บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสาคัญ (Executive Summary)
สรุปข้อมูลสาคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถ
ขอได้จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนที่
บริษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสาคัญของการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท นามยง เทอร์มนิ ัล จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย: บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์
จานวนหุ้นที่เสนอขาย: 205,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.15 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายต่อประชาชน: 11.90 บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย: 2,445.45 ล้านบาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า
ไม่มี
มี
มูลค่าทีต่ ราไว้ (Par): 1.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามราคาบัญชี: 2.57 บาทต่อหุ้น
(Book Value)
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556)
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย: โดยวิธีสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)
อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น (P/E ratio): ในกรณีที่คานวณโดยใช้กาไรสุทธิต่อหุ้น 0.87 บาท ซึ่งคานวณจากกาไร
สุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (กรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2556) ซึ่งเท่ากับ 362.48 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่
ออกและชาระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับ 414.50 ล้านหุ้น จะคิดเป็น P/E Ratio ที่ 13.61 เท่า แต่ใน
กรณีที่คานวณโดยใช้กาไรสุทธิต่อหุ้น 0.58 บาท ซึ่งคานวณจากกาไรสุทธิ 362.48 ล้านบาท เช่นเดียวกับกรณีแรก แต่
หารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับ 620.00 ล้านหุ้น ( Fully
Diluted) จะคิดเป็น P/E Ratio ที่ 20.35 เท่า
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บริษัทอืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน:
บริษัท

ตัวย่อ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการ ดาเนิ นงาน และพัฒ นาท่า อากาศยาน โดยมีท่า อากาศยานใน
AOT
บมจ. ท่าอากาศยาน

23.06

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

ไทย

ธุรกิจพาณิชย์นาวี ดังนี้ 1) บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเรือเดิน
ทะเลของบริษัท ในเส้นทางประจา ได้แก่ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น-เกาหลี-กรุงเทพ
และ กรุงเทพ-มาเลเซีย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-กรุงเทพ 2) บริการให้เช่าเรือเป็น
รายเที่ยว และเป็นระยะเวลา 3) บริการรับจ้างบริหารเรือ 4) บริการขน
ของขึ้นลงในเรือเดินทะเล 5) บริการซ่อมบารุงและร้กษาตัวเรือ 6) บริการ
นายหน้าซี้อขายเรือ 7) รับเป็นตัวแทนเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าในประเทศ
ไทย
ธุรกิจเดิน เรือโดยเป็น เจ้า ของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสาหรับขนส่ง
PSL
บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง
สินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจาเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่ว
โลกในภูมิภาคสาคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละติน
อเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้า
ทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ
ที่มา:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ คานวณจากราคาปิดต่อหุ้น ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 หารด้วยกาไรสุทธิต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลัง
บมจ. จุฑานาวี

P/E Ratio
(เท่า)1/

JUTHA

37.15

50.98

กรณีการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรก (“IPO”)
ตลาดรอง:
SET
mai
หมวดธุรกิจ (Sector):
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:
Profit Test
Market Capitalization Test
จานวนหุ้นที่ตดิ ระยะเวลาห้ามจาหน่ายหุน้
ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้คารับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นาหุ้นจานวน 341,000,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ออกจาหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่ม
ซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ผู้ถื อ หุ้ น เดิม ได้ รั บ การผ่ อ นผั นให้ ท ยอยขายหุ้ น ได้ ร้ อ ยละ 25.00 ของจ านวนหุ้ น ที่ ติ ด
ระยะเวลาห้ามจาหน่าย คิดเป็นจานวน 85,250,000 หุ้น และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัท
เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกจานวน 255,750,000 หุ้น สาหรับหุ้นที่ไม่ติด
ระยะเวลาห้ามจาหน่ายหุ้นจานวน 73,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน) ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นจานวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 หน้า 2

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขาย
หุ้นสามัญในครั้งนี้ ซึ่งมีจานวนประมาณ 2,382 ล้าน
บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ไป
ใช้ตามแผนงานของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการในแต่ละปี
หลังจากหักสารองตามกฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปี
ถัดไป และสารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ
โครงสร้ า งทางการเงิ น แผนการลงทุ น เงื่ อ นไข
ข้อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ความ
จาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และความ
สม่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

1) เพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ
800 ล้านบาท 2) เพื่อการลงทุน ขยายธุรกิจ ประมาณ
800-1,500 ล้านบาท และ 3) ส่วนที่เหลือจากโครงการ
ข้างต้น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์ (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป
โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
เป็นท่าเรือน้าลึกหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สินค้าหลักที่ส่งออกและนาเข้าผ่าน
ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท คือ รถยนต์ โดยมีทั้งรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ (Exported
Car) และรถยนต์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ (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 ตามลาดับ หรือคิดเป็นส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเฉลี่ย ในอัตราร้อยละ 81.18 ของจานวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย
นอกจากการขนถ่ายรถยนต์แล้ว ท่าเทียบเรือ A5 ยังสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูงเพื่อ
ใช้ในโครงการขนาดใหญ่ (Project Cargo) ได้อีกด้วย เนื่องจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือมีความลึกเพียงพอให้เรือขนาด
ใหญ่มาเทียบท่า พร้อมทั้งลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของท่าเทียบเรือมีความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
อีกทั้งบริษัทมีการบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่ดี ทาให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
บริษัทมีการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์แบบครบวงจร ณ ท่าเทียบเรือ A5 โดยมีประเภทของ
การให้บริการดังต่อไปนี้
1) การให้บริการท่าเทียบเรือ

 การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนาเรือมาเทียบท่า
ท่าเทียบเรือ A5 มีความยาวทั้งสิ้น 697 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือย่อยรวมจานวน 3 ท่า มีความลึกร่อง
น้าหน้าท่าประมาณ 17 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง จึงทาให้ท่าเทียบเรือของบริษัทสามารถเทียบเรือ
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความจุถึง 80,000 DWT
กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัท คือ กลุ่มผู้ส่งออกและผู้นาเข้าสินค้า และกลุ่มสายเดินเรือ
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โดยผู้ส่งออกส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ
Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Ford & Mazda และ Nissan เป็นต้น ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เหล่านี้จะ
ทาการว่าจ้างสายเดินเรือที่มีความชานาญในการขนถ่ายรถยนต์ มารับสินค้าที่ท่าเทียบเรือของบริษัทเพื่อ
ขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ
 การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ
เมื่อสายเดินเรือนาเรือเข้าจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ A5 แล้ว บริษัทจะให้บริการผ่านท่าเทียบเรือโดยผู้
บรรทุกและขนถ่ายสินค้า (Stevedore) ของสายเดินเรือจะทาหน้าที่ขนย้ายสินค้าระหว่างบริเวณหน้าท่า
เทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ โดยสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทประกอบด้วยสินค้า
ส่งออก สินค้านาเข้า สินค้าผ่านท่า และสินค้าถ่ายลา
 การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ
 บริษัทมีพื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้า ภายในท่าเทียบเรือรวม 247,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการ
จอดรถยนต์ในเวลาเดียวกันได้สูงสุดถึง 15,437 คัน โดยบริษัทให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้ส่งออกในการขน
ย้ายสินค้าจากพื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) ไปยังพื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-loading Area)
เพื่อส่งมอบให้แก่สายเดินเรือเพื่อส่งออกต่างประเทศ และให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้นาเข้าในการขนย้าย
สินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บในพื้นที่สินค้านาเข้า (Import Area) เพื่อรอให้ผู้นาเข้ามารับสินค้า
รวมทั้งให้บริการขนย้ายสินค้าถ่ายลาจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บไว้ในพื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้าเพื่อ
รอส่งมอบให้สายเดินเรือลาใหม่ต่อไปการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า
เมื่อบริษัทได้รับมอบสินค้าส่งออก ณ บริเวณพื้นที่รับมอบสินค้าจากผู้ส่งออกสินค้า และได้รับมอบสินค้า
นาเข้าหรือสินค้าถ่ายลา ณ บริเวณท่าเทียบเรือของบริษัทจากสายเดินเรือเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งออกและผู้นา
เข้าสินค้าสามารถจอดพักรถยนต์ที่ท่าเทียบเรือของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยบริษัทไม่คิด
ค่าธรรมเนียม หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะเรียกเก็บค่าภาระการใช้พื้นที่ตามระยะเวลาที่จอดพัก
รถยนต์ไว้ที่ท่าเทียบเรือของบริษัท
2) การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก
 การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนาเข้า
บริษัทให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกรถยนต์ และภายหลังนาเข้า ซึ่งเป็น
พื้นที่บริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรือของบริษัทและพื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวม 486,123
ตารางเมตร สามารถรองรับการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนาเข้าได้
สูงสุดประมาณ 30,113 คัน ในเวลาเดียวกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556)
 การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า
บริษัทมีพื้นที่ให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า รวม 155,113 ตารางเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2556) โดยแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการออกเป็นพื้นที่โล่ง ให้เช่าขนาด 55,763 ตารางเมตร และพื้นที่
อาคารคลังสินค้าให้เช่ารวม 98,350 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทาพื้นที่ Zone 1A จานวน 1,000
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ตารางเมตร เป็นโรงเก็บสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกและนาเข้าสินค้า ซึ่งสินค้าที่อยู่ภายในโรงเก็บสินค้า
ณ ปัจจุบันเป็นสินค้าประเภทรถยก และกล่องสินค้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ เป็นต้น
3) การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

 การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าจากบริเวณพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้น
หรือลงจากเรือ (Stevedore on Board)
โดยปกติการขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือ ผู้บรรทุกและขนถ่ายสินค้า (Stevedore) ของแต่ละสายเดินเรือ
จะเป็นผู้ดาเนินการ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจาก Toyofuji Shipping Company
Limited (“Toyofuji”) ซึ่งเป็นสายเดินเรือของผู้ส่งออกรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า (Toyota) ให้ดาเนินการบรรทุก
และขนถ่ายรถยนต์โตโยต้าขึ้นหรือลงจากเรือ โดยในการให้บริการดังกล่าวแก่ Toyofuji บริษัทได้ว่าจ้าง
บริษัทผู้รับเหมาภายนอกโดยบริษัททาการควบคุมมาตรฐานในการให้บริการ
 การให้บริการพื้นทีอ่ าคารสานักงานท่าเทียบเรือ
 บริษัทให้คู่ค้าหลัก เช่น สายเดินเรือ ผู้รับเหมาภายนอก ใช้บริการพื้นที่ภายในอาคารสานักงานท่าเทียบเรือ
เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและสายเดินเรือ
หรือผู้รับเหมาเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า ได้แก่ การ
ให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ และการให้บริการทาความสะอาดรถยนต์ที่นาเข้าหรือส่งออก
นอกจากการให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ดังที่กล่าวมา ในปี 2555 บริษัทและกลุ่ม NYK ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งทางทะเลชั้น
นาของโลกที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แหลมฉบัง
อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จากัด (“LRT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก
และนาเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ C0 ตั้งอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 และร้อยละ
80.00 ของหุ้นทั้งหมดใน LRT ตามลาดับ โดยการลงทุนดังกล่าว บริษัทได้เข้าซื้อกิจการบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทย
แลนด์) จากัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดใน
LRT จากบริษัทในกลุ่ม NYK คือ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha และ บริษัท เอ็น วาย เค โรโร เทอร์มินัล (ประเทศ
ไทย) จากัด (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
วันที่ของสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัท และ NYK จะดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทุนใน LRT เพื่อให้บริษัท และ NYK ถือ
หุ้นร้อยละ 20.00 และ 80.00 ของหุ้นทุกประเภทใน LRT ตามลาดับ นอกจากนี้ สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัท และ
NYK ยังให้สิทธิบริษัทในการที่จะซื้อหุ้น LRT จาก NYK ได้อีกร้อยละ 29.00 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ภายใต้
ข้อกาหนดบางประการ โดยที่ราคาซื้อหุ้นดังกล่าวไม่ต่ากว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่
เกิดขึ้นจริง
อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบัน NYK ยังไม่ได้ดาเนินการโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจานวนหุ้นบุริมสิทธิ
ทั้งหมดใน LRT ให้กับบริษัทเนื่องจากยังติดข้อจากัดบางประการ โดยบริษัทได้ดาเนินการอันเป็นมาตรการป้องกัน
ส่วนที่ 1 หน้า 5
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ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิ
ดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1) มาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของ
จานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT
 ดาเนินการให้ NYK ลงนามในหนังสือของบริษัท เพื่อรับทราบและรับรองว่าบริษัทมีสิทธิในการรับเงิน
ปันผลทั้งจากหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งสองประเภทใน LRT
 ดาเนินการให้ NYK นาส่งใบหุ้นบุริมสิทธิใน LRT จานวน 320,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00
ของจานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT ให้บริษัทเก็บรักษาไว้
2) การประเมินความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ
20.00 ของจานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT
 ความเสี่ยงในเรื่องสิ ทธิออกเสียงและสิทธิ ในการบริหารงานใน LRT : หากบริษัทไม่ได้รับ โอนหุ้ น
บุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT สิทธิการออกเสียงของ
บริษัทใน LRT จะลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 20.00 เหลือร้อยละ 19.40 อย่างไรก็ดี สัญญาผู้ถือหุ้น
ระหว่าง บริษัท และ NYK ได้กาหนดให้บริษัทมีสิทธิส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของ LRT ได้ 2 คน
จากจานวนกรรมการทั้งหมด 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งมากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ใน LRT รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LRT ใน
เรื่องสาคัญๆ ก็กาหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงจากกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท หรือคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (ตามลาดับ)
 ความเสี่ยงในเรื่องสิทธิการรับเงินปันผล : หากบริษัทไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00
ของจานวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน LRT อาจทาให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลจากหุ้น
บุริมสิทธิจานวนดังกล่าว อย่างไรก็ดี NYK ได้ลงนามในหนังสือของบริษัทเพื่อรับทราบและรับรองว่า
บริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผลทั้งจากหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้ง
สองประเภทใน LRT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง บริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
(“WCP”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยังได้ให้ความเห็นทางกฎหมายว่า หาก LRT ได้ชาระเงิน
ปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิสาหรับส่วนจานวนร้อยละ 20.00 ดังกล่าวแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้
NYK ดาเนินการส่งมอบเงินปันผลดังกล่าวให้แก่บริษัทได้
 ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของ
จานวนหุ้ น บุ ริ มสิ ท ธิ ทั้ง หมดใน LRT : ในกรณี ที่ เ กิด เหตุ การณ์ ใดๆ ที่ ทาให้ บริ ษั ท ไม่ได้ รั บโอนหุ้ น
บุริมสิทธิจานวนดังกล่าวจาก NYK และ NYK ปฏิเสธที่จะดาเนินการส่งมอบเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้น
บุริมสิทธิดังกล่าวให้บริษัท หรือบริษัทไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการไม่ได้รับโอนหุ้น
ดังกล่าวจาก NYK ได้ บริษัทคาดว่าจะเกิดความเสียหายเท่ากับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (LRT) สูงสุดไม่
เกิน 41.25 ล้านบาท
(กรุณาดูรายละเอียดเรื่องมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอนหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายของ WCP ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้ในส่วนที่
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2 – 12 หน้า 14 เรื่อง การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จากัด (“SRT”) และการจัดทางบ
การเงินรวม)
LRT มีการให้บริการที่คล้ายคลึงกับบริษัท คือ มีการให้บริการท่าเทียบเรือ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง แต่ไม่มี
การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขน
ถ่ายสินค้าจากบริเวณพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ (Stevedore on Board) และการให้เช่าพื้นที่อาคาร
สานักงานท่าเทียบเรือ ปัจจุบัน สินค้าที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ C0 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้าง
ขนาดใหญ่ (Special Project) สินค้าประเภทเหล็ก (Steel Product) และอื่นๆ การที่บริษัทเข้าลงทุนใน LRT ก็เพื่อเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการในระยะยาวของบริษัทให้สามารถรองรับปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยที่มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจ และเรื่องการประกอบธุรกิ จ
ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้
ก่อนการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น
ร้อยละ
125,999,500
30.40
124,300,100
29.99
96,824,900
23.36
9,625,100
2.32
9,625,100
2.32
9,625,100
2.32
9,625,100
2.32
9,625,000
2.32
9,625,000
2.32
9,625,000
2.32
100
0.00
414,500,000
100.00
414,500,000
100.00

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

หลังการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น
ร้อยละ
125,999,500
20.32
124,300,100
20.05
96,824,900
15.62
9,625,100
1.55
9,625,100
1.55
9,625,100
1.55
9,625,100
1.55
9,625,000
1.55
9,625,000
1.55
9,625,000
1.55
100
0.00
414,500,000
66.85
205,500,000
33.15
620,000,000
100.00

บริษัท นามยืนยง ชิปปิ้ง จากัด*
นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ
นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ
นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ
นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ
นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ
นายอมรณัติ จรรยงค์
รวม
ประชาชน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: * ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555 บริษัท นามยืนยง ชิปปิ้ง จากัด มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 67.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 67,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้น
นายสุมิตต์ เหลืองสุวรรณ
นางมาลีวิตยา ตันตินีรนาท
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ
นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ
นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ
นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ
รวม
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จานวนหุ้น
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
67,000

ร้อยละ
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้
งบเฉพาะกิจการ
รายการ

ปี 2553
ล้าน
บาท

รายได้จากการ
ให้บริการ
บริการท่าเทียบเรือ
เพื่อขนถ่ายสินค้า
บริการพื้นที่ฝาก
เก็บสินค้า
บริการอื่น
รวมรายได้จาก
การให้บริการ
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจาก
เงินลงทุนในบริษัท
ร่วม
รวมรายได้

ปี 2554

ร้อยละ

ล้าน
บาท

งบรวม
ปี 2555

ปี 2555

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ม.ค. – มิ.ย.
2556
ล้าน
ร้อยละ
บาท

617.01

68.67 536.39

62.96

758.32

65.08

758.32

65.16 367.58

60.20

231.61

25.78 285.76

33.54

357.90

30.72

357.90

30.75

211.62

34.66

3.02

33.62

2.89

33.62

2.89

19.63

3.21

98.68 1,149.85

98.80

598.83

98.07

26.78
875.41

2.98

25.74

97.43 847.90

99.53 1,149.85

23.05

2.57

4.00

0.47

15.33

1.32

9.56

0.82

6.08

1.00

-

-

-

-

-

-

4.36

0.37

5.69

0.93

898.46 100.00 851.90 100.00 1,165.17 100.00 1,163.77 100.00

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 ท่าน ดังนี้
1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ 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 พ่วงทรัพย์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11) นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
กรรมการอิสระ/กรรมกาตรวจสอบ
12) นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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610.60 100.00
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย
การให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เป็น
ลูกค้าหลัก โดยบริษัทมีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จานวนน้อยราย อย่างไรก็ดี ไม่
มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30.00 ของรายได้รวมในปี 2554 และปี 2555 นอกจากนี้
บริษัทลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าจานวนน้อยราย โดยการขยายประเภทธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการ
บริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) ซึ่งรวมถึงการให้บริการพื้นที่เพื่อเก็บสินค้าและรับบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง
2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก
บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์ ดังนั้น หากการส่งออกรถยนต์
ของประเทศไทยประสบกับภาวะถดถอยหรือชะลอตัว ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัทได้
อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ภาครัฐให้การส่งเสริมมาโดยตลอดและคาดว่า
จะมีอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยในปี 2555 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 707,712 ล้านบาท นับเป็นมูลค่าการส่งออก
อัน ดั บ หนึ่ ง ของประเทศ รวมทั้ ง ความพร้ อ มของประเทศไทยในการเป็ น ฐานการผลิ ต รถยนต์ บริ ษั ท จึ ง เชื่ อ ว่ า
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยังคงใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่สาคัญต่อไป นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ดังที่เคยฟื้นตัวในปี 2553 ภายหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2552 และในปี 2555 ภายหลังเกิดเหตุก ารณ์น้าท่วมใหญ่ของประเทศไทยในช่วง
ปลายปี 2554
3) ความเสี่ยงจากการที่สัญญาหลักในการประกอบธุรกิจอาจถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา
 สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ระยะเวลาของสัญญารวม 25 ปี (1 พฤษภาคม 2539 สิ้นสุด
วันที่ 30 เมษายน 2564) โดยบริษัทมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับ
ร่วมกัน
การที่สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว ความเสี่ยงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุจึงถือว่าอยู่ในระดับต่าเมื่อ
เทียบกับสัญญาระยะสั้น อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจหากถูก กทท. บอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่บริษัทกระทาผิดเงื่อนไขในข้อที่เป็นสาระสาคัญ ภายหลังจากที่ กทท. ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงสาเหตุ
และบริษัทไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ภายใน 90 วัน อย่างไรก็ดี ในระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคย
ได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชาระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทาผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด
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สาหรับความเสี่ยงที่สัญญาดังกล่าวจะไม่ได้รับการต่ออายุนั้น เนื่องจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก
รถยนต์ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการดาเนินงานท่าเรือ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีและการได้รับความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา บริษัทมีโอกาสสูงที่จะ
ได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลง
อนึ่ง ในกรณีที่สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ถูก
บอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา จากการประเมินผลกระทบในเบื้องต้นพบว่าจะส่งผลให้บริษัทสูญเสีย
รายได้ทั้งหมดในส่วนของรายได้ค่าบริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท (ในปี 2555
และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีรายได้ในส่วนนี้เท่ากับ 758.32 ล้านบาท และ 367.58
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.08 และร้อยละ 60.36 ของรายได้รวม ตามลาดับ) และอาจทาให้บริษัท
สูญเสียรายได้บางส่วนในส่วนที่เป็นรายได้ค่าบริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและค่าบริการอื่น ซึ่งการสูญเสียรายได้
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หากบริษัทไม่
สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปดังกล่าวได้ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
2. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน 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 จากัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ C0
เพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป โดยเป็นการดาเนินการภายใต้สัญญาลงทุน บริหาร และ
ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า C0 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับ กทท. ระยะเวลาของสัญญารวม 30 ปี (1 กันยายน
2548 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2578) ทั้งนี้ LRT มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน
การที่สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว ความเสี่ยงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุจึงถือว่าอยู่ในระดับต่าเมื่อ
เทียบกับสัญญาระยะสั้น อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจหาก LRT ถูก กทท. บอกเลิก
สัญญา ในกรณีที่ LRT กระทาผิดเงื่อนไขในข้อที่เป็นสาระสาคั ญ ภายหลังจากที่ กทท. ได้แจ้งให้ LRT ทราบถึง
สาเหตุและ LRT ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ภายใน 90 วัน อย่างไรก็ดี ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา LRT ไม่เคย
ได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชาระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทาผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด
สาหรับความเสี่ยงที่สัญญาดังกล่าวจะไม่ได้รับการต่ออายุนั้น เนื่องจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก
รถยนต์ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการดาเนินงานท่าเรือ 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 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 LRT มีรายได้ในส่วนนี้เท่ากับ 211.88 ล้านบาท
และ 153.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.52 และร้อยละ 95.69 ของรายได้รวมของ LRT ตามลาดับ) ซึ่ง
การสูญเสียรายได้ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ LRT อย่างมี
นัยสาคัญ หาก LRT ไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปดังกล่าวได้ (กรุณาดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.4 ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนที่ 2-12 หน้า 24 ถึงหน้า 25 เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น)
 สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป
บริษัทให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์แก่ผู้ส่งออกรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป โดยในการจัดหาพื้นที่เพื่อให้บริการ
นี้ บริษัทได้เข้าทาสัญญาเช่าพื้นที่จาก กทท. ผู้ให้บริการพื้นที่รายอื่น และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(“กนอ.”) รวมทั้งสิ้น 14 สัญญา คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 720,065 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่จอดพักรถยนต์เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยสาคัญของการให้บริการของบริษัทและ LRT ดังนั้น หากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่
ภายหลังจากที่สัญญาเช่าหมดอายุลงแล้ว จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทใน
อนาคต
อย่างไรก็ดี บริษัทมีประวัติการชาระค่าเช่าที่ดีตรงตามกาหนดเวลา และได้รับการต่อสัญญามาโดยตลอด อีกทั้ง
ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง กทท. และ กนอ. บริษั ทจึงเชื่อมั่นว่า โอกาสที่บริษัทจะไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า
พื้นที่มีไม่มากนัก นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม รวมทั้งหาแนวทางในการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ได้มากยิ่งขึ้น
4) ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์
ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีท่าเทียบเรือที่สามารถให้บริการขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์ในลักษณะ
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 จากัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและประกอบการ
ท่าเที ยบเรือ C0 ดั งนั้น ในอนาคตหากมีท่า เทีย บเรื อ Ro/Ro เพื่อ การส่งออกและนาเข้า รถยนต์แห่ งใหม่ และ
ดาเนินการโดยผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนาเข้า
รถยนต์ก็จะมีมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทได้
อย่างไรก็ดี การที่ กทท. จะพิจารณาเปิดให้มีท่าเทียบเรือ Ro/Ro แห่งใหม่เพิ่มเติมในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังนั้น
ขึ้นอยูก่ ับความเป็นไปได้ในเรื่องของพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro และปริมาณรถยนต์ที่มีการขนถ่ายผ่าน
ท่าเทียบเรือ Ro/Ro ที่มีอยู่เดิมทั้ง 3 แห่ง โดย กทท. จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro ใน
ท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มจนกว่าจะมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 มากกว่าร้อยละ 75.00 ของความสามารถใน
การขนถ่ายสินค้าของท่าเทียบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2555 จานวนการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่ง คิด
เป็น ร้อยละ 58.62 บริษั ทจึง คาดการณ์ว่า จะยั งไม่ มีก ารอนุญาตให้ มีการเปิ ดประกอบการท่า เทีย บเรื อ Ro/Ro
เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้
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สาหรับความเป็นไปได้ที่จะมีภาคเอกชนมาลงทุนเปิดท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์นั้นมีความเป็นไป
ได้น้อย เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งสถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือต้องมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก อยู่ใกล้ฐาน
การผลิตของผู้ส่งออกและนาเข้ารถยนต์ และมีสถานที่สาหรับให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ นอกจากนี้ ยังต้อง
ใช้ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการดาเนินงานสูง
5) ความเสี่ยงจากการที่โครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และอัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กทท.
จะเป็นผู้กาหนดโครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และอัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) สาหรับการให้บริการท่า
เทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระที่บริษัทให้บริการในท่าเทียบเรือเกินกว่าอัตราค่าภาระที่
กทท. กาหนด นอกจากนี้ กทท. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระดับอัตราค่าภาระหรือโครงสร้างค่าภาระได้ตลอดอายุ
สัญญา
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มอายุสัญญาจนถึงปัจจุบัน กทท. ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าภาระ และ/หรือ ปรับขึ้นอัตรา
ค่าภาระท่าเรือแต่อย่างใด ซึ่งหากบริษัทมีต้นทุนในการดาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถปรับเพิ่มโครงสร้างค่าภาระ
และอัตราค่าภาระให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของบริษัท ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี จากผลการดาเนินงานในปี 2554 และ 2555 ที่ผ่านมา อัตรากาไรขั้นต้นของ
บริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนค่าบริการได้
เป็นอย่างดี
นอกเหนือจากการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนที่ดีแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ทาให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการขนถ่ายสินค้าให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดเวลาในการจัดเตรียมรถยนต์เพื่อการขนถ่าย บริษัทจึงมีโอกาสในการสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการขนถ่ายสินค้าในปริมาณมากขึ้น
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
1) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครัวเหลืองสุวรรณ จะ
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.81 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งยัง
เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทด้วย จึงทาให้เป็นผู้มีอานาจในการบริหารจัดการและควบคุม
คะแนนเสียงในการลงมติที่สาคัญได้เกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อมีมติที่แตกต่างได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทาให้ระบบการทางานของบริษัทมีความเป็น
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยง
กับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคล
ดังกล่าวจะไม่มีอานาจอนุมัติการทารายการนั้นๆ ทาให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทยังมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริ ษัทในตลาดรอง และอาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้
อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนแล้วเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 1. ปัจจัยความเสี่ยง)
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ต้นทุนค่าบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการให้บริการ
และการบริหาร
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
(บาท)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(ROE) (ร้อยละ)

2553
1,377.13
569.39
807.73
898.46
488.91
118.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
2554
2555
2556
2555
2556
1,523.57 2,181.85
2,337.78
2,174.13
2,331.53
836.34 1,195.62
1,264.88
1,195.77
1,264.94
687.23
986.23
1,072.90
978.36
1,066.59
851.90 1,165.17
608.97
1,159.40
604.91
471.67
584.46
308.00
584.46
308.00
109.37
116.51
59.70
116.72
59.77

251.75
0.87

207.76
0.72

331.99
0.90

177.86
0.43

330.37
0.90

179.42
0.43

0.70

1.22

1.21

1.18

1.22

1.19

18.08

14.32

17.92

15.74

17.84

15.93

32.02

27.79

39.68

34.55

39.52

35.10

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนาเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ
A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยร้อยละ 99.00 ของสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท คือ
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รถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นาอันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่ง
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นเวลายาวนาน โดยในปี 2553 2554 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 บริษัทมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดสาหรับการให้บริการท่าเทียบเรื อเพื่อส่งออกรถยนต์เฉลี่ยในอัตราร้อยละ 81.18 ของจานวน
รถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อกิจการ LRT จาก NYK ใน
สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งหมดใน LRT ด้วยการเข้าซื้อกิจการ SRT ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นสามัญในสัดส่วน
ร้อยละ 20.00 ของจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดใน LRT โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง บริษัท และ NYK ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่า หาก
มิได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันที่ของสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัท และ NYK จะดาเนินการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทุนใน LRT เพื่อให้บริษัท และ NYK ถือหุ้นร้อยละ 20.00 และ 80.00 ของหุ้นทุก ประเภทใน LRT ตามลาดับ
บริษัทได้เข้าทาสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดใน SRT ดังกล่าวจาก NYK เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าว
มีผลสมบูรณ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและNYK ยังให้สิทธิบริษัทในการที่
จะซื้อหุ้น LRT จาก NYK ได้อีกร้อยละ 29.00 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ภายใต้ข้อกาหนดบางประการ โดยที่
ราคาซื้อหุ้นดังกล่าวไม่ต่ากว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง
เนื่องจากการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของบริษัทใน SRT ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ ยกเว้น
เพียงการถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ใน LRT ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือ เพื่อการส่งออก
และนาเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ C0 ดังนั้น SRT จึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรม
ทางธุรกิจ ในขณะที่ LRT ซึ่งมีการประกอบกิจการท่าเทียบเรือ C0 จะมีสถานะเป็นเพียงบริษัทร่วมของบริษัทเท่านั้น
ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่งมีการจัดทาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2555 และ SRT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท เป็นเพียงบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ จึงส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยทั้งในด้านจานวนรายการและขนาดรายการ ดังนั้น
เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในอดีต การวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริษัทในเชิงเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2553 ถึง 2555 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556) จึงเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
รายได้รวมของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมและอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวหลังจากผ่าน
วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 898.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.56 เมื่อเทียบกับปี 2552 อย่างไรก็ดี ในปี 2554 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น
ในช่ ว งต้ น ปี และเหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ข องไทยในช่ ว งปลายปี ท าให้ ก ารผลิ ต และการส่ ง ออกรถยนต์ ข อง
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเกิดภาวะชะลอตัวและหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัท ในปี
2554 ลดลง เป็น 851.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.18 เมื่อเทียบกับปี 2553 แต่หลังจากที่ฐานการผลิต
รถยนต์ในประเทศไทยฟื้นตัวจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยจนสามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้แบบเต็มกาลัง
รวมทั้งการเร่งผลิตรถยนต์เพื่อให้ทันกับยอดอุปสงค์ทั่วโลกในปี 2555 จึงทาให้มียอดการส่งออกรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือ
A5 เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 1,165.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
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เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีรายได้รวม
เท่ากับ 608.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 534.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.97 เนื่องจากปริมาณการส่งออกรถยนต์และการเช่าพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กาไรสุทธิของบริษัทมีการเปลี่ ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม โดยในปี 2553 ปี 2554
และปี 2555 บริษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 251.75 ล้านบาท 207.76 ล้านบาท และ 331.99 ล้านบาท ตามลาดับ การลดลง
ของกาไรสุทธิในปี 2554 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้รวมที่ลดลงอันเกิดจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยคิดเป็นอัตราการลดลงของกาไรสุทธิร้อยละ 17.47 สาหรับในปี 2555 กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 59.79 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จากการ
ฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ของบริษัท สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 177.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งเท่ากับ 152.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.42
เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทพบว่า สินทรัพย์รวมของบริษัท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 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 ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของสินทรัพย์
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนใน SRT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจานวน 333.05 ล้านบาท
เงินลงทุนใน LRT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมจานวน 41.25 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 228.14
ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจานวน 158.14 ล้านบาท เพื่อนาไปชาระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
เดิมของ SRT และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมจานวน 70.00 ล้านบาท เพื่อนาไปชาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ
LRT
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วัน ที่ 31 ธัน วาคม 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 ตามลาดับ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทได้เบิก
ใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 300.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของ
บริษัท และ 597.36 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 807.73 ล้านบาท 687.23 ล้านบาท 986.23 ล้านบาท และ 1,072.90 ล้านบาท ตามลาดับ การ
ลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสาเหตุมาจากการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก
กาไรสุทธิและกาไรสะสมจานวน 359.60 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มี
สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 124.50 ล้านบาท ซึ่งทาให้บริษัทมีทุนที่ออกและชาระเต็ม
มูลค่าแล้วจานวน 414.50 ล้านบาท (จากเดิม 290.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
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