.18 1.22 1.19 

อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 

18.08 14.32 17.92 15.74 17.84 15.93 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) (ร้อยละ) 

32.02 27.79 39.68 34.55 39.52 35.10 

ค าอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน าเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ 
A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยร้อยละ 99.00 ของสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท คือ 
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รถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้น าอันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่ง
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นเวลายาวนาน โดยในปี 2553 2554 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 บริษัทมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดส าหรับการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกรถยนต์เฉล่ียในอัตราร้อยละ 81.18 ของจ านวน
รถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อกิจการ  LRT จาก NYK ใน
สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งหมดใน LRT ด้วยการเข้าซื้อกิจการ SRT ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นสามัญในสัดส่วน
ร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดใน LRT โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง บริษัท และ NYK ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่า หาก
มิได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันที่ของสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัท และ NYK จะด าเนินการปรับเปล่ียน
โครงสร้างทุนใน LRT เพื่อให้บริษัท และ NYK ถือหุ้นร้อยละ 20.00 และ 80.00 ของหุ้นทุกประเภทใน LRT ตามล าดับ 
บริษัทได้เข้าท าสัญญาซื้อหุ้นท้ังหมดใน SRT ดังกล่าวจาก NYK เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2555 โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าว
มีผลสมบูรณ์เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2555   ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและNYK ยังให้สิทธิบริษัทในการท่ี
จะซื้อหุ้น LRT จาก NYK ได้อีกร้อยละ 29.00 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ภายใต้ข้อก าหนดบางประการ โดยที่
ราคาซื้อหุ้นดังกล่าวไม่ต่ ากว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง  

เนื่องจากการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของบริษัทใน SRT ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ ยกเว้น
เพียงการถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ใน LRT ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก
และน าเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ C0 ดังนั้น SRT จึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรม
ทางธุรกิจ ในขณะท่ี LRT ซึ่งมีการประกอบกิจการท่าเทียบเรือ C0 จะมีสถานะเป็นเพียงบริษัทร่วมของบริษัทเท่านั้น  

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่งมีการจัดท าขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2555 และ SRT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท เป็นเพียงบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ จึงส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยทั้งในด้านจ านวนรายการและขนาดรายการ ดังนั้น 
เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต การวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทในเชิงเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2553 ถึง 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2556) จึงเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

รายได้รวมของบริษัทมีการเติบโตอยา่งต่อเนื่องจากยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศที่เพิ่มมากขึ้นตามการเตบิโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2553 ซึ่งเป็นปีท่ีเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมและอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวหลังจากผ่าน
วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 898.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.56 เมื่อเทียบกับปี 2552 อย่างไรก็ดี ในปี 2554 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงต้นปี และเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของไทยในช่วงปลายปี ท าให้การผลิตและการส่งออกรถยนต์ของ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเกิดภาวะชะลอตัวและหยุดชะงักไปช่วงเวลาหน่ึง ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทในปี 
2554 ลดลง เป็น 851.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.18 เมื่อเทียบกับปี 2553 แต่หลังจากที่ฐานการผลิต
รถยนต์ในประเทศไทยฟื้นตัวจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยจนสามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้แบบเต็มก าลัง 
รวมทั้งการเร่งผลิตรถยนต์เพื่อให้ทันกบัยอดอุปสงค์ทั่วโลกในปี 2555 จึงท าให้มียอดการส่งออกรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือ 
A5 เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 1,165.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
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เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีรายได้รวม
เท่ากับ 608.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 534.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.97 เนื่องจากปริมาณการส่งออกรถยนต์และการเช่าพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ก าไรสุทธิของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม โดยในปี 2553 ปี 2554 
และปี 2555 บริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ 251.75 ล้านบาท 207.76 ล้านบาท และ 331.99 ล้านบาท ตามล าดับ การลดลง
ของก าไรสุทธใินปี 2554 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้รวมที่ลดลงอันเกิดจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยคิดเป็นอัตราการลดลงของก าไรสุทธิร้อยละ 17.47 ส าหรับในปี 2555 ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 59.79 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทมรีายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ จากการ
ฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ของบริษัท ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ 177.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งเท่ากับ 152.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.42 

เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทพบว่า สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 1,377.13 ล้านบาท 
1,523.57 ล้านบาท 2,181.85 ล้านบาท และ 2,337.78 ล้านบาท ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของสินทรัพย์
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนใน SRT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ านวน 333.05 ล้านบาท 
เงินลงทุนใน LRT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมจ านวน 41.25 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจ านวน 228.14 
ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจ านวน 158.14 ล้านบาท เพื่อน าไปช าระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
เดิมของ SRT และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมจ านวน 70.00 ล้านบาท เพื่อน าไปช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ 
LRT  

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 
มิถุนายน 2556 เท่ากับ 569.39 ล้านบาท 836.34 ล้านบาท 1,195.62 ล้านบาท และ 1,264.88 ล้านบาท ตามล าดับ 
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทได้เบิก
ใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 300.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของ
บริษัท และ 597.36 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามล าดับ   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 807.73 ล้านบาท 687.23 ล้านบาท 986.23 ล้านบาท และ 1,072.90 ล้านบาท ตามล าดับ การ
ลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสาเหตุมาจากการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสุทธิและก าไรสะสมจ านวน 359.60 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มี
สาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 124.50 ล้านบาท ซึ่งท าให้บริษัทมีทุนที่ออกและช าระเต็ม
มูลค่าแล้วจ านวน 414.50 ล้านบาท (จากเดิม 290.00 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554)  

 
  



 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 หน้า 17 
 

นักลงทนุสัมพนัธ:์ นางสาวภวภัค อารยะพงษ ์

1168/52 ชั้น 19 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120 
โทรศัพท:์ 02-679-7357 
โทรสาร: 02-285-6643  
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���������ก���ก������ 

�!�������� : ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

�!�������� (#	�	���ก$�) : Namyong Terminal Public Company Limited (:NYT<) 

��ก�=>ก	�?�>ก��@A�ก�� : B�����ก	���	�����!�C!��ก	������กD�>��	E�	�F��G� 

���G�H���	��ก�	�B�I�  : 1168/52 �	N	��A
C����	����� ��H� 19 F��C�>�	
 4 DE���A��
�	
Q 
EG�	�� ก�A��C
�	�N� 10120 

�E�>����������  : 0107555000163 

U��V�C�� : 0-2679-7357-9 

U���	� : 0-2285-6642-3 

Website : www.namyongterminal.com 

��������������ก���� !��� 

������ �	
�� ����
���� ��	ก�� 
�	�� (:������<) ���E	��A���	
�IC��
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205,500,000 �A�� 
]�N�	���G�	^���A���> 1.00 �	� B��	N	���E	��A���> 11.90 �	�  U��������
���GFA?�>��N�B�ก	���	
������^���	กก	����E	��A���	
�IB�N��H���H _`��
���	���?�>
	= 2,382 ��	��	� (#	�������กN�	@��
���
ก	����
��	���	�D�>���?�>ก��ก	���	���	�D�>N�	B����	��!�����ก����E���) ^?B��G	
Da��	�E��������C!����GFA?�>��N����G��^?��H 
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1. ��	�>N!����ก]��!
�	ก�F	���ก	���� ?�>
	= 800 #	�B�?b 2556 

2. C!��ก	����A�E�	�@A�ก�� ?�>
	= 800 - 1,500 ?b 2557 - 2558 

3. B��?c�����A��
A�����B�ก	���	���@A�ก�� 
���������!��	กUN��ก	�
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1. �������	
������ 

1.1 �	
��������ก
����ก�����ก�� 

1.1.1 �	
�������
กก
����������ก� 
� ���
� 

��������	���"#�ก�����ก$�ก	�$�!���ก	���	�����%�&%��ก	������ก'�(��	)!	�*��+� ,��
�������-.!-��+�*��+� 
/0��.ก1!	���ก 23��������-.!-��+�*��+��($�!���ก	���	�����%�)��������&%��ก	������ก�*��+�)��+�4/���/�(�5+�	�6 
,����	�*��+�
	���
�������	�����%�ก������+��$�!�	�����%�&%����	�����*��+�4/������
%����	/�	��	�+	
1�	����)��
������-.!-��+�*��+� 

�	�4�!�	กก	�$�!���ก	���	�����%�)��������/�(ก���!������������กก7��	ก������-.!-��+�*��+� ��� 1�	���ก	� 
)��!	����1!	8	�$���	�����%� (Wharf Handling) '�(1�	���ก	�&%D�������
�����1!	 '�(����������กก7��	ก�	�����%� 
��� 1�	��	�%�
	������	 (Berth Hire) '�(1�	-�	���	 (Wharfage) ,���	�4�!���������4�!����	ก������-.!-��+�*��+� 
�	�$�H� 5 ������'�ก$�/J 2554 /�(ก���!�� Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Ford & Mazda '�( Nissan 
��������/�(
	Y
�!���( 54.13 )���	�4�!��
 '�($�/J 2555 /�(ก���!�� Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Ford & Mazda '�( Honda  

��������/�(
	Y�!���( 49.00 )���	�4�!��
 '+��	ก�����
�	�4�!���������4�!����	ก�	�����%����$�!���ก	�'ก�
������-.!-��+�*��+� 5 ������'�ก���ก��	�,����"�ก	�/̂������	�4�!�	ก�	�����%� (Wharfage '�( Berth Hire) +	

�������/��
	Y�*��+�-�	���	)��'+��(������-.!-��+�*��+� �	�4�!���ก���	ก������-.!-��+�*��+��	�$�H� 5 ������'�ก��D�
�	�+��'�(�	��!�

��������/�(
	Y�!���( 80.08 '�(�!���( 84.24 )���	�4�!��
$�/J 2554 '�(/J 2555 23���(�7�4�!
��	ก	���	����	�)��������&3��&��������-.!-��+�*��+��	�$�H�1���)!	�
	ก �	ก������-.!-��+�*��+�����%��#+�ก	�$�!���ก	�
��	�����%�)�������� �������(�.H����	�4�!��D�$��������4�!����	ก������-.!-��+�*��+�'�(�	�����%� 23���	����-�ก�(��
+��`	�(ก	����'�(-�ก	���	����	�)��������4�!$���	1+ ���	�4�ก7�� ������
�4�!&3��&��������-.!-��+�*��+��	�$��	�
��3��/0�ก	�a&	( ,��4
�
��	�4�!�	ก������-.!-��+�*��+��	�$����1��/0��������ก��ก��	�!���( 30.00 )���	�4�!��
$�/J 
2554 '�(/J 2555  

��D���D ������-.!-��+�*��+�����$�H�
�`	�ก	�-��+��.�$���1
�#+�	�ก��
$�)+8	1ก�	�'�(8	1+(�����ก 23����.�
4
�4ก��	ก��	�%�'��
a��� �����D� �!���(�(�	�'�(�!��	�ก	�1
�	1
����(��ก����7� �3���	$�!������-.!-��+�*��+����$�!
���ก	���	�����%�)���������	
	�*��+!��#�'�(��1�	
������	ก1�	
����	�����	��(ก��)3D�$�ก	�)�����*��+�
�(���	�`	�ก	�-��+'�(��	�%�4�! ��ก�	ก��D ��	�����%� A5 )��������+�D���.�$�8.
�5	�+�������)����	�%�'��
a��� 
�%����	ก+�D���.�$�����Y+��ก���	�)!	)���!��	�ก	�����%����)!	�.���	�%�'��
a��� ��	$�!��	�����%�)��������
�)!�
4�!/����'�(4�!���1�	
���
�	ก�	�����%� &�	(�	�����%��	
	�*��	�%�)!	������	�%�)��������4�!/0���	�����%�
'�ก ��	$�!
��(�(�	�$�ก	�����%���D�'�(ก��1�	$�!��	��!��$�ก	��!	��%��	ก�.� (Tug Boat) &%����	�	�$�ก	�)!	 
������	'�(��ก�	ก��	�����%� �!���+#-����ก��	� ��	�����%� A5 )���������3�/0���	�����%���	����ก	�)�*�	�
�*��+����
�/��
	Yก	�)�*�	��*��+�&%��ก	������ก-�	���	
	ก����#�$�/�(�54�� ,��$�����/J 2550 - 2555 
	กก��	
�!���( 80.00 )��/��
	Yก	������ก�*��+���D��
�)��/�(�54��/0�ก	�)�*�	�-�	���	�����%� A5 23��'���$�!�7�*3�
1�	
�%��
���)��������-.!-��+�*��+�'�(�	�����%�+�	�6 $�ก	�$�!��	�����%� A5 )��������/0���	�����%����ก$�ก	�
)�*�	��*��+�4/���+�	�/�(�5 
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��ก��%��	ก��	������)����	�����%� A5 ������ก��	�
	)!	�+!� ก	����������-.!-��+�*��+�'�(�	�����%�$�!1�	

4�!�	�$�$�!���ก	���	�����%� A5 )����������D� ���ก���	กก	����������4�!&�d�	�(���1,�,����	����5
	$�!����	�
���ก	���	�����%�4�!���	�
�/�(���"�8	& ��	$�!�������	
	�*+������'�(����3ก)!�
.��*��+�4�!���	�1��*!�� '�(
�	�'-���������*��+�&%��ก	������ก4�!���	�*.ก+!��'�(����7� ��ก�	ก��D ���������$�!���ก	�&%D�������&�ก�*��+�$�
����Y$ก�!1���ก����	�����%�)��������'�(&%D����$���1
�#+�	�ก��
'��
a��� 23���	
	�*+������1�	
+!��ก	�)��
������-.!-��+�*��+�$�ก	�+���
1�	
&�!�
'�(+����8	&�*��+�ก���ก	������ก4/+�	�/�(�5 ��
*3���	���1�	

�(��ก$�!������-.!-��+�*��+��	
	�*)��!	��*��+��	ก`	�ก	�-��+
	���4�!$�&%D�������$ก�!ก����	�����%�)��������  
��	$�!ก	�)�*�	��*��+�
	�����	�����%� A5 &%��ก	������ก/0�4/���	��(��ก����7�����)3D� ,��$�/̂��#��� ������
�	
	�*$�!���ก	�&%D�������&�ก�*��+�&%��+���
1�	
&�!�
ก��������ก4�!�.��#�*3�/�(
	Y 45,550 1�� $���	����ก�� 

��ก�	ก��D &%����1�	
�����$�ก	�&3��&���	�4�!�	ก������-.!-��+�*��+���	����!���	� ������4�!)�	�/�(8�
"#�ก��4/���"#�ก��$�!���ก	�����	�1������1!	 (Warehouse Management) 23����
*3�ก	�$�!���ก	�&%D����&%��ก7����1!	'�( 
�������	����ก	����1!	1�1��� ,�� Y ������ 30 
�*#�	�� 2556 ������
�&%D����&%��$�!���ก	����ก7����1!	'�(1������1!	 ��
 
155,113 +	�	�
+� ,��/0�&%D����&�!�
$�!���ก	� 98,213 +	�	�
+� '�(��.��(���	�ก	�ก����!	� 56,900 +	�	�
+� 

1.1.2 �	
�������
กก
����������"
#ก����
���"$��%��ก
�&���ก 

������
��	�4�!���ก�	กก	�$�!���ก	���	�����%�&%��ก	������ก'�(��	)!	�*��+� ,��
�������-.!-��+�*��+����+�D�
,���	�-��+�*��+�$�/�(�54��/0��.ก1!	���ก���$�!���ก	���	�����%�&%�������ก�*��+��	��%�4/���/�(�5+�	�6 �����D� 
�	กก	������ก�*��+�)��/�(�54��+!��/�(��ก��8	�(*�*����%��(��+�� ,���	�
��	�+#
	�	ก�#/��1� 
$�+�	�/�(�5)�����1!	�*��+����-��+$�/�(�54������ ��%��	�ก��ก	��!	�`	�ก	�-��+)��������-.!-��+�*��+��	ก
/�(�54��4/���/�(�5�%�� ก7�	����-�ก�(��+��`	�(ก	����'�(-�ก	���	����	�)��������4�! 

 �#+�	�ก��
�	���+�/0��#+�	�ก��
$�ก�#�
'�ก6 )��/�(�5���4�!���ก	�������
ก	����#��	ก��	��ก�	�
1Y(ก��
ก	�������
ก	����#� (gBOIi) ,�����
$�!ก	�������
ก	����#�+�D�,���	�/�(ก���*��+�$�/�(�5)3D�$�/J 2504 
/�(ก��ก��/�(�54��
�)!�+ก��ก	�1!	��� (Free-Trade Agreement) ก����	�/�(�5 4�!'ก� H��/#j� ��� ก	���$+! 
���+���� ���2�'���� '�(������ /̂�������ก��	��3��3��.�$�!������-.!-��+�*��+�)!	
	���#�'�(+�D�`	�ก	�-��+ 
$�/�(�54��+�D�'+�/J 2505 /0�+!�
	 �	ก��D���`�	�$�ก%���#ก�
��4�!ก�	����,��	�$�ก	�������#�ก	�&�d�	
�#+�	�ก��
�	���+�$�/�(�5 ��D���	����-.!-��+�*��+�'�(-.!-��+��D�����/�(ก���*��+� ,���	�/�(ก���*��+��3�
�
��	���&��

	ก)3D� ������-�+���%���$�!
�ก	�+�D�,���	�-��+��D������*��+�
	ก)3D�+	
4/�!�� ��ก�	ก��D ,���	�/�(ก��
�*��+�4�!���
$�!��D��������-��+8	�$�/�(�5 �3���	$�!ก��ก	�-��+$�/�(�5'��1������ '�(��	$�!�#+�	�ก��
�	���+�
&�d�	'�()�	�+�����	�+���%��� +��
	$�/J 2539 /�(�54�����
�����ก�*��+�4/���/�(�5+�	�6 ,��/��
	Y 
ก	������ก�*��+�&��

	ก)3D��#ก/J �	ก)!�
.��*�+�/��
	Yก	�-��+'�(�����ก�*��+�)��4�� ,���8	�#+�	�ก��
'���
/�(�54�� '���$�!�7���	$����� 10 /J���-�	�
	 (/J 2546 - 2555) /��
	Yก	������ก�*��+�)��/�(�54��&��
)3D��	ก 
235,122 1�� $�/J 2546 /0� 1,026,671 1�� $�/J 2555 ��%�&��
)3D�
	กก��	�����	+�� ,��$�/J 2555 �#+�	�ก��
�	���+�
)��4��
�
.�1�	ก	������ก�.�*3� 707,712 �!	��	� ���/0�
.�1�	ก	������ก��������3��)��/�(�5 �#+�	�ก��
�	���+�
�3�
�1�	
��	1�H���	�
	ก+��ก	�+��,+)��+���)-��+8�Yl�
����
$�/�(�5 (GDP) '�(5��`ก��)��/�(�5 23��/0�
+�������D��	�#+�	�ก��
�	���+���	�(���1�/0��#+�	�ก��
���ก���4�!���ก	�������
���	�+���%����	ก�#ก��`�	� 
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��D���D /p	�
	��(�(�	�)����`�	�$�ก	�������#��#+�	�ก��
�	���+� 1%� ก	�-��ก���$�!/�(�54��ก�	�/0�
5.���ก�	�ก	�-��+'�(�����ก�*��+�$�8.
�8	1���� (Detroit of Asia) ��	$�!ก���,��	�����(������#�ก	�-��+'�( 
ก	�/�(ก���*��+�$�/�(�54��&%���3��.�-.!-��+�*��+��	ก/�(�5+�	�6 23����ก�	ก�(������ก�	-.!-��+�*��+����
� 
`	�ก	�-��+$�/�(�54��$�/̂��#��� ��������3��.�-.!-��+�*��+��	��%��$�!)!	
	���#�+�D�`	�ก	�-��+$�/�(�54�� 
��ก�!�� ��ก�	ก��D $�/̂��#��� ��`�	����
��,��	����������
�#+�	�ก��
�	���+� ��� �,��	�������#�ก	�-��+�* 
��,11	�� (Eco-car) ,��$�!���"�&�5��	�8	�� ��%��,��	�ก	�1%�8	���*��+�1��'�ก23������������
�#+�	�ก��
�	���+�
$�/�(�5$�!
�ก	�)�	�+��&��
)3D� /0�+!� �!���,��	����������#��#+�	�ก��
�	���+����	�+���%���)����`�	� ก	�
�
,���	�-��+��D������*��+�$�/�(�5���1������ '���	�4�����
�1�	
��	�	H$�ก	�/�(ก���*��+� ��ก��D�ก	��!	� 
`	�ก	�-��++!��$�!��	'�(������#�/0���	���
	ก �������3��%��
�����	
�1�	
/0�4/4�!�!�����������-.!-��+�*��+��(�!	�
`	�ก	�-��+4//�(�5�%��  

��ก�	ก��D �#+�	�ก��
�	���+�/0��#+�	�ก��
����	
	�*stu�+�����	�����7��	ก-�ก�(���	�5��`ก����%� 
8��&���+��	�"��
�	+� ��� $�/J 2552 ก���+#ก	�Y���กv+5��`ก��$�/�(�5����`�
��ก	������-�ก�(��4/����,�ก  
���ก	������ก�*��+�)��/�(�54�������	ก 776,241 1�� $�/J 2551 /0� 535,563 1�� $�/J 2552 ��%�1��/0���+�	
ก	������!���( 31.01 ���	�4�ก7�� �#+�	�ก��
�	���+�4�!ก���
	stu�+��$�/J 2553 ,�����ก	������ก�*��+�&��
)3D�/0� 
895,855 1�� 1��/0���+�	ก	�&��
)3D��.�*3��!���( 67.27 '�(�	ก�+#ก	�Y��D�	���
1��D�$�H�)��/�(�54��$�����/�	�/J 
2554 �#+�	�ก��
�	���+�/0���3��$��#+�	�ก��
���4�!���-�ก�(�� ,��ก	�-��+��D�����'�(ก	�/�(ก���*��+�+!��
�(��+�������	�
	ก ���-�$�!��������ก�*��+�$�/J 2554 ������%� 735,627 1�� ��%�1��/0���+�	ก	������!���( 
17.89 �	ก/J 2553 '+�8	������	ก����+#ก	�Y��D�	���
-�	�&!�4/'�!� �#+�	�ก��
�	���+�ก7�	
	�*stu�+��4�!���	�����7� 
,��/��
	Yก	������ก�*��+�)��/�(�54��$�/J 2555 4�!&��
�.�)3D�/0� 1,026,671 1�� ��%�1��/0���+�	ก	�&��
)3D� 
�!���( 39.56 �	ก/J 2554 '�(/0��*�+��.��#�)��/�(�5���+�D�'+����

�ก	������ก�*��+�$�/J 2539  

1.1.3 �	
�������
กก
�(���))
#��ก��ก
����ก�����ก���
�*�ก��ก���ก#�%�+�&+, ���ก
�"&��
���))
 

1) �))
��(��ก&�� 
� ���#
� .�����ก��ก
�(&
�(�����%���� 
ก�� A5 1 (&
��%�.#��2��� 

������/�(ก��"#�ก��$�!���ก	���	�����%�&%��ก	������ก'�(��	)!	�*��+� 23��/0�ก	���	���ก	�8	�$+!
��HH	���#�ก����!	� ����	� '�(/�(ก��ก	���	�����%����1!	ก�� A5 Y ��	�%�'��
a��� ก��ก	���	�%� 
'���/�(�54�� (gก��.i) �������� 11 
�	�� 2539 '�(��HH	)!�+ก��'ก!4)&��
+�
�������� 20 ก�กw	1
 2547 
8	�$+!�%���4))����HH	���ก��	� ������4�!�����#H	+$�!��	ก	�&�d�	 ����	� '�(/�(ก��ก	���	�����%� A5 
&%��ก	�)�*�	��*��+�'�(���1!	����4/ ,��������+!����	�1�	+��'��'ก� ก��. +	
��+�	����(�#4�!$���HH	 
�(�(��	)����HH	���
+�D�'+������� 1 &v�8	1
 2539 ��D��#������� 30 
�	�� 2564 ��
 25 /J ��D���D ������
����"�
)�+���	�#��HH	4�!��ก 5 /J )3D���.�ก���%���4)'�()!�+ก�������
������
ก�� ,��������+!���%��1�	�!��)�+���	�#
��HH	/0������%�������!	���	��!�� 2 /J ก�����HH	�(��D��#��� '�(8	������	ก�����HH	��D��#��� ���&����� 
$���	�%����������/0�-.!����	
	��+����(�(��	)����HH	 23����
*3������	��
���&����D��
�'�(,1����!	�
&%D�`	� (Infrastructure, Super Structure) �(+ก/0�ก��
���"�z)�� ก��. ��	��������	��
���&�� ก��. 
����"��(2%D�
1�%���
%��#/ก�Y� (Equipments) ��D��
���%��	�����+	
�	1	
.�1�	+	
��H�� (Current Book Value) 
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(�	��(����)����HH	�	
	�*�.4�!�	ก������� 2-5 )!� 5.2 $����)!���#/�	�(��	1�H)����HH	���ก���ก����)!��ก��
ก	�/�(ก��"#�ก��)  

ก	������HH	���#�ก����!	� ����	� '�(/�(ก��ก	���	�����%����1!	ก�� A5 /0���HH	�(�(�	� 
��	�#
��HH	1���%���ก/�(
	Y 8 /J 1�	
����������HH	�(4
�4�!���ก	�+���	�#�3�*%���	��.�$��(���+��	
%������ก��
��HH	�(�(��D� ���	�4�ก7�� ���������1�
�1�	
�����$�ก	���	���"#�ก���	ก*.ก ก��. ��ก��ก��HH	 23���	����-�
ก�(��+��`	�(�	�ก	����'�(-�ก	���	����	�)�����������	�
������	1�H ��D���D $�ก�Y����������ก�(��	-���%���4)
$�)!����/0��	�(��	1�H 23��/0��#/���1'�(ก��$�!ก��-�����	�+��ก	�����	�'�(ก	�/�(ก��ก��ก	���	�����%� 
ก��. 
����"���ก��ก��HH	ก��������8	������	ก��� ก��. 4�!'�!�$�!��������	�*3��	�+#'�(������4
��	
	�*
��	���ก	�'ก!4)4�!8	�$� 90 ��� ��ก�	ก��D ก��. �	���ก��ก��HH	
%��$�ก74�!,���+#-�&�5� �	�� �+#-��	�
1�	

���1�)���	+� 1�	
/���8����%�1�	
��	/0�)���	"	�Y�� ��%�+	
1�	����)����` ,��$�ก�Y���D ก��. +!��
��	����$�!������/0�1�	1�%���
%�'�(�#/ก�Y���	���1�	
�(��ก '�(���&�����+�	�6 ���������/0�-.!����	
	 
���	�4�ก7�� $��(�(��	 17 /J���-�	�
	 ������4�!/����+�+	
�%���4)+�	�6 ���ก�	���4�!$���HH	���	�1���1��� 

	+��� ,��4
�1�4�!��������%�'�!�+%����%������%����ก��	�(1�	/�������%���
	�	กก	���	-���%���4)$���HH	
'+����	�$� 

��	����1�	
������	กก	������HH	���ก��	��(4
�4�!���ก	�+���	�#
%����D��#���HH	��
 ��
*3�
%����D��#�
�(�(��	���4�!���ก	�+��)�	���ก 5 /J��D� �������%����	ก	�$�!���ก	���	�����%�&%��ก	������ก�*��+� +!���	5��
1�	
�.! 1�	
��	�	H '�(/�(��ก	�Y�$�ก	�����	����ก	�'�(ก	���	����	���	�%� ��
��D�1�	
��
&��"������ก��
�	�����%�'�(������-.!-��+�*��+� 23��/0�"#�ก�����1���1�����%���#���Y23��/0�-.!*%��#!�$�H�'�(-.!����	�)��������

�1�	
������	H'�(
�/�(��ก	�Y��	��	�*3� 30 /J ��ก��D�������
�1�	
��
&��"������'�(4�!���1�	
4�!�	�$��	ก 
ก��. +���
	 �����D� �������3��%��
�����	������
�,�ก	��.�����(4�!���ก	�+����HH	�	ก ก��. 8	������	ก�����HH	
��D��#���  

��3�� $�ก�Y������HH	���#�ก����!	� ����	� '�(/�(ก��ก	���	�����%����1!	ก�� A5 Y ��	�%�'��
a��� 
*.ก��ก��ก��%�4
�4�!���ก	�+���	�#��HH	 �	กก	�/�(
��-�ก�(��$��%D��+!�&���	�(���-�$�!�������.H���
�	�4�!��D��
�$�����)���	�4�!1�	���ก	���	�����%�&%��)�*�	����1!	23��/0��	�4�!���ก)�������� ($�/J 2555 '�(
��� 6 �%����D��#������� 30 
�*#�	�� 2556 ������
��	�4�!$�������D��	ก�� 758.32 �!	��	� '�( 367.58 �!	��	� 
1��/0���������!���( 65.08 '�(�!���( 60.36 )���	�4�!��
 +	
��	���) '�(�	���	$�!�������.H����	�4�!
�	�����$��������/0��	�4�!1�	���ก	�&%D�����	กก7����1!	'�(1�	���ก	��%�� 23��ก	��.H����	�4�!���ก��	��	����-�
ก�(��+��`	�(�	�ก	����'�(-�ก	���	����	�)�����������	�
������	1�H �	ก������4
��	
	�*�	�	�4�!�	ก
'�����%��
	��'���	�4�!����.H���4/���ก��	�4�! (ก�#Y	�.�	��(����&��
+�
$����)!� 2. ก	���1�	(��-�ก	�
��	����	� ������� 2-12 ��!	 19 *3���!	 26 &%��/0�)!�
.�/�(ก��ก	�/�(
��-�ก�(������	�ก��)3D�) 

2) �))
��(�� ���#
� .�����ก��ก
�(&
�(�����%���� 
 C0 1 (&
��%�.#��2��� 

������/0�-.!*%��#!���D��	�+��'�(�	��!�
$���������!���( 20.00 ('�(
����"�$�ก	�*%��#!�&��

	ก�#� 
4
�ก���!���( 49.00) )�������� '��
a��� ���+��������'�� ,�-,� ����
���� ��	ก�� (gLRTi) 23��/0�-.!����	�'�(
/�(ก��ก	���	�����%� C0 &%��ก	������ก'�(��	)!	�*��+� '�(���1!	����4/ ,��/0�ก	���	���ก	�8	�$+!
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��HH	���#� ����	� '�(/�(ก��ก	���	�����%����1!	 C0 Y ��	�%�'��
a��� ก��ก	���	�%�'���/�(�54�� 
(gก��.i) �������� 29 ����	1
 2548 8	�$+!�%���4))����HH	���ก��	� LRT 4�!�����#H	+$�!��	ก	�&�d�	 ����	� 
'�(/�(ก��ก	���	�����%� C0 &%��ก	����/���
�� ก7���ก�	 '�( ����#ก/)�*�	� a&	(���1!	 Ro/Ro ���1!	
����4/ '�(+.!���1!	 ,�� LRT +!����	�1�	+��'��'ก� ก��. +	
��+�	����(�#4�!$���HH	 �(�(��	)����HH	���

+�D�'+������� 1 ก���	�� 2548 ��D��#������� 31 ����	1
 2578 ��
 30 /J ��D���D LRT 
����"�)�+���	�#��HH	4�!��ก 2 1��D� 
1��D��( 10 /J )3D���.�ก���%���4)'�()!�+ก�������
������
ก�� ,�� LRT +!���%��1�	�!��)�+���	�#��HH	/0������%�
������!	���	��!�� 2 /J ก�����HH	�(��D��#��� '�(8	������	ก�����HH	��D��#��� ���&�����$���	�%���� LRT /0� 
-.!����	
	��+����(�(��	)����HH	 23����
*3������	��
���&����D��
�'�(,1����!	�&%D�`	� (Infrastructure, 
Super Structure) �(+ก/0�ก��
���"�z)�� ก��. ��	��������	��
���&�� ก��. 
����"��(2%D�1�%���
%��#/ก�Y� 
(Equipments) ��D��
���%��	�����+	
�	1	
.�1�	+	
��H�� (Current Book Value) (�	��(����)����HH	
�	
	�*�.4�!�	ก������� 2-5 )!� 5.2 $����)!���#/�	�(��	1�H)����HH	���ก���ก����)!��ก��ก	�/�(ก��"#�ก��)  

ก	������HH	���#� ����	� '�(/�(ก��ก	���	�����%����1!	 C0 /0���HH	�(�(�	� 
��	�#��HH	
1���%���ก/�(
	Y 22 /J 1�	
����������HH	�(4
�4�!���ก	�+���	�#�3�*%���	��.�$��(���+��	
%������ก����HH	
�(�(��D� ���	�4�ก7�� ���������1�
�1�	
�����$�ก	���	���"#�ก���	ก LRT 23��/0����������
 *.ก ก��. ��ก��ก
��HH	 ,���	����-�ก�(��+��ก	���	���"#�ก�� `	�(�	�ก	����'�(-�ก	���	����	�)�����������	�
������	1�H 
��D���D $�ก�Y���� LRT ก�(��	-���%���4)$�)!����/0��	�(��	1�H 23��/0��#/���1'�(ก��-�����	�+��ก	�����	�'�(
ก	�/�(ก��ก��ก	���	�����%� ก��. 
����"���ก��ก��HH	ก�� LRT 8	������	ก��� ก��. 4�!'�!�$�! LRT ��	�*3�
�	�+#'�( LRT 4
��	
	�*��	���ก	�'ก!4)4�!8	�$� 90 ��� ��ก�	ก��D ก��. �	���ก��ก��HH	
%��$�ก74�! 
,���+#-�&�5� �	�� �+#-��	�1�	

���1�)���	+� 1�	
/���8����%�1�	
��	/0�)���	"	�Y�� ��%�+	

1�	����)����` ,��$�ก�Y���D ก��. +!����	����$�! LRT /0�1�	1�%���
%�'�(�#/ก�Y���	���1�	
�(��ก '�(
���&�����+�	�6 ��� LRT /0�-.!����	
	 ���	�4�ก7�� $��(�(��	 8 /J���-�	�
	 LRT 4�!/����+�+	
�%���4)+�	�6  
���ก�	���4�!$���HH	���	�1���1���
	+��� ,��4
�1�4�!��������%�'�!�+%����%������%����ก��	�(1�	/��� 
����%���
	�	กก	���	-���%���4)$���HH	'+����	�$� 

��	����1�	
������	กก	������HH	���ก��	��(4
�4�!���ก	�+���	�#
%����D��#���HH	��
 ��
*3�
%����D��#�
�(�(��	���4�!���ก	�+��)�	���ก 2 1��D� 1��D��( 10 /J ��D� �������%����	ก	�$�!���ก	���	�����%�&%��ก	������ก  
+!���	5��1�	
�.!  1�	
��	�	H '�(/�(��ก	�Y�$�ก	�����	����ก	�'�(ก	���	����	���	�%� ��
��D�
1�	
��
&��"������ก���	�����%�'�(�������.ก1!	  ��ก��D�������'�( LRT 
�1�	
��
&��"������'�(4�!���1�	
4�!�	�$�
�	ก ก��. +���
	 �����D� �������3��%��
�����	 LRT 
�,�ก	��.�����(4�!���ก	�+����HH	�	ก ก��. 8	������	ก���
��HH	��D��#���  

��3�� $�ก�Y������HH	���#� ����	� '�(/�(ก��ก	���	�����%����1!	 C0 Y ��	�%�'��
a��� *.ก��ก��ก
��%�4
�4�!���ก	�+���	�#��HH	 �	กก	�/�(
��-�ก�(��$��%D��+!�&���	�(���-�$�! LRT 23��/0����������
���
������*%��#!���.�$���������!���( 20 �.H����	�4�!��D��
�$�����)���	�4�!1�	���ก	�23��/0��	�4�!���ก)�� LRT 
($�/J 2555 '�(��� 6 �%����D��#������� 30 
�*#�	�� 2556 LRT 
��	�4�!$�������D��	ก�� 211.88 �!	��	� '�( 
153.40 �!	��	� 1��/0���������!���( 99.52 '�(�!���( 95.69 )���	�4�!��
)�� LRT +	
��	���) 23��ก	�
�.H����	�4�!���ก��	��	����-�ก�(��+��`	�(�	�ก	����'�(-�ก	���	����	�)�� LRT ���	�
������	1�H �	ก 
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LRT 4
��	
	�*�	�	�4�!�	ก'�����%��
	��'���	�4�!����.H���4/���ก��	�4�! (ก�#Y	�.�	��(����&��
+�
$�
���)!� 2.4 ����'���ก�	4��	กก	����#�$����������
 ������� 2-12 ��!	 24 *3���!	 25 &%��/0�)!�
.�/�(ก��ก	�
/�(
��-�ก�(������	�ก��)3D�) 

3) �))
�5&
�%6�(��.���))
�5&
(��,����%��ก
��# ���ก
��%6�(����%����,��ก�*��"$.���ก7���� 
(��	+� 

��ก�	กก	�$�!���ก	���	�����%�&%��)�*�	��*��+�23��/0����ก	����ก'�!� ���������$�!���ก	�&%D�������&�ก
�*��+�&%��+���
1�	
&�!�
ก���ก	������ก'ก�-.!�����ก�*��+� ,��-.!�����ก�*��+��($�!&%D�������ก��	�$�ก	� 
���&�ก�*��+�&%��+���
1�	
&�!�
 ��
*3�ก	�+����8	&�*��+�ก��������ก�*��+�4/���+�	�/�(�5 23��ก	�
$�!���ก	�&%D�������&�ก�*��+�&%��+���
1�	
&�!�
ก��������ก���ก��	���D� ��	$�!-.!�����ก�*��+��	
	�*����	�
���ก	�ก	�)�����*��+��	ก`	�ก	�-��+
	�����	�%�&%��ก	������ก�*��+�4�!�(��ก ����7� '�(
�/�(���"�8	&

	ก����)3D� 

&%��/0�ก	�+������1�	
+!��ก	�)��-.!�����ก�*��+����+!��ก	�&%D�������&�ก�*��+�&%��+���
 
1�	
&�!�
ก��������ก4/���+�	�/�(�5 �������3�4�!)!	��	��HH	��	&%D��������Y$ก�!��	�����%�)�������� 
�	ก ก��. ��	��� 8 ��HH	 �	ก-.!$�!���ก	�&%D�����	��%�� 2 ��HH	 '�(&%D����$���1
�#+�	�ก��
'��
a����	กก	�
��1
�#+�	�ก��
'���/�(�54�� (gก��.i) ��	��� 4 ��HH	 ��
��D���D� 14 ��HH	 1��/0�&%D������	��
 720,065 
+	�	�
+� 23��
%����
ก��&%D����$�����Y��	�����%� A5 '�!� �	
	�*������ก	�����*��+�4�!/�(
	Y 45,550 
1�� $���	����ก�� '�(
�&%D����ก7����1!	����4/$�!��	�#�"� 146,230 +	�	�
+� ,����HH	��	&%D����ก�� ก��. /0�
ก	���	&%��$�!���ก	�&%D�������&�ก�*��+���D��
� /0���HH	��	�(�(��D� (�	�# 1 /J � 2 /J) ��	��� 3 ��HH	 '�(
��HH	��	�(�(�	� (�	�# 10 - 16 /J) ��	��� 5 ��HH	 ��D��	�#��HH	$��(���	�/J 2560 � /J 2565 ��HH	ก��-.!
$�!���ก	�&%D�����	��%�� /0�ก	���	&%��$�!���ก	�&%D�������&�ก�*��+�'�(ก7����1!	����4/ /0���HH	�(�(��D� (�	�# 3 
/J) ��	��� 1 ��HH	 '�(��HH	�(�(�	� (�	�# 6 /J) ��	��� 1 ��HH	 ��D��#��	�#��HH	$�/J 2561 ������HH	
��	&%D����ก�� ก��. /0���HH	&%��$�!���ก	�&%D�������&�ก�*��+�'�(ก7����1!	����4/ /0���HH	�(�(�	� (�	�# 12 - 
20 /J) ��	��� 4 ��HH	 ��D��	�#��HH	$��(���	�/J 2561 � /J 2568 ,��$�/J 2554 /J 2555 '�(��� 6 �%����D��#�
������ 30 
�*#�	�� 2556 ������
��	�4�!�	กก	�$�!���ก	�&%D�������&�ก�*��+�'�(ก7����1!	����4/��	ก�� 285.76 
�!	��	� 357.90 �!	��	� '�( 211.62 �!	��	� 1��/0��������/�(
	Y�!���( 33.54 �!���( 30.72 '�(�!���( 
34.75 )���	�4�!��
)��������+	
��	��� 

&%D�������&�ก�*��+�*%�/0���3��$�/̂������	1�H)��ก	�$�!���ก	���	�����%�&%��ก	������ก'�(��	)!	
�*��+�)��������'�( LRT �����D� �	ก������4
�4�!���ก	�+���	�#��HH	��	&%D����8	������	ก�����HH	��	�
��	�#
��'�!� �(��	$�!������'�( LRT 4
�
�&%D�������&�ก�*��+�&%��������1�	
+!��ก	�)���.ก1!	���	�&���&� '�(4
�
�	
	�*$�!���ก	���	�����%�&%��)�*�	��*��+�$���	���
	ก ��
��D��.H����	�4�!�	กก	�$�!���ก	����ก��	� 23��
�(���-�ก�(��+��`	�(ก	����'�(-�ก	���	����	�)��������$���	1+ 

���	�4�ก7�� ������
�/�(��+�ก	���	�(1�	��	�����+��+	
ก�	�����	 '�(4�!���ก	�+����HH	
	,��+���  
��ก��D����������
�1�	
��
&��"������ก����D� ก��. '�( ก��. �������3��%��
�����	 ,�ก	�����������(4
�4�!���ก	�+����HH	
��	&%D����
�4
�
	ก��ก ��ก�	ก��D ���������
��,��	�����(����	&%D����&��
+�
��D��	ก$�&%D����)�� ก��. '�( ก��. 
��
��D��	'���	�$�ก	�$�!/�(,�����	ก&%D�������
���.���
$�!4�!
	ก����)3D� ��� ก	�53ก�	1�	
/0�4/4�!)��ก	�
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ก����!	��	1	�����* (Multi-Storage Building) $�����Y Pre-loading ��%� Receiving Area ��%� Import Area 
$���	�����%� A5 &%��&��
)��1�	
�	
	�*$�ก	�$�!���ก	�&%D��������*��+� /0�+!� 

1.1.4 �	
�������
กก
��ก�,��&.9&��
��#�&����"
#ก���(&
�(�����%���%��ก
�&���ก.���:
�9 
�*��"$  

/̂��#��� $�/�(�54��
���	�����%�����	
	�*$�!���ก	�)�*�	��*��+�&%��ก	������ก'�(��	)!	�*��+�$���ก�Y(
)����	�����%� Ro/Ro &��� 3 '��� 1%� (1) ��	�����%� A1 (2) ��	�����%� A5 '�( (3) ��	�����%� C0 ,����	�����%�
��D� 3 '��� +�D���.�$���	�%�'��
a��� 23��/0���	�%��D�	�3ก���
�1�	
4�!/����$��!	���	����+�D� �%����	ก��.�$�����Y$ก�!1���
ก��,���	�-.!-��+�*��+�,������$�H� ��	$�!ก��1�	
�(��ก����7�'�(�	
	�*��1�	
���������(ก��1�	
����	�$�ก	�
1�%����!	��*��+��	ก`	�ก	�-��+
	�����	�����%� �3��	�ก��	�4�!��	��	�%�'��
a���*%�/0���	�%����
�1�	
�
	(�

ก��ก	�)�*�	��*��+�&%��ก	������ก'�(��	)!	
	ก����#�$���	��D 

�	กก	������	�����%� Ro/Ro &%��ก	������ก'�(��	)!	�*��+�$�/̂��#���
�&��� 3 '��� ������ก��	�
	)!	�+!� ,�����
������/0�-.!����	�'�(/�(ก��ก	���	�����%� A5 '�(/0�-.!*%��#!��	�+��'�(�	��!�
$���������!���( 20.00 )��
������ '��
a��� ���+��������'�� ,�-,� ����
���� ��	ก�� (gLRTi) 23��/0�-.!����	�'�(/�(ก��ก	���	�����%� C0 �����D� 
$���	1+�	ก
���	�����%� Ro/Ro &%��ก	������ก'�(��	)!	�*��+�'���$�
�ก��)3D� ,���	�/0���ก�Y()��ก	����
�
-.!/�(ก��ก	��	�$�
���	ก	�)���#H	+ก�� ก��. &%��/�(ก��ก	���	�����%� Ro/Ro '���$�
�&��
+�
$�����Y��	�%�
'��
a��� ��%��	�
�8	1�ก�����#���	��	�%��D�	�3ก'���$�
� ,��
���	�����%� Ro/Ro ��.�$�����Y��	�%��D�	�3ก���ก��	�
�!�� ก	�')��)��$��#+�	�ก��
��	�����%�&%��ก	������ก'�(��	)!	�*��+�ก7�(
�
	ก)3D� '�(�	����-�ก�(��+��`	�(
ก	����'�(-�ก	���	����	�)��������4�!$���	1+ 

���	�4�ก7�� ก	���� ก��. �(&��	�Y	/��$�!
���	�����%� Ro/Ro '���$�
�&��
+�
$�����Y��	�%�'��
a�����D� 
)3D���.�ก�� 2 /̂�������ก 1%� 1�	
/0�4/4�!$��%���)��&%D��������(&�d�	/0���	�����%� Ro/Ro '�(/��
	Y�*��+����
�ก	� 
)�*�	�-�	���	�����%� Ro/Ro ���
���.���
��D� 3 '��� ,�� ก��. �(4
���#H	+$�!
�ก	�/��/�(ก��ก	���	�����%� Ro/Ro 
$���	�%�'��
a���&��
��ก��	�(
�/��
	Y���1!	-�	���	�����%���D� 3 
	กก��	�!���( 75.00 )��1�	
�	
	�*$�ก	� 
)�*�	����1!	)����	�����%����ก��	� ��D���D ก��. 4�!ก�	���1�	
�	
	�*)��/��
	Yก	�)�*�	��*��+�-�	���	�����%� 
��D� 3 '��� (A5, A1 '�( C0) ��
ก��4�!��� 1,850,000 1��//J ,��$�/J 2555 ��	���ก	�)�*�	��*��+�-�	���	�����%� A5, 
A1 '�( C0 ��	ก�� 880,197 1�� 201,550 1�� '�( 2,750 1�� +	
��	��� (���a&	(�*��+�-�	���	�����%����/0����1!	
��	)!	'�(�����ก��	��D� '+�4
���
�*��+����/0����1!	-�	���	'�(���1!	*�	���	) ��
/��
	Y�*��+����
�ก	�)�*�	�-�	���	
�����%���D� 3 '��� ��	ก�� 1,084,498 1�� 1��/0��!���( 58.62 )��1�	
�	
	�*$�ก	�)�*�	��*��+���� ก��. ก�	���4�! 
�3��7�4�!��	��	�����%���D� 3 '������
�1�	
�	
	�*����(������ก	�)�	�+��)��ก	������ก�*��+�4�!��ก
	ก �������3�
1	�ก	�Y���	�(���4
�
�ก	���#H	+$�!
�ก	�/��/�(ก��ก	���	�����%� Ro/Ro &��
+�
$���	1+���$ก�! 

��	����1�	
/0�4/4�!����(
�8	1�ก��
	���#�/����	�����%�&%��ก	������ก'�(��	)!	�*��+���D�
�1�	
/0�4/
4�!�!�� �%����	กก	�/�(ก��ก��ก	���	�����%��!��ก	����#���!	���	�%��D�	�3ก)3D�$�
���D�+!��$�!������#��.� ��ก��D� 
�*	����+�D�)����	�����%����
�1�	
��	1�H���	�
	ก ,��+!��
��!��	�1
�	1
����(��ก$�ก	�����	�)!	��ก ��.�$ก�!
`	�ก	�-��+)��-.!�����ก'�(��	)!	�*��+� '�(
��*	������	����$�!���ก	�&%D����&%�����&�ก�*��+� ��ก�	ก��D ก	�/�(ก��
"#�ก��$�!���ก	���	�����%���	����)�*�	��*��+�&%��ก	������ก'�(��	)!	/0�"#�ก�����+!��$�!1�	
�.! 1�	
��	�	H '�(
/�(��ก	�Y�$�ก	���	����	��.� ��D�$��!	�ก	�����	���	�����%� ก	��	�'-�ก	�����������1!	 (Yard Planning)  
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ก	�/0�+��ก�	�$�ก	�+��+��/�(�	��	�ก����D�������-.!-��+�*��+� �	�����%� ������	��	�ก	����ก����)!�� ��� ��ก��D�
ก	�$�!���ก	���	�����%�&%��)�*�	��*��+�4
�1��)�*�	�/(/�ก�����1!	�%�� �%����	ก5�-�'�(�#j��(����	กก	�)�*�	�
���1!	�%�� �	���	1�	
����	�+��+���*��+�4�! �����D� ��	����-.!/�(ก���	�$�
����+!��ก	���	"#�ก����	�����%�&%��ก	�
�����ก'�(��	)!	�*��+� �����	/0�+!��$�!�(�(��	�	�$�ก	���!	�1�	
�%��
���'�(1�	
4�!�	�$��	ก������-.!-��+
�*��+� ��	�	
	�*����	����ก	�4�!���	�
�/�(���"�8	& +��+	
��	 '�(4
�ก��$�!ก��1�	
����	�$�6 +��+���*��+�  

1.1.5 �	
�������
กก
�(��;���� 
��&
<
�� (Tariff Structure) .����"�
�&
<
��(&
��%� (Port Tariff) ���&<
��" 
ก
��	����9��ก
�(&
��%�.#&�����(J+(� 

8	�$+!�%���4))����HH	���#�ก����!	� ����	� '�(/�(ก��ก	���	�%����1!	ก�� A5 Y ��	�%�'��
a��� ก��.  
�(/0�-.!ก�	���,1����!	�1�	8	�( (Tariff Structure) '�(��+�	1�	8	�(��	�%� (Port Tariff) ��	����ก	�$�!���ก	���	����
�%�&%��)�*�	����1!	 23����
��D�1�	8	�(�%�)!	��	 (Port Dues) '�(1�	���ก	��%��	ก�.� (Tug Service) ,���������!	
���ก
ก7�1�	8	�(���ก����ก��ก	�$�!��	�����%� ก	�)�*�	����1!	 ก	��	กก7����1!	 '�(ก	�$�!���ก	��%��6 ���������$�!���ก	�$� 
��	�����%�ก��ก��	��+�	1�	8	�(��� ก��. ก�	��� $�ก�Y�����������j	�t�ก	�ก7�1�	"��
���
+	
���ก�	��� ก��. 
����"�
/��������/���4�!+	
��HH	 

��ก�	ก��D ก��. �������"�����(/�����'/���(�����+�	1�	8	�(��%�,1����!	�1�	8	�(4�!+����	�#��HH	 ���	�4�
ก7�� ���+�D�'+����
�	�#��HH	��*3�/̂��#��� ก��. ���4
�1�/�����'/��,1����!	�1�	8	�( '�(/��%� /���)3D���+�	1�	8	�(
��	�%�'+����	�$� $�)Y(���+!��#�ก	�$�!���ก	�)���������	�/�����'/��4�!$������	�#��HH	 23���	ก������
�+!��#� 
$�ก	���	���"#�ก��&��
)3D�'+�4
��	
	�*/���&��
,1����!	�1�	8	�( '�(��+�	1�	8	�($�!���1�!��ก��ก	�&��
)3D�)��+!��#�
)�������� ก7�	����-�ก�(��+��`	�(ก	����'�(-�ก	���	����	�)��������4�! 

���	�4�ก7�� �	ก-�ก	���	����	����-�	�
	 ��+�	ก�	4�)�D�+!�)��������
�'��,�!
&��
)3D����	�+���%��� ,��
���+�	
ก�	4�)�D�+!���	ก���!���( 44.37 '�(�!���( 49.17 $����/J��H����D��#������� 31 "���	1
 2554 '�( 2555 +	
��	��� ����
$���� 6 �%����D��#������� 30 
�*#�	�� 2556 ��+�	ก�	4�)�D�+!���	ก���!���( 48.57 23��'���$�!�7���	������
�ก	�1��1#

'�(����	����ก	�+!��#�1�	���ก	�4�!/0����	��� 

��ก��%��	กก	�1��1#
'�(����	����ก	�+!��#������'�!� ���������4�!&�d�	�(���1,�,����	����5
	$�! 
$�ก	�����	����ก	���	�����%�23������$�!������
�,�ก	�$�ก	���!	��	�4�!&��
)3D��	กก	�&��
)��1�	
�	
	�*$�ก	�
������/��
	Yก	�)�*�	��*��+� ,���(���1,�,����	����5���ก�����������	
	$�! 4�!'ก� (1) ,/�'ก�
 Pure Car 
Carrier System (PCS) (2) ,/�'ก�
 Port Management System (PMS) '�( (3) ,/�'ก�
 Beyond Ro/Ro Port (BRP) 
23������$�ก	�����3ก)!�
.����1!	'�����7ก�����ก�� ก	��	�'-�����	����1!	 (Yard Planning) '�( ก	���#/�	��	� 
����.ก1!	 �(�����ก��	���	$�!�������	
	�*����	����ก	�ก	�)�*�	����1!	$�!/0�4/4�!���	�
�/�(���"�8	& ��ก��D�ก	�$�!
&%D����$�!ก��/�(,�����.��#� '�(����	$�ก	����+���
�*��+�&%��ก	�)�*�	� 23�����-�$�!�������	
	�*$�!���ก	�)�*�	�
���1!	4�!$�/��
	Y
	ก)3D� 
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1.2 �	
������, 
�ก
����#
���,ก
� 

1.2.1 �	
�������
กก
���K� *%�#� ��
��#)&(������(����"&�ก
�ก:
#�,�;��
�ก
����#
��
� 

8	������	กก	����)	��#!��	
�H&��
�#�+��/�(�	��$�1��D���D -.!*%��#!��	�$�H� 1%� 1���1�����%���#���Y  
�(*%��#!�$�������1��/0���������!���( 46.81 )����	����#!������ก'�(��	���	�4�!'�!���D��
�)�������� ��
��D�1���1���
��%���#���Y���/0�-.!����	�'�(ก��
ก	�-.!
���	�	����	
)���������!�� �3���	$�!-.!*%��#!�$�H����ก��	� /0�-.!
���	�	� 
$�ก	�����	����ก	�'�(1��1#
1('������$�ก	���
+������	1�H4�!ก%����D��
� ��D��%���ก	�'+��+�D�ก��
ก	� ��%�ก	� 
)�
+�$��%������+!��$�!��������$�H�)�����/�(�#
-.!*%��#!� �ก�!�$��%������กw�
	���%�)!����1��������ก�	���$�!+!��4�!���
���� 3 $� 4 )����	����#!����)!	/�(�#
'�(
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/�(��1��(���)	��#!�&��
�#�+��/�(�	��$�1��D���Dก�������(4�!�����	�-�ก	�&��	�Y	)�� 
+�	����ก���&�� ��D���D ������4�!�%��1�	)���#H	+��	���ก���&��)!	���(����$�+�	����ก���&��'�!�
%�������� 9 
�	�� 
2556 23�����������ก���&�� ���,ก! ��	ก�� $�`	�(���/�3ก�	�	�ก	����4�!&��	�Y	1#Y�
��+�)��������$��%D��+!�'�!� �7���	
������
�1#Y�
��+�1��*!������(�	
	�*)!	���(����$�+�	����ก���&��4�! +	
)!����1��)��+�	����ก���&�� �%���  
ก	�����#!��	
�H��%��#!��#��
���"�/0����ก���&�����(���� &.5. 2544 a����������� 22 
ก�	1
 2544 (/���/�#�  
1 ����	1
 2554) �!�'+�1#Y�
��+��%���ก	�ก�(�	�ก	�*%��#!�$�!'ก���ก���#��	����� 23���������(+!��
�-.!*%��#!��	
�H 
�	�����4
��!��ก��	 1,000 �	� 23��)3D���.�ก��-�)��ก	����)	��#!�+��/�(�	�� �������3����
�1�	
4
�'���������(4�!���
��#H	+�	ก+�	����ก���&��$�!/0����ก���&�����(����$�+�	����ก���&�� �����D� -.!���#��	�
�1�	
�����ก����ก�� 
�8	&1����$�ก	�2%D�)	��#!�)��������$�+�	���� '�(�	�4
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��	
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���	�4�ก7�� ���/�3ก�	�	�ก	����1	���	8	�����ก	����)	��#!�$�!ก��/�(�	��'�!���7� �������(
�1#Y�
��+�
ก����ก��ก	�ก�(�	�ก	�*%��#!�+	
กYl����ก�	������ก��	�)!	�+!� 



                                        ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

 

������� 2 � 2 �� 	 1 
 

2. ��ก���ก	
�
�ก���
ก�� 

2.1 �
�������	������	 

������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) ("������# ��$� "NYT#) ��
�$�� ������ �
$��(
�)�� ��	ก�� ���*����
���)�+�
$�������� 15 ก�ก-	.
 2525 � ���/����*�������
(�ก��	��� 11.00 � 	��	� 
���)2/3�*��.�4$��3�*ก��ก��ก	�
�
$��(��(�*2�	���� 5��
� .���.�������ก/6�ก�� .���.����$+��7�88ก/� (�*.���.���ก���	9��
 ���
ก��ก��)�+������� 
(.���.�������ก/6�ก��(�*.���.����$+��7�88ก/� 3:�;< ก��)�+� ������ �
$��� 	�3< ��	ก�� =�3> 2526 @A��)��
	3������$��
3:� ������ � 	�3< ��	ก�� (
�	��) ("�
�. � 	�3<#)) )��
	
$�������� 19 4C6��ก	�� 2527 ������ �
$��(
�)�� ��	ก�� E� 
3������$��3:� ������ 2�	�����	ก� ��	ก�� 5�����.���)2/3�*��.�=�ก	�3�*ก��ก��ก	��
$��(��(�*2�	���������
 (�*

$�������� 27 ก���	�� 2531 ������ 2�	�����	ก� ��	ก�� E� 
�ก	�4��
�/����*����3:� 20.00 � 	��	� 

=�3> 2530 ก	���	�$�(���3�*�6E�� ("ก��.#) E� ���
ก���� 	���	�$�(��
G���)	
�5��	�H����I�	�=��
��
��+�@A��E� 
�
)�=� ���ก	�4�J�	��	�$�4	K����(��
G�����	�������ก	����. 	����E3 ���. 	����/)< .�������� ���. 	
ก�)�ก��
 (�*������
ก	�;��)���. 	�/)�	�ก��
H�	��	���E
�
�3L8�	)���7	�*(��� �
 �$����	ก��	�$�ก�/��4@A��
3:���	�$�4	K�������ก=�������	���ก��	�
�H ���	ก��� 	�.�	
�	��� 	��	�����$�(�*.�	
�Aก�����+�	 5���$�H����
���. 	���H 	
	������	�$�ก�/��4�*) ��
�.�	
�	�E
�ก�� 172 
)� (�*ก�������+�	�Aก�*���	� 8.5 � 11.0 
)� ��	=� 
�$�H�������. 	H�	�=�8�E
��	
	�2H 	
	������	�$�ก�/��4E�  @A��3:��/3���.=�ก	�4�J�	6��Iก��H��3�*�6E�� 
��ก�	ก��+ �5��	�ก	�4�J�	��	�$�(��
G������3:�ก	���.�	
(����H����	�$�ก�/��4��ก�	���A�� ��+���+ ��I�	�
�
3N	�
	�=� ��	�$�(��
G���3:�5.���� 	�4$+�I	�H��ก	�4�J�	4$+�����	�OLP��*�)*�����ก (�*ก	�������
ก	������ก
�����	.�8H��3�*�6E��=���	.)4$��������ก	�)��5)�	�� 	�6��Iก��H��3�*�6E��=��*�*�	� 5����	�$�(��

G���E� 3Q���	���ก	���	�����$� B1 3:���	�����$�(�ก=�3> 2534 

)��
	
$�������� 9 
�	�� 2539 ������ 2�	�����	ก� ��	ก�� E� 4��
�/����*�����	ก 20.00 � 	��	� 3:� 
120.00 � 	��	� (�*
$�������� 11 
�	�� 2539 E� H 	���	
=���88	���/�ก���� 	� ����	� (�*3�*ก��ก	���	
�����$����. 	ก�� A5 =���	�$�(��
G��� ก�� ก��. 4$��3�*ก��9/�ก����	�����$�4$��H�2�	�2�	����(�*���. 	����E3 
5��
��*�*��	ก	���	����	���+��
� 25 3> ��+��/������� 30 
�	�� 2564 (�*
����9�H�)���	�/��88	E� ��ก 5 3> HA+�ก��
�$���EH)	
���)ก��ก��   


$�������� 19 
ก�	.
 2541 ������ 2�	�����	ก� ��	ก�� E� 3������$��3:������� � 	�3< ����
���� ��	ก�� (�*E� ���

3Q�=� ���ก	���	�����$����	�)U
�<3(��=��$��ก/
7	4��9� 2541 5����	�����$�
�.�	
�	��� 	��	 225 
)� .�	

�Aก�����+�	 14 
)� �	
	�2�������$�H�	��<��/�E� 2A� 60,000 Deadweight Tonnage (DWT) (�*
$�������� 7 
�	�� 
2542 ������ � 	�3< ����
���� ��	ก�� E� 4��
�/����*�����	ก 120.00 � 	��	� 3:� 180.00 � 	��	� 

���	�E�กU�� �$����	ก9/�ก��=� ���ก	���	�����$�
�E� 3:�9/�ก�����กH��ก�/�
 �
�. � 	�3< �����+� 
$�������� 19 

��	.
 2545 �
�. � 	�3< �A�E� H	��/ ����2$���<���+��
�=������� � 	�3< ����
���� ��	ก�� =� ก��.���.�����$���/���K 
(�*������ �	
�$�����33Qc� ��	ก�� @A��3:�������H��.���.�����$���/���K ���;�=� .���.�����$���/���K3:�;< 2$��/ �
=�8���+��	�)��(�*�	�� �
=������� � 	�3< ����
���� ��	ก�� =��������� ���* 100.00 ���()���+�3:�) �
	  



                                        ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

 

������� 2 � 2 �� 	 2 
 

.���.�����$���/���K3:�;< 
�3�*��ก	�K�=�ก	�3�*ก��9/�ก��ก����ก��ก	�H�����	��$�
	ก��	 30 3> 5��E� 
��	���9/�ก��)�	�d ���ก����H ��ก��ก	�����$� ��� 9/�ก��)��(���	�����$� 9/�ก���	��� 	����	�*�	��$� 9/�ก��.��
��	����H�2�	�)< .�������� 9/�ก���$��	ก�<� (Tug Boat) 3:�) � .���.�����$���/���K�A�
�.�	
������	8=�9/�ก�����
ก����ก��ก	�H�����	��$� (�*E� �U��U�2A�5�ก	��	�9/�ก��H��ก	�=� ���ก	���	�����$�4$��ก	������ก(�*��	H 	
�2��)� 5��7	������	ก.���.�����$���/���KE� @$+��/ �H�������� � 	�3< ����
���� ��	ก�� �	ก �
�. � 	�3< ������E� 
���	
=���88	H �)ก��(ก EH4��
)�
ก�� ก��. 
$�������� 20 ก�ก-	.
 2547 4$��3���(;�9/�ก���	ก��	�����$�4$��
ก	�H�2�	����. 	3�*7�2�	����(�*���. 	����E3 
	3:���	�����$�4$��ก	������ก(�*��	H 	�2��)�(�*���. 	����E3
���	�3:��	�ก	� (�*E� 3������$��������3:� ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� 
$�������� 15 )/�	.
 2547 =���	)��
	 
������E� 4��
�/����*����3:� 290.00 � 	��	� (�* 414.50 � 	��	� =������� 12 ก�ก-	.
 2550 (�*������ 17 
4C�7	.
 2555 )	
��	���  

������ �	
�� ����
���� ��	ก�� 7	�=) ก	�����	��	�H��.���.�����$���/���K E� 
�ก	����/� (�*4�J�	
�*��ก	�����	����ก	�7	�=���	�����$� A5 
	���	�)���$��� 5��������E� ���/�4�J�	��	�����$�H�������� �	ก��

���
���	�����$�������	��� 1 ��	 ��3L��/���������
���	�����$�������
 3 ��	 .�	
�	��� 	��	��
 697 
)� .�	
�Aก
�����+�	 14 
)� (�7	4����3L��/���
�.�	
�Aก4��
HA+�3:� 17 
)�) @A���	
	�2�������$�H�	�=�8�2A� 80,000 DWT 
��
��+�������E� 
�ก	�H�	�4$+�������4�ก�2��)�4$��ก	������ก(�*��	H 	��=�3L��/��� (K ������ 30 
�2/�	�� 2556) 
�
4$+��������2��)�4$��ก	������ก��
3�*
	K 733,123 )	�	�
)� (���3:�4$+��������2��)�4$��ก	������ก(�*��	H 	
=�����K��	�����$� 247,000 )	�	�
)� �	
	�2����2��)�E� �<��/�3�*
	K 15,437 .�� =���	����ก�� (�*4$+����
���4�ก�2��)�4$��)���
.�	
4� �
ก��������ก @A����<�=�����K���d ��	�����$���ก 486,123 )	�	�
)� �	
	�2
����2��)�E� �<��/�3�*
	K 30,113 .�� =���	����ก�� ��ก�	ก��+ ���������
�ก	�=� ���ก	�4$+�������กU����. 	(�*
.������. 	��
 155,113 )	�	�
)� (K ������ 30 
�2/�	�� 2556) 

(�*4$��3:�ก	�4��
H��.�	
�	
	�2ก	�=� ���ก	�=��*�*�	�H��������=� �	
	�2������3��
	Kก	������ก
�2��)�H��E�����
�(��5� 
����*4��
HA+�3:����	�
	ก=���	.) �����+� =��$��
�	�� 2555 ������(�*ก�/�
 Nippon 
Yusen Kabushiki Kaisha ("NYK#) �A�E� H 	���
���/�=������� (��
G��� ���)��������(�� 5�-5� ����
���� ��	ก�� 
("LRT#) @A��3:�;< 3�*ก��9/�ก��=� ���ก	���	�����$�4$��ก	������ก(�*��	H 	�2��)� (Ro/Ro) (�*���. 	����E3 K ��	
�����$� C0 )�+���<������	�$�(��
G��� ��	7�6���	�	 ����������/�� @A�� LRT E� �����
3�	����/� ����	� (�*
3�*ก��ก	���	�����$� C0 �	ก ก��. 
$�������� 29 ����	.
 2546 
��*�*��	��88	 30 3> ���)�+�()������� 1 ก���	�� 
2548 ��+��	�/��88	������ 31 ����	.
 2578 5�� LRT 
����9�H�)���	�/��88	E� ��ก 2 .��+� .��+��* 10 3> HA+���<�ก��
�$���EH(�*H �)ก�������
������
ก�� 5��ก	�H 	���/����ก��	� ���3�*�/
.K*ก��
ก	�������E� 
�
)� (
$�������� 29 

��	.
 2555) ��/
�)�=� ������H 	@$+�ก��ก	� LRT �	ก Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (�* ������ �U� �	� . 5�5� 
����
���� (3�*�6E��) ��	ก�� (��
���ก��	 "NYK#) =��������� ���* 20.00 H���/ ���+��
�=� LRT � ��ก	�H 	@$+�
ก��ก	������� (@4Ep�� 5�5� (E��(����) ��	ก�� ("SRT#) @A��3:�������5r���+����2$��/ ��	
�8=��������� ���* 20.00 H��
��	����/ ��	
�8��+��
�=� LRT 5��
�
<�.�	ก	����/���+���+� 17.00 � 	�����8����I�
��ก	 3�*ก��� ��.�	�/ ��	
�8
(�*�/ ��/��
���9�=� SRT 12.05 � 	�����8����I�
��ก	 (�*��	�*.$����ก< ��� SRT ก< �$
�	ก NYK 4.95 � 	�����8
����I�
��ก	 ��+���+ ������E� H 	��	��88	@$+��/ ���+��
�=� SRT ���ก��	��	ก NYK 
$�������� 30 
��	.
 2555 5��ก	�@$+�
H	��/ ����ก��	�
�;��
�<�K�
$�������� 24 
�	�� 2555 ��+���+ �$����	ก5.���� 	��/�H�� LRT 3�*ก��E3� ���/ ��	
�8
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(�*�/ ��/��
���9� 5����� SRT 
�ก	�2$��/ �=� LRT G4	*����H���/ ��	
�8��	��+� �����+� 7	������	ก���������E� H 	@$+�
ก��ก	�=� SRT (� � LRT �	�
�ก	�3���5.���� 	��/�=�
� 4$��=� ������3:�;< 2$��/ �=� LRT ��	ก��� ���* 20.00 H���/ �
()��*3�*7�=� LRT 5��7	�=) ��88	;< 2$��/ ��*���	�������ก�� NYK G����������� 30 
��	.
 2555 (��
��+����
�ก	�
(ก EH4��
)�
) �*�/��	 �	ก
�E� )ก��3:����	��$�� 7	�=���A���$�������	ก������H����88	;< 2$��/ � ������ (�* NYK �*
��	���ก	�3���3�����5.���� 	��/�=� LRT 4$��=� ������ (�* NYK 2$��/ �� ���* 20.00 (�* 80.00 H���/ ��/ก3�*7�
=� LRT )	
��	��� ���	�E�กU�� ��2A�3L��/��� NYK ���E
�E� ��	���ก	�5���/ ��/��
���9�=��������� ���* 20.00 H��
��	����/ ��/��
���9���+��
�=� LRT =� ก���������$����	ก���)��H ���	ก���	�3�*ก	� 5��������E� ��	���ก	����3:�

	)�ก	�3N��ก��.�	
����	�����	�ก��HA+� ��
��+�3�*
��.�	
�����(�*.�	
����	�����	�ก��HA+��	กก	�E
�E� ���
5���/ ��/��
���9����ก��	� @A��
��	��*����=�������� 2 � 12 �� 	 14 (�*�� 	 15 ��ก�	ก��+ ��88	;< 2$��/ ��*���	������� 
( � *  N Y K  �� � = � �� � 9� � �� �� � = � ก 	 � ��� � * @$+ � �/ �  L R T  � 	 ก  N Y K  E � �� ก � � � � *  2 9 . 0 0  7 	 � = � �� � ���  
15 4C�7	.
 2560 7	�=) H �ก�	����	�3�*ก	� 5������	.	@$+��/ ����ก��	�E
�)��	ก��	 24.65 � 	�����8����I�
��ก	 
��ก) ��/�����4��
)	
���ก��HA+�����  

��	������	�������	ก	
�� !"	��#$�%
����!	�	
&!
��'()(�%��* 

ก�กs	.
 2525 : ���*�������)�+������� �
$��(
�)�� ��	ก�� 
$�������� 15 ก�ก-	.
 2525 � ���/����*���� 
11.00 � 	��	� 4$��3�*ก��ก��ก	��
$��(��(�*2�	���� 5��
�.���.�������ก/6�ก�� 
.���.����$+��7�88ก/� (�*.���.���ก���	9��
 ���
ก��ก��)�+������� 

4C6��ก	�� 2527 : ���*����3������$��������3:� ������ 2�	�����	ก� ��	ก�� 

ก���	�� 2531 : ������ 2�	�����	ก� ��	ก�� 4��
�/����*�����	ก 11.00 � 	��	� 3:� 20.00 � 	��	� 


�	�� 2539 : ������ 2�	�����	ก� ��	ก�� 4��
�/����*�����	ก 20.00 � 	��	� 3:� 120.00 � 	��	� 

 : ������ 2�	�����	ก� ��	ก�� H 	���	
=���88	���/�ก���� 	� ����	� (�*3�*ก��ก	���	
�����$����. 	ก�� A5 =���	�$�(��
G��� ก�� ก��. 4$��3�*ก��9/�ก����	�����$�4$��H�
2�	�2�	����(�*���. 	����E3 5��
��*�*��	ก	���	����	���+��
� 25 3> (�*
����9�H�)��
�	�/��88	E� ��ก 5 3> HA+�ก���$���EH)	
���)ก��ก��  


ก�	.
 2541 : ������ 2�	�����	ก� ��	ก�� ���*����3������$��������3:� ������ � 	�3< ����
���� ��	ก��  

ก/
7	4��9� 2541 : 3Q�=� ���ก	���	�����$����	�)U
�<3(�� 5��
�.�	
�	��� 	��	 225 
)� .�	
�Aก�����+�	 
14 
)� (�*
�4$+�����	����. 	 5��4�ก���. 	 ��
2A��	.	���	��ก�	� 


�	�� 2542 : 4��
�/����*�����	ก 120.00 � 	��	� 3:� 180.00 � 	��	� 

ก�ก-	.
 2542 : ������E� ���ก	�������
	)�I	�ก	�����	�(�*���ก	�./K7	4 ISO 9001: 2008 


��	.
 2545 : �
�. � 	�3< H	��/ ����2$���<���+��
�=������� � 	�3< ����
���� ��	ก�� =� ก��.���.�����$��
�/���K(�*������ �	
�$�����33Qc� ��	ก�� @A��3:�������H��.���.�����$���/���K ��	=� 
.���.�����$���/���K3:�;< 2$��/ �=�8���+��	�)��(�*�	�� �
 =��������� ���* 100.00 =�
������(�� �
�. � 	�3< 
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4C�7	.
 2545 : ������ � 	�3< ����
���� ��	ก�� �$��H�3���(;�ก	���	9/�ก��=�
�)����	�$�(��
G��� 5��
3������	กก	�=� ���ก	���	�����$�4$��ก	�H�2�	����. 	3�*7�2�	����
	3:���	�����$�
4$��ก	������ก(�*��	H 	�2��)�  

 : ������ � 	�3< ����
���� ��	ก�� E� ��	��88	 Car Terminal Facility and Service Agreement 
ก�� 5 �	�����$� E� (ก� (1) Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ("NYK#)  (2) Kawasaki 
Kisen Kaisha Ltd. ("K-Line#)  (3) Mitsui OSK Lines, Ltd. ("MOL#)  (4) Wallenius 
Wilhelmsen Logistics AS ("WWL#) (�* (5) Toyofuji Shipping Co., Ltd. ("TFT#) (��

���ก "�	�����$����ก#) @A��3:�ก	�=� ���9�4�6�(ก� 5 �	�����$�=�ก	�H 	=� ��	�����$� 
A5 5����88	���ก��	�
��*�*��	 8 3> ��+��/��$��
�	�� 2553 

)/�	.
 2545 : ก���� 	���	�����$���� 2 (Berth 2) ��U��
�<�K� 5����	�����$���� 2 ��<�)��ก����	�����$���� 1 
(Berth 1) .�	
�	��� 	��	 302 
)� �������A�
���	�����$�������
��	��� 2 ��	 .�	
�	�
�� 	��	��
 527 
)� �	
	�2�������$�H�	�=�8�2A� 80,000 DWT  

 : H�	�4$+��������2��)�4$��ก	������ก(�*��	H 	4��
)�
 ��	=� 
�4$+��������2��)�4$��ก	�
�����ก(�*��	H 	��
��+���+� 247,000 )	�	�
)� �	
	�2����2��)�=���	����ก��E� 
�<��/�3�*
	K 15,437 .�� 

ก�ก-	.
 2547 : ���	
=���88	H �)ก��(ก EH4��
)�
ก�� ก��. 4$��3���(;�9/�ก���	ก��	�����$�4$��ก	�
H�2�	����. 	3�*7�2�	����(�*���. 	����E3 
	3:���	�����$�4$��ก	������ก(�*��	H 	
�2��)�(�*���. 	����E3���	�3:��	�ก	� 

)/�	.
 2547 : ���*����3������$��������3:� ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� ("������#) 

ก�ก-	.
 2550 : 4��
�/����*�����	ก 180.00 � 	��	� 3:� 290.00 � 	��	�  

ก/
7	4��9� 2552 : ���
ก���� 	���	�����$���� 3 (Berth 3) � 	�H 	���	�����$���� 1 4��
)�
��ก 1 ��	 5��
�.�	

�	��� 	��	 170 
)� 

����	.
 2552 : ��	�����$���� 3 ก���� 	���U��
�<�K� ��	=� ������
���	�����$�������
��	��� 3 ��	 .�	

�	��� 	��	��
 697 
)� .�	
�Aก�����+�	)	
�7	4����=�3L��/��� 17 
)� �	
	�2������
�$�H�	�=�8�2A� 80,000 DWT 


�	�� 2553  : ������E� ��	��88	 Car Terminal Facility and Service Agreement ก�� 5 �	�����$� 
�
�*�*��	 10 3> ���
 1 4C�7	.
 2553 ��+��/� 30 
�	�� 2563 

ก���	�� 2553 : .������. 	 15G p� 1 4$+���� 8,800 )	�	�
)� ก���� 	���U�(�*3Q�=� ���ก	�  


�2/�	�� 2554 : .������. 	 14G p� 1 4$+���� 11,650 )	�	�
)� ก���� 	���U�(�*3Q�=� ���ก	� 


��	.
 2555 : .������. 	 15G p� 2 4$+���� 9,600 )	�	�
)� ก���� 	���U�(�*3Q�=� ���ก	� 
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�	�� 2555 : ������(�*ก�/�
 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ("NYK#) E� H 	���
���/�=������� (��

G��� ���)��������(�� 5�-5� ����
���� ��	ก�� ("LRT#) @A��3�*ก��9/�ก�����ก	���	�����$� 
C0 5��������(�* NYK 
��������ก	�2$��/ ���+��	�)��(�*�	�� �
=� LRT � ���* 20.00 
(�* � ���* 80.00 )	
��	��� 

���	�E�กU)	
 ������
����9� (Option) ����*�	
	�2H 	2$��/ �=� LRT 4��
)�
�<��/�2A�� ���* 
49.00 =��	.	���E� )ก��ก��E� 7	�=��$��
�	�� 2560 

4C�7	.
 2555 : 4��
�/����*������	�*(� ��	ก 290.00 � 	��	� 3:� 414.50 � 	��	�  


�2/�	�� 2555 : 
$�������� 15 
�2/�	�� 2555 ���3�*�/
���	
�8;< 2$��/ �H��������
�
)���/
�)�=� 4��
�/���
�*�����	ก 414.50 � 	��	� 3:� 555.00 � 	��	� 4� �
ก��3�����(3��
<�.�	���)�	E� 
H���/ ��	ก��

<�.�	�/ ��* 100.00 �	� 3:�
<�.�	�/ ��* 1.00 �	� ��	=� ������
��/���
�*������	�����+���+� 555.00 � 	��/ � 
<�.�	���)�	E� �/ ��* 1.00 �	�  

 : ���*����(3��7	43:�������
�	�� ��	ก�� 
$�������� 27 
�2/�	�� 2555 


��	.
 2556 : 
$�������� 18 
��	.
 2556 ���3�*�/
�	
�8;< 2$��/ �H��������
�
)���/
�)�=� ���/����*����
H���������	ก 555.00 � 	��	� 3:� 414.50 � 	��	� 5��ก	�)���/ �������E
�E� ��ก��	���	�
H�������� ��	��� 140.50 � 	��/ � 
<�.�	���)�	E� �/ ��* 1.00 �	� 

 : =��������ก�� ���3�*�/
�	
�8;< 2$��/ �H��������
�
)���/
�)�=� 4��
�/����*�����	ก 414.50 
� 	��	� 3:� 620.00 � 	��	� 5��ก	���ก�/ ��	
�84��
�/���	��� 205.50 � 	��/ � 
<�
.�	���)�	E� �/ ��* 1.00 �	� 4$�����H	�)��3�*�	��3:�.��+�(�ก (�*��	�/ ��	
�8H��
������H 	���*����=�)�	����ก���4��(���3�*�6E�� 
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2.2 +	�
��ก	
�
�ก���
ก�� 

������3�*ก��9/�ก��=� ���ก	���	�����$�4$��ก	������ก(�*��	H 	�2��)�(��.������ K ��	�����$� A5 5��

���	�����$�(�*4$+����=� ���ก	�)�+���<�=�����K��	�$�(��
G��� ��	7�6���	�	 ����������/�� @A��3:���	�$��+�	�Aก���ก
H��3�*�6E�����=� =�ก	�H�������. 	�*���	�3�*�6 5��
����ก	����.���������)��E3��+ .$� 

1) ก	�=� ���ก	���	�����$� E� (ก� 

� ก	�=� ���ก	�(ก��	�����$�4$����	�$�
	������	  

� ก	�=� ���ก	�;�	���	�����$�  

� ก	�=� ���ก	�H�� 	����. 	7	�=���	�����$� 

� ก	�=� ���ก	�4$+�������
�����. 	 

2) ก	�=� ���ก	�4$+����O	กกU����. 	(�*)���
.�	
4� �
ก��������ก E� (ก�  

� ก	�=� ���ก	�4$+�������4�ก�2��)�4$��)���
.�	
4� �
ก��������ก(�*7	�������	H 	  

� ก	�=� ���ก	�4$+�������กU����. 	(�*.������. 	 

3) ก	�=� ���ก	��$��d ���ก�����$���ก��9/�ก�����ก E� (ก�  

� ก	�=� ���ก	�(ก��	�����$�=�ก	�����/ก(�*H�2�	����. 	�	ก����K4$+������ 	��	�����$�H��
������HA+���$����	ก�$� (Stevedore on Board) 

� ก	�=� ���ก	�H�2�	����. 	�	ก4$+�������4�กH 	
	���4$+����7	�=���	�����$�  

� ก	�=� ��	4$+�����	.	���	��ก�	���	�����$�  

� ก	�=� ���ก	���	.�$���
$�(�*�/3ก�K�   

� ก	�=� ���ก	���	.�	
�*�	��2��)������	H 	��$������ก 
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�,�+	��!(%+	�
��ก	
�
�ก���
ก�����ก	
-.)
�ก	
 

ก	
!/%��ก
&0��1 

 

 

 

 

 

 

�
��+�
�ก	
 
�ก	
�ก/,2),���
&0��1 
�ก	
�ก/!	0�(���
3� 
1)    
�ก	
�/	���0�
3� � ก	�=� ���ก	�H�� 	����. 	

7	�=���	�����$� 
� ก	�=� ���ก	�4$+�������
�����. 	 

� ก	�=� ���ก	�(ก��	�����$�
4$����	�$�
	������	  

� ก	�=� ���ก	�;�	���	�����$�  
2)    
�ก	
�3*��� 5	ก�ก6!���)	 

 

� ก 	 � = � � �� ก 	 � 4$+ � ��� � � � 4� ก
�2��)�4$��)���
.�	
4� �

ก��������ก  

� ก	�=� ���ก	�4$+�������กU����. 	
(�*.������. 	 

� - 
 

 

3)     
�ก	
�3 � 

 

� ก	�=� ���ก	�H�2�	����. 	�	ก
4$+���� ���4�ก H 	
	�� �4$+ ����
7	�=���	�����$�  

� ก	�=� ���ก	���	.�$���
$�(�*
�/3ก�K�   

� ก	�=� ���ก	���	.�	
�*�	�
�2��)���������ก  

� ก	�=� ���ก	�(ก��	�����$�=�
ก	�����/ก(�*H�2�	����. 	 
�	ก����K4$+������ 	��	����
�$�H��������HA+���$����	ก�$� 
(Stevedore on Board) 

� ก 	 � = �  �� 	 4$+ � ��� � 	 . 	 �
��	��ก�	���	�����$�  


����,2),���
&0��1  
��3 �ก	
!/%��ก 

!	0�(���
3� 

!/%��ก !/%��ก 


�ก	
�ก/,2),���
&0��1 
�ก	
�ก/!	0�(���
3� 
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ก	
�"	�$)	
&0��1 

 

 

 

 

 

 

�
��+�
�ก	
 
�ก	
�ก/,2)�"	�$)	 
�ก	
�ก/!	0�(���
3� 
1)    
�ก	
�/	���0�
3� � ก	�=� ���ก	�H�� 	����. 	

7	�=���	�����$� 
� ก	�=� ���ก	�4$+�������
�����. 	 

� ก	�=� ���ก	�(ก��	�����$�
4$����	�$�
	������	  

� ก	�=� ���ก	�;�	���	�����$�  
2)    
�ก	
�3*��� 5	ก�ก6!���)	 

 

� ก 	 � = � � �� ก 	 � 4$+ � ��� � � � 4� ก
�2��)�7	�����ก	���	H 	 

� ก	�=� ���ก	�4$+�������กU����. 	
(�*.������. 	 

� - 
 

 

3)     
�ก	
�3 � 

 

� ก	�=� ���ก	���	.�$���
$�(�*
�/3ก�K� 

� ก	�=� ���ก	���	.�	
�*�	�
�2��)������	H 	  

 

� ก	�=� ���ก	�(ก��	�����$�=�
ก	�����/ก(�*H�2�	����. 	 
�	ก����K4$+������ 	��	����
�$�H��������HA+���$����	ก�$� 
(Stevedore on Board) 

� ก 	 � = �  �� 	 4$+ � ��� � 	 . 	 �
��	��ก�	���	�����$�  

 

��ก�	ก��	�����$� A5 ���������3:�;< 2$��/ ��	�� �
=��������� ���* 20.00 =� LRT @A��3:�;< 3�*ก��9/�ก��
=� ���ก	���	�����$�4$��ก	������ก(�*��	H 	�2��)� (Ro/Ro) (�*���. 	����E3 K ��	�����$� C0 @A��)�+���<�=�����K
��	�$�(��
G����������ก����	�����$� A5 5�� LRT 
�ก	�=� ���ก	����.� 	�.�A�ก��ก	�=� ���ก	�H�������� K ��	����
�$� A5 ()�E
�
�ก	�=� ���ก	�4$+����O	กกU����. 	(�*)���
.�	
4� �
ก��������ก ก	�=� ���ก	�(ก��	�����$�=�ก	�
����/ก(�*H�2�	����. 	�	ก����K�� 	��	�����$�HA+���$����	ก�$� (Stevedore on Board) (�*ก	�=� ��	4$+����
�	.	���	��ก�	���	�����$� 

 

 

 

,2)�"	�$)	 !	0�(���
3� 

�"	�$)	 �"	�$)	 


�ก	
�ก/,2)�"	�$)	 
�ก	
�ก/!	0�(���
3� 
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��+���+ 5.���� 	�ก	�2$��/ �(�*ก	�=� ���ก	�H��ก�/�
�������	
	�2��	(�กE� �����+ 

 
 

2.3 8�
%!
)	%
	0'()$�%
���� 
 %�9�	�ก��ก	
 %
�� 


	0ก	
 2553 2554 2555 2555 �.�. < ��.0. 2556 
 �)	�	� 
)�0�� �)	�	� 
)�0�� �)	�	� 
)�0�� �)	�	� 
)�0�� �)	�	� 
)�0�� 


	0'()�	กก	
-.)
�ก	
:           
���ก	���	�����$�4$��H�
2�	����. 	 

 
617.01 

 
68.67 

 
536.39 

 
62.96 

 
758.32 

 
65.08 

758.32 65.16 367.58 60.20 

���ก	�4$+����O	กกU����. 	 
(Storage)  

 
231.61 

 
25.78 

 
285.76 

 
33.54 

 
357.90 

 
30.72 

357.90 30.75 211.62 34.66 

���ก	��$�� (Other Services)  
 

26.78 
 

2.98 
 

25.74 
 

3.02 
 

33.62 
 

2.89 
33.62 2.89 19.63 3.21 


��
	0'()�	กก	

-.)
�ก	
 

 
875.41 

 
97.43 

 
847.90 

 
99.53 

 
1,149.85 

 
98.68 

1,149.85 98.80 598.83 98.07 

�	�E� �$�� 
 

23.05 
 

2.57 
 

4.00 
 

0.47 
 

15.33 
 

1.32 
9.56 0.82 6.08 1.00 

����(���ก�	E��	ก������/�
=����������
 

- - - - - - 4.36 0.37 5.69 0.93 


��
	0'() 
 

898.46 
100.00 

 
851.90 

100.00 
 

1,165.17 
100.00 1,163.77 100.00 610.60 100.00 

2.4 ��D	.�	0-�ก	
("	������
ก�� 

������
�.�	

/��
�������*=� ���ก	���	�����$�4$��3:�6<���ก�	�ก	������ก(�*��	H 	�2��)�H��3�*�6���E� 

	)�I	��*���5�ก � ��.�	
�$��
���=�6�ก�7	4H�������� 3�*��ก	�K�H���/.�	ก� ��
��+�ก	�4�J�	�.5�5���4$��
������9/�ก��
	5��)��� 3L��/���������E� ���.�	
E� �	�=��	ก�<ก. 	;< ;��)�2��)� ���	
	�23:�;< ��	)�	�=�ก	�
=� ���ก	���	�����$�4$��ก	������ก(�*��	H 	�2��)�H��3�*�6 5���	
	�2.�������(����	�ก	�)�	�ก��	� ���* 
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80.00 (�*=���	.)������
�.�	
)�+�=�����*4��
����(����	�ก	�)�	�=� 
	ก����HA+��	กก	�=� ���ก	���	�����$� A5 
(�* C0 



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 
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3. ก�����ก�	
��ก��������������������� 

3.1 ก�����ก�	
��ก���� NYT 

3.1.1 ��ก!��������������	��ก�� 

������#�$ก��%&�ก��'�!���ก	���	�����(�)(��ก	������ก*�$��	+!	�,��-� (Ro/Ro) *��1������ 2��������
�
ก	�'�!���ก	���3���	�����(� ���ก	�)(3����4	กก5����1!	*�$-���
1�	
)�!�
ก��������ก *�$���ก	��(��6 ���ก�����(���ก��
%&�ก�����ก '�����7��	�(�*��
8��� ��	9�:���	�	 ����������&�� 

��	�����(� Ro/Ro #;���	�����(�)(��+�������1!	+<3���(����(��!��ก	�'�!���1!	���#;�)	��$���+��1�(���=�!
*���>�	��$)	��(� (Ramp) �������	ก�(�
	�����	 ��� �,��-� �,���)��� �,�ก���1!	 (Forklift) #;�-!� 2��'�ก	�
'�!���ก	���	�����(� Ro/Ro ��3� ��	#;����	��������>I!#�$ก��ก	��$-!��
�ก	�'�!���ก	����1������)(����	���1�	

�$��ก*ก�������>I!>��-�,��-�)(��ก	������ก*�$�	�����(����'�!���ก	�+�������1!	�$���	�#�$�: ��� ���ก	���	����
�(�+�	�'�J�)(��ก	������ก*�$��	+!	�,��-� ���ก	�)(3�������)�ก�,��-�)(��-���
1�	
)�!�
ก��������ก ���ก	�
1������1!	)(��ก5����1!	 ���ก	�����&ก*�$+�,�	����1!	'�!*ก��	�����(� (Stevedore on Board) *�$ก	�'�!��	)(3����
�	1	���	��ก�	���	�����(� #;�-!� Q<����	�����(� A5 +�����������#;���	�����(�)���*�������+��#�$�:���
�ก	�
'�!���ก	�*��1������������ก��	�
	 ��3���3 '�#T��&��� 2��������=
�
�ก	����&�)��
-�
)(��+�	�+��1�	
�	
	�,*-����	�
'� ��	�����(� A5 +���������	
	�,'�!���ก	�+�,�	����1!	#�$9��,��-�=�!#�$
	7 1.2 �!	�1��-��#V 

��ก�	ก��3 ��	�����(� A5 ����	
	�,������ก	�+�,�	����1!	���
�+�	�'�J�*�$
�
I�1�	�I�)(��'�!'�21��ก	�
+�	�'�J� (Project Cargo) =�!��ก�!�� �(����	ก����7��!	��	�����(�
�1�	
�<ก)���)�'�!�(�+�	�'�J�
	������	 
)�!�
��3���ก�7$�	�ก	�9	)-�	�6 +����	�����(�
�1�	
�
	$�
ก��ก	�+�������1!	+�	�'�J� ��ก��3�������
�ก	�
����	����ก	���	�����(������ ��	'�!�	
	�,+�,�	����1!	=�!�$��ก*�$����5� 

��3���3 ���1!	���ก��������ก*�$��	+!	>�	���	�����(� A5 +�������� 1(� �,��-� 2��
���3��,��-����>��-'�#�$�:
=��)(�������ก=#���-�	�#�$�: (Exported Car) *�$�,��-������	+!	�	ก-�	�#�$�: (Imported Car) 2��#T��&���
������#;�>I!'�!���ก	���	�����(����
�#��
	7ก	������ก�,��-�
	ก����&�'�#�$�:=�� 2��'�#V 2553 ,<�#V 2555 *�$
��� 6 �(��*�ก#V 2556 ������'�!���ก	�)(��ก	������ก�,��-���
 739,040 1�� 596,277 1�� *�$ 833,231 1�� *�$ 
427,522 1�� -	
��	��� ��(�1��#;�����*����	�ก	�-�	�8����'��$�$��	 3 #V���>�	�
	 '���-�	�!���$ 81.5781.18 
+����	����,��-���������ก��3��
�+��#�$�:=�� 

ก��"#$	��ก�����	��!�%��&��'�	����ก(�)* 3 ���(�% =�!*ก� ก	�'�!���ก	���	�����(� ก	�'�!���ก	�)(3����
4	กก5����1!	*�$-���
1�	
)�!�
ก��������ก *�$ก	�'�!���ก	��(��6 ���ก�����(���ก��%&�ก�����ก 2��
��	��$���������3 

1) ก��"#$	��ก��%��(%,�	(�-� 

ก	�'�!���ก	���	�����(� A5 +�������� #�$ก���!�� ก	�'�!���ก	�*ก��	�����(�)(����	�(�
	������	 
ก	�'�!���ก	�>�	���	�����(� ก	�'�!���ก	�+��!	����1!	9	�'���	�����(� *�$ก	�'�!���ก	�)(3�������
�����1!	 

  

#���#�&�+!�
I����ก�����(���ก����� 6 �(����3��&������� 30 
�,&�	�� 2556 
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1.1) ก��"#$	��ก���ก����(.�*(�-�(/-0�*1�(�-�&�(%,�	%�� (Berth Hire) 

��	�����(� A5 +��������-�3���I�'�9I
�:	�-�������+����	�(�*��
8��� �(����	ก-�3���I�����7-��ก��#	ก
�	�+!	+���!��	�ก	�����(����+!	�I���	�(�*��
8��� ��	'�!������
�+!�=�!#����'�ก	���	���%&�ก�� �(����	ก
�	�����(��	
	�,+!	������	�(�+��������=�!#;���	�����(�*�ก ��	'�!
��$�$�	�'�ก	�����	���3�����&� *�$
ก��1�	'�!��	�'�ก	��!	��(��	ก�I� (Tug Boat) )(����	�	�'�ก	�+!	������	*�$��ก�	ก��	�����(��!������&� 
��ก�	ก��3 ��	�����(�+��������-�3���I�'ก�!ก��*��+(���ก��1�(�� (Break Water) Q<���$����#;�ก�	$#i��ก����	
�����(�+���������	ก�
��(�1�(���$� 

��*��/��.��1��#*��%��(%,�	(�-�"*%��(�-��#�&:	�� 

 
��	�����(� A5 
�1�	
�	���3���3� 697 
-�  #�$ก���!����	�����(�������
��	��� 3 ��	 =�!*ก� ��	

�����(���� 1 (Berth 1) 
�1�	
�	���!	��	 225 
-� ��	�����(���� 2 (Berth 2) Q<����I�-��ก����	�����(���� 1 
�
1�	
�	���!	��	 302 
-� *�$��	�����(���� 3 (Berth 3) ��I��	��!	�+!	�+����	�����(���� 1 
�1�	
�	���!	
��	 170 
-� 

��*��/��.�%��(%,�	(�-����	��!�% 

 
��	�����(� A5 +��������
�1�	
=�!#����'��(���1�	
�	�+����	�����(�*�$1�	
�<ก�����3�	
(��

#��������ก��>I!'�!���ก	���	�����(� Ro/Ro �	��(��6 '���	�(�*��
8��� �(����	ก��	�����(� A5 
�1�	
�	�
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��!	��	��3��
� 697 
-� *�$
�1�	
�<ก�����3�	��!	��	#�$
	7 17 
-� �	ก�$����3�	�$�#	�ก�	� �<���	'�!
��	�����(�+���������	
	�,�����(�+�������1!	+�	�'�J����
�1�	
�&,<� 80,000 DWT 

�������.������(�,�.���%��(%,�	(�-� 

%��(%,�	(�-� ���(�%��*;$� 
;<�&��< / �>ก 

((&��) 
�*�.(�-�(%,�	%�� 

(DWT) 

A5 Ro/Ro, ����=# 697 / 17 80,000 

A1 2���	�, Ro/Ro 365 / 14 70,000 

C0 Ro/Ro, ����=# 500 600 / 1416 80,000 
���
	 : +!�
I� A5 *�$ C0 2�������� ����+!�
I� A1 
	�	ก�5�=Q-���	�(�*��
8��� 

ก�&�
�Iก1!	���
	'�!���ก	���	�����(�+�������� 1(� ก�&�
>I!�����ก*�$>I!��	+!	���1!	 *�$ก�&�
�	�����(� 
2��>I!�����ก����'�J�#;�������>I!>��-�,��-����
�m	�ก	�>��-'�#�$�:=�� ��� >I!>��-�,��-�����!� Toyota, 
Honda, Isuzu, Mitsubishi, Ford & Mazda *�$ Nissan #;�-!� Q<��������>I!>��-�,��-����	��3�$��	ก	���	�!	�
�	�����(����
�1�	
��	�	J'�ก	�+�,�	��,��-�
	������1!	�����	�����(�+��������)(��+�������1!	=#���
�&��
	�#�	��	�'�-�	�#�$�: '�ก	�'�!���ก	�*ก��	�����(�)(����	�(�
	������	 
�+�3�-�������3   

��A*��*ก��"#$	��ก���ก����(.�*(�-�(/-0�*1�(�-�&�(%,�	%�� 

(1) -��*���	�����(� >I!�����ก *�$>I!��	+!	���1!	 *�!�
	���)��ก�	����ก����+!��+��������)(��+�'�!
��	�(� A5 ������!	 2 ��#�	�� (����'�J��$*�!��&ก������ 1 *�$ 15 +���(��) 2���$�&���*�$��	
����(��$+!	������	 ��ก�7$*�$+�	�+���(� ��
��3�*�!���ก�7$+�����1!	 ��	������1!	 *�$
�	��$�������1!	����$��	+!	 �����ก v�v 

(2) �������$-��-	
+!�
I�+�	��	�+���(�*-��$��	���-��*���	�����(� >I!�����ก *�$>I!��	+!	���1!	
*�!�=�! ��
,<��	��$����+�����1!	 ��� ,!	���1!	#;��,��-� �$+��	��$�����&�� �� �+1�(��� 
�+-��,�� #�$�:�&��
	�#�	��	� #�$
	7 3 - 5 ��� ก���,<�ก�	�����	�(�+�'�!��	 *�$
)��	�7	#���#�&�+!�
I�'�!#;�#T��&���-�����	  

(3) 
(��������=�!���*�!�+!�
I�-	
+!� (1) *�$ (2) �������$�����	*>�ก	�����������1!	 (Yard 
Planning) ����7)(3����-���
+�,�	����1!	 (Pre-loading Area) ��!	��	�����(� )(��'�!
�)(3����'�
ก	����������1!	=�!���	�)���)� 

(4) ��	���+!�
I�+���(�����$+!	������	'�!ก�����ก	���	�(�*��
8���*�$�,	����	����:���	�	 )(��
-���
'�!���ก	��(��	ก�I� (Tug Boat) *ก��	�����(�'�ก	���	�����(��	ก�	�+!	��	�(�*��

8���)(��+!	
	������	�(�+��������-	
-�	*�������ก�	���=�! 

#T��&����	�����(����ก 5 �	�����(�Q<��#;��	�����(��	�'�J�+��2�ก *�$
�1�	
��
)��%������ก��
������*�$>I!>��-�,��-�'�#�$�:=�� #�$ก���!�� (1) Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (zNYK{) (2) 
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (zK-Line{) (3) Mitsui OSK Lines, Ltd. (zMOL{) (4) Wallenius Wihelmsen 
Logistics AS (zWWL{) *�$ (5) Toyofuji Shipping Co., Ltd. (zTFS{) (��
���ก��	 z�	�����(����ก{) 



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

 

������� 2 � 3 ��!	 4 
 

�	�����(����ก
�1�	
-!��ก	�'�!)(3������	�����(� A5 +��������'�ก	���	�(�+!	
	���������	 )(����	
ก	������ก*�$��	+!	�,��-�=#���-�	�#�$�:-	
1�	����+��>I!�����ก*�$��	+!	�,��-� �����3��	�����(����ก�<�
=�!��	��JJ	 Car Terminal Facility and Service Agreement ก����������
 2 ��JJ	 2����JJ	*�ก
�
�$�$��	 8 #V -�3�*-������� 1 )��9	1
 2545 ,<������� 30 
�	�� 2553 *�$��JJ	������
��$�$��	 10 #V ���

-�3�*-������� 1 )��9	1
 2553 ,<������� 30 
�	�� 2563 Q<����JJ	���ก��	�#;�ก	�'�!���%�)�:�*ก� 5 �	�
����(�'�ก	�+!	'�!��	�����(� A5  

��	����ก	����กก5�1�	���ก	���	�����(�)(����	�(�
	������	 �������$-!�����กก5�1�	9	�$ก	�'�!��	
�����(�)(����	�(�
	������	 (Berth Hire) �	ก�	�����(�-	
��-�	��� ก��. ก�	��� 2����-�	1�	9	�$ก	�'�!
��	�����(�)(����	�(�
	������	�$���กก5�#;��	�����2
�-	
�3�	���ก+���(� (Gross Register Tonnage or 
zGRT{)  

1.2) ก��"#$	��ก�����*%��(%,�	(�-� (Wharfage) 


(���	�����(���	�(�+!	���������	 7 ��	�����(� A5 +��������#;���������!��*�!� �������$
'�!���ก	�>�	���	�����(�2��>I!����&ก*�$+�,�	����1!	 (Stevedore) +���	�����(��$��	��!	���+��!	����1!	
�$���	�����7��!	��	�����(�+��������+<3���(����	ก�(�  

ก	�'�!���ก	�>�	���	�����(��	
	�,*���-	
��ก�7$ก	�+�,�	����1!	��ก#;� 4 #�$9� �����3 

(1) ���1!	�����ก (Export Cargo) ���1!	���>I!#�$ก��ก	�>��-��(�����	)(�������ก=#���-�	�#�$�:
-	
1�	
#�$��1�+���Iก1!	   

(2) ���1!	��	+!	 (Import Cargo) ���1!	���>I!#�$ก��ก	���	+!	�	ก-�	�#�$�:2��
���-,&#�$��1�)(��
'�!'�ก	�>��-��(���	���	�  

(3) ���1!	>�	���	 (Through Cargo) ���1!	���>I!����&ก*�$+�,�	����1!	+���	�����(���	ก	�+��!	�
���1!	�����I�9	�'��(����I���!	��	�����(� 2����	���1!	��
	)�ก����	�����(�+�������� ก������
�$+��!	����1!	���ก��	��	ก��!	��	�����(�ก���+<3��I��(���	��
 ���1!	>�	���	����
	กก���	ก
ก	�����	�����(�-!��ก	�����������1!	9	�'��(�'�
� �<�-!��
�ก	���	���1!	�	�������
	)�ก��
��	�����(�+��������  

(4) ���1!	,�	���	 (Transshipment Cargo) ���1!	���>I!����&ก*�$+�,�	����1!	+���	�����(���	ก	�
+��!	����1!	�	ก�(����I���!	��	�����(� 2���������$��	ก	�+��!	����1!	���ก��	�=#ก5����)(3����
-���
+�,�	����1!	 (Pre-loading Area) )(����'�!�	�����(���	'�
�
	������1!	*�$��	���1!	=#
��������	�(�#�	��	� ���1!	,�	���	����
	กก���	กก	�����	�����(�=
�=�!����	�=#�����	�(�
#�	��	�2��-�� �����3��	�����(��<�-!��*�$,�	���	'�!�	�����(���	'�
�����$����	�=#���
��	�(�#�	��	����ก��	�
	������1!	)(����	���-��=# 

��A*��*ก��"#$	��ก�����*%��(%,�	(�-� 

2������=#�������$=�!���*�!��	��$����+�����1!	���-!��ก	������ก��(���	+!	�	ก�	�����(�ก���,<���	
#�$
	7 3 - 5 ��� �	ก��3��������$��	ก	�-�������ก�	� )�!�
��3�����<ก+!�
I�+!	�I��$��1�
)��-��� 
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��	�������1!	#�$9��,��-� 
(���,��-�����$�����ก
	,<�����7)(3�������
�����1!	 (Receiving Area) �������$
��	ก	�����<ก�	��21����-��
	ก���,��-�)(��'�!'�ก	�-������+!�
I��,��-� �	ก��3��������$+��!	����1!	=#���
)(3����-���
+�,�	����1!	 (Pre-loading Area) )(����'�!�	�����(�
	������1!	 Q<��'�)(3��������7��3�������$��	
ก	�����<ก�	��21���ก1��3���<�� )(��'�!'�ก	�-������+!�
I�*�$-��-	
-�	*����������+���,��-�  


(���	�����(���	�(�+!	���������	 >I!����&ก*�$+�,�	����1!	 (Stevedore) +���	�����(�  �$��	
ก	�-������*�$-�������9	)���1!	 �	ก���1!	,Iก-!��1��,!�� >I!����&ก*�$+�,�	����1!	�$+�,�	����1!	+<3�
�(� *-��	ก#;�ก	���	+!	�,��-� �������$��	ก	�����<ก�	��21�'�������3 *�!������	'����	�ก	����1!	 (Tally 
Sheet) *�$���	
���
ก���	�����(�)(��#;����กm	�'�ก	����-���
�����1!	 2���������$���กก5�1�	���ก	�
>�	���	�����(� (Wharfage) �	ก�	�����(�-	
��-�	��� ก��. ก�	��� 2�����กก5�-	
#�$9�*�$�3�	���ก
+�����1!	  

��*��/��.���A*��*ก��"#$	��ก�������ก���*1�(�$���*;$� 

 
 

���&����'�*��%,0�*'������*%��(%,�	(�-� A5 ���	��!�%"*�<.�H 2553 - 2555 ����<. 6 (.-�*��ก �H 2556 

���&����'�*��%,0�*'������*%��(%,�	(�-����	��!�%  
(Million Revenue Ton) 

�H 2553 �H 2554 �H 2555 
&.;. S &�.�. 

�H 2556 

)(��ก	������ก (Export) 11.19 9.14 12.92 6.48 

)(��ก	���	+!	 (Import) 0.63 0.81 1.27 0.47 

�<&���&����'�*��%,0�*'������*%��(%,�	(�-����	��!�% 11.82 9.95 14.19 6.95 

 

1.3)  ก��"#$	��ก���*�$����*;$����"*%��(%,�	(�-� (Wharf Handling) 

������'�!���ก	�+��!	����1!	*ก�>I!�����ก'�ก	�+��!	����1!	�	ก)(3�������
�����1!	 (Receiving Area) =#
���)(3����-���
+�,�	����1!	 (Pre-loading Area) )(�����
��'�!*ก��	�����(�)(�������ก=#-�	�#�$�: *�$

#���#�&�+!�
I����ก�����(���ก����� 6 �(����3��&������� 30 
�,&�	�� 2556 



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

 

������� 2 � 3 ��!	 6 
 

'�!���ก	�+��!	����1!	*ก�>I!��	+!	'�ก	�+��!	����1!	�	ก����7��!	��	�����(�=#ก5�'�)(3�������1!	��	+!	 
(Import Area) )(����'�!>I!��	+!	
	������1!	 ��
��3�'�!���ก	�+��!	����1!	,�	���	�	ก����7��!	��	�����(�=#
ก5�=�!'�)(3����-���
+�,�	����1!	)(�������
��'�!�	�����(���	'�
�-��=#  

��*��/��.�/-A*%,0ก��"#$	��ก���*�$����*;$����"*%��(%,�	(�-� A5 

 
������
�)(3����'�!���ก	�+��!	����1!	9	�'���	�����(���
 247,000 -	�	�
-� �	
	�,������ก	����

�,��-�'���	����ก��=�!�I��&� 15,437 1�� #�$ก���!��)(3���� 3 �������ก =�!*ก� (1) )(3����-���
+�,�	����1!	 
(Pre-loading Area) +�	� 160,600 -	�	�
-� �	
	�,������ก	�����,��-�'���	����ก��=�!#�$
	7 
10,037 1�� (2) )(3�������
�����1!	 (Receiving Area) +�	� 72,000 -	�	�
-� �	
	�,������ก	�����,��-�
'���	����ก��=�!#�$
	7 4,500 1�� *�$ (3) )(3�������1!	��	+!	 (Import Area) +�	� 14,400 -	�	�
-� 
�	
	�,������ก	�����,��-�'���	����ก��=�!#�$
	7 900 1�� 2��
��	��$����+��*-��$)(3���� ���-��=#��3 

�����(�,�./-A*%,0"#$	��ก���*�$����*;$����"*%��(%,�	(�-� A5 

/-A*%,0 (��/-A*%,0 
�*�.      

(�����(&��) 

1�*<*�'�*��%,0�.W.$
"*(<��(.,�<ก�* 

(;�*) 

/-A*%,0�.�'�*�� Zone 1A:    

)(3����-���
�����ก*�$��	+!	���1!	 (Pre-loading Area) ก��. 160,600 10,037 

)(3�������
�����1!	 (Receiving Area) ก��. 72,000 4,500 

)(3�������1!	��	+!	 (Import Area) ก��. 14,400 900 

�<&/-A*%,0�.�'�*�� Zone 1Aก��"#$	��ก���*�$����*;$� 
(Zone 1A) 

 247,000* 15,437 

�
	��-&:  *)(3���� Zone 1A ��3��
� ��	ก�� 155 =�� ��(� 248,000 -	�	�
-� *���#;� )(3��������,��-� 247,000 -	�	�
-� *�$)(3����1������1!	 1,000 
 -	�	�
-� 

��3���3 ก	��	�*>�ก	�����������1!	 (Yard Planning) ,(�#;����'���	1�J'�ก	�����	����ก	���	�����(�
���-!��'�!1�	
�I!*�$1�	
��	�	J+���&1�	ก�+��������'�ก	�����	����ก	� )(��'�!ก	�+�,�	����1!	'�*-��$

#���#�&�+!�
I�'�!��I�'��I#*��-	�	� 
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1��3�ก��#�$���%�9	)�I��&� ก	��	�*>�ก	�����	����1!	�$-!��)��	�7	��	�$����	����1!	����7)(3����-���
+�
,�	����1!	 (Pre-loading Area) +�����������	�=� )(��'�!ก	�+�,�	����1!	+<3���(����	ก�(��
	$�
ก����!	��	 
(Berth) ����(��$+!	
	������	 #�$�:*�$��	�(�#�	��	�����	�����(��$����	�=# ��	���ก	����������1!	*-�
�$#�$9�*�$����!� *�$��ก�7$+�����1!	 

)(��'�!ก	�'�!���ก	�+��!	����1!	+��������#;�=#���	�
�#�$���%�9	) ������=�!��	#�$��ก	�7�'�ก	�
'�!���ก	���	�����(�)(�������ก*�$��	+!	�,��-�ก��	 10 #V 
	)���	�$���12�2����	����:)(������'�!ก	�
���ก	�+�,�	����1!	9	�'���	�����(�+��������'�!#;�=#���	�
��$��*�$�	
	�,-������=�! �$��
�12�2����	����:���ก�����	
	'�!#�$ก���!��2#�*ก�
Q��-�*��� 3 2#�*ก�
 =�!*ก� (1) 2#�*ก�
 Port 
Management System (PMS) ����'�ก	�1��1&
*>�ก	����ก	�)(3�����	���	�����(�*�$ก	����-	�	�+!	��ก
+���	�����(�)(��'�!)(3�����	���	�����(��	
	�,������#��
	7ก	�+�,�	�=�!-	
1�	
-!��ก	�+���Iก1!	*�$
����'�!ก	�+��!	��,��-�#;�=#���	��	��(�� (2) 2#�*ก�
 Pure Car Carrier System (PCS) ����'�ก	�����<ก
*�$�������+!�
I����=�!����	ก�Iก1!	)(��-������1�	
,Iก-!��+�����1!	ก�����	+!	��(������ก *�$ (3) 2#�*ก�
 
Beyond Ro/Ro Port (BRP) ����'�ก	���&#�	��	�)(����	���-��>I!����	� 2#�*ก�
��3� 3 2#�*ก�

�ก	���	�	�
���
ก��Q<������'�!�������	
	�,����	����ก	���	�����(� *�$��1�	$��+!�
I�)(���	�*>�ก	���	����	�=�!���	�

�#�$���%�9	) 

��A*��*"*ก��"#$	��ก���*�$����*;$����"*%��(%,�	(�-� 

(1) ���1!	#�$9��	�)	��$���+��1�(���=�! 

���1!	#�$9��	�)	��$���+��1�(���=�! (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) Q<��2�����ก1(����1!	#�$9�
�,��-� 
(��������=�!������1!	�	ก�	�����(� 7 ����7��!	��	�����(���	�������1!	��	+!	��(����1!	
,�	���	 ��(�=�!������1!	�	ก>I!�����ก���1!	 7 ����7)(3�������
�����1!	 (Receiving Area) ��	�������1!	
�����ก �������$��	ก	�-������*�$-�������9	)���1!	)(�����
�����1!	ก���+��!	����1!	9	�'���	
�����(� Q<��������=�!��	�!	�������9	���ก'�ก	���	��!	���-������*�$-�������9	)���1!	 2��������
ก�	����	�ก	� (Checklist) ����$-!��-������=�!#;�
	-�m	���	����ก	�-���������1!	�&ก��3� ��� 
1�	
����	�+��-��,���,��-� 4&�� ���
 ��ก�J!	 #;�-!� )(��'�!
���'���	���1!	���=�!���1��,!��*�$
,Iก-!��-	
�	��$�������1!	���������=�!��� 9	������	กก	�-������*�$-�������9	)���1!	*�!� 
�������$��	ก	�����<ก+!�
I��	��21!� (Barcode) ���-��
	ก���,��-��&ก1��ก�������$��	ก	�1�(����!	�=#=�!
'�)(3����������=�! Q<��+!�
I����ก��	��$�(��
2��ก���$��1�
)��-���+�������� ��	'�!�������	
	�,-��-	

*�$-������-�	*����+���,��-�*-��$1����	��I�'�-�	*����-	
���ก�	���=�!��(�=
� �	ก#�	ก���	�,��-�
1��'�=
���I�'�-�	*�������ก�	���=�! �������$�	
	�,-���)������*�$*�!�'�!�!	��!	���1�(����!	��,��-�
'�!-��-	
-�	*�������ก�	���=�!���	�����5� 
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(2) ���1!	����=# 

���1!	����=# (General Cargo: GC) )��ก�	�-���������1!	+���������$��	ก	�-������*�$
-�������9	)���1!	��	#;�=#-	
�	��$�������=�!���*�!��	ก�	�����(�*�$>I!��	+!	��(������ก���1!	
��(�=
� )(��'�!
���'���	���1!	���=�!���1��,!��*�$=
�
�1�	
����	�'�6 ก���+��!	����1!	 �	ก���1!	=
�
#;�=#-	
�	��$�������������=�!���+!�
I�=�! �������$��	���ก	�����<ก�	��$����+!�*-ก-�	����ก��	� 
*�!�'�!�	�����(� >I!��	+!	��(�>I!�����ก���1!	���	
������ก���+��!	����1!	�&ก1��3� ��	����ก	�+��!	�
���1!	����=# )��ก�	�-���������1!	+���������$+��!	����1!	=#ก5�'�����7)(3�������
�ก	��	�*>�ก	�
����������1!	�	=�! (Yard Planning) 2��'�!�,�ก���1!	 (Forklift) Q<��������=�!���-���
=�!������!	 2����	
�����(� A5 
��,�ก���1!	+�	� 4.5 -�� 5.0 -�� 7.0 -�� *�$ 16.0 -�� '�!���ก	��ก+����1!	����=#���
�
+�	�*�$�3�	���ก=
�ก�����ก�	���=�! (�3�	���ก=
�ก�� 30 -�� 1�	
ก�!	�=
�ก�� 2.5 
-� 1�	
�	�=
�ก�� 
12 
-� *�$1�	
�I�=
�ก�� 3 
-�) 

1.4)  ก��"#$	��ก��/-A*%,0��	&�	��*;$� 


(��������=�!���
�����1!	�����ก 7 ����7)(3�������
�����1!	�	ก>I!�����ก���1!	 *�$=�!���
�����1!	
��	+!	��(����1!	,�	���	 7 ����7��	�����(�+���������	ก�	�����(������!��*�!� >I!�����ก*�$>I!��	+!	
���1!	�	
	�,���)�ก�,��-������	�����(�+��������=�!9	�'��$�$��	��� ก��. ก�	��� 2��������=
�1��
1�	%��
���
 Q<���$�$��	���������=
�1��1�	%��
���
 (Free Time) -	
��� ก��. ก�	�����	�������1!	�����ก
��	ก�� 3 ��� ���1!	��	+!	��	ก�� 3 ��� *�$���1!	,�	���	��	ก�� 15 ��� ����	ก������������=�!���
�����1!	�	ก
�	�����(���(�>I!�����ก���1!	�����!��*�!� (Complete Discharge) �	กก���$�$��	���ก��	� �������$���ก
ก5�1�	9	�$ก	�'�!)(3����-	
��� ก��. ก�	��� 2�����กก5�#;��	����-	
�$�$��	������)�ก�,��-�=�!�����	����
�(�+�������� 

��3���3 '�ก	���	+!	*�$�����ก���1!	 >I!��	+!	*�$>I!�����ก���1!	�$��	���ก	�+���	+!	��(������ก���1!	
ก��ก�
:&�ก	ก�'�!��5������!��ก��������(�������1!	�	ก��	�����(�+�������� 2��>I!��	+!	*�$�����ก���1!	
�$-!��*������กm	����=�!����	กก�
:&�ก	ก���
��3�*������กm	��(��6 ���ก����+!�� 2���������$-������
�ก�	����กm	���3��
����=�!���ก������
�����1!	'�!ก��>I!��	+!	*�$������1!	��ก�	ก��	�����(� ��3���3'�ก�7�
���1!	��	+!	�������$-�������ก�	����กm	����=�!���ก���$�� E-Import +��ก�
:&�ก	ก� )(��'�!
���'�=�!��	
���1!	�����	+!	,Iก-!�� 1��,!�� *�$>�	�)�%�ก	��	�:&�ก	ก�#;���������!��*�!� 

2) ก��"#$	��ก��/-A*%,0^�ก(ก_	��*;$����(��,�&;<�&/�$�&ก��*�����ก (Storage) 

ก	�'�!���ก	�)(3����4	กก5����1!	*�$-���
1�	
)�!�
ก��������ก #�$ก���!�� ก	�'�!���ก	�)(3�������
)�ก�,��-�)(��-���
1�	
)�!�
ก��������ก *�$ก	�'�!���ก	�)(3�������ก5����1!	*�$1������1!	 
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��*��/��.��1��#*��/-A*%,0̂ �ก(ก_	��*;$����(��,�&;<�&/�$�&ก��*�����ก (Storage) 

 

 
2.1)  ก��"#$	��ก��/-A*%,0�./�ก�'�*��(/-0�(��,�&;<�&/�$�&ก��*�����ก 

��ก��(��	กก	�����,��-�9	�'�)(3������	�����(� A5 +��������Q<��
�)(3������
 247,000 -	�	�
-�  
���������
�ก	�'�!���ก	�)(3�������)�ก�,��-�)(��-���
1�	
)�!�
ก��������ก�,��-� Q<��#;�)(3��������7���6 
��	�����(�+��������*�$)(3����'�����7��1
�&-�	�ก��
*��
8�����
 486,869486,123 -	�	�
-� (7 ������ 
30 
�,&�	�� 2556) �	
	�,������ก	����)�ก�,��-�)(��-���
1�	
)�!�
ก��������ก=�!�I��&�#�$
	7 
29,73030,113 1�� '���	����ก�� ������'�!���ก	�)(3�������)�ก�,��-����ก��	�)(��-������1�	
-!��ก	�+��
>I!�����ก�,��-����-!��ก	�)(3����'�ก	����)�ก�,��-�)(��-���
1�	
)�!�
ก��������ก ��� ก	�-����9	)
�,��-� Q<����
,<�ก	�-���������	��$����ก���ก	����
�� (PDI: Pre Delivery Inspection) ��ก�	ก��3 ���#;�
ก	�-������1�	
-!��ก	�+��>I!�����ก�,��-����-!��ก	�1�(����!	��,��-�
	���)�ก=�!'�)(3�������'ก�!ก����	
�����(�+��������
	ก����&� )(��'�!ก	�+�,�	��,��-���	=�!���	��$��ก*�$����5�����+<3� 

��*��/��.�/-A*%,0�.�'�*������./�ก�'�*��(/-0�(��,�&;<�&/�$�&ก��*�����ก 
  

#���#�&�+!�
I����ก�����(���ก�� 
��� 6 �(����3��&������� 30 
�,&�	�� 
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�����(�,�./-A*%,0"#$	��ก���.�'�*������./�ก�'�*��(/-0�(��,�&;<�&/�$�&ก��*�����ก 

/-A*%,0 (��/-A*%,0 
�*�.      

(�����(&��) 

1�*<*�'�*��%,0�.W.$
"*(<��(.,�<ก�* 

(;�*) 

/-A*%,0�.�'�*�� Zone 1A:    

)(3����-���
�����ก*�$��	+!	���1!	 (Pre-loading Area) ก��. 160,600 10,037 

)(3�������
�����1!	 (Receiving Area) ก��. 72,000 4,500 

)(3�������1!	��	+!	 (Import Area) ก��. 14,400 900 

�<&/-A*%,0�.�'�*�� Zone 1A  247,000* 15,437 

/-A*%,0�./�ก�'�*��(/-0�(��,�&;<�&/�$�&ก��*�����ก:    

Zone 2A *�$ Zone 2B ก��. 275,827 17,200 

Zone 3A *�$ Zone 3B ก��. 92,800 5,8005,793 

Zone 3C ก��. 32,000 2,0001,990 

Zone 3D ก��. 33,335 2,030 

Zone 11E ก��. 15,361 800 

Zone 13G ก��. 37,546 1,900 

Zone 7.2 *#�� A* ก��. 36,800 2,300 

�<&/-A*%,0�./�ก�'�*��(/-0�(��,�&;<�&/�$�&  486,869486,123 29,73030,113 

�<&/-A*%,0%�A�#&.  733,869 45,167 

�
	��-&: +!�
I� 7 ������ 31 %���	1
 255530 
�,&�	�� 2556  
 * )(3���� Zone 7.2 *#�� A ��I��$���	�#���#�&�)(3����Q<��1	���	�$*�!���5�9	�'��(��-&�	1
 #V 2556 
 *)(3���� Zone 1A ��3��
� ��	ก�� 155 =�� ��(� 248,000 -	�	�
-� *���#;� )(3��������,��-� 247,000 -	�	�
-� *�$)(3����1������1!	 1,000 

 -	�	�
-� 

2.2)  ก��"#$	��ก��/-A*%,0�.(ก_	��*;$����;�����*;$� 

������
�ก	�'�!���ก	�)(3�������ก5����1!	*�$1������1!	 7 ������ 30 
�,&�	�� 2556 ��
 89,330155,113 
-	�	�
-� Q<��#;�)(3������3�'�+-+�� ก��. *�$ ก��. 2��*���-	
��ก�7$)(3����'�!���ก	���ก#;�)(3����2���'�!
��	+�	� 46,88055,763 -	�	�
-� *�$)(3�����	1	�1������1!	'�!��	��
 41,45098,350 -	�	�
-� 
1������1!	
���ก�7$#;�)(3�1��ก��-����	
	�,�������3�	���ก���1!	=�!,<� 4 -��-��-	�	�
-� *�$���������'�!
�
�$���	%	�7I#291+�3�)(3�m	� ��� �$��=��i	 �$��#�$#	 �$����ก�	1�	
#���9�� )�!�
-��-�3��&#ก�7�
���)���*�$�&#ก�7�-������1���)(��#i��ก���&��-��-&=�=�
! 2��������=�!-����9	)�&#ก�7�-�	�6 ���	�
�
��	�
�)(��'�!
���'�=�!��	1������1!	+���������	
	�,'�!�	�=�!���	�#ก-� ��ก�	ก��3 ������=�!�����	)(3���� Zone 
1A ��	��� 1,000 -	�	�
-� #;�2��ก5����1!	)(��'�!���ก	�*ก�>I!�����ก*�$��	+!	���1!	 2�����1!	�����I�9	�'�
2��ก5����1!	 7 #T��&���#;����1!	#�$9��,�ก *�$ก�������1!	��3�����#�$ก���,��-� #;�-!�  

ก	����ก5����1!	��3����1!	����=#*�$���1!	#�$9��,��-� �������$*�ก���1!	-	
�(�*-��$��	 
1�(����
	�*�$�+�
	����1!	 2��*-��$�����!	
ก��+�	�Q<��ก��*�$ก�� ��3���3 )(��1�	
�$��ก'�ก	�+�,�	�

#���#�&�+!�
I����ก�����(���ก�� 
��� 6 �(����3��&������� 30 
�,&�	�� 2556 
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���1!	��3�6 ��	�������1!	����=#�$���ก�����ก	��	����1!	�����(�Q!��ก�� Q<���	��$��	'�!���1!	-ก������(�=�!���
1�	
����	�=�! *�$-!���!�������	�'�ก	��	����1!	)(���	
	�,+!	=#-���������1!	=�!  

�����(�,�./-A*%,0�.(ก_	��*;$����;�����*;$� 

��ก!��/-A*%,0"#$	��ก�� /-A*%,0 

/-A*%,0 (�����(&��) 
#&��(#��(��0&ก����$��

��$<(��_ /-A*%,0"#$(a����%
� 
(Rentable Area) 

/-A*%,0%,0&,�c$(a����$< 
(Occupied Area) 

)(3����4	กก5����1!	�	���� )(3���� Zone 1A 1,000 N/A* - 

�	1	�1������1!	'�!��	 

)(3���� 15G �� 1 8,800 8,800 
-1 
.�. 2553 

11 ก.�. 2553 

)(3���� 14G �� 1 11,650 11,650 
-25 -.1. 2553 

30 
�.�. 2554 

)(3���� 15G �� 2 9,600 9,600 
-10 -.1. 2554 

15 
�.1. 2555 

)(3���� 14G �� 2 11,400 -11,400 
-17 ).�. 2554 

��I��$���	�ก����!	�  

)(3���� Zone 3.2 
*#����� 1 

N/A18,000 - 
���=
����
ก����!	���I�

�$���	�ก����!	� 

)(3���� 13G 27,000 - ��I��$���	�ก����!	� 

)(3���� Zone 7.1 
*#�� D 

11,900 - ��I��$���	�ก����!	� 

)(3����2���'�!��	 
)(3���� 16G 46,880 46,880 - 

)(3���� 13G 8,883 - - 

�<&/-A*%,0"#$	��ก�� 89,330155,113 76,93088,330 - 
�
	��-&:  +!�
I� 7 ������ 31 %.1. 255530 
�,&�	�� 2556 

*)(3���� Zone 1A +�	� 1,000 -	�	�
-� #;�)(3����1������1!	)(�����4	ก���1!	 2���������$���กก5����-	
��-�	ก	�'�!���ก	�)(3�������
��
���1!	 (�	
	�,�I�	��$����=�!'�������� 2-3 ���+!� 1.4) ก	�'�!���ก	�)(3�������
�����1!	) 

3) ก��"#$	��ก���-0*g %,0(ก,0�<(*-0��ก�	
��ก�#��ก 

��ก��(��	กก	�'�!���ก	���	�����(� *�$ก	�'�!���ก	�)(3����4	กก5����1!	*�$-���
1�	
)�!�
ก���
�����ก ���������
�ก	�'�!���ก	��(��6 ���ก�����(���ก��%&�ก�����ก ��� ก	�����&ก*�$+�,�	����1!	�	ก����7)(3����
��!	��	�����(�+��������+<3���(����	ก�(� (Stevedore on Board) ก	�'�!���ก	�+�,�	����1!	�	ก)(3�������)�ก
+!	
	���)(3����9	�'���	�����(� ก	�'�!���ก	�)(3�����	1	���	��ก�	���	�����(� ก	�'�!���ก	���	1�(���
(�*�$
�&#ก�7�  ก	�'�!���ก	���	1�	
�$�	��,��-������	+!	��(������ก #;�-!� 

  

#���#�&�+!�
I����ก�����(���ก�� 
��� 6 �(����3��&������� 30 
�,&�	�� 2556 
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3.1)    ก��"#$	��ก���ก����(.�*(�-�"*ก��	��%�ก����*'�����*;$��ก	��(<�/-A*%,0#*$�%��(%,�	(�-�
���	��!�%�>A*#�-����ก(�-� (Stevedore on Board) 

2��#ก-�ก	�+�,�	����1!	+<3���(����	ก�(� >I!����&ก*�$+�,�	����1!	 (Stevedore) +��*-��$�	�
����(��$#;�>I!��	���ก	� Q<��>I!����&ก*�$+�,�	��,��-�-!��
�1�	
��	�	J'�ก	�1�(����!	��I� �(����	ก
9	�'���	�(�
�)(3������	ก��*�$ก	�����,��-�*-��$1���$
��$�$��	�)��� 10 Q�-�
-� ���	�=�ก5�� '�#T��&���
������=�!���1�	
=�!�	�'��	ก Toyofuji Shipping Company Limited (zToyofuji{) Q<��#;��	�����(�+��>I!
�����ก�,��-�����!�2-2�-!	 (Toyota) '�!��	���ก	�����&ก*�$+�,�	��,��-�2-2�-!	+<3���(����	ก�(� 2��'�ก	�
'�!���ก	����ก��	�*ก� Toyofuji ������=�!��	�!	�������>I!����
	9	���ก2����������	ก	�1��1&

	-�m	�'�ก	�
'�!���ก	�'�!��I�'��$����I� ��� ก	�+�,�	��,��-�2-2�-!	+<3���(����	ก�(�-!����	���ก	�2��>I!+�,�	����
�
1&7�
��-�-	
���������ก�	���)(��#i��ก���&��-��-&��(�1�	
����	�����	�ก��+<3�ก���,��-�'��$���	�ก	�+�,�	� 

��*��/��.�ก��"#$	��ก��	��%�ก����*'�����*;$� 

 
3.2) ก��"#$	��ก��/-A*%,0��;���1�*�ก��*%��(%,�	(�-� 

������'�!1I�1!	���ก ��� �	�����(� >I!����
	9	���ก '�!���ก	�)(3����9	�'��	1	���	��ก�	���	�����(� 
)(��#;�:I���#����-�ก	�'�ก	�+�,�	����1!	 Q<������'�!ก	�-��-��#�$�	��	��$���	�������*�$�	�����(���(�
>I!����
	#;�=#���	�
�#�$���%�9	) 

3.3) ก��"#$	��ก���-0*g %,0(ก,0�<�$��ก�	ก���*'�����*;$� 

������'�!���ก	��(��6 ���ก����+!��ก��ก	�+�,�	����1!	 ��� ก	�'�!���ก	���	1�(���
(��&#ก�7� �,�ก 
(Forklift) '�ก	�+��!	����1!	����=#'�����7)(3������	�����(� ก	�'�!���ก	���	1�	
�$�	��,��-������	+!	��(�
�����ก ก	���	1�	
�$�	�����7��!	��	�����(� #;�-!� 
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3.1.2 ก���.#�������������	��ก�� 
1) ก���.#�/-A*%,0"*ก�����ก�	
��ก����	��!�% 

1.1)  /-A*%,0��&��hh���%�*ก����$�� 	��#�� ������ก�	ก��%��(%,�	(�-���*;$�ก�� A5 � %��(�-�
�#�&:	�� 

������=�!���	
'���JJ	���&�ก����!	� ����	� *�$#�$ก��ก	���	�(����1!	ก�� A5 7 ��	�(�*��

8��� ก��ก	���	�(�*���#�$�:=�� (zก��.{) 
(�������� 11 
�	�� 2539 *�$��JJ	+!�-ก��*ก!=+)��
-�
 8���
��� 2 
(�������� 20 ก�ก�	1
 2547 9	�'-!�(���=++����JJ	���ก��	�������=�!�����&J	-'�!��	ก	�)���	 ����	� 
*�$#�$ก��ก	���	�����(� A5 )(��ก	������ก*�$��	+!	�,��-�*�$���1!	����=# 2��������-!����	�
1�	-��*��*ก� ก��. -	
��-�	����$�&=�!'���JJ	 �$�$��	+����JJ	���
-!�-�3�*-������� 1 )��9	1
 2539 
*�$��3��&������� 30 
�	�� 2564 ��
�$�$��	 25 #V ��3���3 ������
����%�+�-���	�&��JJ	=�!��ก 5 #V +<3���I�ก��
�(���=+*�$+!�-ก�������
������
ก�� 2��������-!���(��1�	�!��+�-���	�&��JJ	#;������(�������!	���	��!�� 2 #V 
ก�����JJ	�$��3��&��� *�$9	������	ก�����JJ	��3��&��� ���)�����'���	�(����������#;�>I!����	
	��-���
�$�$��	+����JJ	 Q<����
,<������	��
���)����3��
�*�$21����!	�)(3�m	� (Infrastructure, Super Structure) 
�$-ก#;�ก��
���%��+�� ก��. ��	��������	��
���)�� ก��. 
����%��$Q(3�1�(���
(��&#ก�7� (Equipments) ��3��
�
��(��	�����-	
�	1	
I�1�	-	
��J�� (Current Book Value) (�	��$����+����JJ	�	
	�,�I=�!�	ก�������  
2-5 +!� 5.2 '����+!���&#�	�$��	1�J+����JJ	���ก���'�!'�ก	�#�$ก��%&�ก��)  

�(����	ก���1!	���ก���
�ก	������ก*�$��	+!	>�	���	�����(�+�������� 1(� ���1!	#�$9��,��-� ������
�<�=�!���&�'�21����!	�)(3�m	�*�$+�	�)(3����)(��������ก	������ก*�$��	+!	�,��-����	�-���(��� 2��������=�!
#���#�&�)(3����ก	������ก*�$��	+!	���1!	��
��3���3� 247,000 -	�	�
-� '�!#;�)(3������	��������,��-����=�!

	-�m	�'��$����	ก� ��
��3�ก	������	�$��ก	��$�	��3�	)�!�
������	���1�	
�$��ก-�	�6 �$��ก	�
#i��ก��1�	
����	��	ก����#�#�����	ก9	���ก ��� 4&�� ��ก�J!	 '��� v�v *�$
��$����ก�	1�	

#���9��>�	�ก�!������#�� )(3��������,��-�+��������#;�)(3��������
	$*ก�ก	������ก*�$��	+!	�,��-�#;�
���	�
	ก �(����	ก#;��	�2���ก�!	� =
�
��&#ก�7����ก ��� 1�� Q<���	���!	�1�	
����	�'�!*ก��,��-�=�! 

��ก�	ก��3 ������=�!ก����!	��	1	���	��ก�	�9	�'�)(3������	�����(���
 2 �	1	� #;��	1	��I� 2 ��3� 
*�$ 6 ��3� 
�)(3����'�!�����
 2,960 -	�	�
-� ������'�!�	1	���	��ก�	���	�����(����ก��	�)(��#;�:I���ก�	�
'�ก	�#����-��	�+�������� ��
��3�=�!
�ก	�ก����!	�2��)�ก���1!	9	�'�)(3������	�����(�)(��ก5���ก�	���1!	����=# 
(General Cargo) )(3����'�!�����
 1,000 -	�	�
-� )(��'�!���ก	��Iก1!	Q<��-!��ก	�ก5���ก�	���1!	��	+!	*�$
���1!	�����ก 

1.2)  /-A*%,0(a���กก��%��(�-��#�����(%iW%����ก��*�;&�����#ก��&�#�����(%iW%� 

��������	��JJ	��	)(3����ก��ก	���	�(�*���#�$�:=�� (zก��.{) *�$ ก	���1
�&-�	�ก��
*���#�$�:
=�� (zก��.{) ��
��3���3� 10 12 8��� (7 ������ 30 
�,&�	�� 2556) )(��)���	#;�)(3����'�!���ก	����)�ก�,��-�
)(��-���
1�	
)�!�
ก��������ก *�$)(3����'�!���ก	�1������1!	 2��������-!����	�1�	��	�	��(��'�! ก��. *�$ 
ก��. -	
��-�	���ก�	���'���JJ	*-��$8��� ��3���3 ������=�!���&�)��
-�
'�21����!	�)(3�m	�*�$)���	)(3����
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��	���ก��	�'�!#;�)(3��������,��-����=�!
	-�m	� *�$���'�!
��$��ก	���ก�	1�	
#���9�� ����)(3����'�!���ก	�
1������1!	=�!���&�ก����!	�'�!�	
	�,�������3�	���ก+�����1!	=�!,<� 4 -��-��-	�	�
-� 

9	�'-!�(���=+��JJ	��	)(3�������ก��	� 9	������	ก�����JJ	��3��&���=
���	�$ก���	กก	���ก��ก
��JJ	 ��(�
(��1��ก�	����$�$��	-	
��JJ	��	 ���)�����-�	�6 ���#;������	��
���)��*�$����1�� ��(�
1�(���
(��&#ก�7�+�������	��
���)�� ��� �	1	���	��ก�	� �	�����, �$��=��i	-*�����	� v�v �$-ก#;�
ก��
���%��+�� ก��. �������)��������#;�����	��
���)�� ��� 1�(���
(��ก+� *�$�&#ก�7�1�(���
(��(��6 ก��. 
�
���%��$Q(3�-	
�	1	
I�1�	-	
��J��  ������JJ	ก�� ก��. ��3� ����	���)��������������'�!���%�#�Iก��!	���(���	
	
=�!'������	���1�#;�+�������� *�$
(����JJ	��3��&��� �������$-!���(3�,������#�Iก��!	���ก=#�	ก�����	9	�'� 
180 ��� ���*-������JJ	��3��&�*�$���
�����)����������	1(�*ก� ก��. '��9	)�����!��  

��3���3 ��JJ	��	)(3����ก�� ก��. 
��	�&+����JJ	�$���	� 1 - 15 #V *�$��JJ	��	)(3����ก�� ก��. 
��	�&
+����JJ	�$���	� 12 - 20 #V  

2) ก��"a$	��ก���ก	�;;����*�ก (Outsourcing) 

�(����	ก'�ก	�#�$ก��%&�ก��'�!���ก	���	�����(�)(��ก	������ก*�$��	+!	�,��-���3� -!��'�!���ก	����
#;����)<�)�'�+����3��	�����(�*�$>I!>��-�,��-� �����3� 1�	
����5� 1�	
,Iก-!�� *�$1�	
#���9��+��ก	�
1�(����!	��,��-��<�#;�������	1�J'�ก	�'�!���ก	�  )(��1��1&
1&79	)+�����ก	�'�!#;����)<�)�'�+���Iก1!	��3�
�	�����(�*�$>I!>��-�,��-� ���	�=�ก5�� ��	����'��	������	� �������(�ก����$'�!���ก	��	ก�&11�9	���ก 
(Outsourcing) *��ก	��!	�)��ก�	�#�$��	 2�����ก	������	1�J���������
�ก	�'�!���ก	��	ก�&11�9	���ก =�!*ก� 
���ก	�-����9	)*�$�����	����,��-� *�$���ก	�1�(����!	��,��-� 2��'����-���>�	�
	 ������=�!��	�!	�ก�&�

������2�1��� Q<��#�$ก���!�� ������ 2�1��� *���� Q�� Q������ ��	ก�� ������ 2�1��� �-���2��� Q������ ��	ก�� 
������ )�.��.Q�. ����#;ก-��� ��	ก�� *�$ ������ )�.��.Q�. ก��������ก�&�# (=��*����) ��	ก�� #;�-!� )(��'�!���ก	�*ก�
������
	2��-��� �(����	ก
�1�	
��	�	J*�$ก	�'�!���ก	����=�!
	-�m	�-	
���������ก�	��� -��
	 '�#V 
2555 ก�&�
������2�1���=�!
�ก	�#���21����!	�2��ก	���
ก�&�
������*�$���-�3�������'�
��(�������� ������ ����� 
)��� ��	ก�� (z������{) �����3� -�3�*-�#V 2556 #;�-!�
	 >I!'�!���ก	�-����9	)*�$�����	����,��-� *�$���ก	�
1�(����!	��,��-�+���������<���(�������)����	�������	��3� *-���3���3 ��
�	�+�����������'�!���ก	�2������
'�J�ก5���1�#;���
�	��&���
+��ก�&�
������2�1������1�'�!���ก	�
	'����- 

��	�����	��$����+����ก�7$ก	�'�!���ก	� �	
	�,�%��	�=�!�����3 

2.1)  	��ก����<���/���*�	1�*<*�'�*�� 

��������	��JJ	�!	�-����9	)*�$�����	����,��-�ก��������9	���ก���
�1�	
��	�	J'�ก	�-������
*�$-����9	)�,��-� 2��������9	���ก�$�����	���*�$-����9	)�,��-��&ก#�$9���������ก*�$��	+!	 7 
��	�����(�+�������� ��3��,��-���	+!	 �,��-������ก �,��-�>�	���	��(�,�	���	 ��
��3������	�	��	�)(��*���
���กm	�ก	�-����9	)*�$��	����,��-�'�!ก���������&ก1��3����ก	������ก*�$��	+!	�,��-�+���(�*-��$��	
��5���3� *�$-!�����>�����*�$��'�!1�	����	�����	�ก��+<3� �	ก)���	
�1�	
��	�&� �ก)���� ��(�
�1�	

����	���(��IJ�	����ก���	กก	���'���(�#�$
	�������+���������������!	�-����9	)*�$�����	���

)��
-�
�	��$���� 
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�,��-�  ���	�=�ก5-	
 )��ก�	�+��������9	���ก-!��>�	�ก	������*�$���
ก���	������� )(��'�!
�1�	

+!	'�'����ก	�+�������� ��� ��ก�7$8)	$+���,��-�'�*-��$�&�� ����!� ��ก�7$+��)(3������	�����(� 

2.2)  	��ก��(;�-0�*�$���'�*�� 

��������	��JJ	�!	�1�(����!	��,��-�ก��������9	���ก'�!#;�>I!����
	1�(����!	��,��-�'�!ก�������� 
2��������9	���ก-!����	ก	�1�(����!	��,��-�'�!1��,!��-	
��	����,��-��&ก#�$9����
�ก	������ก*�$
��	+!	 7 ��	�����(� A5 +�������� ��3��,��-���	+!	 �,��-������ก ��(��,��-�,�	���	 2��-!��1�(����!	�
�,��-����	�>I!
����	��)*�$=�!
	-�m	��	ก� ��
��3������	�	��	�)(��*������กm	�ก	�1�(����!	��,��-�
'�!ก���������&ก��� *�$-!�����>�����*�$��'�!1�	����	�����	�ก��+<3� �	ก)���	�,��-�����	�������9	���ก
1�(����!	�=�!���1�	
����	����ก���	กก	���'� �$�� ��(�#�$
	�������+���������������!	�1�(����!	�
�,��-�  ���	�=�ก5-	
 )��ก�	�+��������9	���ก-!��>�	�ก	������*�$���
ก���	������� )(��
�1�	
+!	'�
'���ก�7$)(3����+�������� 

3.2 ก�����ก�	
��ก����	��!�% �#�&:	�� ��*(����(*a�0*�*� k�-k� (%���&�*�� 1�ก�. (lLRTn) o>0�(�)*
	��!�%��<& 

LRT (��
�(�� ������ �������� 2�-2� ����
���� (#�$�:=��) ��	ก��) #;����������
+�������� 2��������#;�>I!,(�
�&!�'���������!���$ 100.00 +�������� *Q)=��� 2�2� (=��*����) ��	ก�� (zSRT{) Q<��#;�>I!,(��&!��	
�J+�� LRT '�
��������!���$ 20.00 

3.2.1 ��ก!��������������	��ก�� 
LRT #�$ก��%&�ก��'�!���ก	���	�����(�)(��ก	������ก*�$��	+!	�,��-� (Ro/Ro) *�$���1!	����=# 7 ��	����

�(� C0 Q<��-�3���I������	�(�*��
8��� ��	9�:���	�	 ����������&�� 2�� LRT 
���ก�7$ก	�'�!���ก	����1�!	�1�<�ก��ก	�
'�!���ก	�+�������� 7 ��	�����(� A5 1(� 
�ก	�'�!���ก	���	�����(� *�$ก	�'�!���ก	��(��6 ���ก�����(��� *-�=
�
�ก	�
'�!���ก	�)(3����4	กก5����1!	*�$-���
1�	
)�!�
ก��������ก ก	�'�!���ก	�*ก��	�����(�'�ก	�����&ก*�$+�,�	�
���1!	�	ก����7��!	��	�����(�+<3���(����	ก�(� (Stevedore on Board) *�$ก	�'�!��	)(3�����	1	���	��ก�	���	����
�(� ���	���	�����(� A5 ���������'�!���ก	� ��3���3 '�#T��&��� ���1!	���
�ก	�+�,�	�>�	���	�����(� C0 ����'�J����1�#;�
���1!	����=# ��� 21����!	�+�	�'�J� (Special Project) *�$ ���1!	#�$9���5ก (Steel Product) #;�-!� *-�'���	1- 
1	�ก	�7���	#��
	7�,��-����+�,�	�>�	���	�����(� C0 +�� LRT �$
�)��

	ก+<3�-	
��	���*�$������ก��*>�%&�ก��
+����	�����(� A5 +��������  

ก��"#$	��ก����� LRT � %��(%,�	(�-� C0 ��&��'�	����ก(�)* 2 ���(�% =�!*ก� ก	�'�!���ก	���	����
�(� *�$ก	�'�!���ก	��(��6 ���ก�����(���ก��%&�ก�����ก 2��
��	��$���������3 

1) ก��"#$	��ก��%��(%,�	(�-� 

ก	�'�!���ก	���	�����(� 7 ��	�����(� C0 �$
���ก�7$ก	�'�!���ก	�1�!	�ก����	�����(� A5 Q<��
#�$ก���!��ก	�'�!���ก	�*ก��	�����(�)(����	�(�
	������	 ก	�'�!���ก	�>�	���	�����(� ก	�'�!���ก	�+�
�!	����1!	9	�'���	�����(� *�$ก	�'�!���ก	�)(3�������
�����1!	 

  



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

 

������� 2 � 3 ��!	 16 
 

1.1) ก��"#$	��ก���ก����(.�*(�-�(/-0�*1�(�-�&�(%,�	%�� (Berth Hire) 

��	�����(� C0 #;���	�����(����
���ก�7$#;��I#-�� U 2��
�1�	
�<ก�����3�	��!	��	 16 
-� �	ก�$���
�$�#	�ก�	� *�$
�1�	
�	���!	��	��3���3� 600 
-� #�$ก���!����	�����(�������	��� 3 ��	 =�!*ก� ��	
�����(���� 1 (Berth 1) 
�1�	
�	���!	��	 250 
-� ��	�����(���� 2  (Berth 2) 
�1�	
�	���!	��	 250 
-� 
*�$��	�����(���� 3 (Berth 3) 
�1�	
�	���!	��	 100 
-� �	
	�,�������(�+�������1!	+�	�'�J����
�1�	
�&
,<� 80,000 DWT =�!  

��*��/��.�%��(%,�	(�-� C0 ��� LRT 

 
#T��&��� ก�&�
�Iก1!	���ก���
	'�!���ก	���	�����(� C0 1(� ก�&�
>I!�����ก*�$>I!��	+!	���1!	����=# ��� 

21����!	�+�	�'�J� (Special Project) *�$ ���1!	#�$9���5ก (Steel Product) #;�-!� 2��ก�&�
>I!�����ก*�$
>I!��	+!	���1!	�$��	�!	��	�����(�-�	�6 
	�����(����
�����1!	 7 ��	�����(� C0 Q<�� LRT �$���กก5�1�	9	�$
ก	�'�!��	�����(�)(����	�(�
	������	 (Berth Hire) �	ก�	�����(�'���-�	��� ก��. ก�	��� 2���$���กก5�
#;��	�����2
�-	
�3�	���ก+���(� (Gross Register Tonnage (zGRT{)) 

1.2) ก��"#$	��ก�����*%��(%,�	(�-� (Wharfage) 

ก	�'�!���ก	�>�	���	�����(�+����	�����(� C0 
���ก�7$ก	�'�!���ก	��������ก����	�����(� A5 1(� 

(���	�����(���	�(�+!	���������	 LRT �$'�!���ก	�>�	���	�����(�2��'�!>I!����&ก*�$+�,�	����1!	 
(Stevedore) +���	�����(�+��!	����1!	�	ก����7��!	��	�����(�+<3���(����	ก�(� 2��ก	�'�!���ก	�>�	���	
�����(� C0 �	
	�,*���-	
��ก�7$ก	�+�,�	����1!	��ก#;� 4 #�$9� �������ก����	�����(� A5 =�!*ก� 
���1!	�����ก ���1!	��	+!	 ���1!	>�	���	 *�$���1!	,�	���	 Q<�� LRT �$���กก5�1�	���ก	�>�	���	�����(� 
(Wharfage) �	ก�	�����(�-	
��-�	��� ก��. ก�	��� 2�����กก5�-	
#�$9�*�$�3�	���ก+�����1!	�������&ก
*�$+�,�	� 

1.3) ก��"#$	��ก���*�$����*;$����"*%��(%,�	(�-� (Wharf Handling) 

)(3����ก	�'�!���ก	�'�ก	�+��!	����1!	9	�'���	�����(� C0 
�)(3������
��3���3� 315,400 -	�	�
-� 2�� 
7 #T��&��� LRT *���)(3����'���	�����(���ก#;� 2 ���� -	
#�$9�+�����1!	 )(��#i��ก��1�	
����	�+��
���1!	*�$�&��-��-&����	�ก��+<3��$���	�ก	�+��!	����1!	 =�!*ก� Zone 1 ��	�������1!	 Ro/Ro Q<������
	ก#;�
�,��-� 
�)(3����+�	� 146,535 -	�	�
-� *�$-�3���I��	���:'-!+����	�����(� �	
	�,�������,��-�=�!
#�$
	7 5,876 1�� '���	����ก�� )(3�������ก��	�#�$ก���!��)(3���� 3 �������ก�������ก����	�����(� A5 1(� 
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)(3����-���
+�,�	����1!	 (Pre-loading Area) +�	� 122,687 -	�	�
-� )(3�������
�����1!	 (Receiving Area) 
+�	� 10,956 -	�	�
-� *�$)(3�������1!	��	+!	 (Import Area) +�	� 12,892 -	�	�
-� )(3������ก������<�� 1(� 
Zone 2 ��	�������1!	����=# ��� 21����!	�+�	�'�J� (Special Project) *�$���1!	#�$9���5ก #;�-!� 
�)(3����
+�	� 165,740 -	�	�
-� *�$-�3���I��	���:��(�+����	�����(� ��ก�	ก��3 ���
�)(3��������	�����(���	����
1������1!	 �	1	���	��ก�	� *�$�(��6 +�	� 3,125 -	�	�
-�  

��*��/��.�/-A*%,0ก��"#$	��ก���*�$����*;$����"*%��(%,�	(�-� C0 

 
ก	�'�!���ก	�+��!	����1!	9	�'���	�����(� C0 ��3� �	ก���1!	#;��,��-� �$
���ก�7$ก	�'�!���ก	�

1�!	�1�<�ก����	�����(� A5 1(� 
(��
����1!	�����ก LRT �$'�!���ก	�+��!	����1!	�	ก����7)(3�������
�����1!	 
(Receiving Area) =#���)(3����-���
+�,�	����1!	 (Pre-loading Area) )(�����
�����1!	'�!*ก��	�����(�-��=# 
'�+7$���
(��
����1!	��	+!	 LRT �$'�!���ก	�+��!	����1!	�	ก����7��!	��	�����(�
	ก5�'�)(3�������1!	��	+!	 
(Import Area) )(�����
��'�!*ก�>I!��	+!	���1!	-��=# ��ก�	ก��3 LRT ���'�!���ก	�+��!	����1!	,�	���	�	ก����7
��!	��	�����(�
	ก5�'�)(3����-���
+�,�	����1!	)(��-���
���
��'�!ก���	�����(����
	������1!	��	-��=# 2�� 
LRT 
��,�ก���1!	 (Forklift) ��	����ก	�+��!	����1!	����=# *�$��	�!	�������9	���ก'�ก	�1�(����!	����1!	
#�$9��,��-� �(����	กก	�1�(����!	��,��-�-!��'�!1�	
��	�	J'�ก	�1�(����!	�)(��#i��ก��1�	
����	�
*�$�&��-��-&����	�ก��+<3� 

1.4) ก��"#$	��ก��/-A*%,0��	&�	��*;$� 

>I!�����ก >I!��	+!	 ��(� �	�����(� �	
	�,)�ก���1!	���-���-!��ก	������ก ��	+!	 ��(� ,�	���	 =�!'�
)(3������	�����(�2��=
����1�	%��
���
 �	ก>I!�����ก >I!��	+!	 ��(� �	�����(� )�ก���1!	+��-�=�!9	�'�
�$�$��	��� ก��. ก�	��� (3 �����	�������1!	��	+!	*�$�����ก *�$ 15 �����	�������1!	,�	���	 ����	ก������ 
LRT =�!���
�����1!	) Q<���	ก���1!	,Iก)�ก=�!9	�'�)(3������	�����(�ก��ก��	�$�$��	���ก�	��� LRT �$���กก5�
1�	9	�$ก	�'�!)(3����'���-�	��� ก��. ก�	��� 2���$���กก5�#;��	����-	
�$�$��	������1!	,Iก)�ก=�!�����	����
�(� 
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2) ก��"#$	��ก���-0*g %,0(ก,0�<(*-0��ก�	
��ก�#��ก   

��ก��(��	กก	�'�!���ก	���	�����(�*�!� LRT 
�ก	�'�!���ก	��(��6 ���ก�����(���ก��ก	�+�,�	����1!	 
���  ก	�'�!���ก	���	1�(���
(�*�$�&#ก�7� *�$ก	�'�!���ก	���	1�	
�$�	��,��-������	+!	��(������ก )(��
��	���1�	
�$��ก'�!*ก��Iก1!	���'�!���ก	�+�,�	����1!	 7 ��	�����(� C0 

��3���3 ��	����+�3�-��*�$��%�ก	�'�!���ก	�+����	�����(� C0 ก�	�����I��$���	�ก	�#���#�&�*�$)���	 )(��'�!ก	�
����	����ก	�#;�=#���	�
��$��*�$
�#�$���%�9	) *�$=�!
	-�m	�������	ก����	�����(� A5 +�������� 

3.2.2 ก���.#�������������	��ก�� 
1) ก���.#�/-A*%,0"*ก�����ก�	
��ก����	��!�% 

LRT =�!���	
'���JJ	���&� ����	� *�$#�$ก��ก	���	�����(� C0 7 ��	�(�*��
8��� ก�� ก��. 

(�������� 29 ����	1
 2546 9	�'-!�(���=++����JJ	���ก��	� LRT =�!�����&J	-'�!��	ก	�)���	 ����	� *�$
#�$ก��ก	���	�����(� C0 2��-!��'�!��	�����(� C0 )(��ก	������(����
�� ก5���ก�	*�$����&ก��(�+�,�	�
8)	$���1!	 Ro/Ro ���1!	����=# *�$-I!���1!	��	��3� 

��JJ	���ก��	�
��$�$��	 30 #V ���-�3�*-������� 1 ก���	�� 2548 *�$��3��&��	�&��JJ	������ 31 ����	1
 
2578 ��3���3 LRT 
����%�+�-���	�&��JJ	=�!��ก 2 1��3� 1��3��$ 10 #V +<3���I�ก���(���=+*�$+!�-ก�������
������
ก�� 
2�� LRT -!���(��1�	�!��+�-���	�&��JJ	#;������(�������!	���	��!�� 2 #Vก�����JJ	�$��3��&��� *�$9	�����
�	ก�����JJ	��3��&��� ���)�����'���	�(���� LRT #;�>I!����	
	��-����$�$��	+����JJ	 Q<����
,<�
�����	��
���)����3��
�*�$21����!	�)(3�m	� (Infrastructure, Super Structure) �$-ก#;�ก��
���%��+�� ก��. 
��	��������	��
���)�� ก��. 
����%��$Q(3�1�(���
(��&#ก�7� (Equipments) ��3��
���(��	�����-	
�	1	
I�1�	
-	
��J�� (Current Book Value) (�	��$����+����JJ	�	
	�,�I=�!�	ก������� 2-5 +!� 5.2 '����+!���&#
�	�$��	1�J+����JJ	���ก���ก����+!��ก��ก	�#�$ก��%&�ก��) 

2) ก��"a$	��ก���ก	�;;����*�ก (Outsourcing) 

2.1)  	��ก����<���/���*�	1�*<*�'�*�� 

LRT ��	�!	�������9	���ก���
�#�$��ก	�7�*�$1�	
��	�	J'�ก	�'�!���ก	�-����9	)*�$�����	���
�,��-�
(��
�ก	������ก��(���	+!	 )(����!	�1�	

���'�'�!ก��>I!�����ก��(���	+!	�,��-�
(�����
����(�=�!���
���1!	 

2.2)  	��ก��(;�-0�*�$���'�*�� 

LRT ��	�!	�������9	���ก'�!#;�>I!����
	1�(����!	��,��-� Q<��#;�������9	���ก*���ก�&�
����ก��
������9	���ก�����������	��JJ	��	�!	� 2��������9	���ก-!����	ก	�1�(����!	��,��-�'�!1��,!��-	
��	���
�,��-��&ก#�$9����
�ก	������ก ��	+!	 ��(�,�	���	 2��-!��1�(����!	��,��-����	�>I!
����	��)*�$=�!

	-�m	��	ก� ��
��3������	�	��	�)(��*������กm	�ก	�1�(����!	��,��-�'�!ก���������&ก��� *�$-!��
���>�����*�$��'�!1�	����	�����	�ก��+<3� �	ก)���	�,��-�����	�������9	���ก1�(����!	�=�!���1�	

����	����ก���	กก	���'� �$�� ��(�#�$
	�������+���������������!	�1�(����!	��,��-� 
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3.3 ก�����.�����<�ก��������* 

������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) (z������{) #�$ก��%&�ก��'�!���ก	���	�����(�)(��ก	������ก*�$��	+!	
�,��-� 2��'�#V 2553 ,<� #V 2555��� 6 �(����3��&������� 30 
�,&�	�� 2556 �	�=�!#�$
	7�!���$ 82.5480.25 ,<� 
�!���$ 90.0289.69 +���	�=�!��
 #;��	�=�!���ก�����(���ก��ก	������ก�,��-� �����3� �&-�	�ก��
���
�>�ก�$��
2��-��-��ก	���	���%&�ก��+�������� 1(� �&-�	�ก��
��	�����(�)(��ก	������ก*�$��	+!	�,��-� *�$�&-�	�ก��

�	���-�)(��ก	������ก+��#�$�:=�� 

3.3.1 �����#ก��&%��(%,�	(�-�(/-0�ก�������ก���*1�(�$��'�*�� 

��	�����(�#;��&-�	�ก��
���ก	�#�$9���<�����
�1�	
��	1�J���	�����-��ก	�)���	�	�:��mก��+��#�$�:���
ก�	���)���	 #�����
(��#;��&���
�!��	�ก	�+�������1!	�$���	�#�$�: 

#�$�:=��
���	�(�-�3���I�'�9I
�9	1-�	�6 2���	�*�����ก#;���	�(�9	�'�#�$�: Q<����	��!	���#;�:I���ก�	�
ก	�1!	*�$ก	�1
�	1
+��#�$�: *�$��	�(��$���	�#�$�: Q<����	��!	���#;���	�(���	����ก	�-��-��ก	�1!	ก��
-�	�#�$�: 

��	�(��$���	�#�$�:
���ก�7$#;���	�(��3�	�<ก����	
	�,�������(�����
&��+�	�'�J�+!	������	)(��+�,�	�
���1!	���
�#��
	7*�$�3�	���ก
	ก=�! 2����	�(��$���	�#�$�:�����	1�J����'�J�#;���	�(����������	�+����m#;��!	+�� 
��� ��	�(�ก�&��) +��ก	���	�(�*���#�$�:=�� ���
�1�	
�<ก��!	��	#�$
	7 8.5 ,<� 11.0 
-� �	ก�$����$�#	�
ก�	� ��	�(�*��
8��� +��ก	���	�(�*���#�$�:=�� ���
�1�	
�<ก��!	��	#�$
	7 14.0 
-� �	ก�$����$�#	�
ก�	� *�$ ��	�(�
	�-	)&� +��ก	���1
�&-�	�ก��
*���#�$�:=�� ���1�	
�<ก��!	��	#�$
	7 12.5 
-� �	ก�$���
�$�#	�ก�	� #;�-!� 

��3���3 ��	�(��$���	�#�$�:���������	�+����m#;��!	+�� ������	�+����m�	�*���)(3������	�(���ก#;��������
������	�+����m����	��	��� *�$�������'�!9	1�ก������	� �	����� ��	�����(� A5 ���=�!�����
#�	�'�ก	�'�!)(3����
+����	�(�*��
8����	กก	���	�(�*���#�$�:=�� #;�-!� 

��	�(�'�#�$�:=��
���-,&#�$��1�'�ก	����-�3����*-ก-�	�ก��=# Q<���	
	�,*���-	
�,	�$*�$�&#ก�7�+�,�	�
���1!	=�!��ก#;� 7 #�$9� =�!*ก� (1) ��	�����(�����&ก���1!	 (2) ��	�����(�#�$
� (3) ��	�����(���������� (4) ��	
�����(����1!	����=# (5) ��	�����(����1!	ก�� (6) ��	�����(�����&ก���1!	��� *�$ (7) ��	�����(�����&ก���1!	�	�
��-� 

#T��&��� ��	�����(�����&ก���1!	�	���-����#;���	�����(�*�� Roll-On Roll-Off (Ro/Ro) ���'�!���ก	������ก
*�$��	+!	���1!	�,��-�
�)�����	�����(������I�'���	�(�*��
8�����	��3� �(����	ก��	�(�*��
8���#;���	�(��3�	�<ก���
�	
	�,�������(�+�	�'�J�)�:� (Super Post Panamax) Q<����
,<��(�+��,��-�=�! ��ก��3���	�(�*��
8������-�3���I�
'ก�!����72���	�>��-*�$�����ก�,��-� ��	'�!>I!�����ก�,��-��	
	�,1�(����!	��,��-��	ก2���	�>��-=#�����	�(�
)(����	ก	������ก'��$�$�	������3�����&� ������1�	
������	ก1�	
����	�����	�ก��+<3�'��$���	��	����+����*�$ก��
-!��&�'�ก	�+�����!������&� ��3���3 ��	�����(�'���	�(�*��
8�������	
	�,'�!���ก	������ก*�$��	+!	�,��-�=�!
���	���
��3��
� 3 ��	�����(� =�!*ก� ��	�����(� A1 ��	�����(� A5 *�$��	�����(� C0 Q<����	�����(� A5 #;���	�����(�)(��
ก	������ก*�$��	+!	�,��-�2��8)	$���
�ก	�'�!���ก	�*��1������
	ก����&� '�+7$�����	�����(� A1 #;���	����
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�(�2���	�*�$ Ro/Ro Q<��-!��'�!��	���ก	�+!	������	+���(�)(��ก	�2���	�ก��� *�$��	�����(� C0 #;���	�����(�
��	���� Ro/Ro *�$���1!	����=# Q<��#T��&��� ���1!	���+�,�	�>�	���	����'�J�#;�#;����1!	����=# �����3� ��	�����(� A1 
*�$ C0 �<�=
�
�ก	�'�!���ก	���	�����(�)(��ก	������ก*�$��	+!	�,��-�*��1���������	���	�����(� A5 2��'�
�$�$��	 3 #V���>�	�
	 (#V 2553 ,<� #V 2555) ��	�����(� A5 
�����*����	�ก	�-�	���	����ก	������ก�,��-�+��
#�$�:=��
	กก��	�!���$ 80.00 Q<���	
	�,*���'�!�5���	��	�����(� A5 #;���	�����(����
�ก	�'�!���ก	����
�
1&79	)*�$�	
	�,-������1�	
-!��ก	�+��>I!'�!���ก	� =
���	�$#;��	�����(� >I!�����ก��(�>I!��	+!	�,��-�ก5-	
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���&��ก�������ก�'�*���H 2553 2546 S 2555 ����<. 6 (.-�*��ก �H 2556 

a���%��ก��
�����ก 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

;�* �$���� ;�* �$���� ;�* �$���� ;�* �$���� ;�* �$���� ;�* �$���� ;�* �$���� 

��	�����(� A5 213,270 90.74 294,880 88.81 395,528 89.75 494,582 91.76 598,953 86.79 640,665 82.54 446,469 83.36 
��	�����(� C0 - - - - - - - - - - - - - - 
�(��6 21,752 9.26 31,713 11.19 45,187 10.25 44,384 8.24 91,147 13.21 135,487 17.46 89,094 16.64 

�<& 235,022 100.00 332,053 100.00 440,715 100.00 538,966 100.00 690,100 100.00 776,152 100.00 535,563 100.00 
 

a���%��ก��
�����ก 

2553 2554 2555 &.;. S &�.�. 2556 

;�* �$���� ;�* �$���� ;�* �$���� ;�* �$���� 

��	�����(� A5 739,040 82.50 596,277 81.06 833,231 81.16 427,522 80.01 
��	�����(� C0 - - - - 3,923 0.38 20,131 3.77 
�(��6 156,815 17.50 139,350 18.94 189,517 18.46 86,713 16.23 

�<& 895,855 100.00 735,627 100.00 1,026,671 100.00 534,366 100.00 
*����+!�
I� : �9	�&-�	�ก��
*���#�$�:=�� *�$������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

�����(�,�. �H 2553 �H 2554 �H 2555 

#��
	7ก	������ก�,��-�+��#�$�:=�� (1��) 895,855 735,627 1,026,671 

#��
	7ก	������ก�,��-�+����	�����(� A5 (1��) 739,040 596,277 833,231 

����*����	�ก	�-�	�+����	�����(� A5 (�!���$) 82.50 81.06 81.16 
*����+!�
I� : �
	1
�&-�	�ก��
�	���-�=�� *�$������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

'���� 6 �(��*�ก #V 2556 ����*����	�ก	�-�	�'�ก	������ก�,��-�>�	���	�����(� A5 �����5ก�!���	ก�!���$ 81.16 '�#V 2555 #;��!���$ 80.01 �(����	ก'����� 6 �(��
*�ก#V 2556 ������
�ก	����������,��-���	�����<������$��	ก	������ก>�	���	�����(� A5 +�������� '�!=#��	ก	�+�,�	�>�	���	�����(� C0 +�� LRT Q<��#;����������
 ��3���3)(��#;�ก	�
������$��*�$1�	
)�!�
+����	�����(� C0 ��ก�	ก��3 ���
��,��-�����$��	ก	������ก>�	���	�����(� A5 ��ก��	�����<�� ������������'�!=#��	ก	�+�,�	�>�	���	�����(� C0 �(����	ก
#;�ก�7����������-!��ก	���	���1�	
�$��ก'�!ก���Iก1!	Q<��
�1�	
��	#;��������'�ก	������ก *-�'�+7$��3���	�����(� A5 ���=
��	
	�,'�!���ก	�=�!�(����	ก
��Iก1!	�	��(��'�!

#���#�&�+!�
I����ก�����(���ก����� 6 �(��
��3��&������� 30 
�,&�	�� 2556 
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���ก	���I� �����3� 
(����
��	����,��-���������ก>�	���	�����(� A5 *�$ C0 ����*����	�ก	�-�	�'���� 6 �(��*�ก#V 
2556 �$��I�����!���$ 83.77 Q<��
	กก��	����*����	�ก	�-�	���
+����	�����(� A5 *�$ C0 '�#V 2555 Q<����	ก���!��
�$ 81.54 

3.3.2 �����#ก��&��*�*��(/-0�ก�������ก������(%iW%� 

#�$�:=�����

�ก	���	�,��-�+!	
	'�!'��	��	7	��ก�-�3�*-��
�����ก	���� 5 2��ก	�����&ก�(�����
&��
	
�	ก-�	�#�$�: Q<������
	ก�$
	�	ก���#�&2�#  -��
	'�#V 2503 ��m�	�=�!���
������
'�!
�ก	�#�$ก���,��-�'�
#�$�: 2��'��$�$*�ก���#;�)���ก	���	+!	��3������	ก-�	�#�$�:
	#�$ก��#;��,��-�  -��
	��m�	��5���	�	ก
#����'�!
�ก	���	+!	��3������	ก-�	�#�$�:
	#�$ก��#;��,��-�)��
+<3��(���6 �$=
�#;�ก	�������
*�$)���	
�&-�	�ก��
�	���-�+��#�$�: �����3�'�#V 2512 ��	��ก�	�17$ก��
ก	�������
ก	����&� (zBOI{) �<����
	������

ก	�>��-��3������	���-�'�#�$�: )�!�
ก����3 ��m�	����=�!��ก�2��	�'�!>I!#�$ก���,��-�'�!��3��������>��-'�#�$�:
*��ก	���	+!	�	ก-�	�#�$�: 2��ก�	����������+��ก	�'�!��3��������>��-'�#�$�:'���-�	���)��

	ก+<3��(���
	 

�����	ก#�$��1�	
��	�5��	กก	�'�!��3��������>��-'�#�$�:��ก�$����ก	�#�$ก���,��-��	
	�,'�!��3��������
>��-'�#�$�:=�!'��$��������	)�'� 2��
�ก	����&�>��-��3�����'�#�$�:���)��

	ก+<3�'�+7$���ก	���	+!	��3������	ก
-�	�#�$�:ก5
������������ ��m�	��<��5���	1��
�ก	�#������&-�	�ก��
�	���-�)(��ก�$-&!�'�!ก��ก	�*+��+��
	ก+<3�
*�$)���	ก	�>��-'�#�$�:'�!�	
	�,*+��+��ก��#�$�:�(��=�! ก	�#������&-�	�ก��
�	���-��<����
+<3�'�#V 2534 
2����m�	�=�!#�$ก	:�ก��กก	�1��1&
ก	���	+!	��3��,��-�'�
�*�$�,��-����'�!*�!� #���21����!	�9	���	ก�2����
��-�	9	����	+!	��3����� CKD ��(�)����!���$ 20.00 #�����9	��ก	�1!	#;�9	��
I�1�	)��
 *�$ก�	���'�!�,��-�-!��
������)�	
�-�(����	ก#;����1!	�&�
����  -��
	'�#V 2537 ก�$�����&-�	�ก��
=�!#�$ก	:�ก��กก	��!	
-�3�2���	�
#�$ก���,��-�����)(��'�!ก��ก	�*+��+��*�$)��
#�$���%�9	)'�ก	�>��- >��	ก�2��	�ก	�#������&-�	�ก��
�	�
��-����ก��	���	'�!�������,��-�1�	�-$���-กก���
	��'�-�3�m	�ก	�>��-�,��-�'�#�$�:=����ก1��3� ��ก�	ก��3 BOI 
���=�!#���#�&�
	-�ก	�������
�&-�	�ก��
�	���-���ก1��3�2��'�!ก	�������
 zก��ก	�#�$ก���,��-�{ +<3�'�
� )�!�

���%�#�$2����'�
�����!�ก	�������
ก	������ก*�$ก�$�	��&-�	�ก��
�I�9I
�9	1 2��>I!=�!���ก	�������
�$=�!������%�
#�$2�����ก�!�9	�����=�!��-��&1�8)	$������������ก  �2��	�������
ก	����&����ก��	����>�'�!�������,��-�-�	�6 
���
+�	�2���	�+��-�'�����9I
�9	1
	ก+<3� ��� �������8$�����	 ���������&%�	 *�$����������&�� #;�-!�  >��	ก
ก	�#������&-�	�ก��
�	���-� ก	�#���#������2��	�-�	�6 ��
,<�ก	�������
ก	����&���	'�!�&-�	�ก��
#�$ก��
�,��-�*�$ก	�>��-��3������,��-�9	�'�#�$�:ก��ก	�+�	�-�����	�
	ก  -��
	'�#V 2542 �!��1�	
ก�����	ก
ก�$*�ก	�1!	�������2�ก Q<��,Iก>��ก���2����1�ก�ก	�1!	2�ก (zWTO{) #�$ก��ก��ก	��	�	���ก)(����ก�	�&-�	�ก��

�	���-�=��'�!��I��������ก����ก�-:��mก��'�#V 2540 ��m�	��<�#�$ก	:�ก��ก
	-�ก	����1��'�!��3��������>��-'�
#�$�:Q<����	���ก	�
	-����$�$��	 30 #V 2��
�>����1��'�!'������� 1 
ก�	1
 2543 )�!�
ก��ก�	���
	-�ก	�)��

��-�	9	����	+!	��3����� CKD �	ก�!���$ 20.00 #;��!���$ 33.00 )(����!	�*���I�'�'�!>I!#�$ก���,��-�'�!��3��������
>��-'�#�$�:-��=#�!�� 

���-�3�*-�#V 2543 #;�-!�
	 *���2��	�+���&ก��m�	�-�	�-�3�#i	�
	�'�!#�$�:=��#;�:I���ก�	�ก	�>��-
*�$�����ก�,��-�+������ (Automotive Hub of Asia) ��(�:I���ก�	��&-�	�ก��
�	���-�*������� 2����m�	�=�!
ก�	���#i	�
	�-	
*>�*
���)���	�&-�	�ก��
�	���-����	������ Q<��'�ก	�ก�	���#i	�
	����ก��	� ��m�	�=�!
���
ก��9	1�ก��'�ก	���ก
	-�ก	�-�	�6 )(����	���ก	�'�!����&-	
#i	�
	�����	�=�! ��� ก	�>��-�,��-��	��(�ก
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'�
� (Eco-Car Project) 21��ก	�ก�	���
	-�m	��	���-� *�$21��ก	�:I����12�2���ก	���ก*��)���	��3������	�
��-� #;�-!�  ��ก�	ก��3 BOI ���������&�'��(���+��ก	�#���#�&����%�#�$2����)(���I�'�'�!
�ก	����&�ก��ก	�#�$ก��
�,��-�*�$��3�����
	ก+<3� 2��ก	�������
ก	�#�$ก���,��-�*�$��3�����#;�ก�&�
 (Cluster) ��(�#;�*���&� 
(Package) Q<��>I!+����ก	�������
�$=�!����ก�!�9	��1�(�����ก���3��&� =
���	�$#;�>I!#�$ก���,��-���(�>I!>��-��3�����ก5
-	
 *�$>��	กก	�#���#�&��2��	�ก	�������
�&-�	�ก��
�	���-�'�1��3���3� ��	'�!������>I!>��-�	�'�J�+��J��#&��
�(�ก#�$�:=��#;�m	�ก	�>��-'�9I
�9	1 2��'�#V 2546 1�	��,��-�2-2�-!	�!	�m	�ก	�>��-�,#�ก��))(�������ก
�	ก#�$�:J��#��
	���#�$�:=�� *�$'�+7$����ก��1�	��,��-�������ก5#�$ก	:#���ก��&�%�ก	�����	� ก	�>��- *�$
ก	����&�)��
-�
 2���(�ก#�$�:=��#;�m	�ก	�>��-'�9I
�9	1 #;�-!� 

�	ก1�	
)�!�
�!	��	%	�7I#291+�3�)(3�m	�*�$1�(�+�	��&-�	�ก��
��3������	���-� -�������ก�$1�	

��	�	J 1�	
�$�������1��+��*���	�*�$��	��1��1=�� ��
��3�ก	�������&����	�-5
����	ก��m�	� ��3��2��	�
ก	�>��-*�$ก	�1!	�,��-���� ก	�'�!���%�#�$2�����!	����&�*�$9	�� ��
,<�ก	��ก��ก
	-�ก	����1��'�!��3�����'�
#�$�: �!��#;�#T����������&�'�!�&-�	�ก���
�	���-�+��=��ก!	���!	*�$
�1�	
+!
*+5�#;����	�
	ก ���>�'�!
#�$�:=��ก�	�#;���<��'�m	�ก	�>��-�,��-�)(��ก	������ก�����	1�J+������ *�$#;��&-�	�ก��
���ก+��
#�$�:����	
	�,��!	��	�=�!�	กก	������ก'�!ก��#�$�:#;�������-!�6 2��'�#V 2555 ���1!	#�$9��,��-� �&#ก�7�
*�$����#�$ก��
�
I�1�	ก	������ก�I�����&� 2��
�#�$�:���-���� ���2���Q�� *�$J��#&�� #;�#�$�:>I!��	+!	���1!	
�,��-������	1�J+��=�� 

&c�;����*;$������ก 10 ��*.�	��ก������(%iW%� �H 2555 

 
*����+!�
I� : �$���	��	�+!�
I�ก	�1!	�$���	�#�$�:+��=�� ก�$����)	7���� 

�,��-�#;����1!	���
�
I�1�	ก	������ก#;�������-!�6 +��#�$�:*�$���
�ก	�+�	�-��'��!	�ก	�>��-*�$
�����ก���	�-���(��� ����$�5�=�!�	ก*>�9	)�!	���	����*���'�!�5���	#�$�:=��
�#��
	7ก	�>��-*�$�����ก�,��-�
���)��

	ก+<3����	�-���(��� -�3�*-�#V 2546 ��,<�#V 2555 2��#��
	7ก	�>��-*�$�����ก�,��-�
���-�	ก	�-��2-8���� 
(CAGR) ��I�����!���$ 14.07 *�$�!���$ 17.79 -	
��	��� 
  

206,462.10 
217,485.90 

259,823.10 
263,183.70 
263,587.20 
270,153.80 

398,485.50 
408,040.20 

588,398.70 
707,711.90 

 -  100,000  200,000  300,000  400,000  500,000  600,000  700,000  800,000

*>�����=��i	
��5ก ��5กก�!	*�$>��-9�7��

>��-9�7���	�
1
�9�7��


5�)�	�-�ก
�	�)	�	

�3�	
����	�5��I#
��J
7�*�$1�(���#�$���

1�(���1�
)��-��� �&#ก�7�*�$����#�$ก��
�,��-� �&#ก�7�*�$����#�$ก��


I�1�	���1!	�����ก (�!	��	�)
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���&��ก���������ก�������ก�'�*��������(%iW%� �H 2546 S 2555 

����<. 6 (.-�*��ก �H 2555 ��� �H 2556 

 
*����+!�
I� : �
	1
�&-�	�ก��
�	���-�=���9	�&-�	�ก��
*���#�$�:=�� 

'�#V 2552 #��
	7ก	�>��-*�$�����ก�,��-�+��#�$�:=��#���-�������	ก9	�$:��mก��2�ก����$��-����
���	�
	ก���#;�>�ก�$��
	�	ก��ก�-ก	�7��	�ก	����+��#�$�:����m�
��ก	 Q<�����>�ก�$��-��9	1�&-�	�ก��

-�	�6 ��
,<��&-�	�ก��
�	���-� ��	'�!������>I!>��-�,��-���3���	+��2�ก#�����ก�	���ก	�>��-*�$�����ก�� ��
,<�
#�$�:=�����
�#��
	7ก	�>��-�,��-������	ก 1,394,029 1�� '�#V 2551 #;� 999,378 1�� '�#V 2552 ��(�1��#;�
��-�	ก	������!���$ 28.31 *�$
�#��
	7ก	������ก�,��-������	ก 776,241776,152 1��'�#V 2551 ��(� 535,563 
1�� '�#V 2552 ��(�1��#;���-�	ก	������!���$ 31.0131.00  ���	�=�ก5-	
 #��
	7ก	�>��-*�$�����ก�,��-�+��
#�$�:=��ก���
	����-�����	�����5� 2��'�#V 2553 #�$�:=��
����ก	�>��-*�$�����ก�,��-���	��� 1,654,304 
1�� *�$ 895,855 1�� ��(�1��#;���-�	ก	�)��
+<3��!���$ 64.63 *�$�!���$ 67.27 -	
��	��� 

'�#V 2554 #��
	7ก	�>��-*�$�����ก�,��-�+��=��#���-��������ก1��3� �(����	ก'������(��
��	1
ก���-&
*>�����=��*�$�<�	
����#�$�:J��#&�� ��	'�!��3������	�#�$9������	#;�-!����	+!	�	ก#�$�:J��#&�� ก��9	�$��&��$��ก
*�$+	�*1��=#������	��<�� ���>�'�!>I!>��-�,��-�+��=��-!��#�����ก�	���ก	�>��-*�$ก	������ก-	
=#�!��  
��ก�	ก��3 '�����#�	�#V #�$�:=�����#�$��#TJ�	�&�ก9�����	��&�*�� 2��8)	$'�+-)(3������1
�&-�	�ก��
Q<��
#;����-�3�+��2���	�>I!>��-��3�����*�$�$=����,��-� ��	'�!2���	�#�$ก���,��-�=
��	
	�,#�$ก���,��-�=�!�(����	ก
#TJ�	+	�*1����3����� �-&ก	�7����ก��	����>�'�!#��
	7ก	�>��-*�$�����ก�,��-�+��#�$�:=��'�#V 2554 ����

	��I���� 1,457,795 1�� *�$ 735,627 1�� -	
��	��� ��(�1��#;���-�	ก	������!���$ 11.40 *�$�!���$ 17.89 
-	
��	��� *�$,<�*
!��	1�	��,��-�-�	�6 �$=�!���1�	
����	��	ก#TJ�	�&�ก9�����ก��+<3�'�1��3���3 *-�ก5���=
�#�	ก���	

�1�	��,��-�'�#�$ก	:�!	�m	�ก	�>��-��ก�	ก#�$�:=�� *
!ก�$����1�	��,��-�'�J����
��(���������	�����!	���=�!���
1�	
����	����	����ก ก5���#�$ก	:�&��(���	#�$�:=�����#;���<��'�m	�ก	�>��-�,��-����ก�����	1�J+������!	'�
9I
�9	1����*�$2������� 2���$=
��!	�m	�ก	�>��-�	ก#�$�:=��=##�$�:���2���Q�����	�*����� 

2������=#*�!�-�3�*-�#V 2550 #��
	7ก	������ก�,��-�+��=���$
��������ก	������กก��ก��	�!���$ 50.00 +��
#��
	7ก	�>��-�,��-�+��=�� =
���	:��mก��+��#�$�:��(�+��2�ก�$
��,	�ก	�7����	�=�ก5-	
 �ก�!�'�#V 2555 
#;�-!�
	 ���#�$�:=��
��������ก	������ก-��ก	�>��-�,��-�'���-�	�!���$ 41.84���� �(����	ก#��
	7ก	�+	�
�,��-�9	�'�#�$�:���)��
�I�+<3�#;�#�$��-�ก	�7��	ก�2��	�������&�ก	�Q(3��,��-�1��*�ก+����m�	�  
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>��- �����ก

��	����,��-� (1��) 

#���#�&�+!�
I����ก�����(���ก����� 6 �(��
��3��&������� 30 
�,&�	�� 2556 
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���&��ก��������������ก�'�*�����W%� �H 2551 2546 S 2555 ����<. 6 (.-�*��ก �H 2555 ��� �H 2556 

�����(�,�. 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
&.;. S &�.�. 

2555 
&.;. S &�.�. 

2556 
#��
	7ก	�>��-�,��-� 
(�!	�1��) 

0.75 0.93 1.13 1.19 1.29 1.39 1.00 1.65 1.46 2.45 1.06 1.34 

��-�	ก	�-��2- 
(�!���$) 

28.30 23.66 21.25 5.57 8.36 8.29 (28.31) 64.63 (11.40) 68.32 30.93 26.35 

#��
	7ก	������ก�,��-� 
(�!	�1��) 

0.24 0.33 0.44 0.54 0.69 0.78 0.54 0.90 0.74 1.03 0.46 0.53 

��-�	ก	�-��2- 
(�!���$) 

29.51 41.29 32.72 22.29 28.04 12.47 (31.00) 67.27 (17.89) 39.56 14.00 16.92 

�������ก	������ก-��ก	�
>��-�,��-�+��#�$�:=�� 
(�!���$) 

31.31 35.78 39.16 45.37 53.61 55.68 53.59 54.45 50.46 41.84 43.07 39.85 

 *����+!�
I� : �9	�&-�	�ก��
*���#�$�:=�� 

�����(�,�. �H 2551 �H 2552 �H 2553 �H 2554 �H 2555 

#��
	7ก	�>��-�,��-� (1��) 1,394,029 999,378 1,645,304 1,457,795 2,453,717 

��-�	ก	�-��2- (�!���$) 8.29 (28.31) 64.63 (11.40) 68.32 

#��
	7ก	������ก�,��-� (1��) 776,241 535,563 895,855 735,627 1,026,671 

��-�	ก	�-��2- (�!���$) 12.48 (31.01) 67.27 (17.89) 39.56 

�������ก	������ก-��ก	�>��-�,��-�+��
#�$�:=�� (�!���$) 

55.68 53.59 54.45 50.46 41.84 

#���#�&�+!�
I����ก�����(���
ก����� 6 �(����3��&������� 

30 
�,&�	�� 2556 
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*����+!�
I� : �
	1
�&-�	�ก��
�	���-�=�� 

'�#V 2555 �&-�	�ก��
�,��-�+�	�-�����	�
	ก
(��#��������ก����������ก��+��#Vก���2��
�#��
	7ก	�
>��- 2,453,717 1�� ��(�1����-�	ก	�-��2-�!���$ 68.32 �(����	ก>I!>��-
�ก	����ก	�>��-�,��-�)(��'�!���-��1�	

-!��ก	�+���Iก1!	*�$)(������'��������#�$���&�ก9�����=
��	
	�,��	ก	�>��-=�! #�$ก��ก��
�#T����������&��	ก
�2��	��,��-�1��*�ก *�$ก	�*�$��	�,��-��&��'�
�+!	�I�-�	�
	ก+<3� '�����ก	������ก
�ก	�+�	�-��'�#�$�:*,�
���� 2������� -$�����กก�	� *����ก	 �
��ก	ก�	� *�$�
��ก	'-! 2��#�$�:=��
�#��
	7ก	������ก 1,026,671 
1�� ��(�1��#;���-�	ก	�-��2-�!���$ 39.56 

��	�����&-�	�ก��
�,��-�'�=-�
	���� 1 ��� 6 �(��*�ก+��#V 2556 ��	��ก�	�:��mก���&-�	�ก��
 
ก�$�����&-�	�ก��
 1	���	ก	���	���	��,��-�'�#�$�:�$���-��
(��#��������ก��=-�
	����>�	�
	 *-�ก	�>��-
�,��-�1	���	�$+�	�-���(����	ก>I!>��-���ก	�>��-�,��-�)(��'�!���-��1�	
-!��ก	�+���Iก1!	-	
1�	����Q(3�'�#�$�: 
Q<��
	�	กก	���������,��-�-	
�2��	��,��-�1��*�ก'�#V 2555 2��+!�
I��	ก*>�ก	�>��-+��>I!#�$ก��ก	��,��-� 
#�$
	7ก	���	'�#V 2556 1	���	ก	�>��-�,��-�#�$
	7 2,500,000 1�� *���#;�ก	�>��-)(����	���	�'�#�$�:
#�$
	7�!���$ 50.00 ,<��!���$ 55.00 *�$ก	�>��-)(��ก	������ก#�$
	7�!���$ 45.00 ,<��!���$ 50.00 �(����	ก
>I!>��-�,��-�
�ก	����ก	�>��-�,��-�)(��'�!���-��1�	
-!��ก	�+���Iก1!	9	�'�#�$�:#;����ก ���	�=�ก5-	
 ���
�
#T����������	ก>�ก�$���9	�$:��mก���&2�#*�$1�	
>��>��+���	1	)����	�#��
	7ก	�>��-+�	�-��'���-�	�!��
�$ 26.35 
(������ก����������ก��+��#Vก��� '�+7$���ก	������ก���1�
�ก	�+�	�-�����	�-���(��� 2��
���-�	ก	�
+�	�-���!���$ 16.92 
(������ก����������ก��+��#Vก��� ���	�=�ก5�� ก	�>��-)(��ก	����2919	�'�#�$�:
�ก	�
+�	�-��#;����	�
	ก
(������ก��ก	�+�	�-��+��ก	������ก ���#;�>�2��-��
	�	ก21��ก	��,��-�1��*�ก+��
��m�	� *�$ก	�#��-���,��-��&��'�
�6 +��������>I!>��-�,��-� ���>�'�!�������ก	������ก-��ก	�>��-�,��-�+��
#�$�:=��'���� 6 �(��*�ก+��#V 2556 ������(��!���$ 39.85 ��	�����&-�	�ก��
�,��-�'�=-�
	���� 3 +��#V 
2556 ��	��ก�	�:��mก���&-�	�ก��
 ก�$�����&-�	�ก��
 �	��	���	+!�
I��	ก*>�ก	�>��-+��>I!#�$ก��ก	�
�,��-�#�$
	7ก	���	�$
�ก	�>��-�,��-�ก��	 6 *��1�� 2��*���#;�ก	�>��-)(����	���	�'�#�$�:#�$
	7�!���$ 
50 � 55 *�$ก	�>��-)(��ก	������ก#�$
	7�!���$ 45 - 50 

3.3.3 ก���&�cก;$�(�q�#&�� 

ก�&�
�Iก1!	#i	�
	����ก+�������� 1(� ������>I!>��-�,��-����
�ก	������ก�,��-�=#���-�	�#�$�: 2��
������>I!>��-�,��-����ก��	��$'�!)(3������	�����(�+��������'�ก	������ก�,��-�=#���#�$�:-�	�6 ��
,<�'�!)(3����
�!	�������	�����(�'�ก	����)�ก�,��-�)(��-���
1�	
)�!�
��	����ก	������ก  ���	�=�ก5�� ���
�ก�&�
>I!��	+!	���1!	
#;��Iก1!	��ก������<��+���������!�� 2�����1!	�����	+!	>�	���	�����(�+������������'�J� =�!*ก� �,-I! �,��I 1�(���
(�
���ก *�$�$=����,��-� #;�-!� 

��3���3 ������>I!>��-�,��-����
�ก	������ก�,��-�=#-�	�#�$�:���#;�ก�&�
�Iก1!	���ก���'�!���ก	���	�����(�+��
������ ����$�5�=�!�	ก�������#��
	7�,��-����
�ก	������ก>�	���	�����(�+��������'��$�$��	 5 10 #V���>�	�
	*�$
��� 6 �(��*�ก+��#V 2556 ���
	กก��	�!���$ 90.00 +��#��
	7�,��-���3��
����
�ก	������ก*�$��	+!	>�	���	����
�(�+�������� 

#���#�&�+!�
I����ก�����(���ก����� 6 �(��
��3��&������� 30 
�,&�	�� 2556 
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���&��ก�������ก���*1�(�$��'�*�����*%��(%,�	(�-����	��!�% �H 2551 2546 S 2555 

����<. 6 (.-�*��ก �H 2556  

 
*����+!�
I� : ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��)  

'������$�$��	 3 #V���>�	�
	 (#V 2553 ,<� #V 2555) ��,<���� 6 �(��*�ก #V 2556 ������
�����*����	�
ก	�-�	�8����
	กก��	�!���$ 80.00 2��
��,��-�����!���3���	��	ก��	�����!�,Iก�����ก>�	���	�����(�+�������� �	��
��� Toyota Honda Nissan Isuzu Mitsubishi Ford *�$ Mazda #;�-!� �������<�#;���	�����(����
�#��
	7ก	������ก
�,��-�>�	���	
	ก����&�'�#�$�:=�� 2��������
����ก	�����	
	�,-������1�	
-!��ก	�+��ก�&�
�Iก1!	=�!#;����	��� 
�(����	ก������
�ก	�'�!���ก	����1������*�$=�!
	-�m	�2�ก =
���	�$#;�ก	�'�!���ก	�)(3�������)�ก�,��-� ��(�ก	�
-����9	)�,��-�ก��������ก=#���-�	�#�$�:ก5-	
  ��3��
���3  )(����!	�1�	
)<�)�'�*�$1�	
��
)��%������ก��ก�&�

�Iก1!	 ��	'�!ก�&�
�Iก1!	+��������'�!���ก	���	�����(�+��������)(��ก	������ก�,��-�-���
	 

3.3.4 ก���%
�"*ก��������* 

1) %1�(�%,0��A����%��(%,�	(�-���A���c�"ก�$ก�	r�*ก����������cก;$� 

��	�����(� A5 +��������*�$��	�����(� C0 +�� LRT -�3���I�'���	�(�*��
8���Q<��#;���	�(����=�!���
ก	�������&�*�$������
�	ก��m�	�'�ก	�#;���	�(����ก+��#�$�:*����	�(�ก�&��) 2��
��2��	���	ก��-I!
���1!	>�	���	�(�ก�&��)=�!=
�ก�� 1.0 �!	������I -�3�*-�#V 2539 #;�-!�
	 *�$���#;���	�(��3�	�<ก���-�3���I�'ก�!ก��
2���	�>I!>��-*�$�����ก�,��-� Q<��2��#ก-�'�ก	�+�����,��-� >I!�����ก�,��-�-!��ก	�'�!�$�$�	�'�ก	�+����
�,��-��	ก2���	�>��-�,��-�=#�����	�����(�
��$�$�	������3�����&� )(����1�	
������	ก1�	
����	����
�	��$ก��+<3�'��$���	�ก	�+�����	��ก*�$
�-!��&�'�ก	�+�����,��-��!������&� #�$ก��ก��ก	�+!	,<���	�(�
*��
8����	
	�,+!	,<�=�!��3��	��,��-�*�$�	��,=� �<�,(�=�!��	��	�(�*��
8���-�3���I�'���	������'ก�!ก��m	�
ก	�>��-+���Iก1!	 

��ก�	ก��3 ��	�����(� A5 +�����������-�3���I�'�9I
�:	�-�������+����	�(�*��
8��� �(����	ก-�3���I�
����7-��ก��#	ก�	�+!	+���!��	�ก	�����(����+!	�I���	�(�*��
8��� ��	'�!������
�+!�=�!#����'�ก	���	���
%&�ก���(����	ก�	�����(��	
	�,+!	������	�(�+��������=�!#;���	�����(�*�ก ��	'�!
��$�$�	�'�ก	�
����	���3�����&�*�$ก��1�	'�!��	�'�ก	��!	��(��	ก�I� (Tug Boat) )(����	�	�+!	������	*�$��ก�	ก��	����
�(��!������&�  ��ก�	ก��3 ��	�����(�+��������-�3���I�-��ก��*��ก��1�(�� (Break Water) Q<���$����#;�ก�	$
#i��ก����	�����(�+���������	ก�
��(�1�(���$�=�!��ก�!��  �	ก+!����	��!	�9I
�:	�-��+����	�����(�+��

94.50% 

��	����,��-� (1��) 

#���#�&�+!�
I����ก�����(���ก����� 6 �(�� 

��3��&������ 30 
�,&�	�� 2556 
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���������ก��	�+!	�-!� �������<�
�+!�=�!#����'�ก	�'�!���ก	����	�
	ก
(������ก����	�����(��(��6 '���	�(�
*��
8��� 

2) ��		ก���.ก��%��(%,�	(�-�%,0%�*�&�����&,�����%
���/ 

��ก�	ก1�	
��	�	J*�$#�$��ก	�7�'�%&�ก����	�����(�)(��ก	������ก*�$��	+!	�,��-����
�
	
�	��	�ก��	 10 #V ���������
�ก	�)���	�$��ก	�����	����ก	���	�����(�
	���	�-���(���)(��'�!ก	�'�!���ก	�
+��������#;�=#���	�
�#�$���%�9	)*�$=�!
	-�m	�2�ก 2��������=�!��	�$���12�2����	����:�������
��

	'�!'�ก	�����	����ก	���	�����(� Q<���$���12�2����	����:���ก�����������	
	'�! =�!*ก� 2#�*ก�
 Port 
Management System (PMS) 2#�*ก�
 Pure Car Carrier System (PCS) 2#�*ก�
 Beyond RORO Port 
(BRP)  Q<��2#�*ก�
���ก��	�����'�ก	�����<ก*�$���ก	�+!�
I����1!	*�����5ก�����ก�� (Electronic) *�$ก	�
����	����ก	�+�,�	����1!	 (Logistics)  ��ก�	ก��3 ������=�!���

(�ก��>I!�����ก�,��-�'�ก	�)���	�$��ก	�
���ก	�*�$-���������1!	>�	�1�(���*�ก��	��21!� (Bar Code) *��)ก)	����(��
2��ก���$��1�(�+�	�
1�
)��-��� Q<���$�����ก��	���	'�!�������	
	�,-��-	
*�$-������1�	
,Iก-!��+��-�	*�����,��-�*-��$
1��������9	�'�)(3������	�����(�+�������� -������1�	
,Iก-!��+���,��-���	#;�1������ก������Iก1!	���+!�
I�

	'�!ก�����	���1!	+!	��	��(�=
� ������1�	
>��)�	�'��(���ก	�+�����,��-�'�!ก��������>I!�����ก=�!  
��ก�	ก��3 �$�����ก��	��������)��
#�$���%�9	)'�ก	�����	���	�����(� ��	'�!�������	
	�,���ก	�)(3�����	�
��	�����(�+��������=�!���	�1&!
1�	)(��������1�	
-!��ก	�+���Iก1!	=�!���	�-5
���*�$�����	 

3) ก��"#$	��ก�������;�	<��(/-0���	�*��;<�&�$��ก������cก;$� 

������
&���!�ก	�'�!���ก	����
�1&79	)*�$-������1�	
-!��ก	�+���Iก1!	���	�����5�*�$1������ 
2����ก��(��	กก	�'�!���ก	���	�����(�)(��+�,�	����1!	*�!���3� ���������'�!���ก	��(��6 ���ก����+!��*ก�ก�&�

�Iก1!	��ก�!�� 

��	����ก�&�
�Iก1!	���#;�>I!��	+!	��(�>I!�����ก�,��-� ������
����ก	�)(3�������)�ก�,��-�)(��-���
1�	

)�!�
ก��������ก ���ก	���	1�	
�$�	��,��-������	+!	��(������ก ���ก	���	1�(���
(�*�$�&#ก�7� ��� �,�ก 
(Forklift) ��	����ก	�+��!	����1!	'�����7)(3������	�����(�  ��ก�	ก��3 ���������'�!���ก	�)��
-�
*ก��	�
����(� ��� ก	�����&ก*�$+�,�	����1!	 (Stevedore) �	ก����7)(3������!	��	�����(�+��������+<3���(����	ก
�(� 2���	�����(����'�!���ก	����ก��	� 1(� Toyofuji Shipping Co., Ltd. (zToyofuji{) Q<��#;��	�����(�+��>I!
�����ก�,��-�����!� Toyota ��3���3 �������(����	ก	�'�!���ก	����1���������ก��	�#;���ก��<��ก��&�%��	�ก	�-�	����
�	
	�,-������1�	
-!��ก	�'�!���ก	�*�$��	���1�	
�$��ก'�!*ก��Iก1!	=�!#;����	��� ��	'�!������=�!���
1�	
=�!�	�'��	ก������>I!>��-�,��-�*�$�������	�����(���3���	+��2�ก'�ก	�'�!���ก	���	�����(�+��������
#;���	�����(����ก'�ก	�+�����,��-�
	���	�-���(����	��	� 

4) ก����$��;<�&��&/�*
�%,0.,ก�	�cก;$����	��!�% 

��������!	�1�	
��
)��%������ก���Iก1!	2��ก	���ก�	1&79	)ก	�'�!���ก	������ก���Iก1!	���	��
��	�
� 
#�$ก��ก��ก	��	'�'��'�1�	
-!��ก	�+���Iก1!	 ����	
	�I�ก	�)���	�$��ก	�����	����ก	���	�����(����
�
#�$���%�9	))(��������1�	
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1�	
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����Iก1!	#�$�����	���������� 2��ก	���������1�(������+!	=#*ก!#TJ�	
(���Iก1!	-!��ก	�  ��3��
���3��	'�!�Iก1!	
=�!'�*�$�(��'�'�ก	�'�!���ก	���	�����(�+��������)(��ก	�+�����,��-�-���
	 

3.3.5 *k�	��ก��ก1�#*.��;� 

������*���ก	�ก�	����	1	ก	�'�!���ก	���ก#;� 2 ���� 1(� ก	�'�!���ก	�'�+-)(3����+��ก	���	�(�*���#�$�:
=�� *�$ก	�'�!���ก	�'�+-)(3����ก	���1
�&-�	�ก��
*���#�$�:=�� 2��
��	��$������&#=�!�����3 

1) ก��"#$	��ก�����	��!�%"*(��/-A*%,0���ก��%��(�-��#�����(%iW%� (lก%%.n) 

��-�	ก	�'�!���ก	���(���-�	1�	9	�$ (Tariff) '�+-)(3����+�� ก��. ������������กก5��	ก>I!'�!���ก	� =�!*ก� 
ก	�'�!���ก	���	�����(�)(����	�(�
	������	 ก	�'�!���ก	���	�����(�)(��ก	�+�,�	����1!	 ก	�'�!���ก	�+�
�!	����1!	9	�'���	�����(� *�$ก	�'�!���ก	�)(3����4	กก5����1!	 Q<����-�	���ก��	��$-!��#;�=#-	
=
�ก��ก��	
��-�	1�	9	�$��� ก��. #�$ก	:  ��3���3 Q<��#;�=#-	
�(���=++����JJ	���&�ก����!	� ����	� *�$#�$ก��ก	�
��	�(����1!	ก�� A5 �$���	�������ก�� ก��. 

���	�=�ก5-	
 )(��'�!��-�	1�	9	�$'�+-)(3����+�� ก��. #;�
	-�m	�����ก�� ��-�	1�	9	�$���ก�	���
2�� ก��. ���ก��	��<�,Iก���1��'�!ก��>I!'�!���ก	�'�+-)(3����+�� ก��. �&ก�	� 
�'��8)	$ก�������� 

�����;������ (Tariff) %��(�-��#�&:	�� ��&���ก�i��� ก%%.%,0(ก,0�<�$��ก�	ก��"#$	��ก�����	��!�%&,#*�<�

��������ก��"#$	��ก�� .��*,A 
���ก�� �����;��	��ก�� 

1�	9	�$ก	�'�!��	+���(� (Berth Hire)1 7.5 �	� / 100 GRT / ����2
� 
1�	9	�$ก	�'�!��	 (Wharfage): 
 ���1!	+	+!	#�$9��	�)	��$���+��1�(���+<3���	��,<����ก5����1!	 
 ���1!	+	+!	+�,�	�+<3���	=#��,<����ก5����1!	 
 ���1!	+	+!	+�,�	�+!	���	���	�)	��$�	��ก��(��	��3�	 
 ���1!	+	��ก#�$9��	�)	��$+��1�(������(��� 7 ��	�����(� 
 ���1!	+	��ก����&ก���(� 7 ��	�����(� 

 
30 �	� / -�� 
40 �	� / -�� 
30 �	� / -�� 
22 �	� / -�� 
30 �	� / -�� 

1�	9	�$�ก+����1!	 (Wharf Handling): 
 ���1!	+	+!	2 
 ���1!	+	��ก 

 
35 �	� / -�� 
26 �	� / -�� 

1�	9	�$4	ก���1!	 (Storage Charge): 
 ���1!	+	+!	#�$9��	�)	��$���=
�����&������ 
 1 � 7 ��� 
 8 � 14 ��� 
 
	กก��	 15 ��� 
 ���1!	+	+!	#�$9����1!	����=# 
 1 � 7 ��� 
 8 � 14 ��� 
 
	กก��	 15 ��� 
 ���1!	+	��ก 

 
 

10 �	� / -�� / ��� 
20 �	� / -�� / ��� 
30 �	� / -�� / ��� 

 
5 �	� / -�� / ��� 
10 �	� / -�� / ��� 
15 �	� / -�� / ��� 
5 �	� / -�� / ��� 

1�	9	�$���1!	>�	���	��(�,�	���	�	�)�ก����	3 20 �	� / ��� 

)��
-�
�	��$���� 
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���ก�� �����;��	��ก�� 
1�	9	�$��	1�	
�$�	���	 (Quay Cleaning) 300 �	� / ��� / ��	 

*����+!�
I�: �5�=Q-���	�(�*��
8��� 
�
	��-&:  -�� �
	�,<� Revenue Tonne 1(��3�	���ก#;�
-��ก-�� ��(�#��
	-�#;��Iก�	:ก�
-����	�'����	���<�����
���	���
	กก��	 '�!#;������'�ก	�
 1��1�	��71�	9	�$ ก7��
	-�m	�,(���	#��
	7 1 �Iก�	:ก�
-�
��3�	���ก��	ก�� 1 
-��ก-�� 
 1 1�	9	�$ก	�'�!��	+���(�#�$9��(��+�3�-��	��	ก�� 750 �	� / ��	 / ��� 
 2 ���1!	+	+!	���
�=�!��	��ก��ก+-:&�ก	ก�ก��ก��	 30 �������	ก�����5���3�ก	�+�,�	�+���(� �$���กก5�)��
+<3���ก 26 �	� / -�� 
 3 ก�7��	�)�ก����	 =�!����ก�!�1�	9	�$4	ก���1!	 15 ��� ���,���	ก�����5���3�ก	�+�,�	�+���(� ,!	
�=�!��	��ก9	�'��$�$��	 �ก�!��$
 ���กก5�1�	4	ก-	
���กก7��1�	9	�$4	ก���1!	+	+!	 �!�*-����1!	>�	���	��(�,�	���	�����	+!	2���(�����$�-�	�#�$�: 
(��)!��$�$��	���
 �ก�!� '�!���กก5�#;��	���� 2����������� 16 #;�������
-!�ก	����ก5�1�	9	�$���ก��	� 

 ��3���3 ��-�	1�	9	�$���ก��	� #;���-�	1�	9	�$���ก�	���2�� ก��. *�$,Iก���1��'�!ก��>I!'�!���ก	�'�+-
)(3������	�(�*��
8����&ก�	� 
�'��8)	$ก�������� 

��ก!��ก��"#$	��ก�� �c$(�$�"a$	��ก�� #*�<���������;��	��ก�� 

1�	���ก	���	�����(�)(����	�(�
	������	 (Berth Hire) �	�����(� �	�/100 GRT/����2
� 

1�	���ก	�>�	���	�����(� (Wharfage) �	�����(� �	�/-�� 

1�	���ก	�+��!	����1!	9	�'���	�����(� (Wharf Handling) >I!��	+!	��(�>I!�����ก �	�/-�� 

1�	���ก	�)(3����4	กก5����1!	 (Storage) >I!��	+!	��(�>I!�����ก �	�/-��/��� 
*����+!�
I� : �5�=Q-���	�(�*��
8��� 

2) ก��"#$	��ก�����	��!�%"*(��/-A*%,0���ก��*�;&�����#ก��&�#�����(%iW%� (lก*�.n) 

������'�!���ก	�)(3����4	กก5����1!	'�+-)(3����+�� ก��. 2���2��	�ก	�ก�	�����-�	ก	�'�!���ก	�'�
+-)(3�������ก��	��!	�����	ก�	1	-�	�*�$ก	����	�$���	�������ก���Iก1!	#;����ก ��
,<�
�ก	���	#T�����!	�
+�	�+��)(3����*�$�$�$��	ก	�4	กก5����1!	+!	���
#�$ก��ก	�)��	�7	ก�	�����-�	1�	���ก	���ก�!�� 

3.3.6 ��ก��%	�����0��<.�$�& 

������'�!1�	
��	1�J*�$-�$���ก,<�>�ก�$��-������*���!�

	2��-��� 2��������=�!-��-	
-������
>�ก�$��-������*���!�

	���	�-���(��� ��3���3 ������=�!�����	�	��	�ก	���1�	$��>�ก�$������*���!�
 (EIA) Q<��=�!���
1�	
�5�����	ก��	��ก�	��2��	�*�$*>����)�	ก�%��
�	-�*�$����*���!�
 
(�������� 18 )��9	1
 2544 *�$
������=�!��	����	��	�>�ก	�#����-�-	

	-�ก	�#i��ก�� *�$*ก!=+>�ก�$��-������*���!�
 *�$
	-�ก	�-��-	

-������1&79	)����*���!�
'�!������	����ก����+!����	�#;�#�$��	�&ก 6 �(�� 2��������=�!��	�!	� ������ �1��1
����*���!�
=�� ��	ก�� Q<��#;���-��&11�*�$�!��#����-�ก	���1�	$��1&79	)����*���!�
���+<3��$����ก��ก�
2���	�
�&-�	�ก��
 ก�$�����&-�	�ก��
 #;�>I!��	���ก	�-��-	
-������1&79	)����*���!�
 )�!�
��3������	�	��	�)(��'�!
���������-��������	����ก����+!���&ก 6 �(��  ��3���3 ������ �1��1����*���!�
=�� ��	ก�� =�!�����	�	��	�>�ก	�#����-�
-	

	-�ก	�#i��ก�� *�$*ก!=+>�ก�$��-������*���!�
 *�$
	-�ก	�-��-	
-������1&79	)����*���!�
8�����	�&�
�$���	��(��
�,&�	�� ,<� �(��%���	1
 #V 2555 Q<��
�=�!-���)�#TJ�	'�6 *�$=�!�	��	�'�!������	����ก����+!��
�����	�*�!� 

��ก�	ก��3 ������=�!��������(���&J	-'�!#�$ก��ก��ก	�'���1
�&-�	�ก��
-	
)�$�	���JJ�-�ก	���1

�&-�	�ก��
*���#�$�:=�� ).:. 2522 �	กก	���1
�&-�	�ก��
*���#�$�:=�� *�$=�!�����&J	-#�$ก��ก��ก	����
#;����-�	�-���&+9	)�	ก��	��ก�	��:�	�-�	��*��
8��� '�ก	�#�$ก��ก��ก	�'�!���ก	�)(3�������)�ก�,��-�)(��
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-���
1�	
)�!�
ก��������ก *�$ก	�'�!���ก	�1������1!	 -	
��	���  '���&J	-���ก��	�ก�	���'�!������-!��#����-�
-	
+!�ก�	����!	�����*���!�
-�	�6 ��� ก	���	����3�	��� ก	�1��1&
*�$-������1&79	)�3�	��� ก	�#����-�-	
�:
��JJ�-��:�	� ก	�#����-�-	
)�$�	���JJ�-�2���	� ).:. 2535 #;�-!� Q<�����>�	�
	������=�!#����-�-	
+!�ก�	���
�!	�����*���!�
���ก��	����	�1���1���*�$=�!���ก	�-���	�&'���&J	-���ก��	�
	2��-��� 
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4. ������	
���� 

 ������
#���!�ก	�$�%�	�&��ก	�����	����ก	���	�����'�$'��(�!ก	����ก	�)�������*!	+�	���	�����'�)��
������,-�.,���	�
�,�&���/�0	$1�&�	
	�23������*�	
3!��ก	�)���4ก*!	(�!.�!
	ก����#�  5���&��ก	�����	�
���ก	���	�����'����ก��	�.�!24ก$�%�	)67�5��89	��*5�5���1�&�	����:)�������� ;6��$�%�	�&�����	�3���'���
	
,-���	ก��	 10 ,= $'��(�!�&�����ก��	�
�*�	
����
����4��
�  5��3�����	�)��ก	�$�%�	�&��ก	�����	����ก	���	
�����'�)��������
������7 

4.1 ����ก�� Port Management System (PMS)  

 PMS ,-�5,�1ก�
����	���	�����'� ��� ก	�*��*#
1+�ก	����ก	�$'7�����	���	�����'� (Yard Plan) 1�&ก	�
�����	3	�	�)!	��ก)���	�����'� ;6������(�!�������	
	�2(�!$'7�����#ก3	�	�
3�)���	���	�����'�.�!���	�*#!
*�	 
�	
	�2������,��
	Gก	������ก�2��3�.�!3	
*�	
3!��ก	�)���4ก*!	 1�&����(�!ก	�)��!	��2��3�.
���	�&,-�)	)!	
��'�)	��ก,-�.,���	��	��'�� ��5�ก	�ก	�ก���#��3��3#�	กก	���ก��.�! 

4.2 ����ก�� Pure Car Carrier System (PCS)  

 PCS ,-�5,�1ก�
����6ก1�&�������)!�
4����.�!����	ก�4ก*!	ก�����	�2��3�)!	��	�����'�$'�������ก��'�ก�����	
�2��3���	)!	��ก�	ก��	�����'� $'��3������*�	
24ก3!��)���2��3�����&�����ก��'���	)!	��	,-�*������ก��ก��
)!�
4����.�!��� 5��5,�1ก�
���ก��	��&��	�	����
ก���&���	��5*!� (Bar Code) ���3��
	ก���2��3� ;6���&24ก�1ก�$'��
3������)!�
4�)���2��3���	3��ก��)!�
4����
�(��&�� PCS 1�&�1ก�$'��3������*�	
24ก3!��)��3�	1�����������2
��	24ก3!��3��3	
3�	1�������
�(�1+�ก	����ก	�$'7�����	���	�����'� (Yard Plan) ����	�.�!  �����7� 5,�1ก�
 PCS �6�,-�
5,�1ก�
�������3������*�	
24ก3!��)���2��3�����&��	ก	�)����(�13��&*��7� �	ก$�*�	
+��$�	�)���2��3����
�4ก*!	��	��� �������	
	�21�!�(�!�4ก*!	��	�1�&��	���ก	�1ก!.).�!��������� ��
26�3������*�	
24ก3!��)��3�	1����
�������2���	���	�����'�$'��,L��ก��ก	�)�����2��3�+��*�� ��'�ก	�)��2��3�)67��'�+����	 

4.3 ����ก�� Beyond Ro/Ro Port (BRP)  

 BRP ,-�5,�1ก�
�����	�	��	���	������*�	&��)!�
4� ��7�)!�
4��	��'��1�&�	�,= ��� ��	����2��3���	)!	
1�&�����ก+�	���	�����'� ��	�������5
��'�������	 ,-�3!� ;6���	��	����ก��	�����(�!+4!����	��	
	�2��*�	&��1�&
�	�1+�ก	���	����	�)��������.�!���	�
�,�&���/�0	$1�&�����	 

 5,�1ก�
��7� 3 ���ก��	�)!	�3!�,-�5,�1ก�
�����	�	���
$��/�ก�����	�3���'��� ����(�!ก	���	�	���7��&��)��
������ .
���	�&,-�ก	�����	����ก	���	�����'� ��'�ก	���*�	&��)!�
4�$'��ก	��	�1+�ก	���	����	� ,-�.,���	�
�
,�&���/�0	$ ���+�(�!�4ก*!	.�!���*�	
�&��ก��	�1�&�'��
���(�ก	�(�!���ก	�)����������	����ก	�)�����2��3� 

 (�,= 2555 ������.�!
�ก	���	�&�� Super Wifi 
	3��3�7�$'����	�	����
ก��*�'���
'�������ก��	 Handheld 1�&���

(�!�	�(�����,�	�,= 2555 ;6���&�����ก��	�����$��
*�	
�W�(�ก	�������)!�
4��&���	�*�'��� Handheld 1�&�&��
)!�
4�)�������� 1�&����(�!+4!(�!�	��	
	�2�4)!�
4�+�	�*�'��� Handheld .�!1�� Real Time ��	(�!ก	���	�	�,-�.,
���	��&��ก����W�
	ก����)67� ��7���7 ��������4��&���	�$�%�	5,�1ก�
)!	�3!���7� 3 5,�1ก�
(�!�	
	�2��	�	�ก���&�� 
Super Wifi .�!���	��
�4�G�1��$'��(�!ก	�������)!�
4� ��
��7�ก	�1���)!�
4�,-�.,���	�
�,�&���/�0	$
	ก����#� 5��
������*	���	�&�	
	�2$�%�	5,�1ก�
��7� 3 5,�1ก�
(�!1�!���W�0	�(�,= 2556 
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5. �����	
���������ก�����ก�����ก����������� 

# ������ 31 %���	&
 2555 '�(������ 30 
�*+�	�� 2556 ������
����-��������ก���.�!.�ก	�/�(ก��%+�ก�� �����0 

5.1 
�������	� �ก�������ก�����ก�����ก�� 

���ก�� 
 �ก�!�

ก��"
����# 
"$ %&�
���� ( ������) 

)���*$ก��� 
31 �.%. 55 30 "�.�. 56 

.�����/%��ก�� � ����#��	�����1� A5 .�-10����3�� 
ก��. 

    

1. ��	�����1� /5��!	3��1) 602.13 602.13 .�!/5����ก/�(ก�����ก6!  
7���(8!����	�������/�6ก��!	�
�������
 737.36 �!	��	�  
:;����6��(���	���	���ก	� '�( 

7�����%�.�7&��ก	�'��
��1���<3 

2. �	���ก/�(��&� /5��!	3��1) 204.80 207.15 
3. �	&	�'�(����/�6ก��!	��1�� /5��!	3��1)  51.29 51.30 
4. �(���	%	�#6/7@& /5��!	3��1)  39.10 39.10 

��ก &�	8����	���	�8!��+�7&��ก	��(�
  464.28 491.05  
�0".�����/%��ก��
����  433.05 408.63  


&0�����������3��4�&� ��%�� 5 ����ก�!	      
-10����A	กกB����&!	'�(8���
&�	
-�!�
ก��������ก 
(���-�����.�-10����3�� ก��.) 

    

1. �	���ก/�(��&� /5��!	3��1) 482.21 483.35 - 
2. �	&	�'�(����/�6ก��!	� /5��!	3��1) 16.63 16.73 8����	���3) 
3. �(���	%	�#6/7@& /5��!	3��1) 72.08 75.75 - 
4. &�1�����ก�'�(�+/ก�#� /5��!	3��1) 15.80 15.80 - 
5. ������-���(���	�ก����!	� /5��!	3��1) - 186.07 - 

-10����A	กกB����&!	'�(8���
&�	
-�!�
ก��������ก 
(���-�����.�-10����3�� ก��.) 

    

1. �	���ก/�(��&� /5��!	3��2) 150.54 155.67 - 
2. �	&	�'�(����/�6ก��!	� /5��!	3��2) 272.37 365.20 8����	���3) 
3. �(���	%	�#6/7@& /5��!	3��2) 37.16 41.97 - 
4. ������-���(���	�ก����!	� /5��!	3��2) 61.21 33.73 - 
��	��ก�	� (ก�+��-D '�( '��
E���) '�(�	�-	��(     

1. �	&	���	��ก�	�  /5��!	3��4) 39.71 39.71 - 
2. &�1���8ก'8��'�(�+/ก�#���	��ก�	� /5��!	3��5) 69.84 89.99 - 
3. �	�-	��( /5��!	3�� 52.93 61.84 - 
4. ������-���(���	�ก����!	� /5��!	3�� - 10.90 - 
��ก &�	�1��
�	&	�(�
  492.26 533.09  
�0"
&0�����������3��4�&� ��%�� 5 ����ก�!	 - 
����  778.21 1,043.62  

1) ���-�����.�-10����3�� ก��. - ������
�ก��
���%�F.������	��
���-�����/5�7&����!	�-10�G	��������������	
	 �����	ก��HH	��0��+�
�� ����	�����	��
���-���(8ก/5�ก��
���%�F3�� ก��. ��������	��
���-��3����������0� ก��. 
����%��(:10���0��
���1��	����� 
8	
�	&	
6�&�	8	
��H�� (7/���6�	��(����ก	�7��ก��
���%�F3�����-����� .�������� 2-5 3!� 5.2 ��+/�	�(��	&�H3����HH	
���ก���ก����3!��ก��ก	�/�(ก��%+�ก��) 

2) ���-�����.�-10����3�� ก��. - ������
�ก��
���%�F.�����/�6ก��!	���1����-������������������	
	 �����	ก��HH	��0��+��� ������8!��
�10�*������/�6ก��!	���ก�	ก-10����  



������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

������� 2 � 5 ��!	 2 

3) 8����	��� �������
 166.37 �!	��	� 
4) ������ '�( ������ �
��8���1���+���# ��	ก�� (I�
��8���1���+���#J) *1�ก��
���%�F���
ก��.��!���+��3��� 1168/52 (�	&	�

�+
-����	����� ��0� 19) *��-�(�	
 4 '3���+��
�	
L 38�	�� ก�+��-D :;��/5����8�0���	��ก�	�3�������� 7��������'�(�
��8�
��1���+���# <�!��	����;ก3!�8ก��'�(���(��������	�����<�!ก����	��ก�	������� &1� �!���+�
�-10������
 1,067.60 ���� /5�
3�������� 813.91 ���� '�(/5�3���
��8���1���+���# 253.69 ���� 

5) &�1���8ก'8��'�(�+/ก�#���	��ก�	� *6ก8��8�0�.�-10����3�� ก��. ก��. '�(�	&	���	��ก�	�3�������� ��0���0 ��	�������-����������6�
.�-10����3�� ก��. �����	ก��HH	��0��+��� ก��. 
����%��(:10����-�������0��
���1��	����� 8	
�	&	
6�&�	8	
��H�� ����.�
-10����3�� ก��. �������(8!���10�*�����-�������ก�	ก-10���� 

 

5.2 
���
���
:�%�;���
�;;�� �ก��4ก��0����ก��ก�����ก�����ก�� 

5.2.1 
�;;� ���� ก&�
���� ������ 5 ����ก��ก���&�4���4�<�
��%��ก�� A5  

&6���HH	 : ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (I������J) '�( ก	���	�1�'���/�(�O
<�� (Iก��.J) 

��8*+/�(��&�3��ก	���	��HH	 : -1��/�(ก��ก	�%+�ก����	�����1�-1��ก	������ก'�(��	3!	�*��8� 
��
*;����&!	����</ # ��	�����1� A5 @	�.���	�1�'��
E��� �������
���+�� 

�(�(��	3����HH	 : �(�(��	 25 /P ���
8�0�'8� 1 -Q�@	&
 2539 � 30 
�	�� 2564  
�������	
	�*3�8���	�+��HH	<�!��ก 5 /P (@	�.8!�1���<3'�(3!�8ก��
�����
������
ก��) 7��8!���1��&�	�!��3�8���	�+��HH	/5������1�
������!	���	��!�� 2 /P ก�����HH	�(��0��+��� 

&�	8��'��8	
��HH	 : ������8!����	�(&�	8��'��.�!'ก� ก��. :;��
� 2 ���� &1� &�	8��'��
/�(��	/P '�(R�/�(7����-��
8�

1��/��
	#���&!	ก���	ก��	������
ก�	��� 7��&�	8��'��/�(��	/P�(8!����	�(8	
������������	ก�� ���
/Pก	���	����	�8	
��HH	�( 4 ��� '8��(���8!����	�(ก������
���
8!�3��'8��(<8�
	� ����R�/�(7����8��'��-��
8�

1��
/��
	#���&!	ก���	ก��	������ก�	��� ��	�
1��&��ก�	���3��'8��(/P
ก	���	����	�8	
��HH	 

�1���<3���ก3����HH	 : � �+&&���H�	8�<����1���8��+&&�<��*1��+!�<
��!��ก��	�!���( 
51.00 8����(�(��	3����HH	 '�(
��+����(����<
�8��	ก��	
120 �!	��	� 

� ������/5�R6!*1�ก��
���%�F.�����	���-��������/5�7&����!	�-10�G	� 
&�1� ��
1��+/ก�#�  '�(��� ��� 	���&�	
�(��ก��	����ก	�
/�(ก��ก	���	�1� :;��������/5�R6!����	
	��8����(�(��	3��
��HH	 �����	ก��HH	��0��+��� ����	�����	��
���-����0��
�
��
*;�7&����!	�-10�G	��(8ก/5�ก��
���%�F3�� ก��. ����
����	��
���-����0� ก��. 
����%�����(:10���0��
���1��	�����8	

�	&	
6�&�	�	���H�� (Current Book Value) 
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���� ��	ก�� (
�	��) 
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  � ก��. /5�R6!ก�	��� (1) 7&����!	�&�	@	�( (Port Charges) '�( (2) 
��8�	&�	@	�(��	�1� (Port Tariff) 7���������!	
���กกB�&�	@	�(
ก��ก��	��� ก��. ก�	��� 

ก	���0��+���HH	 : ��HH	���+� ก����!	� ����	� '�(/�(ก��ก	���	�����1����&!	ก�� 
A5 �(��0��+���.�ก�#����8��</��0 
� 
1���(�(��	ก	���	����	�8	
��HH	��0��+��� 
� 
1��������R����HH	 <
�/f���8�8	
�1���<3��HH	.�3!����/5�

�	�(��	&�H:;��/5��+/���&'�(ก��R�����	�8��ก	�����	�'�(
ก	�/�(ก��ก	���	�����1� 

� ก	���ก��HH	7���8+R��	�&�	

���&�3���	8� &�	
/���@�� 
��1�&�	
��	/5�3���	%	�#�� ��1�8	
&�	����3����G ��1��8+R�
�1��g .���	�������ก�� 

 

5.2.2 
�;;� ���� ������ 5 ����ก��ก�� �&�4��� C0 ! �&�4���4�<�5� "?��� 

&6���HH	 : ������ '��
E��� ���8��������'�� 7�-7� ����
���� (/�(�O<��) 
��	ก�� (ILRTJ) '�( ก	���	�1�'���/�(�O<�� (Iก��.J) 

��8*+/�(��&�3��ก	���	��HH	 : -1��ก	����/���
�� กB���ก�	 '�(����+ก/3�*�	� E-	(���&!	 Ro/Ro 
���&!	����</ '�(86!���&!	��	��0� �	ก/�(��&�����(��	���ก	����ก��	�
��	�������&!	�1�� �(8!��<�!���&�	
�B����/5������1��	ก ก��. ก��� 

�(�(��	3����HH	 : �(�(��	 30 /P ���
8�0�'8� 1 ก���	�� 2548 � 31 ����	&
 2578 
LRT �	
	�*3�8���	�+��HH	<�!��ก 2 �(�( �(�(�( 10 /P (@	�.8!
�1���<3'�(3!�8ก�������
������
ก��) 7��8!���1��&�	�!��3�8���	�+
��HH	/5������1�������!	���	��!�� 2 /P ก�����HH	�(��0��+��� 

&�	8��'��8	
��HH	 : LRT 8!����	�(&�	8��'��.�!'ก� ก��. :;��
� 2 ���� &1� &�	8��'��
/�(��	/P '�(R�/�(7����8��'��-��
8�
�	�/P8	
��	�������(�+<�!
.���HH	 7��R�/�(7����8��'����
��0� 2 ���� �(8!����	�(8	

������������	ก�� ���/Pก	���	����	�8	
��HH	�( 4 ��� '8��(���
8!����	�(ก���������
8!�3��'8��(<8�
	�  

�1���<3���ก3����HH	 : � �+&&���H�	8�<����1���8��+&&�<��*1��+!�<
��!��ก��	�!���( 
51.00 8����(�(��	3����HH	 '�(
��+����(������	�(8B

��	���<
�8��	ก��	 50 �!	��	� 

� LRT /5�R6!*1�ก��
���%�F.�����	���-��������/5�7&����!	�-10�G	�
-��
8�
 &�1���
1��+/ก�#� '�(������	���&�	
�(��ก��	����ก	�
/�(ก��ก	���	�1� :;�� LRT /5�R6!����	
	��8����(�(��	3��
��HH	 �����	ก��HH	��0��+��� ����	�����	��
���-����0��
�
��
*;�7&����!	�-10�G	��(8ก/5�ก��
���%�F3�� ก��. ����
����	��
���-��3�� LRT ��0� ก��. 
����%�����(:10���0��
���1�
�	�����8	
�	&	
6�&�	�	���H�� (Current Book Value) 
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  � ก��. /5�R6!ก�	��� (1) 7&����!	�&�	@	�( (Port Charges) '�( (2) 
��8�	&�	@	�(��	�1� (Port Tariff) 7�� LRT �!	
���กกB�&�	@	�(
ก��ก��	��� ก��. ก�	���. 

ก	���0��+���HH	 : ��HH	���+� ����	� '�(/�(ก��ก	� ��	�����1� C0 �(��0��+���.�
ก�#����8��</��0 
� 
1���(�(��	ก	���	����	�8	
��HH	��0��+��� 
� 
1�� LRT R����HH	 <
�/f���8�8	
�1���<3��HH	.�3!����/5�

�	�(��	&�H:;��/5��+/���&'�(ก��R�����	�8��ก	�����	�'�(
ก	�/�(ก��ก	���	�����1� 

ก	���ก��HH	7���8+R��	�&�	

���&�3���	8� &�	
/���@�� 
��1�&�	
��	/5�3���	%	�#�� ��1�8	
&�	����3����G ��1��8+R�
�1��g .���	�������ก�� 

 

5.2.3 
�;;�4�&��<@���/��3�� 4�<��������ก���<@�����3��ก�B��.	 5 � 4กC�
��%��5 �% ��
��%�����0D� 
 

%$&
�;;�/
*$����4�&� 

�:��0� 

�;;� 

����
�;;�  
(�E) 

�<@���4�&��0" 
(D�&) 

%&�4�&��0" 
.&�43<��  

( ������) 
4�<���D�� �ก���
�;;� 

ก��. 8 1 - 16 /P 
(��0��+�/P 2557 � 2565) 

304-1-68  � �!	
7����1�.�!��	����-10���� 
� ������
�ก��
���%�F.������	��
���-�����/5�

7&����!	�-10�G	��������������	
	 �����	ก
��HH	��0��+��� ����	�����	��
���-���(8ก
/5�ก��
���%�F3�� ก��. 7��������8!���10�
*��������� ก��. <
�/�(��&��(���<�! 
��������	��
���-��3����������0� ก��. 
����%�
�(:10���0��
���1��	����� 8	
�	&	
6�&�	
8	
��H�� 

� .��(���	��	�+��HH	 ก��. 
����%�/���3;0� 
&�	��	 

ก��. 4 12 - 20 /P 
(��0��+�/P 2561 � 2568) 

109-0-71  � ������
�ก��
���%�F.�����/�6ก��!	���1����-�����
�������������	
	 �����	ก��HH	��0��+��� 
������8!���10�*������/�6ก��!	���ก�	ก-10���� 

� �������	
	�*��	���%�ก	���	'�(����/�6ก��!	�
</��	��� ��	��	 ��1�/�(ก�����0 ก���*	���
ก	����<�! 7��8!��'�!�.�! ก��. ��	�@	�.� 
30 ��� ����	ก������<�!ก�(��	ก	� 

� .��(���	��	�+��HH	 ก��. 
����%�/���3;0� 
&�	��	.��	���HH	 
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%$&
�;;�/
*$����4�&� 

�:��0� 

�;;� 

����
�;;�  
(�E) 

�<@���4�&��0" 
(D�&) 

%&�4�&��0" 
.&�43<��  

( ������) 
4�<���D�� �ก���
�;;� 

R6!.�!���ก	�
-10�����	��1�� 

2 3 - 6 /P 
(��0��+�/P 2558 � 2561) 

36-1-77  � 
���ก�#(/5���HH	���ก	� 7��R6!.�!���ก	�
/5�R6!��	-10�����	ก ก��. '�!��;�'���-10����.�!
�+&&��1��.�!���ก	���ก�����;�� 

� �����	ก��HH	��0��+��� ����	����/�6ก��!	�
.�-10����.�!���ก	� �(8ก/5�ก��
���%�F3�� 
ก��. 7��������8!���10�*��������� ก��. <
�
/�(��&��(���<�! 

�0" 14  450-0-16 11.71  
 

5.2.4 ��.�
&�4
��"ก�� ���� (BOI) 

1) ��8�������
ก	����+� (BOI) ��	����ก	�/�(ก��ก��ก	���	�1� A5 

������<�!�����+
�8���8�������
 : 7 ก+
@	-��%� 2550 
R6!<�!���ก	�������
 : ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 
�3�����8�������
 : �3��� 1781(2)/2550 '�(E���'ก!<3-��
8�
�3��� �ก. 0908/000921 

�������� 27 ก+
@	-��%� 2551 '�(�3��� �ก. 0908/000833 ��������  
3 ก+
@	-��%� 2552 

�	�(��	&�H3�����%�/�(7���� : � <�!����ก�!�@	�����<�!��8��+&&���	����ก�	<��+�%����<�!�	กก	�
/�(ก��ก��ก	����<�!���ก	�������
/5��(�(��	 8 /P ���'8�������
���

��	�<�!�	กก	�/�(ก��ก��ก	� (8�0�'8������� 1 
��	&
 2550 � 
28 ก+
@	-��%� 2558) ��0���0 ก��ก	����<�!���ก	�������
 /�(ก���!�� 
��	�����1���� 3 (Berth 3) '�(-10�������-�ก�*��8�-1��8���

&�	
-�!�
ก���ก	������ก :;��
�-10������
/�(
	# 280 <�� .�7:� 
2A 2B 3A 3B 3C 3D '�( 11E  

� .�ก�#����/�(ก��ก��ก	�3	��+�.��(���	���	<�!����ก�!�@	��
���<�!��8��+&&����ก��	� �	
	�*��	R�3	��+�/�(��	/P���ก��3;0� 
.��(���	���	��0�</��ก��ก�	กก�	<��+�%���� ก��3;0�@	�����
�(�(��	<�!����ก�!�@	�����<�!��8��+&&� 
�ก�	�����	<
�ก��  
5 /P ���'8����-!�ก�	�����	��0� 7���(�1�ก��ก�	กก�	<��+�%�3��
/P.�/P��;����1���	�/PกB<�! 

� <�!����ก�!�<
�8!����	���/n�R��	กก��ก	����<�!���ก	�������
:;��
<�!����ก�!�@	�����<�!��8��+&&�</��
&�	��#-1�����@	�����<�!
8����(�(��	���<�!����ก�!�@	�����<�!��8��+&&���0� 



������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

������� 2 � 5 ��!	 6 

�	�(��	&�H3���1���<3 : � �+����(����'�(��	�('�!�<
��!��ก��	 290 �!	��	� 
� �+&&���H�	8�<��*1��+!�<
��!��ก��	�!���( 51.00 3���+� 

���(���� 
� .�!���ก	�3�*�	����&!	��	�����1�����(� 7��3�*�	����&!	����</ 

/P�(/�(
	# 1,484,800 8�� 

 

2) ��8�������
ก	����+� (BOI) ��	����ก	�/�(ก��ก��ก	���	�1� C0 

������<�!�����+
�8���8�������
 : 23 ����	&
 2548 
R6!<�!���ก	�������
 : ������ '��
E��� ���8��������'�� 7�-7� ����
���� ��	ก�� 
�3�����8�������
 : �3��� 1401(2)/2551 '�(E���'ก!<3-��
8�
�3��� �ก. 0908/005496 

�������� 11 ก�กo	&
 2551 �3��� �ก. 0908/007758 �������� 10 
����	&
 2553 �3��� �ก. 0908/008872 �������� 11 ����	&
 2554 
'�(�3��� �ก. 0908/015271 �������� 29 -QO��ก	�� 2555 

�	�(��	&�H3�����%�/�(7���� : � <�!����ก�!�@	�����<�!��8��+&&���	����ก�	<��+�%���� <�!�	ก 
ก	�/�(ก��ก��ก	����<�!���ก	�������
/5��(�(��	 8 /P ���'8�
���������

��	�<�!�	กก	�/�(ก��ก��ก	� (8�0�'8������� 15 ����	&
 
2550 � 14 ����	&
 2558) 

� .�ก�#����/�(ก��ก��ก	�3	��+�.��(���	���	<�!����ก�!�@	��
���<�!��8��+&&����ก��	� �	
	�*��	R�3	��+�/�(��	/P���ก��3;0� 
.��(���	���	��0�</��ก��ก�	กก�	<��+�%���� ก��3;0�@	�����
�(�(��	<�!����ก�!�@	�����<�!��8��+&&� 
�ก�	�����	<
�ก��  
5 /P ���'8����-!�ก�	�����	��0� 7���(�1�ก��ก�	กก�	<��+�%�3��
/P.�/P��;����1���	�/PกB<�! 

� <�!����ก�!�<
�8!����	���/n�R��	กก��ก	����<�!���ก	�������
 
:;��<�!����ก�!�@	�����<�!��8��+&&�</��
&�	��#-1�����@	�� 
���<�!8����(�(��	���<�!����ก�!�@	�����<�!��8��+&&���0� 

�	�(��	&�H3���1���<3 : � �+����(����'�(��	�('�!�<
��!��ก��	 125 �!	��	� 
� �+&&���H�	8�<��*1��+!�<
��!��ก��	�!���( 51.00 3���+� 

���(���� 
� .�!���ก	�3�*�	����&!	��	�����1�����(� 7��3�*�	����&!	����</ 

/P�(/�(
	# 3,719,000 8�� '�(86!&�������� /P�(/�(
	# 
50,000 �����6 
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5.3 4��� �������������&��5 ��������&0" 

# ������ 31 %���	&
 2555 ������
����������� 1 ������ '�(���������
 1 ������ �����0  

�<�������� ���4)����ก�� 

�3
&0� 

ก��B<����� 
(���� �) 

����3��4���  
5 �����:���5 �0 

( ������) 
�������&��    

������ ':-<p�� 7�7� (<��'����) ��	ก�� (ISRTJ) R6!*1��+!�.��������1�� 

(Holding Company) 

100.00 13.25 

�������&0"    

������ '��
E��� ���8��������'�� 7�-7� ����
���� ��	ก�� 

(ILRTJ) 

.�!���ก	���	�����1� C0 

@	�.���	�1�'��
E���  

20.00 210.00 

# ������ 31 %���	&
 2555 ������ '��
E��� ���8��������'�� 7�-7� ����
���� ��	ก�� (ILRTJ) 
��+����(����
'�(��	�('�!� 210 �!	��	� '���/5��+!��	
�H��	��� 500,000 �+!� 
6�&�	���8�	<�!�+!��( 100.00 �	� '�(�+!�
�+��
���%���	��� 1,600,000 �+!� 
6�&�	���8�	<�!�+!��( 100.00 �	� 7���������ก	�*1��+!�3�� LRT 
������0 

 

 
 

��	�������%�.�ก	�<�!������/n�R�'�(ก	���ก���� 3!����&��3�� LRT ก�	���.�!�+!��	
�H
����%�<�!������/n�R�
ก����+!��+��
���%� 7��R6!*1��+!��	
�H
����%�<�!������/n�R�.���8�	�!���( 0.5 8��/P 3��
6�&�	�+!������	�('�!� '8��(
<
�
�ก	��(�
.�/P���<
�<�!/�(ก	O��	� '�(
����%���ก���� 1 �+!�8�� 1 ���� ����R6!*1��+!��+��
���%�
����%�<�!������
/n�R�.���8�	�!���( 7.0 8��/P 3��
6�&�	�+!������	�('�!� '�(
����%�<�!������/n�R�����<
����
���'8��(�
.�/P���
<
�<�!/�(ก	O��	� '�(
����%���ก���� 100 �+!�8�� 1 ���� 7�����/n�R����������1��	กก	���	�.�!R6!*1��+!��	
�H
'�(R6!*1��+!��+��
���%����ก��	� �(*6ก��	�.�!'ก�R6!*1��+!��	
�H8	
�������ก	�*1��+!� 
��0���0 @	�.8!��HH	R6!*1��+!��(���	������� '�(ก�+�
 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (INYKJ) :;��/5�R6!*1��+!�
.�H�3�� LRT ������
����%� (Option) .�ก	�3!	*1��+!� LRT -��
�6��+�*;��!���( 49.00 .��	&	���<�!8ก��<�! 
@	�.������� 15 -Q�@	&
 2560 ��ก�	ก��0 ��HH	R6!*1��+!����
�3!�8ก��ก����ก��ก	����
���+�'�(ก	�����	�
���ก	� LRT 7��
��	�(��	&�H-���+/<�! �����0 

LRT

�+!��	
�H 80%�+!��+��
���%� 100%

�+!��	
�H 20%
SRT

�+!��	
�H 100%

NYK1)

1) NYK &1� ก�+�
������ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha :;��/5�ก�+�
%+�ก���	�����1���0���	3��7�ก
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1) &#(ก��
ก	������� 
1. &#(ก��
ก	�/�(ก���!��ก��
ก	� 6 ��	� /5�8��'���	ก NYK 4 ��	� '�(8��'���	ก������ 2 ��	� 

7��/�(%	�ก��
ก	�/5�8��'���	ก NYK ���	�<�กB�� @	��������������.�!���%�:10��+!� LRT ��ก�!���( 
29.00 &#(ก��
ก	��(-��
/5� 7 ��	� 7��/5�8��'���	ก NYK 4 ��	� '�(8��'���	ก������ 3 ��	� 

2. LRT �(8!�����.�!
�ก	�/�(�+
&#(ก��
ก	����	��!��/P�( 1 &��0� 7��8!��
�ก��
ก	�ก��ก;����;�� '�(
�
ก��
ก	����/5�8��'���	ก���������	��!�� 1 ��	�3!	���
/�(�+
 �;��(&����&�/�(�+
 

3. ก	���ก������&('��.����/�(�+
&#(ก��
ก	� 
• 4�<������0D� 8!��<�!���&('������ก��ก;����;���	กก��
ก	����3!	���
/�(�+
 
• 4�<�����
�0�D0� (Reserved Matters) 8!��<�!���&('������ก��ก;����;���	กก��
ก	����3!	���
/�(�+
 

'�(8!��/�(ก���!��&('�������	กก��
ก	� 1 ��	����/5�8��'��3�� NYK '�( 1 ��	����/5�
8��'��3�������� <�!'ก� ก	���
8�-1����+
�8�ก	�ก6!�1
������
��(�(��	ก�� 1 /P '�(�����ก��ก��	 20 
�!	��	� ก	�:10�/3	����-����� ��1� ก	���+
�8�&�	.�!��	����
�
6�&�	ก��ก��	 20 �!	��	� ก	�3!	&0�	
/�(ก�� '�(ก	���+
�8���/�(
	#/�(��	/P  

• 4�<�����4X� 8!��<�!���&('������/5��กE�����	กก��
ก	����3!	���
/�(�+
 <�!'ก� ก	�'ก!<3-��
8�

�����1����&#����%���1�3!����&�� ก	�-��
��1����+����(����'�(ก	���ก�+!�.�
� ก	�&����
��1�
�+���
ก��ก	�������ก���������1�� '�(ก	�7��ก��ก	������	&�H ก	���ก��������1�ก	���	�(��H�������� 
ก	���	���%+�ก��.�
� ก	����
�+���1����+�.��+&&��1�� �1������ก��
ก	����	��!�� 4 .� 5 �	ก��	���
ก��
ก	���0��
���&�	
�B���	/5��1�����	&�H ��
*;��1����1��.����ก��.�!ก��ก	���	�(���8�0�'8� 40  
�!	��	�3;0�</ 

��0���0 .�ก�#����ก	���
8�.����/�(�+
&#(ก��
ก	�<�!���&('��������	ก�� /�(%	�ก��
ก	�<
�
����%�
��ก������ก������;��/5�������03	� 

4. ก	����	�
1��1��-1��R6ก-�� LRT ก�(��	<�!7��ก��
ก	� 1 ��	����/5�8��'��3�� NYK '�( 1 ��	����/5�
8��'��3�����������	
���
ก��'�(/�(���8�	 

2) ก	�/�(�+
R6!*1��+!� 
1. .�ก	�/�(�+
R6!*1��+!� 8!��
���	����+!������
ก��<�!ก��ก;����;��3����	����+!���0��
������ก7�� LRT '�(

�(8!��
�R6!���
��E���(�	ก���������	��!�� 1 ��	� 3!	���
/�(�+
 �;��(&����&�/�(�+
 
2. ก	���ก������&('��.����/�(�+
R6!*1��+!� .�!*1���	�+!���;�� (1) 
�������;�� (1) �ก�!�3!����&���������(�+

<�!/5����	��1�� 
• 4�<������0D� 8!��<�!���&('������ก��ก;����;��3����	����������3!	���
/�(�+
  
• 4�<�����4X� 8!��<�!���&('��������0��
� (�กE����) 3����	�������R6!*1��+!����3!	���
/�(�+
'�( 


����%���ก���� <�!'ก� ก	�'ก!<33!����&����1������1����&#����%� ก	�-��
��1����+����(����  
ก	���กก��ก	� ก	�/�����'/��ก	�����	��	���1�7&����!	� ก	�3!	��	%+�ก��
���ก����ก��ก	� 
&����
ก��ก	� <
���	�(/5�ก	�&����
ก��ก	�ก����1�ก	�3!	<//5�������;��3��ก��ก	��1�� (��
*;�
ก	�3!	���
�+���1�ก	�3!	/5��+!�����.��6/'��.�g) �1������ก��
ก	����	��!�� 4 .� 5 �	ก��	���
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ก��
ก	���0��
���&�	
�B���	/5��1�����	&�H ��
*;��1����1��.����ก��.�!ก��ก	���	�(���8�0�'8�  
40 �!	��	�3;0�</ 

3) 7&����!	�ก	�*1��+!� 
@	�.� 1 �1�������	ก���������	
.���HH	 ��0����A|	��(8!�����.�!
�ก	�/���7&����!	�ก	�*1��+!�.� LRT 
-1��.�!�������ก	�*1��+!�3�� NYK '�(������ &��/5��!���( 80.00 '�(�!���( 20.00 8	
��	��� ��0�.�����
3���+!��	
�H'�(�+!��+��
���%� (/n��+��� NYK ���<
�<�!��	���ก	�/���7&����!	�ก	�*1��+!� LRT -1��.�!������
*1��+!��+��
���%�.� LRT &��/5���������!���( 20.00 3���+!��+��
���%���0��
�) 

4) 3!���	ก��ก����ก��ก	�7���+!�/���%�.�ก	�/f��%ก��� 
1. ก	�7�� 3	� ��	��	 ก	�ก��.�!ก��@	�(R6ก-�� ��1�ก�(��	ก	�.�g ���ก��.�!ก��ก	�/�����
1�.��+!� LRT 

�(8!��<�!���ก	���+
�8��	ก���/�(�+
&#(ก��
ก	�3�� LRT 
2. .�ก�#����R6!*1��+!�A|	�.�A|	���;��/�(��&��(3	� 7�� ��1�ก�(��	ก	�.�g ���/5�ก	�/�����
1�.��+!� LRT 

���8�*1���6� <
���	�(�	�������1���0��
� .�!'ก��+&&�@	���ก R6!*1��+!����ก��	��(8!�����3	��+!���0�8�� 
R6!*1��+!���กA|	���;��ก��� �	กR6!*1��+!���กA|	���;��/f��%3!���� �;��(�	
	�*3	���1�7��.�!ก��
�+&&�@	���ก<�! 

3. 3!���	ก��ก	�7���+!���0 <
���
*;�ก	�7���+!��	กR6!*1��+!�.�!ก��������.�ก�+�
 7��������.�ก�+�
 �
	�*;� 
ก��ก	����&6���HH	*1��+!�.��������<
��!��ก��	�!���( 51.00 ��1� ก��ก	����*1��+!�.�&6���HH	<
��!��ก��	
�!���( 51.00 # ������.���HH	E�����0 

5) �7��	�ก	���	����/n�R� 
LRT �(��	����/n�R����	��!���!���( 50.00 3��ก�	<��+�%�.�'8��(/P������ก��	���8	
กo�
	� �ก�!� 
R6!*1��+!���0����A|	��(8ก��ก��/5����	��1�� 

6) ก	�<
�/�(ก��ก��ก	����/5�&6�'3�� 
.�3#(�����HH	R6!*1��+!����
�R����&��.�! ��ก��1��	กก��ก	����&6���HH	��0����A|	���	���ก	���6� # ������
3����HH	'�!� &6���HH	��0����A|	� ��
*;��6ก�!	� ก��
ก	� �+!����� 8��'�� R6!*1��+!� ��1�R6!���ก����3!�� 
3��&6���HH	��0����A|	� �(<
�3!	���
ก���+&&���1���8��+&&��1�� ��0��	�8��'�(�	��!�
 <
���	�(/5�ก	�3!	
*1��+!� ก	�����	��	� ��1�ก	�3!	��	��HH	 -1����	���%+�ก�����&�!	�&�;� ��1����/5�ก	�'3��3��ก��%+�ก��3�� 
LRT .�/�(�O<�� �!�'8��(<�!���&�	
�����
/5��	���ก�#���ก���	ก&6���HH	��กA|	���;�� 

7) ก	�'8��8�0�R6!����	�'�(�!	��!	��� 
ก	�'8��8�0�R6!����	�'�(�!	��!	������/f���8��	�.� LRT 
�<�!
�ก	��(�+/5��	���ก�#���ก��<�!.���HH	R6!*1��+!� 
���	�<�กB�� R6!����	�3�� NYK '�(R6!����	�3�������� <�!8ก�����
ก��.�ก	�����+&�	ก�3!	��	��8�	'�������
��	&�H.� LRT ���7&����!	���&�ก�3�� LRT .�/n��+��� (# ������ 17 -Q�@	&
 2556) ���8��</��0 
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5.4 �/����ก�� �������������&�� 5 ��������&0" 

������
��7��	����+�.�%+�ก�����ก10���+�'�(�10�/�(7����8��ก	���	%+�ก��3�������� 7��-��	�#	R�8��'��
'�(R�/�(7�����1�����������&	���	�(<�!����	กก	����+�/5���	&�H -1��/5�ก	�������+�'�(������
ก��ก	�3��
������ ��
*;�ก	�-��	�#	�������ก	����+�8	
&�	
�
	(�
'�(R�8��'�����&	���	�(<�!����	กก	����+� 
-1��/�(7����8��R6!*1��+!�3��������/5���	&�H ��0���0 ก	�-��	�#	ก	����+��(ก�(��	7��R�	�ก	�-��	�#	��+
�8�
�	ก&#(ก��
ก	�3�������� '�(/��1� ���/�(�+
R6!*1��+!�3�������� '�!�'8�ก�#� '�(�������(&��&+
�6'��!��
ก	����ก��
ก	� '�(/��1� R6!���<�!���
���
	�3��������3!	<//5�8��'��8	
�������ก	�*1��+!� -1��.�!
��������

.�ก	�ก�	����7��	������	&�H '�(/��1� ����	����ก	�.�ก��ก	���0�g ��
��0�
����%�.�ก	���ก����.����/�(�+

&#(ก��
ก	�������'�(���/�(�+
R6!*1��+!� 8	
'���	����������<�!ก�	���<�! -1��.�!ก��/�(7�����6��+�'ก������� 

 

*$��:��0�ก��
(-��ก�	��	ก NYK)

*$���3ก�����0D�
(-��ก�	��	ก������)

5*�ก��;�5 �ก��4��� 
(-��ก�	��	ก������)

5*�ก���ก��
(-��ก�	���
3�� LRT)

5*�ก4�%/�/ �

��
�4�X

(-��ก�	���
3�� LRT)

5*�ก�Y���.�ก��
(-��ก�	��	ก NYK)
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7. ������	

	�ก��	� 

# ������ 20 
��	%
 2556 ������(
�
�)!�*�*	��	�ก+�
	�������(
���,��-� ./���	�
�0�ก�1���	��!	��� 
2��������*��)�����������
���	����3�ก��	�!���1 5.00 )������)��03!56��-!� ��6�2��ก	���	���7-�ก��)�����������	�
�
�����	%�8  

���	�(�ก9�� ������
�)!�*�*	��	�ก+�
	�./��:;�%��<�=	����*������	�:>88	?�1ก	�%!	�1���	�:�1�=ก�	� 
�1���	�������:;�@��ก� ?�1ก�-��*
�	�%� (Aก�
.B) :;���	�� @��������CD�� ก�
. E	�0����88	 ?�1���ก�!��
%�	����	���	��� 530,367,071.53 �	� �6����	ก ก�
. (�!����.6,��5���*���?�1�5����-ก�,�	�	ก2�	�:�1�=@��)����
�	��6�?�1)�5�	�)/,������	�����6�)��������
6���6��ก-
H	*��7� 2550 ?�1������(�!��	���ก	�)��!	��5���*���?�1
�5����-ก�,�	���ก��	�
	���*�ก(�!<��	�*�ก���%!	)	)!	)�������� *6����<�! ก�
. ��	���ก	��	�*�7�ก	�=-�ก	ก� 
��
5/���	�1%�	7��
���
<�!?ก�������ก�������1��	�5���*���?�1�5����-ก�,�	��ก�	ก�	�*�ก���%!	)	)!	)��������  

���	�(�ก92	
 H	������	ก����5���*���?�1�5����-ก�,�	(�!53ก���
	�����	�����6�)�������� ��
5/�)��!	�
	
���*�ก(�!<��	�*�ก���%!	)	)!	)��������?�!� ก�
. (
�(�!��	���ก	��	�*�7�ก	�=-�ก	ก� �/�(
��	
	�5)��!	�
�5���*���?�1�5����-ก�,�	���ก��	���ก�	ก��	�����6�)�������� ��*!�ก�	���ก	���	�1�	ก���6��	�:�1ก���	ก�
)��2	
��8���6� ?�1��	<�!�5���*���?�1�5����-ก�,�	���ก��	�2ก:;�)��2ก%!	�2	
*�1�	���88�2�=-�ก	ก� *.=. 
2469 �����,� �������/��6��CD��<�! ก�
. ��	�1%�	H	�1%�6����!	��5���*���?�1�5����-ก�,�	 ?�1%�	<�!��	�	�*�ก���%!	)!	 
?�1%�	H	�1K	กก9����%!	)!	 <�!?ก�������<��1���	���	������%!	53ก���
	������	�����6�)����������5/�������������
CD��%����,2	
��88	 


6�������� 18 
��	%
 2556 =	����*������	�:>88	?�1ก	�%!	�1���	�:�1�=ก�	�(�!
�%�	*�*	ก�	�กCD�� @��
(�!�����M����	%�	H	�1������������ก�!��:;�ก	����ก�!���	%�	���ก	�<�ก	�:�1ก��ก��ก	���	�6� ./��:;�:;����7����ก�!��
2	
:�1
��ก+�
	�?*��?�1*	#���� ?�1�1�1��	���2�,�?2��6�)�������%!	������	�����6�?�1�ก���%!	*�ก(�!:;�
�1�1��	*6��<�!:;�E	�<�ก	�%�	��#%�	H	�1��	��,� (
�<����	���<�!:;�E	����
����	�-%�	
���7����ก�!�� ./��<�%����, 
���7����ก�!�����%��(�!<��������6�����-ก���%!	������	 ?�1
�ก	��ก)��5���*���?�1�5����-ก�,�	��9� %���/�)	��	�-
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8. �������	�
����� 

8.1 ���ก������������� 

# ������ 22 
��	$
 2556 ������
��'����(������	ก�� 620.00 �!	��	� +���,-��'!��	
�.��	��� 620.00  
�!	��'!� 
/�$�	���0�	1�!�'!��( 1.00 �	� ���ก��	�(+�!���2��
� 414.50 �!	��	� +���,-��'!��	
�.��	��� 414.50  
�!	��'!� 
/�$�	���0�	1�!�'!��( 1.00 �	� 4	������	กก	����5	��'!���	��� 205.50 �!	��'!� 6�!+ก�,�(�	������1,6�
$��2���2 �������(
��'���	�(+�!�,-� 620.00 �!	��	�  

8.2 ���� ����� 

# ������ 22 
��	$
 2556 �	��7��8/!97��'!�5�����������,�	ก:6��
'��(����8/!97��'!�,-������2 

���� ����� 
ก!��ก	�
����	����� 

"!�#�$%	%� 
����ก	�
����	����� 

"!�#�$%	%� 
&'	�(����� �����$ &'	�(����� �����$ 

1. ������ �	
�7��� ��,,;<� ��	ก��1) 125,999,500 30.40 125,999,500 20.32 
2. �	��	�@��� �'5������A 124,300,100 29.99 124,300,100 20.05 
3. �	��B��ก�� ��7���'���# 96,824,900 23.36 96,824,900 15.62 
4. �	��	�BC.D�� ��7���'���# 9,625,100 2.32 9,625,100 1.55 
5. �	��	�B�
B�ก	.��� ��7���'���# 9,625,100 2.32 9,625,100 1.55 
6. �	��	�4������� ��7���'���# 9,625,100 2.32 9,625,100 1.55 
7. �	��'.��� ��7���'���# 9,625,100 2.32 9,625,100 1.55 
8. �	�F�	���0� ��7���'���# 9,625,000 2.32 9,625,000 1.55 
9. �	��'.���G�� ��7���'���# 9,625,000 2.32 9,625,000 1.55 
10. �	�,�������� ��7���'���# 9,625,000 2.32 9,625,000 1.55 
11. �	��
�#�0� �����$� 100 0.00 100 0.00 

�() 414,500,000 100.00 414,500,000 66.85 
,�(�	�� - - 205,500,000 33.15 

�()�0���0� 414,500,000 100.00 620,000,000 100.00 
1) # ������ 14 
�9'�	�� 2555 ������ �	
�7��� ��,,;<� ��	ก�� (I�	
�7�����,,;<�J) 
��'����(����+�(��	�(+�!� 67.00 �!	��	� +���,-��'!�

�	
�.��	��� 67,000 �'!� 
/�$�	���0�	1�!�'!��( 1,000.00 �	� 8/!97��'!�5���	
�7�����,,;<�,�(ก���!��  

���� ����� &'	�(����� �����$ 
1. �	��'
�00� ��7���'���# 6,700 10.00 
2. �	�
	����0�	 0��0�����	�  6,700 10.00 
3. �	��B��ก�� ��7���'���# 6,700 10.00 
4. �	�F�	���0���$����� ��7���'���# 6,700 10.00 
5. �	��	�BC.D�� ��7���'���# 6,700 10.00 
6. �	��'.��� ��7���'���# 6,700 10.00 
7. �	��	�4������� ��7���'���# 6,700 10.00 
8. �	��	�B�
B�ก	.��� ��7���'���# 6,700 10.00 
9. �	��'.���G�� ��7���'���# 6,700 10.00 
10. �	�,�������� ��7���'���# 6,700 10.00 

�() 67,000 100.00 
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8.3 ����	�ก	�&!	�
���#2��� 

������
��@��	�ก	���	����,K�8�1
�0��	ก��	�!���( 40.00 5��ก�	1��'�F�5����ก	����LB	(ก��ก	�6�+0��(,M
�����	ก��ก��	���0	
กN�
	� ������'�����(
�6�,M9��1, +�(��	����7��O (9!	
�) ��2���2 ก	���	����,K�8����ก��	� �(
5P2���/�ก��ก�(+������ 8�,�(ก��ก	� @$����!	��	�ก	���� +8�ก	����'� �7���15 5!�ก�	���6���..	0�	�O ���������
8/กB����/� $�	
��	,-�+�($�	
�
	(�
�7��O 6���	$0 +�($�	
�
��	�
�6�ก	���	����,K�8�6�!+ก�8/!97��'!�  

��2���2 
0�$#(ก��
ก	������������'
�0�6�!��	����,K�8���2� 6�!��	���B7��5���'
�0��	ก���,�(�'
8/!97��'!� �!�+0�
,-�ก	���	����,K�8��(���	�ก	�6�!+ก�8/!97��'!� 6�!$#(ก��
ก	�������
���	�	���'
�0�6�!��	�1�!
7��B��	�#	+�!��C���	
������
�ก�	1�+�(ก�(+������B���B�����(�	
	�9��	����,K�8�6��72��0!�1�! +�(
7����	����,K�8�+�!�6�!�	��	�6�!
���,�(�'
8/!97��'!���	�6�ก	�,�(�'
$�	�0��1, 
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9. ก�����ก�� 

9.1 �������ก�����ก�� 

� ������ 20 
��	�
 2556 "���#�$	�ก	����ก	�%�������� &�'ก���$�� ��'ก��
ก	������� (�' ��'ก��
ก	�
�)��*�� ��	��� 2 �)� +�$(ก* ��'ก��
ก	�,���#�� (�' ��'ก��
ก	�����	� ,	
"���#�$	�ก	�����	��	� �����-  

 
������+�$�*	�$	������� ��.��# ��/��# ���/��(��#� ��	ก�� 01����	��$	���&2�34$,���#��5	�6�%��������,�-�(,*

�1��
��	�
 2554 &2�,$�
	  

9.1.1 ���ก���ก�������� � ������ 20 
��	�
 2556 &�'ก���$��ก��
ก	� 12 �*	� �����- 

������ ������� ���� !" 
1. :	#,�	�	���ก�,,��)� ��. ����) ��1��	
 &�';	�ก��
ก	� 
2. �	��0��ก�� ��1��#)���� ก��
ก	� 
3. �	�#	�0.=:�� ��1��#)���� ก��
ก	� 
4. �	�#	�0�
0�ก	=��� ��1��#)���� ก��
ก	� 
5. �	�;�	���,� ��1��#)���� ก��
ก	� 
6. �	�0�:��0 ��1��#)���� ก��
ก	� 
7. �	��
���,� ������� ก��
ก	� 
8. �	�#	�"��� #)%#��#��@ ก��
ก	� 
9. :	#,�	�	���0�:� ��. #	�� #)%:����:� ก��
ก	���#�'/&�';	�ก��
ก	�,���#�� 

10. ��. ��	��� 0*�����0�� ก��
ก	���#�'/ก��
ก	�,���#�� 
11. �	��=����� #�*	����� ก��
ก	���#�'/ก��
ก	�,���#�� 
12. �	�%��=���)C�� &D==�����E ก��
ก	���#�'/ก��
ก	�,���#�� 

"��
��	�#	�5�5�� �	��'0��� ��	��$	���&2��%	�)ก	������� 

���ก���ก��
��#����

���ก���ก����� ��

���ก���ก��������

$��%�!
&��� !���'���� ��

FG	�,���#��5	�6�

()����*�'���ก��&�!
&�';	��$	��$	���

�$	�ก	����

()��$+�����ก��
&�';	��$	��$	���

�$	�&H���,�ก	�

()����� �����ก��
&�';	��$	��$	���
�$	�����	����ก	�

()���,���
34$��	���ก	�FG	��)��� 

(��ก�	ก	�)

�%	�)ก	�������

34$�*��34$��	���ก	�

()��ก+ ���
34$��	���ก	�FG	�กI�
	�

(��ก�	ก	�)                  

&D��)����������*	�$	��)���5	���ก6�ก	�&H���,���$	���
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ก���ก��-.��'���!���!��-.ก/�!������ 

ก��
ก	�34$
���	�	�ก�'��	ก	�(�������� �1� �	��0��ก�� ��1��#)���� �	�#	�0.=:�� ��1��#)����  
�	�#	�0�
0�ก	=��� ��1��#)���� �	�0�:��0 ��1��#)���� �	��
���,� ������� ก��
ก	�#��6��$	����-  
���	�
1��1���*�
ก�� (�'&�'���,�	#�	��=%�������� 

���!�� !���'�����#�����-�����0����ก���ก��������  

1. ��'ก��
ก	�������
���	�	�(�'��$	���6�ก	����ก	�������(�'ก	�ก�	ก���4(�ก	���	����	�%��������6�$
&2�+&,	
��,J)&�'#���(�'%$�������%�������� ,�����
,�%�����&�'�)
34$J1��)$��������$��กI�
	� �$��
��	
/1��#�,��#)���, (�'�'
���'�����ก�	3�&�'"����%�������� 

2. ���6�$
��'��ก	���=�� ก	��	��	��	�ก	���� (�'ก	�#����=�����
���	
�*	�1��J1� ��
��-��4(�6�$
��'��
ก	�����)
5	�6� ก	�,���#��5	�6� (�'ก	�����	���	
#�������
�&�'#��;�3� 

3. ก�	���&K	�
	� (���	� �"��	� (3�ก	���	����	�;)�ก�� (�'��&�'
	�%�������� ����)
ก�	ก���4(� 
(Monitoring and Supervision) ก	�����	�(�'ก	����ก	�%��FG	�����	�6�$&2�+&,	
�"��	� (3��	� 
(�'��&�'
	����ก�	���+�$��*	�
�&�'#��;�5	0(�'&�'#��;�3� (�'ก�	����"��	�ก	�ก�	ก���4(�ก��ก	������
(�'��	
���3��,*�#���
%�������� 

4. ���6�$
�ก	�#�$	�34$����	��'���#4�%��������%[-�
	��*	�,*��1��� 

5. 0��	��	��)
�,�ก	��*	����&D�3��'��*	�ก	�6�$34$J1��)$� (�'0��	��	ก	��*	����&D�3�&�'��	&\01����	#��
,*����&�'�)
34$J1��)$�01��0��	��	��)
�,� 

6. 0��	��	ก�	���"���#�$	�ก	�����	��	� 
���	�	�6�ก	�(,*�,�-���'ก��
ก	�����	� &�';	��$	��$	���
����	� (�'��'��)ก��
ก	��1��,	
��	
�
	'#
 �*� ��'ก��
ก	�,���#�� &2�,$� ��
J[�ก	�ก�	���
��	�	���$	���%����'ก��
ก	�����	� &�';	��$	��$	�������	� (�'��'��)ก��
ก	��)�,*	�] ���(,*�,�-� 

��-���- ก	�
����	�	�,	
%��%,��	�	���$	������ก�	�����-� ,$��+
*
���ก��'&2�ก	�
����	�	������	6�$
��'ก��
ก	�����	� &�';	��$	��$	�������	� (�'��'��)ก��
ก	��)�,*	�] ���ก�*	�#	
	�J0��	��	(�'
��)
�,��	�ก	�����	�
���	
%��(�$� 
�#*��+�$#�� ��1�
���	
%��(�$��	�3�&�'"�����1��6�����'��	%[-�ก��������
��1��������*�� (J$	
�) �$�(,*&2�ก	���)
�,��	�ก	�;)�ก��&ก,�(�'&2�+&,	
�1���+%ก	��$	����+& ��1�&2�+&
,	
�"��	�(�'���กก�^������'ก��
ก	�������+�$0��	��	(�'+�$��)
�,�+�$(�$� 

7. ��'ก��
ก	��������	�
����	�	�6�$ก��
ก	���6�����[�� ��1���	��� ��1��)����1��6� &I���,�ก	���*	�
6���*	������(����'ก��
ก	�������+�$ "����4*5	�6,$ก	�����)
%����'ก��
ก	������� ��1��	�
��
��	�	�01��6�$�)������ก�*	�
���	�	�,	
�����'ก��
ก	��������.�#
��� (�'5	�6��'�'��	���
��'ก��
ก	��������.�#
��� /[����'ก��
ก	��������	��ก��ก 0�กJ�� &�����(&�� (ก$+%ก	�
��
��	�	���-�] +�$
1���.�#
��� 

��-���- ก	�
����	�	���-� ,$��+
*
���ก��'&2�ก	�
����	�	������	6�$�)������ก�*	�#	
	�J0��	��	(�'
��)
�,��	�ก	����,���1��)�������	�
���	
%��(�$� 
�#*��+�$#�� ��1��	�
���	
%��(�$��	�3�&�'"�����1��6�
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����'��	%[-�ก�������� ��1��������*�� (J$	
�) �$�(,*&2�ก	���)
�,��	�ก	�;)�ก��&ก,�(�'&2�+&,	
�1���+%
ก	��$	����+& ��1�&2�+&,	
�"��	�(�'���กก�^������'ก��
ก	�������0��	��	(�'��)
�,�+�$(�$�  

8. ���6�$
�ก	��	��	�%$�
4�"������+&(�'%$�
4��	�ก	����%�������� ,*�34$J1��)$�(�'34$
�#*��+�$#������+&��*	�
J4ก,$�� ���ก	��� (�'&2�+&,	
���กI�
	�ก�	��� 

#���ก���������� !"0�ก���ก�������� 

6�ก	�&�'�)
34$J1��)$�#	
�=&�'��	&\�)ก���-� 6�$ก��
ก	���ก�	ก,�	(��*���	�����[��6�#	
 (1/3) %��
��	���ก��
ก	�6�%�'��-� J$	��	���ก��
ก	��'(�*���ก6�$,��&2�#	
#*��+
*+�$ ก.6�$��ก"����	���6ก�$���#)�
ก��#*����[��6�#	
 (1/3) 

ก��
ก	�����',$����ก�	ก,�	(��*�6�&\(�ก(�'&\���#��5	��������'������������-� 6�$���#�	กก�� #*��&\
����] ,*�+& 6�$ก��
ก	��������4*6�,�	(��*��	����#)���-�&2�34$��ก�	ก,�	(��*� ��-���- ก��
ก	�/[��0$��	ก,�	(��*� 
�	�+�$����1�ก6�$ก���%$	
	���,�	(��*���ก+�$ 

 

��,$ก��&0��$���,�0����ก���ก�������� 1!$2 2555 ���#� 6 &���!��6!�,�#�!�'� 30 ��9,!��! 2556 

������ ������� ���� !" 

���!#!���6�'�&0��$���,�/
���!#!���60�ก��$���,� 

$2 2555 
�.�. ; ��.�.  

2556 

1. :	#,�	�	���ก�,,��)� ��. ����) ��1��	
 &�';	�ก��
ก	� 6/6 3/3 
2. �	��0��ก�� ��1��#)���� ก��
ก	� 6/6 3/3 
3. �	�#	�0.=:�� ��1��#)���� ก��
ก	� 6/6 3/3 
4. �	�#	�0�
0�ก	=��� ��1��#)���� ก��
ก	� 6/6 3/3 
5. �	�;�	���,� ��1��#)���� ก��
ก	� 6/6 3/3 
6. �	�0�:��0 ��1��#)����1) ก��
ก	� 4/6 2/3 
7. �	��
���,� ������� ก��
ก	� 6/6 3/3 
8. �	�#	�"��� #)%#��#��@ ก��
ก	� 5/6 3/3 
9. :	#,�	�	���0�:� ��. #	�� #)%:����:� ก��
ก	���#�'/&�';	�ก��
ก	�,���#�� 6/6 3/3 

10. ��. ��	��� 0*�����0�� ก��
ก	���#�'/ก��
ก	�,���#�� 6/6 3/3 
11. �	��=����� #�*	����� ก��
ก	���#�'/ก��
ก	�,���#�� 5/6 3/3 
12. �	�%��=���)C�� &D==�����E2) ก��
ก	���#�'/ก��
ก	�,���#�� 6/6 3/3 

1) �	�0�:��0 ��1��#)���� %$	��	��,�	(��*�ก��
ก	�
1�������� 3 
��	�
 2555  
2) �	�%��=���)C�� &D==�����E %$	��	��,�	(��*�ก��
ก	�
1�������� 25 
ก�	�
 2555  

 
  



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

 
9.1.2 ���ก���ก����#���� � ������ 20 
��	�
 2556 &�'ก���$��ก��
ก	�,���#�� 4 �*	� �����- 

������ ������� ���� !" 
1.  :	#,�	�	���0�:� ��. #	�� #)%:����:� &�';	�ก��
ก	�,���#�� 
2.  ��. ��	��� 0*�����0�� ก��
ก	�,���#�� 
3.  �	��=����� #�*	����� ก��
ก	�,���#�� 
4.  �	�%��=���)C�� &D==�����E ก��
ก	�,���#�� 

"��
��	�#	�&E
5��� �)&"�,�#)���� ��	��$	���&2��%	�)ก	���'ก��
ก	�,���#�� ��-���- :	#,�	�	���0�:�  
��. #	�� #)%:����:� (�' �	�%��=���)C�� &D==�����E &2�34$
���	
�4$(�'&�'#�ก	���0���0�����'#	
	�J 
��	��$	���6�ก	�#���	���	
�*	�1��J1�%����ก	����+�$ 

 !���'�����#�����-�����0����ก���ก����#���� 

1. #���	�6�$������
�ก	��	��	��	�ก	������*	�J4ก,$��(�'0���0� 
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1. :	#,�	�	���ก�,,��)� ��. ����) ��1��	
 225,000 - 225,000 150,000 - 150,000 

2.  �	��0��ก�� ��1��#)���� 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 

3.  �	�#	�0.=:�� ��1��#)���� 105,000 - 105,000 60,000 - 60,000 

4.  �	�#	�0�
0�ก	=��� ��1��#)���� 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 

5.  �	�;�	���,� ��1��#)���� 105,000 - 105,000 60,000 - 60,000 

6.  �	�0�:��0 ��1��#)���� 40,000 - 40,000 60,000 - 40,000 

7.  �	��
���,� ������� 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 

8.  �	�#	�"��� #)%#��#��@ 90,000 - 90,000 60,000 - 60,000 

9.  :	#,�	�	���0�:� ��. #	�� #)%:����:� 105,000 110,000 215,000 60,000 75,000 135,000 

10.  ��. ��	��� 0*�����0�� 105,000 60,000 165,000 60,000 45,000 105,000 

11.  �	��=����� #�*	����� 85,000 60,000 145,000 60,000 45,000 105,000 

12.  �	�%��=���)C�� &D==�����E 105,000 60,000 165,000 40,000 45,000 105,000 
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11.1  ���ก����	
���ก�ก������/���������ก���
���� 

 �	�ก	��"���	�ก��#��������/�%&&����ก����#!�� ��	�������'(��)����*��%������� 31 ,���	&
 2554 2555 /�" 2555��� 6 �1����*��%������� 30 
�3%�	�� 2556 �	
	�3��%'4�!�����* 

11.1.1 ����� ����������  !"� #$�ก% ('����������  !"�() ('�"ก��,%�ก��5�!���ก	�#�����	��1�6	�5�'�"�7/�"�"���	�'�"�7) 

  �	
�1�����''89�':�;<!31��%!�5�)�#�������� =��31��%!�������5���������!���" 30.40 #���%����"������	�"/�!� ��ก�	ก��* ������/�"�	
�1�����''89����
�ก��
ก	����
ก�� 
��	��� 2 ��	� 4�!/ก� �	��?��ก�� ��1���%���@ /�"�	��	�?A)7�� ��1���%���@ 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

���ก<!�1
�"�"��*��	กก��ก	����
ก����#!��ก�� 

������ก<!�1
����	ก�	
�1�����'
'89�5��<'/��#��B�C���))	5�!��� 
=� � 
� ก 	 �ก<! �1 
  �� � 5 � '(  2552 
��	��� 6.00 �!	��	� /�" 5.00 
�!	��	� ��
':����B!���	��� 
11.00 �!	��	� ?1��5�!':�����%�
�
%�����5�ก	�'�"ก��,%�ก�� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

 11.00 
 0.00 
 (11.00) 
 0.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

 0.00 
 0.00 
 (0.00) 
 0.00 

 

������
�&�	
B!��ก	�5�!����%�5�ก	���	���
,%�ก�� �D���	ก	�ก<!�1
����"�"��*��	ก�	
�1���
��''89�5���B�	��ก��*��!���" 3.25 � 3.50 B��
'( ED��':���B�	��ก��*����B��	ก��	��B�	��ก��*�
���ก<!�	ก�3	���ก	����5�#@"��*� ���	�4�กA�� 
��������	���	�"&1����ก<!�1
?�!�
��ก��*�
���ก��	�5�!/ก��	
�1�����''89�/�!���*���	���
5��1��
�	�� 2554 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':� =����B�	��ก��*������	�
5�!/ก��	
�1�����''89�':���B�	��ก��*����
B��	ก��	��B�	��ก��*����ก<!�	ก�3	���
ก	����5�#@"��*�  ��ก��*��	
�1�����''89�
���4
�4�!
�ก	����ก5�!
�������?��3	��':�
���ก'�"ก��5�ก	�ก<!�1
/B����	�5� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!��A�
��	�	�ก	�ก<!�1
����"�"��*��	กก��ก	����
ก�� � �#! ��ก���� �ก�� 	� ':��	 �ก	 ����
�
�B%�
;� /�"':�'�"=����B�������� 

��ก��*���	�  0.12 0.00 

11.  ���ก����	
���ก� 

'���'�%�#!�
<����ก�����1���ก����� 6 �1����*��%�
������ 30 
�3%�	�� 2556 
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���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

&*�	'�"ก�����ก<!�1
 �	
�1�����''89�&*�	'�"ก�����
ก<!�1
�	ก�3	���ก	����5�!ก��
������ 

�����&*�	'�"ก�� 
170.00 

�����&*�	'�"ก�� 
170.00 

������
����������1����	�'�"6�ก���3	���
ก	���� 2 /��� ED��������
�&�	
��	':�����"B!��
5�!���ก<!���ก��	�?1����B3%'�"��&����/BกB�	�ก��
4' =�������ก<!����	
�1�����''89�#!	&*�	'�"ก��
5�!ก�������� @ ������ 31 ,���	&
 2555 /�" 
30 
�3%�	�� 2556 ,���	&
 2554 /�" 2555 

���	�����*��
� 2 ����� 4�!/ก� �����ก<!�"�"
��*���	��� 1 ����� /�"�����1�&*�	'�"ก����ก
��	��� 1 �����  ก	�#!	&*�	'�"ก�������
����1�����ก��	�':�ก	�#!	&*�	'�"ก�����
/�"
':�ก	�&*�	'�"ก����ก��1��	ก���ก'�"ก��
�1��G ED� � ':�4'B	
�1���4#���ก�	���=��
�3	���ก	����  /�"������4
�
� ก	��� 	 �
&�	B��/��ก	�#!	&*�	'�"ก�����ก��	�/B����	�
5� 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':�5�ก	�#����ก	�������%�
���������1���	ก�3	���ก	����?1��5�!5�
ก	���	���,%�ก��#�������� ��ก��*� ������
���4
�
�ก	���	�&�	B��/��5�G 5�ก	�
#!	&*�	'�"ก�����ก��	� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!��A�
�� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 �  ': � � 	 � ก 	 � ���
�
�B%�
;� /�"':�'�"=����B�������� 
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11.1.2 ����� ,	��<�� ����.��=�����,�� >�->� ����=���� #$�ก% ('LRT() ('�"ก��,%�ก��5�!���ก	���	�����1�?1��#�3�	����&!	) 

 LRT 31�':����������
#�������� �1����	ก������ /E?4K�� =�=� (4��/����) ��	ก�� ED��':�����������#�������� 31��%!��	
�) LRT 5���������!���" 20.00 ��ก�	ก��* ������ /�" 
LRT 
�ก��
ก	����
ก����	��� 2 ��	� 4�!/ก� �	�?�7��? ��1���%���@ /�"�	��
�@�B� �����&� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

���5�!ก<!�1
/ก�ก��ก	����ก����#!��
ก�� 

������5�!���ก<!�1
/ก� LRT B	

�������ก	�31��%!�=��
�ก	���	
��))	���ก<!�1
��	��� 70.00 
�!	��	� 
1�������� 24 
�	�� 
2555  

�ก
	 
?��
#D*� 
4�!���&1� 
&���1� 

 0.00 
 0.0070.00 
 (0.00) 
 0.0070.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
4�!���&1� 
&���1� 

 0.0070.00 
 70.000.00 
 (0.0010.00) 
70.0060.00 

6	������	ก���������4�!#!	31��%!�5��������
�!���" 20.00 #�� LRT /�!� ;<!31��%!���
#�� 
LRT B!��ก	�����"'��6	�"ก	�&*�	'�"ก��
�����ก<! �� 	��� 350.00 �!	��	� ���
�ก��
�3	���ก	����/�����D�� LRT �D�
�&�	
��	':�
����"B!����	�"&1����ก<!��	������ก��	� =����� 
LRT ���
�4�!
�ก	�ก<!�1
����	ก�3	���ก	����
�1��?1����	
	5�!5�ก	���	�"&1����ก<!���ก��	� 
�����*� ก�%�
 NYK /�"������ ED��':�;<!31��%!�
5�)� �D�5�!���ก<!�1
/ก� LRT B	
�������ก	�31�
�%!� ��
':���	��� 350.00 �!	��	� =�����
5�!ก<!�1
5�����#�������� &��':���������!���" 
20.00 ��1�&��':������	��� 70.00 �!	��	� 
ED�����������กกA���ก��*��	ก LRT 5���B�	
�!���" 6.25 B��'( ��*���*5���� 6 �1�� ��*��%�
������ 30 
�3%�	�� 2556 LRT 4�!��	�"&1����
B!���	��� 10 �!	��	� ��ก�	ก��* ������/�" 
LRT ���4�!
�ก	�/ก!4#��))	���ก<!=��'�����

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':�/�"':�ก	�5�!ก<!�1
B	

�������ก	�31��%!�=��
�ก	����กกA���B�	
��ก��*�����
	"�
 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
 �A � �� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 � 
� & � 	 

�
�B%�
;� 

��ก��*����  0.003.03  3.032.06 
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���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

�	ก��B�	 

    ��ก��*�&���� ':���B�	��ก��* ����B����� 
BIBOR+3% =��5�!
�;�B�*�/B������� 30 
��	&
 
2556 ��*���* B�*�/B������� 30 
��	&
 2556 3D�
������  31 B%�	&
 2556 �"�!	�����	ก��B�	 
BIBOR @ ������ 1 
��	&
 2556 ED����	ก�� 
3.06% ��1�&��':���B�	��ก��*����������&��
ก�� LRT &1��!���" 6.06 B��'( =����B�	
��ก��*����ก��	�ED��':���B�	����<�ก��	��B�	
��ก��*����������ก<!�1
�	ก�3	���ก	���� ��*���* 
��B�	 BIBOR ���5�!�!	�����"
�ก	�'�����������
5�!�!	�����%กG 6 �1�� ?1��5�!���&�!��ก��
��B�	��ก��*�5�B�	� =�����3��4'�"�!	����
�	ก BIBOR @ ������ 1 B%�	&
 2556 
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���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

�	�4�!�1�� ���������กกA�&�	���ก	���	����
ก	����?��ก�	�4'��	�	���� LRT 

 0.000.93  0.930.68 ������
�&�	
��	':�B!�����?��ก�	�#!	4'
�� 	 �	 �5 �! ก� �  LRT ?1� � 5 �!  LRT � 	 
	 � 3
��	����	�4�!���	�
�'�"���,�6	? =��������
�
ก	���	��))	5�ก	����?��ก�	�4'��	�	���� 
LRT 
1�������� 1 
�	�� 2555 =����))	�"
��*��%���
1�������� 31 
��	&
 2556 /�"
�ก	�
B����))	=����B=�
�B��%ก'( ��	����ก	����ก
กA�&�	���ก	�5�ก	����?��ก�	�4'��	�	���� 
LRT ���������กกA� LRT 5���	�������ก�����
;<!31��%!���กVW	� (ก�%�
 NYK) ���กกA��	ก LRT  

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':� /�"
�ก	����กกA�&�	���ก	�
����
	"�
 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
 �A � �� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 � 
� & � 	 

�
�B%�
;� 

�	�4�!�1�� ������5�!���ก	��3ก�	�?1*���	
&�	
�"�	��	�������&!	5�!/ก� 
LRT 

0.000.02 0.020.00 LRT 
�&�	
��	':�5�ก	�5�!�3ก�	�?1*�?1����	
&�	
�"�	��	�������&!	 �D���	�!	�������
?1��5�!���ก	���	&�	
�"�	����ก��	� =��
������&��&�	���ก	�':��	�����=
� ED��':���B�	
��� &���&�%
B!��%�/ �"&�	 5�!�� 	�5�ก	 �
5�!���ก	����ก��	� 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':�/�"':�'กB�,%�ก�� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
�
�B%�
;� 
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���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

&*�	'�"ก�������1�&*�	'�"ก�� ������&*�	'�"ก�������1�&*�	'�"ก��
�����ก=���3	���ก	����5�!ก�� 
LRT =��������&��&�	,��
���

5�ก	�#!	&*�	'�"ก��5���B�	�!��
�" 0.2 B��'( ��	���������&*�	
'�"ก�� 12.18 �!	��	� 

�����&*�	'�"ก�� 
0.0012.18 

�����&*�	'�"ก�� 
12.18 

�1����	ก LRT 
�&�	
��	':�����"B!��
��
�����1�&*�	'�"ก��5�!/ก�ก	���	�1�/���'�"�7
4�� ?1��':����ก'�"ก��5�ก	����%� ก����!	� 
/�"'�"ก��ก	���	�����1� C0 �����*� ������
5�Y	�"��D��5�;<!31��%!�#�� LRT �D�
�&�	

��	':�����"B!��#!	���
':�;<!&*�	'�"ก�������1�
&*�	'�"ก�������ก=���3	���ก	������	��� 1 
����� =��ก	�#!	&*�	'�"ก�����ก��	�':�ก	�
#!	&*�	'�"ก��B	
�������ก	�31��%!� /�"������

�ก	�&��&�	,��
���
5�ก	�#!	&*�	'�"ก��&��*�
��*5���B�	�!���" 0.2 B��'( #������� 12.18 
�!	��	� ED����B�	���ก��	�':���B�	����ก����� 
NYK ���กกA��	ก LRT 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':� ED��':�ก	�#!	&*�	'�"ก�����

B	
�������ก	�31��%!� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
 �A � �� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 � 
� & � 	 

�
�B%�
;� 

�	�4�!�1��  0.000.004   0.0040.012 

�!	���*�1�� ������5�!���ก	�?1*���� LRT 5�ก	�
����3���?��� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

 0.00 
 0.00 
 (0.00) 
 0.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

 0.00 
 0.11 
 (0.00) 
 0.11 

������5�!���ก	�?1*������	��� 4,565 B	�	�
B�
�	ก LRT ?1��':�?1*��������3���?��� ED����

�����<� @ ?1*�������?�ก�3��B� Zone 13G /B�
'`��%���4�!
�ก	�'���'�%�?1*�������ก��	�?1��
5 �! � �� ก 	 � & �� � �� � &! 	  ED� � � 	 
 	 � 3 � �! 	 �
;�B��/��5�!/ก�������4�!���	�&%!
&�	
1��
 �� � � ก� �  �� � � � �% � / � " &� 	 � �� ก 	 � � � �
�3���?������B!����	�5�!ก�� LRT =����))	

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	 ':��1����	ก������
�&�	

��	':�B!��5�!?1*�������ก��	�5�ก	���	���
,%�ก��?1��5�!4�!���;�B��/�����
	กก��	 
�� 
��* �� ���� �
� ก	 ��� 	 �&� 	 � �� ก	 � ���
�
	"�
 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
 �A � �� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 � 
� & � 	 




  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 
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���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

ก	�5�!���ก	�?1*�������ก��	�
��	�%��))	 1 '( 
���
B�* �/B�������  20 
�3%�	�� 2556 3D�  19 

�3%�	�� 2557 =��
���B�	&�	���ก	�?1*����
���ก��	���	ก�� 273,900 �	�B���1�� ��1� 60 
�	�B��B	�	�
B�B���1�� ED��':���B�	���B��	
ก��	��B�	��� LRT ���กกA��	ก�%&&��1����	����
ก	�5�!���ก	�?1*���� 

�
�B%�
;� 

 



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 
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11.1.3 ����� -��.��	����-�
��* #$�ก% ('-��.��	����-�
��*() ('�"ก��,%�ก��5�!��	�����	��
���?��/�"����
	ก����!	�) 

 ������/�"�
��B���1���%���@
�ก��
ก	����
ก����	��� 4 ��	� 4�!/ก� �	��?��ก�� ��1���%���@ �	��	�?A)7�� ��1���%���@ �	��	�?�
?�ก	)��� ��1���%���@ /�" 
�	�,�	���B� ��1���%���@ ��ก�	ก��* &���&�����1���%���@ED��':�;<!31��%!�5�)�#�����������':�;<!31��%!�5�)�#���
��B���1���%���@ =��31��%!��
��B���1���%���@��
ก��5��������
�!���" 100.00 #���%����"������	�"/�!� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

&�	��	��	� ��������	?1* ���� ��	��ก�	��	ก
�
��B���1���%���@ 

 1.140.97  0.970.49 ��������	?1*������	��� 253.39 B	�	�
B� ��
��*� 15 �	&	��%��%
?����	����� �	ก�
��B�
��1���%���@ ?1��5�!':���	��ก�	�5�)�#��
������ =��
��	�%��))	 3 '( ���
B�*�/B������� 1 

�	�� 2554 3D� 31 
��	&
 2557 ��B�	&�	
��	?1*�������ก��	���	ก�� 81,052.80 �	�B��
�1�� ��1� 320 �	�B��B	�	�
B�B���1�� ED��
':���B�	����	
	�3����&���4�!ก����B�	&�	
��	#��?1*�����1�����	&	�����ก�� 

�	�ก	���	?1*������	��ก�	����ก��	�ก��#D*�
B	
&�	
��	 ':�  ?1� ��� 	���&�	

�"��ก5�!ก���<ก&!	5�ก	�B��B��,%�ก��ก��
������ 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
 �A � �� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 � 
� & � 	 

�
�B%�
;� /�"
���B�	&�	��	����	
	�3
����&���4�!ก����B�	&�	��	#��?1*�����1��
���	&	�����ก�� 



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

 

������� 2 � 11 ��!	 9 
 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

&�	5�!��	� �
��B���1���%���@��	�&�	5�!��	�
�� � �ก� 	 � / � "&� 	�*� 	 ' �"' 	 
��	����?1*�����	&	���	��ก�	���*� 
19 4'ก��� /�!��D����กกA��	ก
������ =��?1*�������ก��	�':�?1*����
�!���%����������E1*��	ก��B��%&&�
�1��?1��5�!':���	��ก�	�5�)�#��
������/��?1*���������	��<���
�	ก
�
��B���1���%���@ 

 0.000.03  0.030.00 � 
 �� B� � �1 � ��% � � � @ �� 	 � �� �� 	 �  �� � &� 	
����ก�	� /�"&�	�*�	'�"'	 ��	����?1*����
�	&	���	��ก�	���*� 19 5�!ก����B��%&&��	&	�
�%�4'ก��� /�!��D�
	���กกA��	ก������B	

��	�����������	����� =��&�	��@�	ก�������
?1*�������':�ก��
���,�a#�������� ��*���* ������4�!
�� 	 �"&1�  ���&� 	 5�!�� 	��� ��ก� 	�/ �"&� 	
�*�	'�"'	���ก��	�/�!���* ���	���5��1��
ก�กb	&
 2555 /�"'`��%�����B��%&&��	&	�
�%�4�!���5�/�!����*
	���กกA��	ก������
=��B��/�!� 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
 �A � �� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 � 
� & � 	 

�
�B%�
;� 



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 
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11.1.4 ����� �
-��� �ก>�C� ,��%= ����� �D��=
�- #$�ก% ('�
-���() ('�"ก��,%�ก��5�!���ก	�#����6	�5�'�"�7/�"�"���	�'�"�7) 

 ������/�"��&�� (��
�1�� ������ ��&��-4�� ��''89� ��	ก��) 
�ก��
ก	����
ก����	��� 3 ��	� 4�!/ก� �	��?��ก�� ��1���%���@ �	��	�?A)7�� ��1���%���@ /�" 
�	��	�?�
?�ก	)��� ��1���%���@  ��ก�	ก��* &���&�����1���%���@ED��':�;<!31��%!�5�)�#�����������':�;<!31��%!�5�)�#����&�� =��31��%!���&����*��	�B��/�"�	��!�
5��������
�!���" 100.00 #���%����"������	�"/�!�  

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

�<ก���*�1�� � ก��ก	����ก����#!��
ก�� 

������#	��1�5�!/ก���&�� �ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1�
/�!� 
&���1� 

2.551.61 
 0.000.00 

(0.941.61) 
1.610.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1�
/�!� 
&���1� 

1.610.00 
 0.000.00 

(1.610.00) 
0.000.00 

 

5��1��
ก�	&
 '( 2550 ������E1*��1��	ก�<� 
(Tug Boat) #�	� 14 B�� ��	��� 1 ��	 ?1��5�!
��	����5�!/ก��1�#�������&!	���#!	
	������	
������  B��
	 �������A���	������4
�
�&�	

��	�	)5�ก	�5�!���ก	����ก��	� �������D�#	�
�1����ก��	�5�!ก����&��ED� �':����������
5�!���ก	��1���	����/�"�1��	ก�<�=��B�� =��
������4�!��	��))	E1*�#	��1���	���ก��	�
1��
������ 17 
ก�	&
 2551 5��	&	 4.50 �!	�
�	� =����&��;�����	�"':��	��1�� (���
B!�?�!�
��ก��*�) �1���" 97,500 �	� ':�
�"�"��	 60 �1�� B�*�/B��1��ก�กb	&
 
2551 3D� 
�3%�	�� 2556 ��
':������*���*� 
5.85 �!	��	� =����&��4�!��	�"�	&	&�	�1�
��	���ก��	��A�ก��	ก�	�����&��3!����* �
��	���/�!�5��1��
�3%�	�� 2555 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':� ��ก��*� �	&	#	��1���	
���ก��	�':��	&	����<�ก��	
<�&�	�	���)�� 
@ ��������	��))	E1*�#	�ED����	ก�� 3.06 
�!	��	� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
�
�B%�
;�/�"
��	&	����
	"�
 



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 
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���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

�<ก���*�1�� ���������กกA�&�	�	,	�@<'=6&
�	ก��&�� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.150.22 
0.130.10 

(0.060.32) 
0.220.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.220.00 
0.100.06 

(0.320.06) 
0.00 

 � � & � � ' � " ก � � ,% � ก� � # � �� � � 	 �  �1 �
6	�5�'�"�7 ��
3D�ก	�5�!���ก	��1��	ก�<� 
(Tug Boat)  ED��5��	�������	 ��&���"��	
�1�
	#�5�!���ก	��	,	�@<'=6&'�"6�4KKh	
/�"'�"'	�	ก������ =����������	�"&�	
�	,	�@<'=6&5�!ก��ก	���	�1�/���'�"�74��
4'ก��� /�!��D�
	���กกA��	ก��&��5���B�	
B	
��������������"B!����	���5�!ก��ก	���	�1�
/���'�"�74�� ED��ก	����กกA�5���B�	B	

�������ก��	�':�ก	����กกA�ก��;<!5�!���ก	��	�
�1��G �!�����ก�� 

�	�ก	����ก��	�
���ก�@"':��	�ก	�
,%�ก��'กB�#�������� ED����B�	���กกA�&�	
�	,	�@<'=6&':���B�	B	
�������������
��	�5�!ก��ก	���	�1�/���'�"�74��/�"
':���B�	������กกA�ก��;<!5�!���ก	��	�
�1��G ����4' 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	ก	����กกA�&�	�	,	�@<'=6&
���ก��	�':��	�ก	�����
�B%�
;� 

 
  



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 
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11.1.5 ����� ����.�� ���=�ก0..�3� (E��,��%=) #$�ก% ('����.��() ('�"ก��,%�ก����	#!	/�"��	���	��%�	) 

 ������/�"���B�	
�ก��
ก	����
ก����	��� 2 ��	� 4�!/ก� �	��?��ก�� ��1���%���@ /�"�	�?�7��? ��1���%���@  ��ก�	ก��* &���&�����1���%���@ED��':�;<!31��%!�5�)�#��
���������':�;<!31��%!�5�)�#�����B�	 =��31��%!����B�	��*��	�B��/�"�	��!�
5���������!���" 67.33 #���%����"������	�"/�!� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

�!	���*�1�� ������E1*����&!	�	ก���B�	?1��':�
#��#��)
��5�!�<ก&!	 5�����
�7ก	�'(5�
� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

 0.000.07 
0.070.02 

 (0.000.09) 
0.070.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.070.00 
0.020.00 

 (0.090.00) 
0.000.00 

5�����'�	�'( 2554 ������E1*����&!	�	ก���B�	
?1��':�#��#��)
��5�!�<ก&!	5������7ก	�'(
5�
� �1����	ก���B�	'�"ก��,%�ก����	#!	/�"
��	���	��%�	���=��i?	" ED��������E1*����&!	
���ก��	�5��	&	/�"�1���4#����ก��ก��������
B�	#	�5�!ก���<ก&!	�	��1��G  ���	�4�กAB	
 
������4�!��	�"&�	���&!	���ก��	�/�!���*���	��� 

�	�ก	����ก��	�
���ก�@"':��	�ก	�
������%�,%�ก��'กB� ED� �������
�&�	

��	':�����"B!��E1*�#��#��)?1��#��&%@
�<ก&!	5������7ก	�'(5�
� /�"?1����ก�	
&�	
��
?��,������B��ก�� =���	&	E1*�/�"
�1���4#���������4�!����	
	�3����&���
4�!ก���<ก&!	�	��1��G ���E1*��	ก���B�	 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
 �A � �� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 � 
� & � 	 

�
�B%� 
; � 
� � 	 &	 /� "�1� ��4# ���
�
	"�
 

 
  



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 
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11.1.6 �����F�ก�= �	����-�
��* ('�����F�ก�=() 

 �	��?��ก��':�ก��
ก	� ;<!����	� /�";<!31��%!�5�)�#�������� =��31��%!�������5���������!���" 23.36 #���%����"������	�"/�!� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

���5�!ก<!�1
�"�"��*�/ก�ก��
ก	� ������5�!�	��?��ก��ก<!�1
��� �ก
	 
?��
#D*� 
4�!���&1� 
&���1� 

4.10 
0.00 

 (4.10) 
0.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
4�!���&1� 
&���1� 

0.00 
0.00 

 (0.00) 
0.00 

 

�1����	ก������
��6	?&��������ก��������4
�
��	':�B!��5�! @ #@"��*� /�"�	��?��ก��
�
&�	
B!��ก	�5�!��� �����*� ?1��':�ก	�����	�
�6	?&����5�!ก��'�"=�����<��%� 5������1��
B%�	&
 '( 2553 �������D�5�!�	��?��ก��ก<!�1

��� =��&����B�	��ก��*��!���" 8.00 B��'( ED��
':���B�	��ก��*�����<�ก��	��B�	��ก��*����
V	ก5�B�	� @ #@"��*�  ���	�4�กAB	
 ������
4�!�����	�"&1����5�!ก<!�1
�"�"��*����ก��	��	ก
�	��?��ก��/�!���*���	���?�!�
��ก��*����5�
�1��?j�6	&
 2554 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':� /�"
�ก	�&����B�	��ก��*�
5���B�	�!���" 8.00 B��'( ED��':���B�	
��ก��*�����<�ก��	��B�	��ก��*����V	ก
'�"��	 12 �1�� @ #@"��*� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
 �A � �� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 � 
� & � 	 

�
�B%�
;� 
�ก	�&����B�	��ก��*����
�
	"�
 

��ก��*�����	ก���5�!ก<!�"�"
��*�/ก�ก��
ก	� 

 0.12 0.00 

�!	���*�1�� ������E1*��3��B����������%&&��	ก
�	��?��ก�� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

2.600.20 
0.000.00 

 (2.400.20) 
0.200.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.200.00 
0.000.00 

 (0.200.00) 
0.000.00 

 

5�����B!�'( 2553 ������E1*��3��B���������
�%&&��6	?��?�!�
5�!�	�ED��
��	�%ก	�5�!�	�

	/�!�'�"
	@ 6 '( 
	�	ก�	��?��ก��?1��
5�!':��3��B�'�"��	B�	/����#��;<!����	�#��
������ �1����	ก�3��B�'�"��	B�	/����#��
;<!����	�&����
���
���<�ก��&�	
��	�%�����	�
����&��*� /�"4
���<�5��6	?���?�!�
5�!�	�4�!�� 

�	�ก	����ก��	�ก��#D*�B	
&�	
��	':� 
�1����	ก�3��B�&����
#����������	�%�
����	�����&��*� /�"4
���<�5��6	?���
?�!�
5�!�	�4�!�� ��	5�!ก��&�	5�!��	�5�
ก	�E��
/E
����&��*� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	ก	���	�	�ก	����ก��	�
�&�	
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���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

��	5�!ก��&�	5�!��	�5�ก	�E��
/E
��<�����&��*�
/�"ก��&�	
4
��"��ก5�ก	�'k���B��	� 
�������D���	��))	E1*��3��B��	ก�	��?��ก��
5��	&	 5.55 �!	��	� /�"��	��))	#	�
�3��B�#��������5�!/ก��	��?��ก��5��	&	 
0.75 �!	��	� =����*����VW	�Bก����	�	&	 
0.75 �!	��	� ����������"4�!���
	��กก���	&	 
5.55 �!	��	� ���������B!����	��	��?��ก�� 
':�����%�,���	ก�� 4.80 �!	��	� ?1��5�!
��������	ก	�;�����	�"':��	��1�� �1���" 
0.20 �!	��	� =��������4�!;�����	�"&�	���
�3��B�����%��!	�5�!ก���	��?��ก�������!��
/�!�5��1��
ก�	&
 2555 

�
�B%�
;� /�"
��	&	/�"�1���4#���
�
	"�
 

�!	���*�1�� � ����������	��	ก
�%&&����ก����#!��ก�� 

�	��?��ก����	�����	����/��
������5�ก	�B��B��,%�ก�� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.060.04 
1.460.48 

 (1.480.52) 
0.040.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.040.00 
0.480.11 

 (0.520.11) 
0.00 

5�ก	���	���,%�ก��#����������*� ������
�ก	�
B��B��,%�ก��ก��&<�&!	���	�B���1���  �	��?��ก��
ED��':�;<!����	�/�"��D��5��%&�	ก����ก#��
������ �D�4�!��	�����	����/��������5�ก	�
B��B��,%�ก��4'ก��� 

�	�ก	�����������	����ก��	�ก��#D*�
B	
&�	
��	':� �1����	ก5��	�&��*�
������B!��
�ก	�B��B��,%�ก��ก��&<�&!	 =��
;<!����	�4�!��	�����	����/��������ก���
5�#@"��*�  
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
�
�B%�
;� /�"':�'�"=����B�������� 
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���� ��	ก�� (
�	��) 

 

������� 2 � 11 ��!	 15 
 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

&*�	'�"ก�����ก<!�1
 �	��?��ก��&*�	'�"ก�����ก<!�1

�	ก�3	���ก	����5�!ก�������� 

�����&*�	'�"ก�� 
1,005.001,385.00 

�����&*�	'�"ก�� 
1,385.00 

������
����������1����	�'�"6�ก���3	���
ก	���� 2 /��� ED��������
�&�	
��	':�����"B!��
5�!���ก<!���ก��	�?1����B3%'�"��&����/BกB�	�ก��
4' =�������ก<!����	��?��ก��#!	&*�	'�"ก��
5�!ก�������� @ ������ 31 ,���	&
 2555 /�" 
30 
�3%�	�� 2556,���	&
 2554 
���	���
��*���*� 15 ����� 4�!/ก� �����ก<!�"�"��*� ��	��� 
6 ����� �����ก<!�"�"�	���	��� 3 ����� /�"
�����1�&*�	'�"ก����	��� 6 ����� ��*���* 5�'( 
2555 ������4�!��	�"&1����ก<!�1
�"�"�	�
��	��� 1 ����� /�"ก<!�1
���ก<!�"�"�	��	ก
�3	���ก	����?��
B�
��ก 1 ����� �����*� @ 
������ 31 ,���	&
 2555 ���������1������	�
�?��ก��#!	&*�	'�"ก��5�!ก��������
���	���
��*���*� 15 ����� ก	�#!	&*�	'�"ก�����������1��
���ก��	�':�ก	�#!	&*�	'�"ก�����
/�"':�ก	�
&*�	'�"ก����ก��1��	ก���ก'�"ก���1��G ED��
':�4'B	
�1���4#���ก�	���=���3	���ก	���� 
/�"������4
�
�ก	���	�&�	B��/��ก	�#!	&*�	
'�"ก�����ก��	�/B����	�5� 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':�5�ก	�#����ก	�������%�
���������1���	ก�3	���ก	����?1��5�!5�
ก	���	���,%�ก��#��������  ��ก��*� ������
���4
�
�ก	���	�&�	B��/��5�G 5�ก	�
#!	&*�	'�"ก�����ก��	� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
�
�B%�
;� /�"':�'�"=����B�������� 
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11.1.7 ���-�
F��F=ก�2#�= �	����-�
��* ('���-�
F��F=ก�2#�=() (�%������ ���-�
��.�) 

 �	��	�?�
?�ก	)���':�ก��
ก	� ;<!����	� /�";<!31��%!�#�������� =��31��%!�������5���������!���" 2.32 #���%����"������	�"/�!� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

�!	���*�1�� � ����������	��	ก
�%&&����ก����#!��ก�� 

�	 �� 	 � ?�
?� ก	 ) ����� 	 �� �
��	����/��������5�ก	�B��B��
,%�ก�� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.000.02 
0.050.19 

 (0.030.21) 
0.020.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.020.00 
0.190.03 

 (0.210.03) 
0.000.00 

5�ก	���	���,%�ก��#����������*� ������
�ก	�
B� � B� � ,% � ก� � ก� � &<� &! 	 � �� 	 � B� �  �1� � �  
�	��	�?�
?�ก	)���ED��':�;<!����	�/�"��D��
5��%&�	ก����ก#�������� �D�4�!��	�����	����
/��������5�ก	�B��B��,%�ก��4'ก��� 

�	�ก	�����������	����ก��	�ก��#D*�
B	
&�	
��	':� �1����	ก5��	�&��*�
������B!��
�ก	�B��B��,%�ก��ก��&<�&!	 =��
;<!����	�4�!��	�����	����/��������ก���
5�#@"��*�   
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
�
�B%�
;� /�"':�'�"=����B�������� 

&*�	'�"ก�����ก<!�1
 �	��	�?�
?�ก	)��� &*�	'�"ก��
���ก<!�1
�	ก�3	���ก	����5�!ก��
������ 

�����&*�	'�"ก�� 
835.001,385.00 

�����&*�	'�"ก�� 
1,385.00 

������
����������1����	�'�"6�ก���3	���
ก	���� 2 /��� ED��������
�&�	
��	':�����"B!��
5�!���ก<!���ก��	�?1����B3%'�"��&����/BกB�	�ก��
4' =�������ก<!����	��	�?�
?�ก	)���#!	&*�	
'�"ก��5�!ก�������� @ ������ 31 ,���	&
 2555 
/�" 30 
�3%�	�� 2556,���	&
 2554 
�
��	�����*���*� 13 15 ����� 4�!/ก� �����ก<!�"�"
��*� ��	��� 5 6 ����� �����ก<!�"�"�	���	��� 
3 ����� /�"�����1�&*�	'�"ก����	��� 5 6 
�������*���*  5�'( 2555 ������4�!��	�"&1����

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':�5�ก	�#����ก	�������%�
���������1���	ก�3	���ก	����?1��5�!5�
ก	���	���,%�ก��#�������� ��ก��*� ������
���4
�
�ก	���	�&�	B��/��5�G 5�ก	�
#!	&*�	'�"ก�����ก��	� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
�
�B%�
;� /�"':�'�"=����B�������� 
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���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

ก<!�1
�"�"�	���	��� 1 ����� /�"ก<!�1
���ก<!
�"�"�	��	ก�3	���ก	����?��
B�
��ก 1 
����� ��
��*��	��	�?�
?�ก	)���4�!#!	&*�	
'�"ก�������ก<!�"�"��*�?��
��ก 2 ����� �����*� 
@ ������  31 ,���	&
 2555 ���������1����� 
�	��	�?�
?�ก	)���#!	&*�	'�"ก��5�!ก��������

���	�����*���*� 15 ����� ก	�#!	&*�	'�"ก��
���������1�����ก��	�':�ก	�#!	&*�	'�"ก�����

/ � "  ': � ก 	 � &*� 	 ' � " ก� � � � ก  � �1 � � 	 ก
���ก'�"ก���1��G ED� � ':�4'B	
�1���4#���
ก�	���=���3	���ก	���� /�"������4
�
�ก	�
��	�&�	B��/��ก	�#!	&*�	'�"ก�����ก��	�/B�
���	�5� 
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11.1.8 ���-�
�F02I�� �	����-�
��* ('���-�
�F02I��() 

�	��	�?A)7��':�ก��
ก	�/�";<!31��%!�#�������� =��31��%!�������5���������!���" 2.32 #���%����"������	�"/�!� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255430 ��;����� 2556 

&*�	'�"ก�����ก<!�1
 �	��	�?A)7�� &*�	'�"ก�����
ก<!�1
�	ก�3	���ก	����5�!ก��
������ 

�����&*�	'�"ก�� 
170.00 

�����&*�	'�"ก�� 
170.00 

������
����������1����	�'�"6�ก���3	���
ก	���� 2 /��� ED��������
�&�	
��	':�����"B!��
5�!���ก<!���ก��	�?1����B3%'�"��&����/BกB�	�ก��
4' =�������ก<!����	��	�?A)7��#!	&*�	'�"ก��
5�!ก�������� @ ������ 31 ,���	&
 2555 /�" 
30 
�3%�	�� 2556,���	&
 2554 /�"2555 
�
��	�����*��
� 2 ����� 4�!/ก� �����ก<!�"�"��*�
��	��� 1 ����� /�"�����1�&*�	'�"ก����ก
��	��� 1 �����  ก	�#!	&*�	'�"ก�������
����1�����ก��	�':�ก	�#!	&*�	'�"ก�����
/�"
':�ก	�&*�	'�"ก����ก��1��	ก���ก'�"ก��
�1��G ED� � ':�4'B	
�1���4#���ก�	���=��
�3	���ก	 ����  /� "������4
�
�ก	 ��� 	 �
&�	B��/��ก	�#!	&*�	'�"ก�����ก��	�/B����	�
5� 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':�5�ก	�#����ก	�������%�
���������1���	ก�3	���ก	����?1��5�!5�
ก	���	���,%�ก��#��������  ��ก��*� ������
���4
�
�ก	���	�&�	B��/��5�G 5�ก	�
#!	&*�	'�"ก�����ก��	� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
�
�B%�
;� /�"':�'�"=����B�������� 
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11.1.9 ���F�I=��F �	����-�
��* ('���F�I=��F() 

�	�?�7��?':�ก��
ก	�/�";<!����	�#�������� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

�!	���*�1�� � ����������	��	ก
�%&&����ก����#!��ก�� 

�	�?�7��? ��	�����	����&�	
��
��	�3��B�?1��5�!5�ก	���	����	�
#�������� /�"��	�����	����/��
������5�ก	�B��B��,%�ก�� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

 0.000.10 
 0.100.06 
 (0.000.16) 
 0.100.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.100.00 
0.060.00 

 (0.160.00) 
0.000.00 

5�'( 2554 ������
�/;�ก	�E1*��3��B�?1��5�!5�
ก	���	���,%�ก��#�������� ED���	�?�7��?4�!
��	�����	����&�	
����	�3��B�/��������ก��� 
��ก�	ก��* �	�?�7��?ED��':�;<!����	�/�"
��D� �5��%&�	ก����ก#��������4�!��	���
��	����/��������5�ก	�B��B��,%�ก��4'ก��� 
��*���*  ������4�!��	�"&1�������ก��	�/�!���* �
��	��� 

�	�ก	����ก��	�ก��#D*�B	
&�	
��	':� 
@ #@"��*� ?1��&�	
�"��ก5�ก	����
�3��B���	����ก	�5�!�	�5�ก��ก	�#��
������/�"5��	�&��*�������B!��
�ก	�
B��B��,%�ก��ก��&<�&!	 =��;<!����	�4�!��	���
��	����/��������ก���5�#@"��*� ��*���* 
������4�!��	�"&1������!��/�!� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
������%�,%�ก��'กB�ED���
�B%�
;� /�"
':�'�"=����B�������� 
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11.1.10 ������*.� #�����= ('������*.�() 

�	��
�@�B�':�ก��
ก	�/�";<!����	�#�������� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

�!	���*�1�� � ����������	��	ก
�%&&����ก����#!��ก�� 

�	��
�@�B� ��	�����	����/��
������5�ก	�B��B��,%�ก�� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.100.07 
0.191.92 

 (0.221.99) 
0.070.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.070.00 
1.920.49 

 (1.990.49) 
0.00 

5�ก	���	���,%�ก��#����������*� ������
�ก	�
B��B��,%�ก��ก��&<�&!	���	�B���1��� �	��
�@�B�
ED��':�;<!����	�/�"��D��5��%&�	ก����ก#��
������ �D�4�!��	�����	����/��������5�ก	�
B��B��,%�ก��4'ก��� 

�	�ก	�����������	����ก��	�ก��#D*�
B	
&�	
��	':� �1����	ก5��	�&��*�
������B!��
�ก	�B��B��,%�ก��ก��&<�&!	 =��
;<!����	�4�!��	�����	����/��������ก���
5�#@"��*�   
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
�
�B%�
;� /�"':�'�"=����B�������� 
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11.1.11 ���-���..= �	����-�
��* ('���-���..=() 

�	��%
�BB�':����	#���	��?��ก�� ��1���%���@ �	��	�?�
?�ก	)��� ��1���%���@ �	��	�?A)7�� ��1���%���@ /�"�	�,�	���B� ��1���%���@ ED��':�ก��
ก	� ;<!����	� 
/�";<!31��%!�#�������� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 
�
��#$�� +�,�� 

�
��-��	.�-�/�������ก�� 
�
���	0���� 

�*�ก���ก��.�
#-�� �
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 2554 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 2555 

���ก<!�1
�"�"��*��	ก�%&&����
ก����#!��ก�� 

������ก<!�1
����	ก�	��%
�BB�5�
�<'/��#��B�C���))	5�!��� ?1��
5�! ':�����%��
%�����5�ก	�
'�"ก��,%�ก�� 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

 4.00 
0.00 

 (4.00) 
0.00 

�ก
	 
?��
#D*� 
��	�"&1� 
&���1� 

0.00 
0.00 

 (0.00) 
0.00 

 

������
�&�	
B!��ก	�5�!����%�5�ก	���	���
,%�ก�� �����*� 5������1��B%�	&
 '( 2552 �D���	
ก	�ก<!�1
����"�"��*��	ก�	��%
�BB� 5���B�	
��ก��* ��!���" 3 .50 B��'(  ED� � ':���B�	
��ก��*����B��	ก��	��B�	��ก��*� ���ก<! �	ก
�3	���ก	����5�#@"��*�  ���	�4�กA�� ������
��	���	�"&1����ก<!�1
?�!�
��ก��*����ก��	�
5�! /ก� �	��%
� B B�/ �! ���* ��� 	 �� �5 � �1 ��

�	�� 2554 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*��	ก
&�	
B!��ก	�����"5�!����%�5�ก	���	���
,%�ก��#��������  =����B�	��ก��*������	�
5�!/ก��	��%
�BB�':���B�	��ก��*����B��	
ก�� 	��B�	��ก��* � ���ก<! �	ก�3	���
ก	����5�#@"��*� ��ก��*� �	��%
�BB����
4
�4�!
�ก	�ก�	���5�!��	������?��3	��
#��������
	':����ก'�"ก��5�ก	�ก<!�1
 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	�ก<!�1
����"�"��*��	ก
ก��ก	����ก����#!��ก�����ก��	�':��	�ก	�
����
�B%�
;� /�"':�'�"=����B��
������ 

��ก��*���	� 0.04 0.00 
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11.1.1112���-�
K��=
%� �	����-�
��* ('���-�
K��=
%�() 

�	��	�6�������':�;<!31��%!�#�������� ED��31��%!�5���������!���" 2.32 #���%����"������	�"/�!� ��ก�	ก��* �	��	�6����������':�?���!��#�� �	��?��ก�� ��1���%���@  
�	�,�	���B� ��1���%���@ �	��	�?A)7�� ��1���%���@ /�"�	��	�?�
?�ก	)��� ��1���%���@ ED��':�ก��
ก	� ;<!����	� /�";<!31��%!�#�������� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 

�
��#$�� +�,�� 
�
��-��	.�-�/�������ก�� 

�
���	0���� 
�*�ก���ก��.�
#-�� 

�
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 

25542555 

�
% 1�2�� 6 �%���
-�3�-�% 


���� 31 5�
��� 
255530 ��;����� 2556 

&*�	'�"ก�����ก<!�1
 �	��	�6�������  &*�	'�"ก�����
ก<!�1
�	ก�3	���ก	����5�!ก��
������ 

�����&*�	'�"ก�� 
170.00 

�����&*�	'�"ก�� 
170.00 

������
����������1����	�'�"6�ก���3	���
ก	���� 2 /��� ED��������
�&�	
��	':�����"B!��
5�!���ก<!���ก��	�?1����B3%'�"��&����/BกB�	�ก��
4' =�������ก<!����	��	�6�������#!	&*�	'�"ก��
5�!ก�������� @ ������ 31 ,���	&
 2555 /�" 
30 
�3%�	�� 2556,���	&
 2554 /�" 2555 
�
��	�����*��
� 2 ����� 4�!/ก� �����ก<!�"�"��*�
��	��� 1 ����� /�"�����1�&*�	'�"ก����ก
��	��� 1 �����  ก	�#!	&*�	'�"ก�������
����1�����ก��	�':�ก	�#!	&*�	'�"ก�����
/�"
':�ก	�&*�	'�"ก����ก��1��	ก���ก'�"ก��
�1��G ED��':�4'B	
�1���4#���ก�	���=���3	���
ก	���� /�"������4
�
�ก	���	�&�	B��/��
ก	�#!	&*�	'�"ก�����ก��	�/B����	�5� 

�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�B	

&�	
��	':�5�ก	�#����ก	�������%�
���������1���	ก�3	���ก	����?1��5�!5�
ก	���	���,%�ก��#��������  ��ก��*� ������
���4
�
�ก	���	�&�	B��/��5�G 5�ก	�
#!	&*�	'�"ก�����ก��	� 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
�A���	�	�ก	����ก��	�':��	�ก	����
�
�B%�
;� /�"':�'�"=����B�������� 

 

  



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

 

������� 2 � 11 ��!	 23 
 

11.1.12 ����� F��=. %��
�� ����.= ,��%= �D��=
�-�D- #$�ก% ('PDS() ('�"ก��,%�ก��5�!���ก	�����	����ก	��	�,%�ก��ก����ก���!	��3	�����ก	���	���	��*�	
���1*�?���/�"/กl�) 

������/�" PDS 
�ก��
ก	����
ก����	��� 1 ��	� &1� �	�?�7��? ��1���%���@ ��ก�	ก��* &���&�����1���%���@ED��':�;<!31��%!�5�)�#�����������':�;<!31��%!�5�)�#�� PDS 
=��31��%!� PDS ��
ก��5���������!���" 40.00 #���%����"������	�"/�!� 

���ก�� �ก�*����ก�� 

���%������ก�� (�������) 
�
��#$�� +�,�� 

�
��-��	.�-�/�������ก�� 
�
���	0���� 

�*�ก���ก��.�
#-�� �
% 1�2��-�3�-�% 

���� 31 5�
��� 2555 

�
% 6 �%���-�3�-�% 

���� 30 ��;����� 

2556 

&�	���ก	���	� ������5�!���ก	�?1*�����	ก PDS  0.00 
 

 1.44 
 

������5�!���ก	�?1*����#�	� 13.1 4�� (20,960 
B	�	�
B�) �	ก PDS ?1��5�!':�?1*����
5�!���ก	�&������&!	/ก��<ก&!	 =��
��	�%��))	 
3 '( ���
B�*�/B������� 1 
ก�	&
 2556 3D������� 31 
,���	&
 2558 /�"
����,�����"B���	�%4�!��ก 3 
'(  �� B � 	 &� 	 � �� ก 	 � ?1* ���� �� �ก �� 	 �  �� 	 ก� � 
240,000 �	�B���1�� (i���� 11.45 �	�B��
B	�	�
B�B���1��) ED��':���B�	���B��	ก��	
?1*�����1��5�����@5ก�!&���ก�� 

�	�ก	����ก��	�ก��#D*�B	
&�	
��	':�
/�"':�ก	�������%�,%�ก��'กB�#��
������ 
&@"ก��
ก	�B������?��	�@	/�!�
 �A � �� 	 � 	 � ก 	 � �� � ก �� 	 � 
� & � 	 

�
�B%�
;�/�"
���B�	&�	���ก	����B��	
ก��	?1*�����1��5�����@5ก�!&���ก�� 

  



  ������ �	
�� ����
���� ��	ก�� (
�	��) 

 

������� 2 � 11 ��!	 24 
 

11.2 ��.�ก��	����3�.��ก������.�ก���$����ก����	
���ก� 

5����B���;�	�
	 ������
��6	?':���������	ก�� �������D����4
�
�ก	�ก�	���#!����&��ก����ก��ก	���	�	�ก	�
�"���	�ก�� /�"4
�
�&@"ก��
ก	�B��������	��!	���?��	�@	/�"5�!&�	
�A�ก����ก��ก	���	�	�ก	��"���	�ก�����
ก��#D*�  ���	�4�กAB	
 6	������	ก���������4�!
�ก	�ก�	���
	B�ก	�/�"#�*�B��ก	���%
�B�ก	���	�	�ก	��"���	�ก��/�!� 
ก	���	�	�ก	��"���	�ก��ก���%&&�����	�
�&�	
#��/�!��"4�!���ก	�?��	�@	/�"5�!&�	
�A�ก����ก��&�	
�
	"�

#��ก	���	�	�ก	����ก��	��	ก&@"ก��
ก	�B������=��&�	�D�3D�;�'�"=����#��������':���	&�)  5�ก�@����
&@"ก��
ก	�B������4
�
�&�	
��	�	)5�ก	�?��	�@	�	�ก	��"���	�ก�� �������"5�!;<!������	)����"��1�;<!���
��)��#��������':�;<!5�!&�	
�A�ก����ก���	�ก	��"���	�ก�����ก��	� ?1����	4'5�!5�ก	�'�"ก��&�	
�A���1�ก	�
B�����5�#��&@"ก��
ก	�B������ /�"/��1� &@"ก��
ก	������� /�"/��1� ;<!31��%!� /�!�/B�ก�@�  ��	����ก	���%
�B�
ก	���	�	�ก	��"���	�ก����*� ;<!����	�
�&�	
#��/�!��	�;�'�"=������1�
�����4�!���5�ก	���	�	�ก	��"4
�
����,���ก
����5�ก	���%
�B�ก	���	�	�ก	��"���	�ก�����ก��	�  ��*���* �������"'8�;��	�ก	��"���	�ก�����ก��#D*�4�!5��
	��B%
'�"ก����ก	�������4�!���ก	�B�������	ก;<!�����)��#�������� �	��	�'�"��	'( /�"/��/����	�ก	�#!�
<�
'�"��	'(#�������� (/�� 56-1) 

11.3 �>����	���,�
>���ก���$����ก����	
���ก�O�����. 

�=��	�5�ก	���	�	�ก	��"���	�ก�� 

1) ก��
ก	�/�";<!����	�#�������������	�	��	�ก	�
�����4�!���#��B���1��%&&����ก����#!��/�"/�!�5�!
��������	� ?1��5�!������
�#!�
<���	����5�!'�"=����6	�5�5�ก	���	���ก	�B	
#!�ก�	���ก����ก��ก	���	�	�ก	����
ก����=��ก�� 

2) ���ก�����ก	���	�	�ก	����ก����=��ก������	�ก��5�!ก��&�	
#��/�!��	�;�'�"=���� 
3) 5�ก�@������	':�B!����	�	�ก	����ก����=��ก�� �	�ก	����ก����=��ก���%ก�	�ก	�#��������B!����	���/�"#�

��%
�B�ก	�#!	��	�	�ก	����ก����=��ก�����ก��	�B��&@"ก��
ก	������� ��1����'�"�%
;<!31��%!� (/�!�/B�ก�@�) �ก�!�
�	�ก	����
�#!�Bก���	�ก	�&!	���
��1���4#�	�ก	�&!	=������4' ED��4�!�����%
�B�5����กก	��	ก&@"ก��
ก	�������5�!
�	
	�3��	4�! 

4) 'k���B�B	
#�*�B��ก	���	���ก	�#��������
1��
��	�ก	����ก����=��ก�� /�"'k���B�B	
���กก@p����
��	��ก�	� ก�B. /�"B�	����ก���?��ก�	��� 

5) ก�	����	&	/�"�1���4##���	�ก	����ก����=��ก���
1����	�	�ก	�ก���%&&�6	���ก (Armts length 
basis) ED��B!��':�,��
 �
�B%�
;� /�"ก��5�!ก��'�"=�����<��%�/ก������� ก�@����4
�
��	&	���ก��	� �������"
'���������	&	���&!	��1����ก	�ก���	&	6	���ก 6	�5B!�1���4#����
1����1�&�!	�&�D�ก�� 

6) ;<!
�����4�!���ก��ก	���	�	�ก	����ก����=��ก�� 4
��	
	�3��%
�B���1���ก������
B�5��1������ก��	� 
7) 5�ก	�?��	�@	ก	���	�	�ก	����ก����=��ก�� �������	�/B��B�*�;<!'�"
������"?1����	ก	�'�"
��/�"

'���������	&	��	�����	�ก	����ก����=��ก�������	&�) ��*���* ?1��5�!
���5���	�	�ก	����ก����=��ก�����ก��	� �
�B%�
;�
/�"':�4'?1��'�"=�����<��%�#�������� 
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/��=�!
ก	���	�	�ก	��"���	�ก��ก���%&&�����	�
�&�	
#��/�!��	�;�'�"=���� 
/
!��	�������"
��=��	�5�ก	����ก�����ก	���	�	�ก	����ก����=��ก�� �������	��"���&�
�ก	���	�	�ก	��"���	�

ก��ก��ก��ก	�/�"/��1��%&&�����	�
�&�	
#��/�!����	�B���1���5���	&B �1����	ก�	�ก	��"���	�ก�����ก��#D*�':�
�	�ก	����ก��#D*�B	
&�	
��	':�/�"':�'�"=����B�������� =���	
	�3��%'/��=�!
ก	���	�	�ก	��"���	�ก��4�!�����* 

1) �	�ก	�,%�ก��'กB�: 4�!/ก� ก	����กกA�&�	�	,	�@<'=6&  /�"ก	�5�!���ก	��3��	&�	
�"�	�?1*�����	����
���&!	 �	�ก	����ก��	�':�4'B	
��ก�@",%�ก��'กB�#��������=��
���B�	ก	����กกA�����
	"�
 �����*� ������&	���	
5���	&B �	�ก	�'�"6���*�"���&�ก��#D*����	�B���1��� 

2) �	�ก	�������%�,%�ก��'กB�: 4�!/ก� ก	���	?1*������	��ก�	� �	�ก	����ก��	�ก��#D*�B	
&�	
��	':�?1��
������%�ก	�'�"ก��,%�ก��#��������/�"
���B�	&�	��	����
	"�
 ���	�4�กAB	
 ������4�!��	ก	�E1*��!���%���*� 19 
�	&	��%��%
?����	������	ก��B��%&&��1��?1��5�!':���	��ก�	�5�)�#��������/��?1*���������	��<���
 ED���!���%����ก��	�
':�ก	�31�ก��
���,�a���
ก���"���	�������/�"�
��B���1���%���@ =��������/�"�
��B���1���%���@#!	E1*�/�"31�
ก��
���,�a5�?1*������	��� 813.91 B	�	�
B� /�" 253.69 B	�	�
B� B	
��	��� ��1�&��':���������!���" 76.24 /�" 
23.76 B	
��	��� /�"4�!
�ก	�������	�����?1*����':���������!��/�!� '̀��%����!���%����ก��	���<��"���	�ก	�Bก/B��
�3	���� �����*� �������D�&	���	'�"
	@����4B�
	� 4 '( 2556 ':�B!�4' �"4
�'�	กb�	�ก	���	?1*������	��ก�	��	ก
�
��B���1���%���@��กB��4' ��*���*��	�����	�ก	�&�	5�!��	�����ก�	� ������&	���	�"4
�ก��#D*���ก �1����	ก '̀��%��� ��B�
�%&&��	&	��%�4�!���5�/�!����*?1�����กกA�&�	5�!��	�����ก�	����ก��	�
	���������=��B��/�!� ��	�����	�ก	����กกA�
&�	���ก	���	�������?��ก�	�4'��	�	���� LRT ':��	�ก	����ก��#D*�B	
&�	
��	':�?1��5�! LRT �	
	�3��	����	�4�!
���	�
�'�"���,�6	? �����*� ������&	���	�	�ก	���*�"���&�ก��#D*����	�B���1��� ��	�����	�ก	�5�!���ก	�?1*����#�� LRT 
/�" PDS ':��	�ก	����ก��#D*�B	
&�	
��	':�?1��������%�ก	���	���,%�ก��#�������� 

3) �	�ก	�ก����ก��������?����1����ก	�: ':��	�ก	�ก����ก��������?����1����ก	������������	ก���%&&�����	�
�
&�	
#��/�!�':�&��*�&�	�B	
&�	
��	':� B�����	����4�!/ก� ก	�#	��1�5�!/ก���&�� /�"ก	�E1*��3��B����������%&&�
�	ก�	��?��ก�� ':�B!� �	�ก	����ก��	�':��	�ก	����ก��#D*�5����B/�"ก��#D*�B	
&�	
��	':�5�#@"��*� ED��������
&	���	5���	&B�	�ก	��������กB�����	�4
���	�"ก��#D*���กก��	��	�ก��#D*�B	
&�	
��	':� ���	�4�กA�� ��	�����	�ก	�
ก����ก��������?����1����ก	�'�"6��1��G �	�ก��#D*�B	
&�	
��	':� 

4) �	�ก	������1�5�!&�	
������1��	�ก	����: 

 4.1) �	�ก	����&�	
������1��	�ก	���� 4�!/ก� ก	�ก<!�1
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12. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

1) สรุปรายงานการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ง
ตรวจสอบโดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 บริษัท สํานักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จํากัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท โดยถูกต้องตามควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 ว่าบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสําหรับปี 2552 ใหม่ เพื่อให้สะท้อนถึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า ซึ่งผู้สอบบัญชีเห็นว่ารายการปรับปรุงเพื่อจัดทํางบการเงิน
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้นําไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแล้ว โดยมาตรฐานการบัญชฉีบับนี้กําหนดให้
กิจการรับรู้จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ซึ่งในอดีตบริษัทรับรู้ค่าใชจ้่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานตามคา่เช่าท่ีจะตอ้งจา่ยตามสัญญาในแต่ละปี 
 บริษัทเลือกที่จะนํามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยถือปฏิบัติในปี
ปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทรับรู้ค่าเช่าดําเนินงานตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ามาโดยตลอด จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบดุล ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีบัญชส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้  
     

รายการ 
ผลกระทบ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
งบดุล  
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 63.01 
กําไรสะสม – ยังไม่ได้จัดสรรลดลง (63.01) 
งบก าไรขาดทุน  
ต้นทุนค่าบริการเพ่ิมขึ้น 11.20 
กําไรสุทธิลดลง (11.20) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาทต่อหุ้น) (3.86) 

 
2) สรุปรายงานการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ง
ตรวจสอบโดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 บริษัท สํานักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จํากัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท โดยถูกต้องตามควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ว่าในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและ
มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชพีบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน โดยการปฎิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีใหม่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน  กําหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับ
พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมิน
และบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ให้กับ
พนักงาน โดยใช้การคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงาน
ดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ 
 บริษัทได้เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงานในปี  2554 และรับรู้หนี้สินในช่วงที่
เปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554 โดยผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าว ทําให้กําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 ลดลงจํานวน 5.83 ล้านบาท 
 
3) สรุปรายงานการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับ
งวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบโดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3972 บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
 
4) สรุปรายงานการสอบทานสําหรับงบการเงินงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 รายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับ
งวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งสอบทานโดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3972 บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2556  ของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  
 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ว่าในระหว่างงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทได้นํามาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวต่อรายการใน
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้    
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รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2555 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 
ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2556 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 
ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2556 
งบแสดงฐานะทางการเงิน      
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เพ่ิมขึ้น 

37.17 38.39 38.76 38.39 38.76 

กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 37.17 38.39 38.76 38.39 38.76 

 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
งวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2555 2556 2555 2556 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ภาษีเงินได้ลดลง (0.82) (0.37) (0.82) (0.37) 
กําไรสําหรับงวดเพ่ิมขึ้น 0.82 0.37 0.82 0.37 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพ่ิมขึ้น (บาทต่อหุ้น) 0.0025 0.0009 0.0025 0.0009 
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายการ 

งบเฉพาะกิจการ  งบรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 
(ปรับปรุงใหม่)* 

2555 
(ปรับปรุงใหม่)* 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่)* 

2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77.07 5.60 136.30 8.95 126.43 5.79 27.34 1.17 126.53 5.82 27.43 1.18 
เงินลงทุนช่ัวคราว - - 45.00 2.95 5.00 0.23 - - 5.00 0.23 - - 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  105.90 7.69 81.54 5.35 116.20 5.33 103.16 4.41 116.00 5.34 102.81 4.41 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - - 24.00 1.03 - - 24.00 1.03 
ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 15.72 1.14 24.89 1.63 17.25 0.79 18.08 0.77 17.25 0.79 18.08 0.78 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8.47 0.62 4.62 0.30 2.46 0.11 15.18 0.65 2.46 0.11 15.18 0.65 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 207.16 15.04 292.34 19.19 267.34 12.25 187.76 8.03 267.24 12.29 187.50 8.04 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้ - - 6.00 0.39 12.00 0.55 18.00 0.77 12.00 0.55 18.00 0.77 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - 333.05 15.26 333.05 14.25 - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - - 41.25 1.89 41.25 1.76 524.83 24.14 530.52 22.75 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - - 228.14 10.46 198.20 8.48 70.00 3.22 36.00 1.54 
ต้นทุนโครงการ - สุทธ ิ 490.46 35.61 451.40 29.63 433.05 19.85 408.62 17.48 433.05 19.92 408.62 17.53 
ส่วนปรบัปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 647.35 47.01 689.65 45.27 778.21 35.67 1,043.62 44.64 778.21 35.79 1,043.62 44.76 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 12.23 0.89 11.65 0.76 10.52 0.48 9.57 0.41 10.52 0.48 9.57 0.41 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี - - 37.17 2.44 38.39 1.76 38.76 1.66 38.39 1.77 38.76 1.66 



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) 

ส่วนที ่2 – 12 หน้า 5 

รายการ 

งบเฉพาะกิจการ  งบรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 
(ปรับปรุงใหม่)* 

2555 
(ปรับปรุงใหม่)* 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่)* 

2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 19.92 1.45 35.36 2.32 39.89 1.83 58.94 2.52 39.89 1.83 58.94 2.53 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,169.96 84.96 1,231.23 80.81 1,914.51 87.75 2,150.02 91.97 1,906.90 87.71 2,144.03 91.96 
รวมสินทรัพย์ 1,377.13 100.00 1,523.57 100.00 2,181.85 100.00 2,337.78 100.00 2,174.13 100.00 2,331.53 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หน้ีสินหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 

103.94 7.55 - - - - 130.00 5.56 - - 130.00 5.58 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  55.84 4.05 61.52 4.04 30.36 1.39 111.46 4.77 30.36 1.40 111.46 4.78 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 11.69 0.85 13.52 0.89 26.59 1.22 28.76 1.23 26.59 1.22 28.76 1.23 
เงินปันผลคา้งจ่าย - - 159.50 10.47 - - - - - - - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 35.00 2.54 - - - - - - - - - - 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี 67.18 4.88 123.09 8.08 163.07 7.47 172.05 7.36 163.07 7.50 172.05 7.38 
หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระใน
หนึ่งปี 

4.61 0.33 4.53 0.30 4.47 0.20 6.74 0.29 4.47 0.21 6.74 0.29 

เงินประกันรับ 1.23 0.09 18.33 1.20 1.41 0.06 0.01 0.00 1.41 0.06 0.01 0.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 83.36 6.05 59.35 3.90 110.77 5.08 37.10 1.59 110.92 5.10 37.16 1.59 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 19.81 1.44 10.56 0.69 17.11 0.78 11.37 0.49 17.11 0.79 11.37 0.49 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 382.67 27.79 450.40 29.56 353.78 16.21 497.49 21.28 353.93 16.28 497.55 21.34 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ึงกําหนด
ชําระในหนึ่งป ี

46.95 3.41 223.86 14.69 641.99 29.42 551.48 23.59 641.99 29.53 551.48 23.65 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป ี

2.66 0.19 6.70 0.44 4.09 0.19 6.47 0.28 4.09 0.19 6.47 0.28 



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) 

ส่วนที ่2 – 12 หน้า 6 

รายการ 

งบเฉพาะกิจการ  งบรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 
(ปรับปรุงใหม่)* 

2555 
(ปรับปรุงใหม่)* 

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม่)* 

2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าเช่าที่ดินคา้งจ่าย 70.58 5.13 78.32 5.14 82.81 3.80 83.71 3.58 82.81 3.81 83.71 3.59 
เงินประกันรับ 66.54 4.83 69.51 4.56 88.43 4.05 93.93 4.02 88.43 4.07 93.93 4.03 
ประมาณการหนี้สินสําหรบัต้นทุนในการรื้อถอน  - - - - 17.14 0.79 24.11 1.03 17.14 0.79 24.11 1.03 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - - 7.55 0.50 7.39 0.34 7.69 0.33 7.39 0.34 7.69 0.33 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 186.72 13.56 385.94 25.33 841.84 38.58 767.39 32.83 841.84 38.72 767.39 32.91 
รวมหนี้สิน 569.39 41.35 836.34 54.89 1,195.62 54.80 1,264.88 54.11 1,195.77 55.00 1,264.94 54.25 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนจดทะเบียน 290.00 21.06 290.00 19.03 555.00 25.44 620.00 26.52 555.00 25.53 620.00 26.59 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว้ - สุทธ ิ 290.00 21.06 290.00 19.03 414.50 19.00 414.50 17.73 414.50 19.07 414.50 17.78 
กําไรสะสม:  จัดสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 29.00 2.11 29.00 1.90 55.50 2.54 55.50 2.37 55.50 2.55 55.50 2.38 
                   ยังไม่ได้จัดสรร 488.73 35.49 368.23 24.17 516.23 23.66 602.90 25.79 508.36 23.38 596.59 25.59 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 807.73 58.65 687.23 45.11 986.23 45.20 1,072.90 45.89 978.36 45.00 1,066.59 45.75 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,377.13 100.00 1,523.57 100.00 2,181.85 100.00 2,337.78 100.00 2,174.13 100.00 2,331.53 100.00 

 
  หมายเหตุ *มีการปรับปรุงงบการเงินเน่ืองจากในระหว่างงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทได้มีการนํามาตรฐานบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ 

 

  



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) 

ส่วนที ่2 – 12 หน้า 7 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555  
(ปรับปรุงใหม่) 

2556 2555 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้               
รายได้จากการให้บริการ 871.09 96.95 818.78 96.11 1,067.39 91.61 497.78 93.16 536.46 88.09 1,067.39 92.06 536.46 88.69 
รายได้จากการบริการอ่ืน 4.31 0.48 29.12 3.42 82.46 7.08 31.01 5.80 62.37 10.24 82.46 7.11 62.37 10.31 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 13.44 1.50 - - - - - - - - - - - - 
ดอกเบี้ยรับ 4.53 0.50 1.51 0.18 10.77 0.92 3.51 0.66 8.10 1.33 5.00 0.43 4.04 0.67 
รายได้อ่ืน 5.08 0.57 2.49 0.29 4.56 0.39 2.01 0.38 2.04 0.33 4.56 0.39 2.04 0.34 
รวมรายได้ 898.46 100.00 851.90 100.00 1,165.17 100.00 534.31 100.00 608.97 100.00 1,159.40 100.00 604.91 100.00 

ค่าใช้จ่าย               
ต้นทุนค่าบริการ 488.91 54.42 471.67 54.27 584.46 50.16 268.60 50.27 308.00 50.58 584.46 50.41 308.00 50.92 
ค่าใช้จ่ายในการใหบ้ริการและการบริหาร 118.64 13.20 109.37 13.93 116.51 10.00 55.86 10.45 59.70 9.80 116.72 10.07 59.77 9.88 
รวมค่าใช้จ่าย 607.55 67.62 581.04 68.21 700.97 60.16 324.46 60.72 367.70 60.38 701.18 60.48 367.77 60.80 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

290.91 32.38 270.85 31.79 464.20 39.84 209.86 39.28 241.27 39.62 458.22 39.52 237.14 39.20 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรว่ม - - - - - - - - - - 4.36 0.38 5.69 0.94 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

290.91 32.38 270.85 31.79 464.20 39.84 209.86 39.28 241.27 39.62 462.59 39.90 242.83 40.14 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (8.84) (0.98) (12.08) (1.42) (39.68) (3.41) (15.96) (2.99) (21.41) (3.52) (39.68) (3.42) (21.41) (3.54) 
ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 282.07 31.40 258.77 30.38 424.52 36.43 193.89 36.29 219.85 36.10 422.91 36.48 221.41 36.60 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (30.33) (3.38) (51.01) (5.99) (92.54) (7.94) (41.12) (7.70) (41.99) (6.90) (92.54) (7.98) (41.99) (6.94) 
ก าไรสุทธิ 251.75 28.02 207.76 24.39 331.99 28.49 152.77 28.59 177.86 29.21 330.37 28.50 179.42 29.66 



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) 

ส่วนที ่2 – 12 หน้า 8 

งบกระแสเงินสด 
 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 2555 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
กําไรสุทธิก่อนภาษ ี 282.07  258.77  424.52 193.89 219.85 422.91 221.41 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรว่ม - - - - - (4.36) (5.69) 

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - - 0.67 0.03 (0.30) 0.67 (0.30) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 123.21  129.79  137.15 67.03 71.21 137.15 71.21 
กําไรจากการขายอุปกรณ ์ (1.73)  (0.04)  (2.14) (0.99) (0.66) (2.14) (0.66) 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง -  1.72  - - - - - 
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - - 1.29 0.30 0.30 1.29 0.30 
ต้นทุนทางการเงินสําหรบัต้นทุนในการรื้อถอน - - - - 0.42 - 0.42 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 8.84  11.77  39.25 15.81 20.74 39.25 20.74 

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 

412.39  402.01  600.75 276.08 311.56 594.77 307.43 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง        
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (16.45) 24.36 (35.33) (72.85) 13.34 (35.12) 13.49 
ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า (1.46)  (9.17)  7.64 (4.45) (0.84) 7.64 (0.84) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (2.94)  (0.24)  2.15 1.33 (12.71) 2.15 (12.71) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (9.65)  (15.44)  (0.78) 8.52 (0.19) (0.78) (0.19) 

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)        
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5.60 (1.73) (11.81) 21.58 4.49 (11.81) 4.49 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 42.84  (16.67)  51.40 (33.92) (73.62) 50.58 (73.71) 
ค่าเช่าที่ดินคา้งจ่าย 7.57  7.74  4.49 3.78 0.91 4.49 0.91 



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) 

ส่วนที ่2 – 12 หน้า 9 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 2555 2556 
เงินประกันรับ (105.18)  20.07  2.00 (3.13) 4.09 2.00 4.09 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - - (1.45) - - (1.45)  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4.07  (9.25)  6.55 0.62 (5.74) 6.55 (5.74) 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 336.79  401.67  625.61 197.56 241.29 619.02 237.22 
จ่ายภาษีเงินได ้ (32.38)  (49.18)  (79.47) (23.40) (40.19) (79.47) (40.19) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 304.41 352.49 546.14 174.16 201.10 539.55 197.03 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน          
เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพ่ิมขึ้น) - (45.00)  40.00 40.00 5.00 40.00 5.00 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) - - (228.14) (224.36) 5.94 (70.00) 10.00 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม  - - (374.31) (374.31) - (373.39) - 
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและดอกเบี้ยคา้งรับลดลง 25.17  4.10  - - - - - 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 1.33  5.88  2.81 0.99 1.76 2.81 1.76 
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์ (171.06)  (127.73)  (209.41) (142.70) (240.10) (209.41) (240.10) 
จ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  - - (0.77) - - (0.77) - 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (144.56) (162.74) (769.82) (700.38) (227.40) (610.77) (223.34) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้ลดลง (เพ่ิมขึ้น) 178.21  (6.00)  (6.00) - - (6.00) - 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

3.89  (103.94)  - - 130.00 - 130.00 

ชําระเงินค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ - - (1.49) (1.49) - (1.49) - 
เงินสดรับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้น 20.00 (35.00) - 35.00 - - - 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - 300.00  597.36 597.36 - 597.36 - 
ชําระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย  - - - - - (152.36) - 
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รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 2555 2556 
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (86.31)  (67.18)  (138.02) (68.27) (81.71) (138.02) (81.71) 
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (4.35)  (6.57)  (5.09) (2.61) (3.11) (5.09) (3.11) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - 124.50 124.50 - 124.50 - 
ดอกเบี้ยจ่าย (8.86) (11.73) (39.23) (15.83) (20.79) (39.23) (20.79) 
เงินปันผลจ่าย (208.66)  (200.10)  (318.21) (243.60) (91.19) (318.21) (91.19) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (106.08)  (130.52)  213.82 425.06 (72.79) 61.45 (72.79) 

           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 53.78  59.23  (9.86) (101.16) (99.10) (9.77) (99.10) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 23.29  77.07  136.30 136.30 126.43 136.30 126.53 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 77.07  136.30  126.43 35.13 27.34 126.53 27.43 
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12.1.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2556 2555 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.65 0.76 0.38 0.76 0.38 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.48 0.58 0.70 0.26 0.70 0.26 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.72 0.85 1.36 0.94 1.34 0.93 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.57 12.51 14.59 13.77 14.59 13.77 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 28.65 28.77 24.67 26.14 24.67 26.14 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 14.25 8.04 12.72 8.69 12.72 8.69 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 25.25 44.79 28.29 41.44 28.29 41.44 
Cash Cycle (วัน) 3.39 (16.01) (3.62) (15.30) (3.62) (15.30) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)       
อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ) 44.15 44.37 49.17 48.57 49.17 48.57 
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 33.23 31.94 40.37 40.29 40.23 40.55 
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (ร้อยละ) 104.64 130.14 117.65 83.35 116.64 81.14 
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 28.02 24.39 28.49 29.21 28.50 29.66 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 32.02 27.79 39.68 34.55 39.52 35.10 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 18.08 14.32 17.92 15.74 17.84 15.93 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 34.40 29.62 39.89 37.41 39.75 37.64 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.65 0.59 0.63 0.54 0.63 0.54 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)       
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70 1.22 1.21 1.18 1.22 1.19 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2556 2555 2556 
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เท่า) 0.32 0.52 0.82 0.81 0.83 0.81 
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 38.02 34.25 15.95 11.60 15.78 11.41 
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า) 0.65 0.65 0.81 0.48 0.80 0.47 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  82.88 173.08 47.81 51.27 48.04 50.82 
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12.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

1. ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี สินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าประเภทยานพาหนะที่
ขับเคล่ือนได้ (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป (General Cargo: GC) ทั้งนี้ ร้อยละ 99.00 ของสินค้าที่ขนถ่าย
ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท คือ รถยนต์ โดยมีผู้ส่งออกและนําเข้ารถยนต์ รวมถึงสายเดินเรือรายใหญ่ของโลกเป็นกลุ่ม
ลูกค้าหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นําอันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศ
ไทย ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นเวลายาวนาน โดยในปี 2553 2554 และ 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 
บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดสําหรับการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกรถยนต์เฉล่ียในอัตราร้อยละ 81.18 ของจํานวน
รถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย 

การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ ากัด (“SRT”) และการจัดท างบการเงินรวม 

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อกิจการบริษัท แหลมฉบัง 
อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จํากัด (“LRT”) จาก Nippon Yusen Kabushiki Kaisha และ บริษัท เอ็น วาย เค โรโร 
เทอร์มินอล (ประเทศไทย) จํากัด (รวมเรียกว่า “NYK”) ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งหมดใน LRT ด้วยการเข้าซื้อ
กิจการ SRT ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดใน LRT โดยมีมูลค่า
การลงทุนทั้งสิ้น 17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยค่าหุ้นใน SRT 12.05 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และชําระคืน
เงินกู้ที่ SRT กู้ยืมจาก NYK 4.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทําสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดใน SRT ดังกล่าว
จาก NYK เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2555 โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีผลสมบูรณ์เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2555   

 เนื่องจากโครงสร้างทุนของ LRT ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยที่ SRT มีการถือหุ้นใน LRT เฉพาะ
ส่วนของหุ้นสามัญเท่านั้น ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการใน SRT แล้ว LRT อาจมีการปรับโครงสร้างทุนใหม่ 
เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน LRT เท่ากับร้อยละ 20.00 ของหุ้นแต่ละประเภทใน LRT โดยภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง 
บริษัท และ NYK ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่า หากมิได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ภายในหนึ่ง
เดือนหลังจากวันท่ีของสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัท และ NYK จะดําเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างทุนใน LRT เพื่อให้บริษัท และ 
NYK ถือหุ้นร้อยละ 20.00 และ 80.00 ของหุ้นทุกประเภทใน LRT ตามลําดับ นอกจากนี้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
บริษัทยังมีสิทธิที่จะซื้อหุ้น LRT จาก NYK ได้อีกร้อยละ 29.00 ภายใต้ข้อกําหนดบางประการ โดยที่ราคาซื้อหุ้นดังกล่าวไม่
ต่ํากว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง 

 ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน NYK ยังไม่ได้ดําเนินการโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นบุริมสิทธิ
ทั้งหมดใน LRT ให้กับบริษัท โดยที่ NYK ได้แจ้งต่อบริษัทว่า NYK ติดข้อจํากัดบางประการจึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
โอนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ในทันที อย่างไรก็ดี การที่ NYK เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากเป็น
บริษัทขนส่งทางทะเลชั้นนําของโลกที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น มีฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานที่มั่นคง และมีสายสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งที่ ผ่าน
มาก็ให้ความร่วมมือกับบริษัทในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าในท้ายที่สุด
แล้วบริษัทจะได้รับการโอนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจาก NYK 
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 อย่างไรก็ดี เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนใน LRT ของบริษัทเป็นไปโดยรอบคอบและระมัดระวัง บริษัทจึงได้มีการ
ดําเนินการอันเป็นมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประเมินความเส่ียงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

1) มาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของ
จํานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT 

 ดําเนินการให้ NYK ลงนามในหนังสือของบริษัท เพื่อรับทราบและรับรองว่าบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปัน
ผลทั้งจากหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งสองประเภทใน LRT 

 ดําเนินการให้ NYK นําส่งใบหุ้นบุริมสิทธิใน LRT จํานวน 320,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 
ของจํานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT ให้บริษัทเก็บรักษาไว้ เพื่อป้องกันมิให้ NYK นําหุ้นบุริมสิทธิ
ดังกล่าวไปจําหน่าย จ่ายโอน หรือใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมใดๆ 

2) การประเมินความเส่ียงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 
20.00 ของจํานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT 

 ความเส่ียงในเรื่องสิทธิออกเสียงและสิทธิในการบริหารงานใน LRT : หากบริษัทไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิ
ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT สิทธิการออกเสียงของบริษัทใน LRT จะ
ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 20.00 เหลือร้อยละ 19.40 อย่างไรก็ดี สัญญาผู้ถือหุ้น ระหว่าง บริษัท และ 
NYK ได้กําหนดให้บริษัทมีสิทธิส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของ LRT ได้ 2 คน จากจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งมากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน LRT รวมทั้งการออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LRT ในเรื่องสําคัญๆ ก็กําหนดให้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงจากกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท หรือคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (ตามลําดับ) ดังนั้นบริษัทจึงเห็นว่าความเส่ียงในเรื่อง
ของสิทธิออกเสียงและสิทธิในการบริหารงานใน LRT จึงอยู่ในระดับที่ต่ํามาก 

 ความเส่ียงในเรื่องสิทธิการรับเงินปันผล : หากบริษัทไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 
ของจํานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT อาจทําให้บริษัทมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลจากหุ้น
บุริมสิทธิจํานวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตามที่บริษัทได้ดําเนินการให้ NYK ลงนามในหนังสือของบริษัทเพื่อ
รับทราบและรับรองว่าบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผลทั้งจากหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 
20.00 ของหุ้นทั้งสองประเภทใน LRT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียง
พนอ จํากัด (“WCP”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยงัได้ให้ความเห็นทางกฎหมายว่า หาก LRT ได้
ชําระเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิสําหรับส่วนจํานวนร้อยละ 20.00 ดังกล่าวแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะ
เรียกร้องให้ NYK ดําเนินการส่งมอบเงินปันผลดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ตามความตกลงที่ NYK ได้รับทราบ
และให้ไว้แก่บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงเห็นว่าความเส่ียงที่บริษัทจะไม่ได้รับเงินปันผลจากหุ้นบุริมสิทธิจํานวน
ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ํามาก 

 ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการท่ีบริษัทไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจํานวน
หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT : ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทําให้บริษัทไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิจํานวน
ดังกล่าวจาก NYK และ NYK ปฏิเสธที่จะดําเนินการส่งมอบเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวให้
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บริษัท หรือบริษัทไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการไม่ได้รับโอนหุ้นดังกล่าวจาก NYK ได้ บริษัท
คาดว่าจะเกิดความเสียหายเท่ากับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (LRT) สูงสุดไม่เกิน 41.25 ล้านบาท 

3) นอกจากมาตรการป้องกันความเสียหายและการประเมินความเส่ียงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT ดังที่กล่าวมาแล้ว 
บริษัทยังได้ดําเนินการขอให้ WCP ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ให้ความเห็นทางกฎหมายในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการลงทุนในท่าเทียบเรือ C0 ของบริษัท โดยการซื้อหุ้น LRT จาก NYK ซึ่งพอสรุปความเห็นทาง
กฎหมายของ WCP ในประเด็นท่ีสําคัญได้ดังนี้ 

 กฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลเป็นการห้ามมิให้ NYK ทําการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ใน
สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT ให้กับบริษัท 

 ภายใต้ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ข้อสัญญาของสัญญาลงทุน บริหาร และ
ประกอบการท่าเทียบเรือ C0 และเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนของ LRT  การถือหุ้นของคนต่างด้าว 
(ตามนิยามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542) จะไม่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถและสิทธิในทางกฎหมายและตามข้อสัญญาของ LRT ในการประกอบกิจการท่าเทียบเรือ 
C0 ตราบเท่าที่สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวใน LRT เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด
ใน LRT ดังนั้นในสถานภาพปัจจุบันที่บริษัทเป็นนิติบุคคลไทย การที่บริษัทรับโอนหุ้น LRT ทั้งหมดหรือ
บางส่วนจาก NYK โดยในขณะที่บริษัทรับโอนหุ้น LRT นั้น บริษัทยังดํารงสถานะเป็นนิติบุคคลไทย การ
รับโอนหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถและสิทธิในทางกฎหมายและตามข้อสัญญาใน
การดําเนินธุรกิจของ LRT แต่อย่างใด 

 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับ NYK ในเรื่องที่บริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT เป็นข้อตกลงทางสัญญาที่
สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

 ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการดําเนินการของบริษัทดังที่กล่าวมา
ข้างต้นและพิจารณาแล้วเห็นว่าความเส่ียงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวอยู่ใน
ระดับทีต่่ํามาก รวมทั้งมาตรการป้องกันท่ีบริษัทได้ดําเนินการไปแล้วก็สามารถช่วยลดความเส่ียงและความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นลงได้อีก จึงมีมติยืนยันการลงทุนในท่าเทียบเรือ C0 

 LRT ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนําเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบ
เรือ C0 ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย LRT มีลักษณะการให้บริการที่คล้ายคลึงกับการ
ให้บริการของบริษัท ณ ท่าเทียบเรือ A5 คือ มีการให้บริการท่าเทียบเรือ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยปัจจุบัน 
สินค้าที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ C0 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special Project) สินค้า
ประเภทเหล็ก (Steel Product) และอื่นๆ 

 เนื่องจากการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของบริษัทใน SRT ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ 
ยกเว้นเพียงการถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ใน LRT ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก
และนําเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ C0 ดังนั้น SRT จึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ในขณะท่ี LRT ซึ่งมีการประกอบกิจการท่าเทียบเรือ C0 จะมีสถานะเป็นเพียงบริษัทร่วมของบริษัทเท่านั้น 
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 ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยเพิ่งมีการจดัทําขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2555 และ SRT ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท เป็นเพียงบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ จึงส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยทั้งในด้านจํานวนรายการและขนาดรายการ ดังนั้น เพื่อ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในอดีต การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในเชิงเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2553 ถึง 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556) 
จึงเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยกเว้นเพียงบางรายการของปี 2555 และงวด 6 
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม จะมีการ
วิเคราะห์และอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุผลของความแตกต่างดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ รายการที่มีความแตกต่างกันระหว่างงบ
การเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมในปี 2555 พอสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้  

 ตารางสรุปความแตกต่างของรายการระหว่างงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

งบดุล   
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 333.05 - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 41.25 524.83 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  228.14 70.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 110.77 110.92 
กําไรสะสม: ยังไม่ได้จัดสรร 516.23 508.36 
งบก าไรขาดทุน   
ดอกเบี้ยรับ 10.77 5.00 
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหาร 116.51 116.72 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 4.36 

 

ภาพรวมของการด าเนินงานของบริษัท  

 รายได้รวมของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศที่เพิ่มมากขึ้นตามการ
เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมและอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว
หลังจากผ่านวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 898.46 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.56 จากปี 2552 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2554 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่
ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปี และเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของไทยในช่วงปลายปี ได้ส่งผลให้การผลิตและการส่งออก
รถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเกิดภาวะชะลอตัวและหยุดชะงักไปช่วงเวลาหน่ึง จึงส่งผลให้รายได้รวมของ
บริษัทในปี 2554 ลดลงเป็น 851.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.18 เมื่อเทียบกับปี 2553 แต่หลังจากที่ฐาน
การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยฟื้นตัวจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยจนสามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้แบบเต็ม
กําลัง รวมทั้งการเร่งผลิตรถยนต์เพื่อให้ทันกับยอดอุปสงค์ทั่วโลกในปี 2555 จึงทําให้มียอดการส่งออกรถยนต์ผ่านท่าเทียบ
เรือ A5 เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 1,165.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีรายได้รวม
เท่ากับ 608.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 534.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อย
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ละ 13.97 เนื่องจากปริมาณการส่งออกรถยนต์และการเช่าพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายได้รวมในปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่แสดงในงบการเงินรวมเท่ากับ 
1,159.40 ล้านบาท และ 604.91 ล้านบาท ตามลําดับ น้อยกว่ารายได้รวมในปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2556 ทีแ่สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการเล็กน้อย เนื่องจากมีการตัดรายการรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยจํานวน 5.77 ล้านบาท และ 4.06 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันออก 

 กําไรสุทธิของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม โดยในปี 2553 2554 
และ 2555 บริษัทมีกําไรสุทธเิท่ากับ 251.75 ล้านบาท 207.76 ล้านบาท และ 331.99 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุหลักที่
บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงในปี 2554 เนื่องมาจากรายได้รวมที่ลดลงจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยคิดเป็นอัตราการลดลงของกําไรสุทธิร้อยละ 17.47 สําหรับในปี 2555 กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 59.79 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จากการฟื้นตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท 
สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 177.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งเท่ากับ 152.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.42 และสําหรับงบการเงิน
รวมในปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิเท่ากับ 330.37 ล้านบาท 
และ 179.42 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งต่างจากกําไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่งบ
การเงินรวมมีการรับรู้รายได้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 4.36 ล้านบาท และ 5.69 ล้านบาท ในปี 
2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ แต่ไม่มีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยจํานวน 5.77 ล้านบาท และ 4.06 ล้านบาท ในปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทพบว่า สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 2554 และ 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 1,377.13 ล้านบาท 1,523.57 ล้านบาท 2,181.85 ล้านบาท 
และ 2,337.78 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
เนื่องจากมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน 333.05 ล้านบาท จากการเข้าซื้อหุ้นทุนท้ังหมดของ SRT เงินลงทุนในบริษัทร่วม
จํานวน 41.25 ล้านบาท จากการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจํานวนร้อยละ 20.00 ของ LRT และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จํานวน 228.14 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจํานวน 158.14 ล้านบาท เพื่อนําไปชําระคืนเงิน
กู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SRT และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมจํานวน 70.00 ล้านบาท เพื่อนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินของ LRT สําหรับงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,174.13 ล้านบาท และ 2,331.53 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จํานวน 524.83 ล้านบาท และ 530.52 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ เป็น
รายการหลักที่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีการตัดรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยออก  

 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 569.39 
ล้านบาท 836.34 ล้านบาท 1,195.62 ล้านบาท และ 1,264.88 ล้านบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จํานวน 300.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัท และ 597.36 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามลําดับ สําหรับหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
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ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 1,195.77 ล้านบาท และ 1,264.94 ล้านบาท ตามลําดับ สูงกว่า
หนี้สินรวมของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 0.15 ล้านบาท และ 0.06 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเป็นค่าสอบ
บัญชีค้างจ่ายของบริษัทย่อยที่ถูกนํามารวมในงบการเงินรวม   

 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 807.73 ล้านบาท 687.23 ล้านบาท  986.23 ล้านบาท และ 1,072.90 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ การลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมี
นัยสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสาเหตุมาจากการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมจํานวน 
359.60 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 124.50 ล้านบาท ซึ่งทําให้บริษัทมีทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้วจํานวน 414.50 ล้านบาท 
(จากเดิม 290.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 978.36 ล้านบาท และ 1,066.59 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งต่างจากส่วนของผู้ถือ
หุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการเล็กน้อย เนื่องจากกําไรสุทธิในงบการเงินรวมทีน่้อยกว่ากําไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการ โดยมี
ส่วนต่างจํานวน 1.61 ล้านบาท และ 1.56 ล้านบาท ตามลําดับ เป็นเหตุให้มีกําไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่างกัน  

 

2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

2.1 รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ 898.46 ล้านบาท 851.90 ล้านบาท และ 1,165.17 ล้านบาท ในปี 2553 2554 และ 
2555 ตามลําดับ และเท่ากับ 534.31 ล้านบาท และ 608.97 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 
และ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ  รายได้รวมที่แสดงในงบการเงินรวมในปี 2555 เท่ากับ 1,159.40 ล้านบาท และ
สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 604.91 ล้านบาท โดยมีที่มาของรายได้จําแนกตามลักษณะการ
ให้บริการ ดังตารางต่อไปนี้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจ าแนกตามลักษณะการให้บริการ ในปี 2553 2554 และ 2555 และส าหรับงวด 6 
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 30 มิถุนายน 2556   

 

รายการ 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรบังวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ:           
บริการท่าเทียบเรือเพ่ือขนถ่ายสินคา้ 617.01 68.67 536.39 62.96 758.32 65.08 349.52 65.42 367.58 60.36 
บริการพื้นที่ฝากเก็บสินคา้ (Storage)  231.61 25.78 285.76 33.54 357.90 30.72 165.49 30.97 211.62 34.75 
บริการอ่ืน (Other Services)  26.78 2.98 25.74 3.02 33.62 2.89 13.78 2.58 19.63 3.22 
รวมรายได้จากการให้บริการ 875.41 97.43 847.90 99.53 1,149.85 98.68 528.80 98.97 598.83 98.34 
รายได้อ่ืน 23.05 2.57 4.00 0.47 15.33 1.32 5.52 1.03 10.14 1.66 
รวมรายได้ 898.46 100.00 851.90 100.00 1,165.17 100.00 534.31 100.00 608.97 100.00 
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2.1.1 รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 875.41 ล้านบาท 847.90 ล้านบาท และ 1,149.85 ล้านบาท ในปี 2553 2554 
และ 2555 ตามลําดับ และเท่ากับ 528.80 ล้านบาท และ 598.83 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2555 และ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ  โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า รายได้จาก
การให้บริการพื้นท่ีฝากเก็บสินค้า (Storage) และรายได้จากการให้บริการอื่น (Other Services) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า  

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้ามีมูลค่าเท่ากับ 617.01 ล้านบาท 536.39 ล้านบาท 
และ 758.32 ล้านบาท ในปี 2553 2554 และ 2555 คิดเป็นร้อยละ 70.48 ร้อยละ 63.26 และร้อยละ 65.95 ของ
รายได้จากการให้บริการ ตามลําดับ และเท่ากับ 349.52 ล้านบาท และ 367.58 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 30 มิถุนายน 2556 คิดเป็นร้อยละ 66.10 และร้อยละ 61.38 ของรายได้จาก
การให้บริการ ตามลําดับ ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าประกอบด้วยส่วนที่เรียกเก็บ
จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และส่วนที่เรียกเก็บจากสายเดินเรือ โดยส่วนที่เรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ได้แก่ 
รายได้จากการให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling) คิดอัตราค่าบริการต่อ RT (Revenue 
Ton) (หน่วย RT คือน้ําหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจํานวนมากกว่า 
ใช้เป็นหน่วยในการคดิคํานวณคา่ภาระ) และรายได้จากการให้บริการพ้ืนท่ีรับมอบสินค้า เพื่อจอดรถยนต์รอส่งออก
หรือรอรับมอบการนําเข้า โดยจะเรียกเก็บค่าบริการต่อวันเมื่อจอดเกินระยะเวลา Free Time (ตามที่ กทท. กําหนด
สําหรับสินค้านําเข้าเท่ากับ 3 วัน สินค้าส่งออกเท่ากับ 3 วัน และสินค้าถ่ายลําเท่ากับ 15 วัน) สําหรับรายได้ในส่วน
ที่เรียกเก็บจากสายเดินเรือ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนําเรือมาเทียบท่า (Berth 
Hire) คิดอัตราค่าบริการเป็นจํานวนชั่วโมงที่เรือจอดเทียบท่า และรายได้จากการเก็บค่าผ่านท่า (Wharfage) ใน
การขนย้ายสินค้าระหว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ โดยคิดอัตราค่าภาระต่อ RT   

จ านวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท ในปี 2553 2554 และ 2555 และส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 30 มิถุนายน 2556   

จ านวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท  
(หน่วย: คัน) 

2553 2554 2555 
ม.ค. – มิ.ย.

2555 
ม.ค. - มิ.ย.

2556 

เพ่ือการส่งออก (Export) 739,040 596,277 833,231 368,367 427,522 
เพ่ือการนําเข้า (Import) 35,301 38,624 62,420 33,886 24,629 
รวมจ านวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท 774,341 634,901 895,651 402,253 452,151 

 

ในปี 2553 นั้น นับได้ว่าเป็นปีฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมและอุตสาหกรรมยานยนต์ หลังจากผ่าน
วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้บริโภคชะลอการซื้อรถยนต์ในปี 2552 
และกลับมาซื้อในปี 2553 โดยมีจํานวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทถึง 774,341 คัน ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 62.47 จากปีก่อนหน้า  

สําหรับปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเท่ากับ 536.39 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราการลดลงร้อยละ 13.07 จากปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 617.01 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ทําให้การผลิตรถยนต์เพื่อการ



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) 

ส่วนที ่2 – 12 หน้า 20 
 

ส่งออกเกิดการชะลอตัวและหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง เป็นเหตุให้ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ทั้งปีปรับตัว
ลดลง โดยจะได้เห็นได้จากจํานวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทลดลงเป็น 634,901 คัน หรือคิดเป็น
อัตราการลดลงร้อยละ 18.01 จากปี 2553 ซึ่งในจํานวนนี้เป็นการปรับตัวลดลงของจํานวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่า
เพื่อการส่งออกจาก 739,040 คัน ในปี 2553 เป็น 596,277 คัน ในปี  2554 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19.32 
และเป็นการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเพื่อการนําเข้าจาก 35,301 คัน ในปี 2553 เป็น 38,624 คัน 
ในปี 2554 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.41 

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเท่ากับ 758.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 536.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.37 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีฐาน
การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยฟื้นตัวจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย สามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้
แบบเต็มกําลัง รวมทั้งการเร่งผลิตรถยนต์เพื่อให้ทันกับยอดอุปสงค์ทั่วโลก ซึ่งจะเห็นได้จากจํานวนรถยนต์ที่ขนถ่าย
ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจาก 634,901 คัน ในปี 2554 เป็น 895,651 คัน ในปี 2555  คิด
เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41.07 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่าย
สินค้าเท่ากับ 367.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 349.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.17 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท 

2) รายได้จากการให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้า (Storage) 

รายได้จากการให้บริการพื้นท่ีฝากเก็บสินค้าเท่ากับ 231.61 ล้านบาท 285.76 ล้านบาท และ 357.90 ล้าน
บาท ในปี 2553 2554 และ 2555  คิดเป็นร้อยละ 26.46 ร้อยละ 33.70 และร้อยละ 31.13 ของรายได้จากการ
ให้บริการ ตามลําดับ และเท่ากับ 165.49 ล้านบาท และ 211.62 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2555 และ 30 มิถุนายน 2556 คิดเป็นร้อยละ 31.30 และร้อยละ 35.34 ของรายได้จากการให้บริการ 
ตามลําดับ โดยรายได้จากการให้บริการพื้นท่ีฝากเก็บสินค้าประกอบไปด้วย รายได้จากการให้บริการพื้นที่เพื่อการ
จอดพักรถยนต์ และรายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพื่อการเก็บสินค้าทั่วไป ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการพื้นที่
ฝากเก็บสินค้าส่วนใหญ่บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน โดยสัญญามีอายุประมาณ 6 เดือน 
ถึง 10 ป ี

รายได้จากการให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 231.61 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 
285.76 ล้านบาท ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น 357.90 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.38 
และร้อยละ 25.25 ตามลําดับ และเพิ่มขึ้นจากงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งเท่ากับ 165.49 ล้าน
บาท เป็น 211.62 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.87 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีการเช่าพื้นที่เพื่อการจอดพักรถยนต์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง คลังสินค้า
ระหว่างก่อสร้างซึ่งได้มีการทําสัญญากับผู้เช่าแล้ว ได้ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้เช่า  

3) รายได้จากการให้บริการอื่น (Other Services)  

รายได้จากการให้บริการอื่นเท่ากับ 26.78 ล้านบาท 25.74 ล้านบาท และ 33.62 ล้านบาท ในปี 2553 
2554 และ 2555  คิดเป็นร้อยละ 3.06 ร้อยละ 3.04 และร้อยละ 2.92 ของรายได้จากการให้บริการ ตามลําดับ และ
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เท่ากับ 13.78 ล้านบาท และ 19.63 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 30 มิถุนายน 
2556 คิดเป็นร้อยละ 2.61 และร้อยละ 3.28 ของรายได้จากการให้บริการ ตามลําดับ รายได้จากการให้บริการอื่น
ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้ในการให้บริการ Stevedore ที่บริษัทได้รับจากสายเดินเรือ Toyofuji ในการขนย้าย
สินค้าระหว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70.00 ของรายได้
จากการให้บริการอื่น ส่วนท่ีเหลือเป็นรายได้ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ และอื่นๆ  

2.1.2 รายได้อื่น 

บริษัทมีรายได้อื่น ซึ่งประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เท่ากับ 23.05 ล้านบาท 4.00 
ล้านบาท และ 15.33 ล้านบาท ในปี 2553 2554 และ 2555 ตามลําดับ และเท่ากับ 5.52 ล้านบาท และ 10.14 ล้านบาท 
สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 30 มิถุนายน 2556 โดยในปี 2553 บริษัทมีกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 13.44 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทได้จ่ายคืนเงินประกันรับจํานวน 5.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ที่ให้กับสายเดินเรือหลังสัญญา Car Terminal Facility and Service Agreement ฉบับลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2545 ส้ินสุด
ลงในงวดดังกล่าว   

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับจํานวน 10.77 ล้านบาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม จํานวน 8.80 ล้านบาท ซึ่งในจํานวนนี้แบ่งเป็น ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย จํานวน 5.77 ล้านบาท 
และดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมจํานวน 3.03 ล้านบาท นอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ย รายได้อื่นได้แก่ รายได้
จากการให้เช่าพื้นที่อาคารสํานักงานท่าเทียบเรือ และอื่นๆ จํานวน 4.56 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2556 รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับจํานวน 8.10 ล้านบาท (ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อย จํานวน 4.06 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมจํานวน 2.06 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจาก
สถาบันการเงินจํานวน 1.98 ล้านบาท) และรายได้อื่นๆ อีกจํานวน 2.04 ล้านบาท 

รายได้อื่นในงบการเงินรวมในปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 9.56 ล้านบาท และ 
6.08 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งรายได้อื่นในงบการเงินรวมในปี 2555 ประกอบไปด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับ 5.00 ล้านบาท 
(ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยถูกตัดออกไปในการทํางบการเงินรวมเนื่องจากเป็นรายการระหว่างกัน) และ
รายได้อื่นๆ จํานวน 4.56 ล้านบาท และรายได้อื่นในงบการเงินรวมในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ประกอบ
ไปด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับ 4.04 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จํานวน 2.04 ล้านบาท 

2.2 ต้นทุนค่าบริการและก าไรขั้นต้น  

ต้นทุนค่าบริการของบรษิัทสามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 

รายการ 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนจากการให้บริการ:           
คา่ตอบแทน กทท. 133.72 27.35 113.39 24.04 160.94 27.54 73.87 27.50 79.44 25.79 
ค่าจ้างผู้รับเหมา 117.81 24.10 99.51 21.10 144.65 24.75 65.38 24.34 76.95 24.98 
ค่าเช่าที่ดินและคา่เช่าเครื่องมือ
อุปกรณ์ 

117.15 23.96 119.98 25.44 124.47 21.30 60.83 22.65 65.69 21.33 
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รายการ 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าเสื่อมราคา 87.01 17.80 101.55 21.53 105.78 18.10 50.56 18.82 57.02 18.51 
อ่ืนๆ 33.22 6.79 37.24 7.90 48.62 8.32 17.97 6.69 28.89 9.38 
ต้นทุนค่าบริการรวม 488.91 100.00 471.67 100.00 584.46 100.00 268.60 100.00 308.00 100.00 

ต้นทุนค่าบริการของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทน กทท. ซึ่งเป็นผลประโยชน์ตอบแทนรายปีให้กับ 
กทท. โดยเป็นอัตราที่แน่นอนตามระบุไว้ในสัญญาลงทุน ก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ซึ่ง
จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี บวกกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อจํานวนสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือเกินกว่า
จํานวนที่กําหนดไว้ในสัญญา (2) ค่าจ้างผู้รับเหมา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้รับเหมาสํารวจ ตรวจสภาพ นับจํานวน 
และเคล่ือนย้ายรถยนต์ในบริเวณท่าเทียบเรือ จะคิดเป็นอัตราค่าจ้างต่อจํานวนรถยนต์เป็นคัน และ (3) ค่าเช่าที่ดินจาก 
กทท. และกนอ. และค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ และ (4) ค่าเส่ือมราคา  

ต้นทุนค่าบริการรวมลดลงจาก 488.91 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 471.67 ล้านบาท ในปี 2554 คิดเป็นอัตราการ
ลดลงร้อยละ 3.53 ซึ่งเป็นอัตราการลดลงที่มากกว่าอัตราการลดลงของรายได้จากการให้บริการซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 
3.14 ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.15 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 44.37 ในปี 2554 

สําหรับในปี 2555 บริษัทมีต้นทุนค่าบริการรวมเท่ากับ 584.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.91 
เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าบริการรวมในปี 2554 โดยเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ให้บริการซึ่งเท่ากับร้อยละ 35.61 ประกอบกับมีรายได้จากการให้บริการพื้นท่ีฝากเก็บสินค้าทั้งในส่วนพ้ืนท่ีเพื่อการจอดพัก
รถยนต์ และรายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้นจากการมีผู้เช่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรายได้ที่มีต้นทุนค่าบริการส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนคงที่ ทําให้บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 49.17 ในปี 2555 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีต้นทุนค่าบริการรวมเท่ากับ 308.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.67 เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าบริการรวมในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 268.60 ล้านบาท เป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นที่ใกล้เคียงกับอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.24 ทําให้บริษัทมีอัตรา
กําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 48.57 สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ใกล้เคียงกับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2555 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 49.21 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการใหบ้ริการและการบริหารของบริษัทสามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 

รายการ 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและ
การบริหาร 

          

ค่าตอบแทนพนักงาน 38.29 32.28 44.12 40.34 48.67 41.78 19.86 35.55 27.66 46.33 
ค่าเสื่อมราคา 34.63 29.19 27.26 24.93 28.88 24.79 11.94 21.37 13.53 22.66 
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รายการ 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและกฎหมาย 9.82 8.28 5.45 4.99 5.23 4.49 2.95 5.27 2.12 3.55 
อ่ืนๆ 35.89 30.25 32.54 29.75 33.73 28.95 21.12 37.81 16.39 27.46 
รวมค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
และการบริหาร  

118.64 100.00 109.37 100.00 116.51 100.00 55.86 100.00 59.70 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารของบริษัทประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าเส่ือมราคา
ค่าธรรมเนียมธนาคารและกฎหมาย และอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารของบริษัทในปี 2553 2554 
และ 2555 มีจํานวนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยลดลงเล็กน้อยจาก 118.64 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 109.37 ล้านบาท ใน
ปี 2554 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.81 และเพิ่มขึ้นเป็น 116.51 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.53 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงาน จากเดิม 62 คน ในปี 2554 เป็น 75 คน ในปี 2555 สําหรับ
งวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารเท่ากับ 59.70 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 55.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88 สาเหตุหลักมาจาก
บริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี โดยเริ่มมีการตั้งค่าโบนัสค้างจ่ายในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
จํานวน 4.91 ล้านบาท    

สําหรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารแสดงในงบการเงินรวมในปี 2555 เท่ากับ 116.72 ล้านบาท และ
สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 59.77 ล้านบาท  ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการ
บริหารแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการเล็กน้อย โดยเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารของบริษัท
ย่อย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยค่าสอบบัญชีและค่าที่ปรึกษา     

2.4 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เนื่องจาก LRT เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ในงบการเงินรวมจึงมีการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในปี 2555 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 4.36 ล้านบาท และสําหรับงวด 6 
เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท  

ภายหลังที่บริษัทเข้าลงทุนใน LRT การดําเนินธุรกิจของ LRT ในระยะแรกยังคงเป็นการให้บริการขนถ่ายสินค้า
ทั่วไป ประเภทโครงสร้างใหญ่ (Special Project) เหล็ก และอื่นๆ เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทและกลุ่ม NYK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของ LRT มีแผนการที่จะเพิ่มการขนถ่ายสินค้าประเภทรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือ C0 ให้มากยิ่งขึ้นตามการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย และเป็นการรองรับปริมาณรถยนต์ที่ล้นมาจากท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท   

ผลการดําเนินงานของ LRT ในปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ดังแสดงในตาราง 
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รายการ 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 
รายได้       
รายได้ค่าบริการ 125.22 98.58 211.88 99.52 153.40 95.69 
ดอกเบี้ยรับ 1.75 1.37 0.76 0.36 1.52 0.95 
รายได้อ่ืน  0.06 0.04 0.27 0.13 5.39 3.36 
รวมรายได้ 127.02 100.00 212.90 100.00 160.31 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนค่าบริการ 108.46 85.39 108.02 50.73 56.88 35.48 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 24.91 19.61 20.39 9.57 9.99 6.23 
รวมค่าใช้จ่าย 133.38 105.00 128.40 60.31 66.87 41.72 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

(6.36) (5.00) 84.50 39.69 93.44 58.28 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการ
เงิน 

(17.92) (14.10) (22.65) (10.64) 10.34 6.45 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (24.27) (19.11) 61.85 29.05 83.10 51.84 

 

โดยส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สําหรับปี 2555 และสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2556 ที่เป็นส่วนของบริษัท (ร้อยละ 20.00) ซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวม เท่ากับ 4.36 ล้านบาท และเท่ากับ 5.69 ล้าน
บาท ตามลําดับ มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้  

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม:   
กําไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของบริษัท  12.68 16.62 
ปรับปรุงด้วยรายการ:    
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (10.37) (12.47) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์  (0.03) (0.02) 
ตัดจําหน่ายภาระหนี้สินภาษีเงินได้จากการซ้ือกิจการ  2.08 1.56 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.36 5.69 

 

2.5 ก าไรจากการด าเนินงาน และก าไรสุทธิ  

รายการ 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 

กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 290.91 270.85 464.20 209.86 241.27 
กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 251.75 207.76 331.99 152.77 177.86 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 33.23 31.94 40.37 39.69 40.29 
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 28.02 24.39 28.49 28.59 29.21 
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ในปี 2554 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานลดลงร้อยละ 6.89 และกําไรสุทธิลดลงร้อยละ 17.47 จากปี 2553 ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี 
2554 ทําให้การผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกเกิดการชะลอตัวและหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง เป็นเหตุให้ยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ทั้งปีปรับตัวลดลง ทําให้รายได้รวมของบริษัทลดลงร้อยละ 5.18 จากปี 2553 และส่งผลให้อัตรากําไรจาก
การดําเนินงานและอัตรากําไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 33.23 และร้อยละ 28.02 เหลือร้อยละ 31.94 และร้อยละ 
24.39 ตามลําดับ   

ปี 2555 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.38 และร้อยละ 59.79 จากปี 2554 
ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.77 นอกจากนี้ 
บริษัทยังสามารถควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี โดยมีสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้จากการให้บริการลดลงจากร้อยละ 55.63 
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 50.83 ในปี 2555 และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหารที่ค่อนข้างคงที่ จึงส่งผลให้
อัตรากําไรจากการดําเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.37 และอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.49 และสําหรับ
งวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.97 และร้อย
ละ 16.42 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลําดับ และมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 40.29 และร้อยละ 29.21 ตามลําดับ 

 สําหรับงบการเงินรวมปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิเท่ากับ 462.59 ล้าน
บาท และ 330.37 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งต่ํากว่ากําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่งบการเงินรวมมีการรับรู้รายได้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 
4.36 ล้านบาท แต่ไม่มีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทยอ่ยจาํนวน 5.77 ล้านบาท โดยในงบการเงินรวม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานและอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 40.23 และร้อยละ 28.50 
ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานและกําไร
สุทธเิท่ากับ 242.83 ล้านบาท และ 179.42 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตรากําไรจากการดําเนินงานและอัตรากําไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 40.55 และร้อยละ 29.66 ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่ากําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเล็กน้อย มีสาเหตุหลักมาจากการท่ีงบการเงินรวมมีการรับรู้รายได้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 
5.69 ล้านบาท 

2.6 การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับกิจการการขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดินทะเลทั้งหมด 3 ฉบับ 
ประกอบด้วย 

1)  บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1485/2541 ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2541 โดยได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่าเทียบเรือที่ 1 (Berth 1) เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่
วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (10 กุมภาพันธ์ 2541 – 9 กุมภาพันธ์ 2549)  

2)  บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1151(2)/2546 ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2546 โดยได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่าเทียบเรือที่ 2 (Berth 2) พื้นที่บริเวณด้านหน้า
ทางเข้าออกหน้าท่า A5 จํานวนพื้นที่ 14,374 ตารางเมตร และพื้นที่ประมาณ 159,800 ตารางเมตร ซึ่งได้แก่ อาคาร
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คลังสินค้าให้เช่า 13G 14G และ 15G และพื้นที่โล่งให้เช่า 16G เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ (9 ตุลาคม 2546 – 8 ตุลาคม 2554)  

3)  บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1781(2)/2550 ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 โดยได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) และพื้นที่จอดพัก
รถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกประมาณ 280 ไร่ ซึ่งอยู่ในโซน 2A 2B 3A 3B 3C 3D และ 11E เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (1 มีนาคม 2550 – 28 กุมภาพันธ์ 2558)  

อย่างไรก็ดี บัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับเดียวที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และยังคงมีผลกระทบต่อกําไรสุทธิของ
บริษัทในปี 2555 จนถึงปี 2558 คือ ฉบับที่ 3 (เลขที่ 1781(2)/2550) โดยรายได้ของบริษัทในปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ
กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สามารถสรุปได้ดังนี้  

รายการ 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

กิจการที่ได้รับ
ส่งเสริมการ

ลงทุน 

กิจการที่ไม่ได้
รับส่งเสริมการ

ลงทุน 

รวม กิจการที่ได้รับ
ส่งเสริมการ

ลงทุน 

กิจการที่ไม่ได้
รับส่งเสริมการ

ลงทุน 

รวม 

รายได้       
รายได้จากการให้บริการ 301.06 848.79 1,149.85 151.57 447.26 598.83 
รายได้อ่ืน - 15.33 15.33 - 10.14 10.14 
รวมรายได้ 301.06 864.12 1,165.17 151.57 457.40 608.97 

 

 

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

3.1 สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรพัย์รวมเท่ากับ 1,377.13 ล้านบาท 1,523.57 ล้านบาท 2,181.85 ล้านบาท และ 2,337.78 ล้านบาท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ และตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,174.14 ล้านบาท และ 
2,331.53 ล้านบาท ตามลําดับ ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า 
ซึ่งต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท ต้นทุนโครงการ ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ ค่อนข้างมาก สินทรัพย์
ส่วนใหญ่จึงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80.00 ถึงร้อยละ 90.00 ของสินทรัพย์รวม  
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สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 
และ 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

  
 

 
 

 สินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  105.90 7.69 81.54 5.35 116.20 5.33 103.16 4.41 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - 333.05 15.26 333.05 14.25 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - - 41.25 1.89 41.25 1.76 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - - 228.14 10.46 222.20 9.50 
ต้นทุนโครงการ - สุทธ ิ 490.46 35.61 451.40 29.63 433.05 19.85 408.62 17.48 
ส่วนปรบัปรุงที่ดินเช่า อาคาร และ
อุปกรณ์ - สุทธ ิ

647.35 47.01 689.65 45.27 778.21 35.67 1,043.62 44.64 

อ่ืนๆ 133.42 9.69 300.99 19.76 251.95 11.55 185.87 7.95 
สินทรัพย์รวม  1,377.13 100.00 1,523.57 100.00 2,181.85 100.00 2,337.78 100.00 

 

3.1.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมียอดเท่ากับ 105.90 ล้านบาท 81.54 ล้านบาท 116.20 ล้านบาท และ 103.16 ล้าน
บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ โดยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบไปด้วย ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชําระ และลูกหนีอ้ื่น มีรายละเอียดดังนี้  

1) ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 

ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันมียอดเท่ากับ 71.77 ล้านบาท 63.77 ล้านบาท 93.85 ล้านบาท และ 
80.10 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ  

ยอดลูกหนี้การค้ากิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันคงเหลือแยกตามอายุหนี้ค้างชําระได้ ดังนี้   

 

12.47%

87.53%

     

      

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

15.04%

84.96%

19.67%

80.33%

8.03%

91.97%
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รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 40.70 56.71 36.83 57.76 31.49 33.56 33.79 42.18 
ที่เกินกําหนด:          
     ไม่เกิน 3 เดือน 31.07 43.29 26.15 41.00 62.35 66.44 46.31 57.82 
     3 – 6 เดือน - - 0.70 1.10 - - - - 
     6 – 12 เดือน - - 0.09 0.14 - - - - 
     มากกว่า 12 เดือน - - - - - - - - 
รวมลูกหน้ีการค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ 71.77 100.00 63.77 100.00 93.85 100.00 80.10 100.00 

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ (Credit Term) อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 30 วัน ลูกหนี้
การค้ากิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.71 
ร้อยละ 57.76 ร้อยละ 33.56 และร้อยละ 42.18 ของลูกหนี้การค้ากิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 2554 และ 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ และลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 
เดือน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระไม่เกิน 1 เดือน หรือเท่ากับร้อย
ละ 83.60 ของมูลค่าลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 

บริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประวัติการชําระเงิน เครดิตของลูกหนี้ และ
การวิเคราะห์อายุหนี้  ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทไม่มี
การตั้งสํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากบริษัทได้มีการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแล้วเห็นว่า
ลูกหนี้ยังมีความสามารถในการชําระหนี้  

2) รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชําระ 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชําระ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการที่บริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่ยัง
ไม่ได้ออกใบแจ้งหน้ีเพื่อเรียกเก็บเงินกับลูกค้า ซึ่งโดยปกติบริษัทจะทําการออกใบแจ้งหนี้ภายหลังจากที่ให้บริการ
แก่ลูกค้าแล้วประมาณ 7 วัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
บริษัทมีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชําระสุทธิเท่ากับ 30.95 ล้านบาท 16.50 ล้านบาท 19.92 ล้านบาท และ 22.23 ล้าน
บาท ตามลําดับ  

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชําระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2553 2554 2555 2556 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ:      
กรุงเทพมหานคร  37.01 37.01 37.01 37.01 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (37.01)  (37.01)  (37.01) (37.01) 
อ่ืนๆ  30.95 16.50 20.46 22.46 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (0.54) (0.24) 
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ-สุทธิ 30.95  16.50  19.92 22.23 
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บริษัทมีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 37.01 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัท
ได้ให้บริการแก่กรุงเทพมหานครในการขนถ่ายและเก็บรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ําที่นําเข้าจากผู้จําหน่ายใน
ต่างประเทศ แต่กรุงเทพมหานครไม่ดําเนินการทางพิธีศุลกากรและชําระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทเพื่อนํา
รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ําออกจากท่าเรือ เนื่องจากติดคดทีี่กรุงเทพมหานครยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศเพื่อเพิกถอนสัญญาจัดซื้อรถดับเพลิง โดยปัจจุบันรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ําดังกล่าว
ยังคงจอดอยู่ในพ้ืนท่ีโซน 13G ของบริษัท  

ต่อมา บริษัทเห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่จะได้รับชาํระคา่บริการ บริษัทจึงมีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
จํานวน และหยุดรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 เป็นต้นมา  

ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัทดําเนินการยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลแพ่ง โดยคดีมีทุนทรัพย์เท่ากับ 
530.37 ล้านบาท ต่อมาคดีได้ถูกโอนสํานวนไปที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อการ
พิจารณาคดี และเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้มีคําพิพากษา
ยกฟ้อง เนื่องจากขาดอายุความ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างดําเนินการอุทธรณ์คําพิพากษาของศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางดังกล่าว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
นอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น จํานวน 0.54 ล้านบาท และ 0.24 ล้านบาท ตามลําดับ จากรายได้ที่ยังไม่ได้
เรียกชําระส่วนท่ีมีหนังสือแจ้งจากกรมศุลกากรในการห้ามเคล่ือนย้ายสินค้าออกจากท่า เนื่องจากกรมศุลกากรยัง
ไม่ได้รับชําระค่าธรรมเนียมจากผู้นําเข้าสินค้า  

3.1.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

บริษัทเข้าซื้อกิจการ  LRT จาก NYK ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งหมดใน LRT ด้วยการเข้าซื้อกิจการ SRT 
ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดใน LRT โดยบริษัทได้เข้าทํา
สัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดใน SRT ดังกล่าวจาก NYK เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีผลสมบูรณ์เมื่อ
วันท่ี 24 เมษายน 2555  ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 17.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยค่าหุ้นใน SRT 
12.05 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และชําระคืนเงินกู้ที่ SRT กู้ยืมจาก NYK จํานวน 4.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง บริษัท และ NYK ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่า หากมิได้
ตกลงเป็นอย่างอื่น ภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันที่ของสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัท และ NYK จะดําเนินการปรับเปล่ียน
โครงสร้างทุนใน LRT เพื่อให้บริษัท และ NYK ถือหุ้นร้อยละ 20.00 และ 80.00 ของหุ้นทุกประเภทใน LRT ตามลําดับ 

ในการลงทุนดังกล่าว บริษัทได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนโดยแยกเป็น เงินลงทุนในบริษัทย่อย จํานวน 333.05 ล้าน
บาท (หุ้นทุนทั้งหมดของ SRT) และเงินลงทุนในบริษัทร่วม จํานวน 41.25 ล้านบาท (หุ้นบุริมสิทธิจํานวนร้อยละ 20.00 
ของ LRT) แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ    

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยมีมูลค่าเท่ากับ 
524.83 ล้านบาท ในปี 2555 และเท่ากับ 530.52 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งเท่ากับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงนิรวมปี 2555 บวกด้วยส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งเท่ากับ 5.69 ล้านบาท 
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โดยเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทร่วม ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น ซึ่งถือโดยบริษัทย่อยของบริษัท 
และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 320,000 หุ้น ซึ่งถือโดยบริษัท อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดบางประการ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ยัง
ไม่ได้ถูกโอนให้อยู่ในนามของบริษัท นอกจากนี้ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทร่วม หุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้น
บุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว แต่จะไม่มีการสะสม
ในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตรา
ร้อยละ 7.0 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว และมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดไม่ร่วมรับแต่สะสมในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และ
มีสิทธิออกเสียง 100 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิข้างต้น
จะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น 

สําหรับราคาจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 526.73 ล้านบาท ณ วันที่ลงทุนนั้น ประกอบไปด้วย มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท และส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ โดยมูลค่าตาม
บัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการใน LRT ณ วันที่ลงทุน ถูกประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี  

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 116.44 116.44 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7.70 7.70 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.31 6.31 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 130.45 130.45 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
อาคาร และอุปกรณ์  292.58 287.26 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,815.51 0.09 
ผลประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 33.60 - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,141.68 287.35 
รวมสินทรัพย ์ 2,272.13 417.80 
หน้ีสิน    
หน้ีสินหมุนเวียน   
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 15.38 15.38 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2.84 2.84 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 18.22 18.22 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะยาว 350.00 350.00 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.00 1.00 
ภาระหนี้สินภาษีเงินได้จากการซ้ือกิจการ 364.15 - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 715.14 351.00 
รวมหนี้สิน 733.37 369.22 
สินทรัพย์สุทธ ิ 1,538.77 48.58 
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รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี  

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 307.75  
ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ 218.97  
ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม  526.73  

 การท่ีบริษัทตัดสินใจลงทุนใน LRT ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ C0 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยราคาจ่ายซื้อ
เงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ LRT ค่อนข้างมาก เนื่องจากที่ผ่านมา ท่าเทียบเรือ C0 ภายใต้การบริหารงานของ
เจ้าของเดิมยังมีการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้น้อยมากเมื่อเทียบกับศัก ยภาพของท่าเทียบเรือ ดังนั้น บริษัทซึ่งมี
ประสบการณ์ ความชํานาญ และประสบความสําเร็จในการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือ A5 มาแล้ว จึงเล็งเห็นโอกาส
ทางธุรกิจในการเข้าลงทุนใน LRT ร่วมกับ NYK เพื่อทําการปรับปรุง พัฒนา และบริหารท่าเทียบเรือ C0 ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ การที่ LRT มีแต่การให้บริการท่าเทียบเรือ C0 โดยไม่มีการให้บริการพื้นท่ีจอดพักรถยนต์
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก ซึ่งต่างจากบริษัทที่มีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การส่งออกอยู่บริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรือ A5 และในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวม 486,123 ตารางเมตร (ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2556) อีกทั้ง พ้ืนท่ีในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่มีความเหมาะสมและ
คุ้มค่าต่อการนํามาพัฒนาเป็นพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกก็มีอยู่อย่างจํากัด ดังนั้น ใน
อนาคตเมื่อปริมาณการขนส่งรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือ A5 เกินกว่าที่ท่าเทียบเรือ A5 จะรองรับได้ บริษัทก็คาดว่าปริมาณ
รถยนต์ที่ล้นไปยังท่าเทียบเรือ C0 โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ที่ผู้ส่งออกใช้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการส่งออกของบริษัท ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการลงทุนใน LRT เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับบริษัท รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้คุ้มค่ากับจํานวนเงินที่
ลงทุนไป  

3.1.3 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 228.14 
ล้านบาทและ 222.20 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
ประกอบด้วย (1) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (SRT) รวมดอกเบี้ยค้างรับ จํานวน 162.20 ล้านบาท เพื่อนําไปจ่ายชําระคืน
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SRT โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR – 1.625 ต่อปี และครบกําหนดชําระคืนในวันท่ี 24 
เมษายน 2560 และ (2) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (LRT) จํานวน 60.00 ล้านบาท เพื่อนําไปจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินของบริษัทร่วม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี และตั้งแต่วันท่ี 30 มีนาคม 2556 คิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ BIBOR+3 ต่อปี และครบกําหนดชําระคืนในวันท่ี 23 เมษายน 2560  

3.1.4 ต้นทุนโครงการ – สุทธิ 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2553 2554 2555 2556 

ท่าเทียบเรือ 599.64 601.46 602.13 602.13 
ลานเอนกประสงค์  165.95 172.15 204.79 207.15 
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 51.08 51.20 51.29 51.29 
ระบบสาธารณูปโภค 36.55 38.01 39.10 39.10 
มูลค่ารวมก่อนค่าตัดจ าหน่าย 853.23 862.82 897.32 899.68 
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รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2553 2554 2555 2556 

ค่าตัดจําหน่ายต้นทุนโครงการสะสม (362.77) (411.42) (464.27) (491.05) 
ต้นทุนโครงการ – สุทธ ิ 490.46 451.40 433.05 408.62 

 
ต้นทุนโครงการ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ ลานอเนกประสงค์ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค 

ทีบ่ริษัทได้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงในบริเวณท่าเทียบเรือที่บริษัทได้รับสิทธิการเช่าจาก กทท. ซึ่งตามสัญญาสัมปทาน
ระบุว่า ภายหลังจากสัญญาส้ินสุดลง บรรดาทรัพย์สินในท่าเรือทั้งหมดที่บริษัทเป็นผู้จัดหา ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์
ทั้งหมดและโครงสร้างพื้นฐาน จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. สําหรับสังหาริมทรัพย์ กทท. มีสิทธิจะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี 

ต้นทุนโครงการ - สุทธิ เท่ากับ 490.46  ล้านบาท 451.40 ล้านบาท 433.05 ล้านบาท และ 408.62 ล้านบาท ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ การลดลงของต้นทุนโครงการ - สุทธิ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 30 มิถุนายน 2556 มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทมีการลงทุนในต้นทุน
โครงการในงวดบัญชีดังกล่าวน้อยกว่าค่าตัดจําหน่ายที่เกิดขึ้น โดยการลงทุนในต้นทุนโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
พื้นที่ลานเอนกประสงค์หน้าท่าเทียบเรือ A5 

3.1.5 ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2553 2554 2555 2556 

ลานเอนกประสงค์ 640.72 646.03 632.75 639.01 
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 81.75 178.74 328.71 421.64 
ระบบสาธารณูปโภค 98.91 99.56 109.24 117.72 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน 75.07 74.51 69.84 89.99 
ยานพาหนะ 47.45 55.64 52.93 61.85 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 42.63 45.70 61.21 230.70 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10.84 10.74 15.80 15.80 
มูลค่ารวมก่อนค่าเสื่อมราคา  997.36 1,110.91 1,270.47 1,576.71 

ค่าเสื่อมราคาสะสม (350.01) (421.26) (492.26) (533.09) 
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 647.35 689.65 778.21 1,043.62 

 
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทประกอบไปด้วย ลานเอนกประสงค์ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง

อื่น ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ในส่วนท่ีเป็นพื้นที่ท่ีเช่าจาก กทท. และ กนอ. เพื่อการให้บริการพ้ืนท่ีฝากเก็บสินค้า โดย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 689.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเท่ากับ 647.35 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากคลังสินค้า 14G Phase I ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ถูกบันทกึเป็นอาคารและส่ิงปลูกสร้างอื่น มูลค่า 96.99 ล้านบาท ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ 
31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 778.21 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการก่อสร้างแล้วเสร็จของคลังสินค้า 15G 
Phrase II และโรงอาหาร อีกทั้งมีงานระหว่างก่อสร้างคลังสินค้า 14G Phase II และส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และ
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อุปกรณ์ - สุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 1,043.62 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากคลังสินค้า 14G Phase II 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ถูกบันทึกเป็นอาคารและส่ิงปลูกสร้างอื่น และมีงานระหว่างก่อสร้างคลังสินค้า 13G คลังสินค้า Zone 
7.1 แปลง D คลังสินค้า Zone 3.2 แปลงที่ 1 และพื้นที่จอดพักรถยนต์ Zone 7.2 แปลง A  

 
 
 
 

3.2 โครงสร้างเงินทุน 

3.2.1 หนี้สินรวม 

บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 569.39 ล้านบาท และ 836.34 ล้านบาท 1,195.62 ล้านบาท และ 1,264.88 ล้านบาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ และตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,195.77 ล้านบาท และ 1,264.94 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจํานวน 300.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัท  

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 
597.36 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และสําหรับการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2556 เนื่องจากบริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะส้ันจํานวน 130.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัท และมีเจ้าหน้ีค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์จํานวน 95.48 ล้านบาท   

หนี้สินที่ส าคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสิน         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 103.94 18.25 - - - - 130.00 10.28 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  55.84 9.81 61.52 7.36 30.36 2.54 111.46 8.81 
เงินกู้ยืมระยะยาว 114.13 20.04 346.95 41.48 805.06 67.33 723.53 57.20 
เงินประกันรับ 67.77 11.90 87.84 10.50 89.84 7.51 93.93 7.43 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 83.36 14.64 59.35 7.10 110.77 9.26 37.10 2.93 
หนี้สินอ่ืนๆ 144.36 25.35 280.69 33.56 159.59 13.35 168.86 13.35 
หน้ีสินรวม  569.39 100.00 836.34 100.00 1,195.62 100.00 1,264.88 100.00 

 

1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเท่ากับ 103.94 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 โดยประกอบไปด้วยยอดเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน 100.00 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 - 4.25 ต่อปี  ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินเบิกเกินบัญชี ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้จ่าย
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ชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินทั้งจํานวน ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทจึงไม่มียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจํานวน 
130.00 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อป ี

 

 

2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ 38.19 68.39 38.22 62.13 18.87 62.16 95.48 85.66 
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 14.89 26.67 15.38 25.00 7.76 25.55 8.83 7.92 
อ่ืนๆ  2.76 4.94 7.91 12.04 3.73 12.29 7.15 6.41 
รวม 55.84 100.00 61.52 100.00 30.36 100.00 111.46 100.00 

บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันที่ 30 
มิถุนายน 2556 มูลค่า 55.84 ล้านบาท 61.52 ล้านบาท 30.36 ล้านบาท และ 111.46 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
เจ้าหน้ีค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ ์คือ เจ้าหน้ีค่างานก่อสร้างซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างคลังสินค้าซึ่งเริ่มในปี 
2553 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีจํานวนเท่ากับ 38.19 ล้าน
บาท 38.22 ล้านบาท 18.87 ล้านบาท และ 95.48 ล้านบาท ตามลําดับ 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่ ได้แก่ เจ้าหน้ี กทท. และเจ้าหน้ีผู้รับเหมาซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการว่าจ้างผู้รับเหมาสํารวจ ตรวจสภาพ นับจํานวน และเคลื่อนย้ายรถยนต์ในบริเวณท่าเทียบเรือ  

3) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน (รวมส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี) เท่ากับ 114.13 ล้านบาท 346.95 ล้านบาท 805.06 ล้าน
บาท และ 723.53 ล้านบาท ตามลําดับ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2554 บริษัทมีการ
เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 300.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัท 
และจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 67.18 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 597.36 ล้านบาท เพื่อ
ใช้สําหรับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 138.02 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัทได้จํานองส่ิงปลูกสร้างในส่วนต้นทุนโครงการทั้งหมด และส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและ
อุปกรณ์ มูลค่าสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 189.56 ล้านบาท กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว  
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4) เงินประกันรับ 

เงินประกันรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 67.77 
ล้านบาท 87.84 ล้านบาท 89.84 ล้านบาท และ 93.93 ล้านบาท ตามลําดับ เงินประกันรับประกอบด้วย เงิน
ประกันรับจากสายเดินเรือ 5 สายภายใต้สัญญา Car Terminal Facility and Service Agreement ซึ่งบริษัทจะ
จ่ายคืนเงินประกันรับในส่วนน้ีทั้งจํานวนหลังจากสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว และเงินประกันรับจากผู้ใช้บริการพ้ืนท่ีฝาก
สินค้า ซึ่งบริษัทจะคืนเงินประกันรับเมื่อส้ินสุดสัญญาและผู้เช่าได้ส่งมอบพื้นทีค่ืนในสภาพเดิมก่อนการเริ่มเช่า 

ในเดือนเมษายน 2553 สัญญา Car Terminal Facility and Service Agreement ฉบับลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2545 ได้ส้ินสุดลง บริษัทจึงได้จ่ายชําระเงินประกันรับดังกล่าวคืนจํานวน 5 .00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับ 172.95 ล้านบาท และได้รับเงินประกันรับภายใต้สัญญาฉบับใหม่ซึ่งทําเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2553 จํานวน 60.00 ล้านบาท โดยสาเหตุที่เงินประกันรับลดลงจากสัญญาฉบับก่อน เนื่องจากบริษัทมี
ความคุ้นเคยและเชื่อมั่นในการทําธุรกิจร่วมกับสายเดินเรือมาแล้ว จึงมีการเจรจาให้ลดจํานวนเงินประกันรับ และ
ใช้เงินสกุลบาทเพื่อขจัดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

5) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามสัญญาสัมปทานค้างจ่าย 61.98 74.36 42.69 71.92 87.03 78.57 20.06 54.07 
ค่าโบนัสค้างจ่าย 11.97 14.36 12.81 21.59 12.98 11.72 6.49 17.50 
ค่าภาษีโรงเรือนค้างจ่าย 1.17 1.40 3.27 5.51 4.33 3.91 2.17 5.84 
อ่ืนๆ  8.23 9.87 0.58 0.97 6.43 5.80 8.38 22.60 
รวม 83.36 100.00 59.35 100.00 110.77 100.00 37.10 100.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 83.36 
ล้านบาท 59.35 ล้านบาท 110.77 ล้านบาท และ 37.10 ล้านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่เป็น
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามสัญญาสัมปทานค้างจ่าย ซึ่งมีรอบปีการคํานวณค่าตอบแทนในเดือนพฤษภาคมของปี
ก่อนหน้าถึง เดือนเมษายนของปีปัจจุบัน และกําหนดการจ่ายในเดือนมิถุนายนของปีปัจจุบัน นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามสัญญาสัมปทานค้างจ่ายแล้ว บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าโบนัสค้างจ่าย
ซึ่งจะจ่ายในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของทุกปี ค่าภาษีโรงเรือนค้างจ่าย และอื่นๆ  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแสดงในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
เท่ากับ 110.92 ล้านบาท และ 37.16 ล้านบาท โดยสูงกว่าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ง
เกิดจากค่าสอบบัญชีค้างจ่ายของบริษัทย่อย  

3.2.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
2553 2554 2555 2556 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - ต้นงวด 764.64 807.73 687.23 986.23 
กําไรสําหรับปี 251.75 207.76 331.99 177.86 
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รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
2553 2554 2555 2556 

เงินปันผลจ่าย (208.66) (359.60) (158.71) (91.19) 
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  - - 124.50 - 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน  - (5.83) - - 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ - 37.17 1.22 - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ปลายงวด 807.73 687.23 986.23 1,072.90 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 687.23 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ง

เท่ากับ 807.73 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 207.76 ล้านบาท แต่มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจํานวน 
359.60 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ากําไรสุทธิของปี และมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวทําให้กําไรสะสมลดลง 
5.83 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษี
เงินได้ ซึ่งเป็นการรับรู้ผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน กับมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวตามฐานภาษี เช่น รายการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และสํารองผลประ
โยขน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นต้น โดยบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยบริษัทได้นํา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติในปี 2556 และปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินสําหรับปี 2554 และ 2555 ใหม่ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2554 มากสุด เนื่องจากเป็นปีแรกที่การปรับปรุง
ย้อนหลังมีผล โดยทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2554 เพิ่มขึ้น 37.17 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 986.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 299.00 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 331.99 ล้านบาท และมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 
158.71 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่ากําไรสุทธิของปี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ชําระแล้ว จากเดิม 290.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) เป็น 414.50 ล้านบาท 
(หุ้นสามัญ 4.145 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกจําหน่ายหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1.245 ล้านหุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท บริษัทจึงได้รับ
เงินค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนจํานวน 124.50 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 414.50 
ล้านบาท เป็น 555.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 555.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และทุนที่
ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 414.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจํานวน 414.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย
บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนและการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนา ยน 
2555 

อย่างไรก็ดี ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 
555.00 ล้านบาท เป็น 414.50 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 140.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 414.50 ล้านบาท เป็น 620.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
205.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering)  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 1,072.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.67 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 เนื่องจากในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 177.86 ล้านบาท และมี
การอนุมัติจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 91.19 ล้านบาท  

สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงนิรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 978.36 ล้านบาท ซึ่งต่างจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในงบเฉพาะกิจการเล็กน้อย เนื่องจากกําไรสุทธิในงบการเงินรวมน้อยกว่ากําไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการจํานวน 
1.61 ล้านบาท  และมีการปรับปรุงผลกระทบจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจํานวน 6.26 ล้านบาท เป็นเหตุให้มี
กําไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 508.36 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่ากําไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบเฉพาะกิจการที่
เท่ากับ 516.23 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 1,066.59 ล้านบาท 
ซึ่งน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในงบเฉพาะกิจการเล็กน้อย  

3.3 สภาพคล่องและอัตราส่วนที่ส าคัญ 

3.3.1 กระแสเงินสด 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2553 2554 2555 2555 2556 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ินดําเนินงาน 

412.39  402.01  600.75 276.08 311.56 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน (107.97) (49.52) (54.61) (101.92) (110.46) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 304.41 352.49 546.14 174.16 201.10 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (144.56)  (162.74)  (769.82) (700.38) (227.40) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (106.08)  (130.52)  213.82 425.06 (72.79) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  77.07  136.30  126.43 35.13 27.34 

 
บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานเท่ากับ 412.39 

ล้านบาท 402.01 ล้านบาท และ 600.75 ล้านบาท ในปี 2553 2554 และ 2555 ตามลําดับ และเท่ากับ 276.08 ล้านบาท 
และ 311.56 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2556 ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นและลดลง
ของกระแสเงินสดดังกล่าว สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของรายได้ในช่วง 3 - 4 ปี ที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ตาม การจ่ายคืนเงินประกันรับในปี 2553 จํานวน 172.95 ล้านบาท ภายใต้สัญญา Car Terminal 
Facility and Service Agreement กับสายเดินเรือ 5 สายที่หมดอายุลง และได้รับเงินประกันจํานวน 60.00 ล้านบาท จาก
การทําสัญญาฉบับใหม่ ส่งผลให้ปี 2553 มีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานในจํานวนที่มากกว่าปี 2554 
และ 2555 และมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานต่ํากว่าปี 2554 และปี 2555 สําหรับการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 30 มิถุนายน 2556 ส่วนใหญ่เกิดจาก
การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามสัญญาสัมปทานให้กับกทท. ที่มีการทยอยตั้งค้างจ่ายไว้ก่อนถึงงวดชําระในเดือน
มิถุนายนของทุกปี จึงทําให้ยอดค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามสัญญาสัมปทานค้างจ่ายลดลงเป็นจํานวนมากในเดือนมิถุนายน
ของทุกปี  

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 144.56 ล้านบาท 162.74 ล้านบาท และ 769.82 ล้าน
บาท ในปี 2553 2554 และ 2555 ตามลําดับ และเท่ากับ 227.40 ล้านบาท สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
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2556 โดยกระแสเงินสดส่วนใหญ่ในปี 2553 และ 2554 ใช้ไปเพื่อการลงทุนจ่ายค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือ ก่อสร้างคลังสินค้า 
และค่าซื้ออุปกรณ์ เท่ากับ 171.06 ล้านบาท และ 127.73 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับในปี 2555 บริษัทใช้กระแสเงินสด
ส่วนใหญ่ในการลงทุนซื้อบริษัทย่อยจํานวน 333.05 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันจาํนวน 228.14 ล้านบาท 
และลงทุนจ่ายค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือ ก่อสร้างคลังสินค้า และค่าซื้ออุปกรณ์ เท่ากับ 209.41 ล้านบาท และสําหรับงวด 6 
เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีการลงทุนจ่ายค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือ ก่อสร้างคลังสินค้า และค่าซื้ออุปกรณ์ 
เท่ากับ 240.10 ล้านบาท 

สําหรับในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทเท่ากับ 106.08 ล้านบาท และ 130.52 
ล้านบาท ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทในปี 2555 เท่ากับ 
213.82 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2556 เท่ากับ 72.79 ล้านบาท 

โดยกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

งวดบัญชี วันที่จ่ายเงินปันผล 
จ านวน  

(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดปีบัญชสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
26 พฤษภาคม 2553 97.150 

2 ธันวาคม 2553 111.51 
รวม 208.66 

งวดปีบัญชสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

28 เมษายน 2554 59.45 
5 กันยายน 2554 140.65 
5 มีนาคม 2555 159.50 

รวม 359.60 

งวดปีบัญชสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
7 เมษายน 2555 84.10 

20 ธันวาคม 2555 74.61 
รวม 158.71 

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
17 เมษายน 2556 45.60 
14 มิถุนายน 2556 45.60 

รวม 91.19 

 

บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่จากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 300.00 ล้าน
บาท และ 597.36 ล้านบาท ในปี 2554 และ 2555 ตามลําดับ  

3.3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.54 เท่า 0.65 เท่า และ 0.76 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 
2555 ตามลําดับ โดยมีแนวโน้มของอัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียนและสภาพคล่องที่ดีขึ้น สําหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 0.38 เท่า ซึ่ง
ลดลงเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน 130.00 ล้านบาท และ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 111.46 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทคาดว่าการลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่อง
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการชําระหนี้ระยะส้ันของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการ
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ดําเนินงานท่ีค่อนข้างมาก โดยในปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเท่ากับ 546.14 ล้านบาท และ 201.10 ล้านบาท ตามลําดับนอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้
เฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ปกติ เท่ากับ 28.65 วัน 28.77 วัน 24.67 วัน และ 26.14 วัน ในปี 2553 2554 และ 2555 และงวด 6 
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ ซึ่งใกล้เคียงกับนโยบายระยะเวลาการให้เครดิตเทอมลูกหนี้การค้าของ
บริษัท ซึ่งเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 30 วัน   

ระยะเวลาชําระหนี้ของบริษัทเท่ากับ 25.40 วัน 44.79 วัน 28.29 วัน และ 41.44 วัน ในปี 2553 2554 และ 2555 
และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ ส่งผลให้บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่ค่อนข้างส้ัน 
เนื่องจากระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉล่ีย และระยะเวลาชําระหนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยมีวงจรเงินสดเท่ากับ 3.24 วัน 
(16.01) วัน (3.62) วัน และ (15.30) วัน ในปี 2553 2554 และ 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556  
ตามลําดับ 

3.3.3 อัตราส่วนส าคัญอื่นๆ 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 

งบเฉพาะกิจการ งบรวม 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 
เดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับปีบัญชี
ส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 
เดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
2553 2554 2555 2556 2555 2556 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 18.08 14.32 17.92 15.74 17.87 15.93 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 34.40 29.62 39.89 37.41 39.75 37.64 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 32.02 27.79 39.68 34.55 39.67 35.10 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70 1.22 1.21 1.18 1.22 1.19 
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผถูือ
หุน (เท่า) 

0.32 0.52 0.82 0.81 0.83 0.81 

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 38.02 34.25 15.95 11.60 15.78 11.41 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  82.88 173.08 47.81 51.27 48.04 50.82 

 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 18.08 ร้อยละ 14.32 ร้อยละ 17.92 และร้อยละ 15.74 ในปี 2553 

2554 และ 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
เท่ากับ ร้อยละ 34.40 ร้อยละ 29.62 ร้อยละ 39.89 และร้อยละ 37.41 ในปี 2553 2554 และ 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2556 ตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 17.87 และร้อยละ 15.93 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้อยละ 39.75 และร้อยละ 37.64 ตามลําดับ ซึ่งต่างจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในงบการเงินเฉพาะกิจการเล็กน้อย เนื่องจากกําไรสุทธิในงบการเงินรวมในปี 2555 น้อย
กว่างบการเงินเฉพาะกิจการ 1.61 ล้านบาท และกําไรสุทธิในงบการเงินรวมในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
มากกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ 1.56 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวรของบริษัทซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับการ
ดําเนินธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 32.02 ในปี 2553 และลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 27.79 ในปี 2554 และ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.68 ในปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 34.55 ในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยการ
เพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของกําไรสุทธิในปี 2555 เนื่องจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ียไม่ได้เปล่ียนแปลงมากนัก สําหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสําหรับงบการเงินรวมในปี 2555 เท่ากับ
ร้อยละ 39.67  และเท่ากับร้อยละ 35.10 ในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งต่างจากอัตราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้นสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเล็กน้อย เนื่องจากกําไรสุทธิในงบการเงินรวมแตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกจิการเพียง
เล็กน้อย  

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 0.70 เท่า 1.22 เท่า 1.21 เท่า และ 1.18 เท่า ในปี 2553 
2554 และ 2555 และสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ และอัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 0.32 เท่า 0.52 เท่า 0.82 เท่า และ 0.81 เท่า ในปี 2553 2554 และ 2555 และ
สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ โดยในปี 2554 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและ
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2553 โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทมีการกู้ยืมเงิน
เพิ่มขึ้น 300.00 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจํานวน 359.60 ล้านบาท และ
สําหรับในปี 2555 อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ยืม
จํานวน 597.36 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   

อย่างไรก็ดี อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยของบริษัทเท่ากับ 38.02 เท่า 34.25 เท่า 15.95 เท่า และ 11.60 
เท่า ในปี 2553 2554 และ 2555 และสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามลําดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่
ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัท แม้ว่าอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยในป ี
2555 จะลดลงเนื่องจากบริษัทมีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นในงวดก็ตาม และสําหรับงบการเงิน
รวมปี 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
เท่ากับ 15.78 เท่า และ 11.41 เท่า ตามลําดับ โดยน้อยกว่าอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยของบริษัทสําหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการเล็กน้อย เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในงบการเงินรวมมีจํานวนน้อยกว่ากระแสเงินสด
จากการดําเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2553 2554 และ 2555 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2556 เทา่กับร้อยละ 82.88 ร้อยละ 173.08 ร้อยละ 47.81 และร้อยละ 51.27 ตามลําดับ  จะเห็นได้ว่าในปี 2554  บริษัท
จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่ากําไรสุทธิ โดยมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 359.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกําไรสะสม 
ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานในอดีตมาตั้งแต่เริ่มกิจการ อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิในปีนั้นๆ 
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4. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

    หน่วย: บาท 

รอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่น รวม 

2553 บริษัทสาํนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 440,000 180,000 620,000 
2554 บริษัทสาํนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 1,170,000 180,000 1,350,000 
2555 บริษัทสาํนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 1,050,000 90,000 1,140,000 

งวด 6 เดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

บริษัทสาํนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 525,000 45,000 570,000 

 

5. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต 

5.1 การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอีก 205.50 ล้านหุ้น จากเดิม 
414.50 ล้านหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็น 620.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
33.15 ของทุนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะมีผลทําให้อัตราส่วนต่างๆ ท่ีเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือ
หุ้นหรือจํานวนหุ้นของบริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเพิ่มขึ้น 
(Dilution Effect) เช่น กําไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Eqity) 
เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อมูลอดีตในปี 2555 ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 
330.37 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ากําไรสุทธิต่อหุ้นของปีดังกล่าวจะเท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ้น แต่หากจํานวนหุ้นของบริษัท
เพิ่มขึ้นเป็น 620.00 ล้านหุ้น ด้วยกําไรสุทธิจํานวนเดียวกัน กําไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจะลดลงเหลือ 0.53 บาทต่อหุ้น  

อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าในระยะยาวบริษัทจะได้รับผลดีจากการเสนอขายหุ้นและการนําหุ้นเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายขายหุ้นจะนําไปลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งบริษัทจะได้รับผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ ความคล่องตัวในการ
จัดหาแหล่งเงินทุน และภาพพจน์ที่ดีในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่สนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น 
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตบริษัทจะมีรายได้และกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น
ดังกล่าวได้   

5.2 การใช้สิทธิ (Option) ซื้อหุ้น LRT เพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ 29.00 (รวมสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมไม่เกินร้อยละ 49.00)  

ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและ NYK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่าภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของ LRT จาก NYK เพิ่มได้
อีกร้อยละ 29.00 ภายใต้ข้อกําหนดบางประการ โดยราคาที่จ่ายซื้อไม่ต่ํากว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บวกต้นทุน
ส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันท่ีบริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นและเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT) 

ดังนั้น ในอนาคตหากบริษัทใช้สิทธใินการซื้อหุ้นของ LRT ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุน
อย่างน้อยประมาณ 0.85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 อย่างไรก็ดี ภายหลังจาก
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การใช้สิทธิ LRT ยังคงสถานะเป็นเพียงบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงสุดจะ
ไม่เกินร้อยละ 49.00 ดังนั้น ในงบการเงินรวมของบริษัท จะเป็นการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสีย และรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20.00 เป็น
สัดส่วนใหม่ภายหลังการใช้สิทธิ  

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัทเป็นโจทก์ในการฟ้องกรุงเทพมหานคร   

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่ส้ินสุด โดยบริษัทได้ฟ้องกรุงเทพมหานครฐานผิดสัญญา และ
เรียกร้องค่าเสียหาย คดีมีทุนทรัพย์ 530.37 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ให้บริการแก่
กรุงเทพมหานครในการขนถ่ายและเก็บรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ําที่นําเข้าจากผู้จําหน่ายในต่างประเทศ  แต่
กรุงเทพมหานครไม่ดําเนินการทางพิธีศุลกากรและชําระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทเพื่อนํารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ําออก
จากท่าเรือ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคํา
พิพากษายกฟ้องบริษัท โดยได้วินิจฉัยว่าค่าภาระที่บริษัทเรียกร้องเป็นการเรียกร้องเอาค่าบริการในการประกอบกิจการ
ท่าเรือซึ่งเป็นเป็นสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และระยะเวลานับตั้งแต่เรือขนส่งสินค้าเทียบท่าเรือ
และยกสินค้าพักไว้เป็นระยะเวลาเพื่อใช้เป็นฐานในการคํานวณค่าภาระเท่านั้น  ไม่ใช่เวลาที่ใช้เป็นฐานเริ่มนับอายุความ
สิทธิเรียกร้อง ซึ่งในคดีนี้สิทธิเรียกร้องบังคับได้ในวันที่เรือบรรทุกสินค้าเทียบท่าและมีการยกขนรถดับเพลิง และรถบรรทุก
น้ําเสร็จ คดีโจทก์จึงขาดอายุความ จึงไม่ต้องวินิจฉัยข้อพิพาทอื่นต่อไป เพราะไม่ทําให้ผลของคดีเปล่ียนไป  

ต่อมาวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางดังกล่าวต่อศาลฎีกา ทั้งนี้ หากคดีถูกศาลฎีกายกฟ้อง การยกฟ้องของศาลฎีกาดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบด้านลบต่อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องในคดีนี้ และ
ไม่ได้ถูกเรียกค่าเสียหายในคดีนี้แต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทได้หยุดรับรู้รายได้และตั้งค่าเผ่ือหนี้จะสูญเต็มจํานวนตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2550 แล้ว  และหากบริษัทชนะคดีในขั้นตอนของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา บริษัทจะได้รับชําระค่าเสียหายจาก
กรุงเทพมหานคร ในจํานวนตามคําพิพากษาซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนตามคําฟ้อง โดยจํานวนเงินดังกล่าวจะ
ถูกบันทึกเป็นรายได้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
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