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สารจากประธานกรรมการ 
 

นบัตัง้แต ่บริษัท บางปะกง เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) ได้ก่อตัง้ขึน้มา เพ่ือประกอบกิจการให้บริการท่า
เทียบเรือและบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการขนส่งสินค้าทางทะเล  บริษัทได้ให้ความสําคญักบัความเป็นเลิศใน
ด้านการบริการอย่างต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการลกูค้าด้วยความสะดวก ปลอดภยั  รวดเร็ว ทนัเวลา  แต่
เน่ืองจากบริษัทประสบภาวะร่องนํา้บางปะกงตืน้เขิน  จากเดิมท่ีมีระดบันํา้ลกึประมาณ 9 เมตร ลดลงมาเหลือ
เพียง 4  - 4.5 เมตรเท่านัน้ เรือขนสง่สินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา    
ดงันัน้ปัจจยัดงักลา่วมีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทอยา่งย่ิง 

ในปี 2556 เป็นปีท่ี บริษัท มีการเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว  การขาดสภาพคล่องของภาครัฐ อํานาจซือ้ของประชาชนลดลง  อีกทัง้
ปัญหาการเมืองภายในของประเทศในช่วงปลายปี 2556   ทําให้ภาครัฐยงัไม่จดัสรรงบประมาณในการขดุลอก
ร่องนํา้บางปะกง  บริษัทจึงต้องใช้กลยุทธ์ชะลอตัวเพ่ือรักษาความอยู่รอดขององค์กร  พร้อมทัง้ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงการกํากบัดแูลภายในองค์กร  อีกทัง้ทําการศึกษาความเป็นไปได้สําหรับแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบัน โดยเน้นนโยบายการจัดสรรทรัพยากรท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ  ตลอดจนการสร้างพนัธมิตรทางการค้าท่ีมีศกัยภาพ นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัได้ให้กรอบ
นโยบายการแก้ไขปัญหากบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องให้สําเร็จลลุ่วงด้วยดี  เพ่ือบริษัทจะได้ดําเนินธุรกิจต่อไป
อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนพร้อมกบัมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมใคร่ขอขอบคณุ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ลกูค้า เจ้าหนี ้และผู้สนบัสนนุ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนกังานทกุท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทได้ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งทุม่เทเตม็กําลงั ความสามารถ และ ระมดัระวงัในการรักษาผลประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้
ถือหุ้นและบริษัทเสมอมา 

 
 
 
      พล.อ.มนตรี  สงัขทรัพย์ 
            ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.นายนพพร  เทพสทิธา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.นายวีระศกัดิ ์สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการตรวจสอบ 
3.รศ.ดร.พรอนงค์ บษุราตระกลู กรรมการตรวจสอบ 
ได้ปฏิบตัภิารกิจตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

และตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชมุรายไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านได้เข้าร่วมการประชมุ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง 
ๆ โดยมีข้อสรุปดงัตอ่ไปนี ้

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนมุตั ิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญักบัการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็น
ท่ียอมรับโดยทัว่ไป  การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ  โดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยมีความเห็นว่าระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพเพียงพอเป็นไปตามแผนงาน 

- พิจารณาการทํารายการระหว่างกันท่ีผ่านมาเป็นความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผล  ของการทํา
รายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  สําหรับรายการเงินทดรองจ่ายเกิดขึน้เน่ืองจากใน
บางขณะบริษัทก็จําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การ
ดําเนินงานของบริษัทราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไปตาม
ลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทได้รับหรือจ่ายคา่ตอบแทนในราคายตุธิรรม 

- ไม่พบความผิดปกติหรือการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- สําหรับปี 2557 นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้แตง่ตัง้ 
นายเมธี รัตนศรีเมธา หมายเลขผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ี 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ นายอัครเดช เปล่ียนสกุล หมายเลขผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตท่ี 5389 ของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดย
การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึน้อยู่กับการอนุมัติของผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปี 2557 นี ้

 
 
 

           นายนพพร  เทพสทิธา 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท 

พล.อ.มนตรี  สังขทรัพย์ 
กรมการอสิระและประธานกรรมการ 

  
นายณัฐภพ  รัตนสุวรรณทวี 

กรรมการและรองประธานกรรมการ 
นายยงยศ  ปาละนิตเิสนา 

กรรมการ 

  
นายศุภกจิ  ดุลยพชิช์ 

กรรมการ 
นางบงกช  รัศมีไพศาล 

กรรมการและเลขานุการบริษัท 

  
นายกจิจา  สมัญญาหรัิญ 

กรรมการ 
นายนพพร  เทพสทิธา 

กรรมการอสิระ 
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นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ 

กรรรมการอสิระ 
รศ.ดร.พรอนงค์  บุษราตระกูล 

กรรมการอสิระ 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายนพพร เทพสทิธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการตรวจสอบ 

 
 
คณะกรรมการบริหาร 

1. นายณัฐภพ   รัตนสุวรรณทวี ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายยงยศ ปาละนิตเิสนา กรรมการบริหาร 
3. นายศุภกจิ ดุลยพชิช์ กรรมการบริหาร 
4. นายกจิจา สมัญญาหรัิญ กรรมการบริหาร 
5. นางบงกช รัศมีไพศาล กรรมการบริหาร 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2538 ด้วย
ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 20 ล้านบาท   โดยได้เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วเป็น 150 ล้านบาท
และ 175 ล้านบาทในปี 2542 และปี 2545 ตามลําดบั 

ตอ่มาในเดือนพฤศจิกายน 2545 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจํากดั เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และได้มีการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนเป็น 350 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 175 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 100 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป กรรมการและพนกังานของบริษัท  และหุ้นเพิ่มทนุจํานวน 
75 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ Whittler Co., Ltd   

เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2546 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ เม่ือ
วนัท่ี 26 สงิหาคม 2546 และวนัท่ี 2 กนัยายน 2546 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย 2 บริษัท ได้แก่  บริษัท บีทีซี โคสทอล 
จํากดั (“บีทีซี โคสทอล”) และ บริษัท แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส (“แพลทตน่ัิม”)จํากดั  ด้วยทนุจดทะเบียน 25 
ล้านบาท และ 60 ล้านบาท ตามลําดบั   โดยบริษัทยอ่ยทัง้สองดําเนินธุรกิจ ดงันี ้  (1) บีทีซี โคสทอล ประกอบกิจการ
ขนสง่สนิค้าในประเทศทางทะเล โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100   ปัจจบุนับีทีซี โคสทอล เร่ิมให้บริการแก่ลกูค้า
ตัง้แตเ่ดือน มีนาคม 2547 (2) แพลทตน่ัิม   โดยบริษัทได้ลงทนุร่วมกบับริษัท วิทเลอร์ จํากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 51:49  เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเลโดยเรือบรรทกุตู้สนิค้า 
(Container Vessel) แบบประจําเส้นทาง (Liner) และเม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2547 แพลทตินัม่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท
มีทนุจดทะเบียน 800 ล้านบาทเน่ืองจากบริษัท อีซ่ี ชิปปิง้ จํากดั  “อีซ่ี ชิปปิง้” ได้เข้ามาร่วมลงทนุ  เป็นผลให้สดัสว่น
การถือหุ้นในแพลทตินัม่เปล่ียนไปเป็น 45.90 : 44.10 : 10.00 โดยแพลทตินัม่มีบริษัทยอ่ย ซึง่แตล่ะบริษัทประกอบ
กิจการขนสง่สนิค้าทางทะเลโดยเรือบรรทกุตู้สนิค้า  และมีเรือบริษัทละ 1 ลําทัง้หมด 3 บริษัท คือ บริษัท แพลทตินัม่ 
เจด จํากดั , บริษัท แพลทตินัม่ ไดมอนด์ จํากดั  ซึง่แพลทตินัม่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  และบริษัท แพลทตินัม่ เอม็
เมอรัลด์ จํากดั ซึง่แพลทตินัม่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 55 และบริษัทถือหุุ้นในสดัสว่นร้อยละ 45  ด้วยทนุจดทะเบียน 
216 ล้านบาท  และแพลทตินัม่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วยสดัสว่นการถือหุ้นในแพลทตินัม่ของบริษัทและวิทเลอร์
เทา่กบั 55.90 : 44.10 เน่ืองจากอีซ่ี ชิปปิง้ ได้ขายหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10.00 ให้กบับริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฏาคม 
2549  ปัจจบุนับีทีซีโคสทอลได้จดทะเบียนเลิกและชําระบญัชีเสร็จสิน้  ตัง้แตว่นัท่ี 24 มิถนุายน 2552 

เม่ือวนัท่ี  1 ธนัวาคม 2546 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 350 ล้านบาท เป็น 402.50 ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามญัใหมจํ่านวน 52,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขาย ในราคาหุ้นละ 5.05 บาท ให้แก่บคุคลใน
วงจํากดั (Private Placement)  นอกจากนีเ้ม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2546 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2546 ได้มีมติ
อนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั จํานวน 603,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดย
ไมคิ่ดมลูคา่และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 603,750,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  เป็นผลทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มจาก 402.50 ล้านบาทเป็น 1,006.25 ล้านบาท  และเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจํานวน 100,625,000 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของ
บริษัทท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2547 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2547 จํานวน 100,625,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  สง่ผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,106,875,000 บาท 
ในขณะท่ีบริษัทมีทนุชําระแล้วทัง้สิน้  593,545,381 บาท  เพิ่มขึน้จากปี 2546 เน่ืองจากการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2547 ในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 
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หุ้นสามญัใหม ่และการใช้สทิธิแปลงสภาพ ครัง้แรก ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2547 ของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัชดุท่ี 1 (BTC-W1) จํานวน 73,825,350 หน่วย (ในอตัรา 1 ตอ่ 1.1) จํานวนหุ้นสามญั 81,207,885 หุ้น และชดุท่ี 
2 (BTC-W2) จํานวน 63,263,179 หน่วย  (ในอตัรา 1 ตอ่ 1.1) จํานวนหุ้นสามญั 69,589,496 หุ้น 

ในปี 2548 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,106,875,000 บาทและทนุชําระแล้ว 594,019,316 บาท เพิ่มจากปี 2547 
เน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี (BTC-W1) จํานวน 430,850 หน่วย (ใน
อตัรา 1 ตอ่ 1.1) จํานวนหุ้นสามญั 473,935 หุ้น และชดุท่ี 2 (BTC-W2) จํานวน – หน่วย (ในอตัรา 1 ตอ่ 1.1) จํานวน
หุ้นสามญั – หุ้น 

ในปี 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,106,875,000 บาทและทนุชําระแล้ว 594,129,316 บาท เพิ่มจากปี 2548 
เน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี (BTC-W1) จํานวน 100,000 หน่วย (ใน
อตัรา 1 ตอ่ 1.1) จํานวนหุ้นสามญั 110,000 หุ้น และชดุท่ี 2 (BTC-W2) จํานวน – หน่วย (ในอตัรา 1 ตอ่ 1.1) จํานวน
หุ้นสามญั – หุ้น 

ในปี 2550 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,106,875,000 บาทและทนุชําระแล้ว 660,211,226 บาท เพิ่มจากปี 2549 
เน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี 1 (BTC-W1) จํานวน 60,074,467 
หน่วย (ในอตัรา 1 ตอ่ 1.1) จํานวนหุ้นสามญั 66,081,910 หุ้น และชดุท่ี 2 (BTC-W2) จํานวน – หน่วย (ในอตัรา 1 ต่อ 
1.1) จํานวนหุ้นสามญั – หุ้น โดย BTC-W1 ได้หมดอายแุล้วในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2550 ซึง่เป็นวนัใช้สทิธิแปลงสภาพ
ครัง้สดุท้าย   

ในปี 2551-2554 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,106,875,000 บาทและทนุชําระแล้ว 660,211,226 บาท เทา่กบัปี 
2550 เน่ืองจากไมมี่ผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี 2 (BTC-W2) โดย BTC-W2 ได้
หมดอายใุนวนัท่ี 2 มีนาคม 2552 ซึง่เป็นวนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้าย 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุในแพลทตินัม่ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทในสดัสว่น
ร้อยละ 15.90 ของทนุจดทะเบียนของแพลทตินัม่ให้กบันางสาวกาญจนา สงิหชาติปรีชากลุ สง่ผลให้สดัสว่นการถือหุ้น
ของบริษัทในแพลทตินัม่ลดลงจากเดิมร้อยละ 55.90 เป็นร้อยละ 40.00 ของทนุจดทะเบียนของแพลทตินัม่ บริษัทยอ่ย
ทัง้หมดจงึกลายเป็นบริษัทร่วมตัง้แตน่ัน้มา 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษัทดําเนินธุรกิจทา่เทียบเรือและการให้บริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยได้รับใบอนญุาตท่ีสําคญัเก่ียวกบัการ
ให้บริการทา่เทียบเรือ ได้แก่ ใบอนญุาตประกอบกิจการทา่เรือเดินทะเล ใบอนญุาตให้ใช้ทา่เทียบเรือ ใบอนญุาตให้เปิด
ทําเนียบทา่เรือและโรงพกัสนิค้า และใบอนญุาตให้เปิดดําเนินการโรงพกัสนิค้าเพ่ือตรวจปลอ่ยของขาเข้าและบรรจขุอง
ขาออกนอกเขตทําเนียบทา่เรือ (ICD)   และได้เร่ิมเปิดให้บริการตัง้แตปี่ 2542 เป็นต้นมา  

การดําเนินธุรกิจทา่เทียบเรือของบริษัทมีลกัษณะเป็นทา่เทียบเรือสนิค้าบรรจตุู้ (Container Terminal) โดยมี
การให้บริการกบัเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สนิค้า และผู้สง่ออกและนําเข้าสนิค้า แตเ่น่ืองจากร่องนํา้บางปะกงตืน้เขินเรือ
ขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศเข้าเทียบทา่เรือของบริษัทไมไ่ด้ สง่ผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอยา่งมาก  บริษัทจงึต้อง
ปรับเปล่ียนมาให้บริการกบัเรือขนสง่สนิค้าชายฝ่ัง (ขนสง่ภายในประเทศ) และเรือลําเลียงท่ีขนสนิค้าประเภทเทกอง
ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา  
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ปัจจบุนับริษัทกําลงัศกึษาความเป็นไปได้ของการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและภาวะ
อตุสาหกรรมในปัจจบุนั จึงจะสามารถกําหนดวิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายรวมถงึกลยทุธ์ในการดําเนินงานได้
ชดัเจนกวา่นี ้

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัทปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น จึงทราบวา่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท วิทเลอร์ 
จํากดั ถือหุ้นจํานวน 122,100,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.49 ได้จําหน่ายหุ้นทัง้หมดให้กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีได้เข้าทํารายการซือ้หุ้น BTC ผา่นระบบการซือ้ขายของ
ตลาดหลกัทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) บางสว่น จํานวน 29,220,450 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.426 
ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

วนัท่ี 27 และ 28 กมุภาพนัธ์ 2556  บริษัทได้เผยแพร่ข่าวให้นกัลงทนุทราบวา่ ได้รับแจ้งจาก นายลิม้ ช ูเสง็ นาง
สกุญัญา ลิม้ และนางสาวธนญัญา ชมุพลกลุวงศ์ วา่ นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ต้องการเข้าร่วมลงทนุในบริษัทโดย
การเข้าซือ้หุ้น BTC ผา่นระบบการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จํานวนทัง้สิน้  
83,550,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.66 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (ได้ทํารายการไปแล้วบางสว่น) 
โดยจะทํารายการให้เสร็จสิน้ภายในเดือนมีนาคม 2556  

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2556  ได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

1. นายลิม้ ช ูเสง็ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางสกุญัญา ลิม้  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 

3. นางสาวเบญจมาศ บวัชมุสขุ กรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท 

4.  แตง่ตัง้นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสกุญัญา ลิม้ และยงัได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นรองประธานกรรมการอีกตําแหน่ง 

5. แตง่ตัง้นางบงกช รัศมีไพศาล เป็นกรรมการบริษัท แทนนางสาวเบญจมาศ บวัชมุสขุ 

และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเปล่ียนแปลงกรรมการผู้ มีอํานาจลงรายมือช่ือผกูพนับริษัทให้สอดคล้องกนั 

 

วนัท่ี 14 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัการลาออกของกรรมการบริษัท คือ นายลิม้ ช ูเสง็และ
นายหลงิ ลี กวง พร้อมทัง้ได้แตง่ตัง้พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัท และ รศ.ดร.พร
อนงค์ บษุราตระกลู เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ยงัได้แตง่ตัง้นางบงกช รัศมีไพศาล เป็น
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเลขานกุารบริษัท 

วนัท่ี 27 มีนาคม 2556  บริษัทได้รับแจ้งจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึง่ประกอบไปด้วย นางสกุญัญา 
ลิม้ และ นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี วา่นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี มีความประสงค์ท่ีจะขอเปล่ียนแปลงการเข้าร่วม
ลงทนุในบริษัทโดยการเข้าซือ้หุ้น BTC ผา่นระบบการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot 
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Board) จากท่ีแจ้งไว้จํานวนทัง้สิน้  83,550,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.66 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ เป็นจํานวน 29,220,450 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.426 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท เน่ืองจาก
ราคาหุ้นในตลาดปรับตวัสงูขึน้มากจงึไมส่ามารถทํารายการซือ้ขายผา่นระบบการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์บน
กระดานรายใหญ่ (Big Lot Board)ได้ 

วนัท่ี 18 เมษายน 2556 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างกรรมการ ดงันี ้

1. นางสาวธนญัญา ชมุพลกลุวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 

2. นายธนกร ตนัศิริ ลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

3. นายทศพล จฑูะพล ลาออกจากรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

4. แตง่ตัง้นายยงยศ ปาละนิติเสนา เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวธนญัญา ชมุพลกลุวงศ์ 

5. แตง่ตัง้นายศภุกิจ ดลุยพิชช์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายธนกร ตนัศิริ 

6. แตง่ตัง้นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายทศพล จฑูะพล 

7. แตง่ตัง้นายนพพร เทพสิทธา เป็นกรรมการบริษัท 

8. แตง่ตัง้นายกิจจา สมญัญาหิรัญ เป็นกรรมการบริษัท 

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการมีมติเลือกตัง้นายนพพร เทพสทิธาและนายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นอกจากนีค้ณะกรรมการได้มีมติอนมุติัให้เปล่ียนแปลงเง่ือนไข
กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทใหม ่ ประกอบด้วยนายณฐัภพ  รัตนสวุรรณทวี นางบงกช  รัศมีไพศาล 
และนายกิจจา  สมญัญาหิรัญ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

วนัท่ี 8  พฤษภาคม 2556  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแตง่ตัง้นายนพพร เทพสทิธาเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท 

วนัท่ี 17 กรกฎาคม  2556 บริษัทได้รับหนงัสือจากธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย (“Exim 
Bank”) เพ่ือติดตามทวงถามขอให้บริษัท แพลทตินัม่ เอ็มเมอรัลด์ จํากดัในฐานะลกูหนี ้ , บริษัท และบริษัท แพลทตินัม่ 
คอนเทนเนอร์ไลน์ส จํากดัในฐานะผู้ คํา้ประกนัหนีต้ามสญัญากู้ เงิน ระหวา่ง Exim Bank กบั บริษัท แพลทตินัม่ เอม็
เมอรัลด์ จํากดั ฉบบัลงวนัท่ี 18 ตลุาคม 2547 ร่วมกนัชําระหนีเ้งินต้นค้างชําระประมาณ 234 ล้านบาทพร้อมทัง้
ดอกเบีย้ค้างชําระจนถงึวนัท่ีชําระหนีเ้สร็จสิน้ให้กบั Exim Bank ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนี ้ บริษัทอยู่
ระหวา่งการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนีก้บั Exim Bank 
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โครงสร้างการถือหุ้นแต่ละกลุ่มบริษัท  

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)
ธุรกจิท่าเทยีบเรือ

ธุรกจิขนส่งระหว่างประเทศ

บริษทั แพลทติน่ัม คอนเทนเนอร์ไลน์ จํากดั 40%
(เปลีย่นสัดส่วนการถือหุ้นจาก 55.90% เป็น 40%

ต้ังแต่วนัที่ 30 มีนาคม 2555)
บริษัท แพลทตน่ัิม เอม็เมอรัลด์ จาํกดั

บริษทั แพลทตน่ัิม ไดมอนด์ จาํกดั 100%

บริษัท แพลทตน่ัิม เจด จํากดั 100%

45%

 
 

บริษัทมี บริษัท แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส จํากดั และ บริษัท แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด์  จํากดั  เป็น
บริษัทร่วม จดัตัง้ขึน้เพ่ือประกอบกิจการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางทะเล โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40.00 
และ 45 ตามลําดบั 

ณ วนัท่ี 26 มีนาคม 2556 บริษัท แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส จํากดั ขายหุ้นบริษัท แพลทตินัม่ เอม็
เมอรัลด์  จํากดั จํานวน 55% ให้กบันางวิมล ตนัเจริญสขุจิต  
 
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่เป็นบริษัทในเครือของนายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ซึง่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
4.423   โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลกูค้าดงักลา่วเป็นสดัสว่นท่ีสงูคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้รวม การ
ให้บริการดงักลา่วคิดอตัราคา่บริการในราคาตลาด  เป็นการค้าปกติ ท่ีมีมาก่อนท่ีนายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวีจะเข้ามา
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากมีรายการค้าใดๆท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม ก็จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ความเหน็ชอบการเข้าทํารายการเก่ียวโยงตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
ลักษณะบริการ 
  ธุรกจิท่าเทียบเรือ 
  บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) “บริษัท”ประกอบธุรกิจการให้บริการทา่เทียบเรือ และ
บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการขนสง่สนิค้าทางทะเล  โดยลกูค้าของบริษัทจะมีทัง้ลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้
สนิค้าและผู้ นําเข้าและสง่ออกสินค้าระหวา่งประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทสามารถจะให้บริการทา่เทียบเรือกบัลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของ
เรือขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ระหวา่งประเทศในเส้นทางการเดินเรือระหวา่งประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย  ฟิลปิปินส์ 
สงิคโปร์  เวียตนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และบรูไน  โดยตู้คอนเทนเนอร์ท่ีบรรทกุในเรือดงักลา่วมีทัง้ตู้ เปลา่และตู้ ท่ี
บรรจสุนิค้าเพ่ือการนําเข้าและสง่ออกตามเส้นทางการเดินเรือดงักลา่วข้างต้น  รวมทัง้ใช้บริการอ่ืนๆภายในทา่เทียบเรือ
ของบริษัทอนัได้แก่ บริการโรงพกัสนิค้า ขนถ่ายสนิค้า บรรจแุละแยกสนิค้า ซอ่มแซมตู้สินค้า และบริการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
  แต่เน่ืองจากเป็นท่าเรือปากแม่นํา้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตกตะกอนของดินตะกอนปาก
แมนํ่า้สง่ผลให้ร่องนํา้ตืน้เขินต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการขดุลอกเป็นประจํา ประกอบกบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท่ีปริมาณสนิค้านําเข้าและสง่ออกลดจํานวนลงอยา่งมาก  ทําให้ไมมี่เรือสนิค้าเดินทะเลเข้าเทียบท่าเรือนี ้จึงไม่
มีการดําเนินธุรกิจการขนสง่ระหว่างประเทศทางทะเลมาตัง้แต่กลางปี 2551 เป็นต้นมา  ดงันัน้ การประกอบธุรกิจหลกั
ของบริษัทจึงได้แก่การให้บริการแก่เรือชายฝ่ังท่ีขนส่งสินค้าโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างสรุาษฏร์ธานีและท่าเรือ
บางปะกง  และเรือสนิค้าเทกองท่ีบรรทกุสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท  โดยการให้บริการบางประเภทภายในท่าเทียบเรือ
นัน้ บริษัทได้ว่าจ้างบคุคลภายนอกให้ดําเนินการแทน ได้แก่ การขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ และการบรรจแุละแยกสินค้า ซึ่ง
ต้องใช้แรงงานจํานวนมาก ทัง้นีเ้พ่ือลดภาระในการบริหารงานด้านบคุคล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียด
พิจารณาได้จากข้อ 4.1)  
  ทา่เทียบเรือของบริษัทตัง้อยูท่ี่ เลขท่ี 8/1 หมูท่ี่ 8 ถนนสขุมุวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตําบลท่าข้าม 
อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทา่เทียบเรือมีลกัษณะเป็นสะพานย่ืนออกไปในแมนํ่า้บางปะกงยาวประมาณ 147 
เมตร มีความกว้างหน้าทา่ประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าทา่เรือประมาณ 148 เมตร ระดบัความลกึหน้าทา่ 4 เมตร 
จากระดบันํา้ทะเลปานกลาง มีร่องนํา้ลกึประมาณ 4.5 เมตร วดัจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสนิค้า
ระวางขบันํา้สงูสดุขนาด 10,000 เดทเวทตนั (DWT)  
 
  ธุรกจิขนส่งระหว่างประเทศ 

    เน่ืองจากประสบปัญหาร่องนํา้บางปะกงตืน้เขิน เรือขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศไมส่ามารถเข้า
เทียบทา่เรือของบริษัทได้ ทําให้ไมมี่การดําเนินธุรกิจการขนสง่ระหวา่งประเทศทางทะเลตัง้แตก่ลางปี 2551 เป็นต้นมา   
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โครงสร้างรายได้ 

หมายเหตุ 
*ถือหุ้นโดย บจ. แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลนส์ ในสดัสว่นร้อยละ 100 
**ถือหุ้นโดย บจ. แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลนส์ และบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 55:45 
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ปัจจัยความเส่ียง 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
       1.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่
เก่ียวข้องกับบริษัท  

บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลกัประเภทการให้บริการทา่เทียบเรือและขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ  
ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้บางปะกง  ซึง่ในปี 2556 มีรายได้หลกัจากการดําเนินงานประมาณ 45 ล้านบาท ความสามารถใน
การเติบโตของบริษัทจะขึน้อยูก่บันโยบายและการบริหารงานทางด้านขนสง่ทางนํา้ของรัฐบาลแตล่ะสมยั  โดยการ
เปล่ียนแปลงนโยบายด้านการขนสง่ทางนํา้  รวมถงึการออกกฎระเบียบและข้อบงัคบั  เช่น การสง่เสริมและขยายการ
ลงทนุทา่เทียบเรือกรุงเทพฯ ในแมนํ่า้เจ้าพระยา  การพฒันาก่อสร้างทา่เทียบเรือชายฝ่ัง ณ ทา่เทียบเรือแหลมฉบงั  การ
จดัสรรงบประมาณขดุลอกร่องนํา้ของกรมเจ้าทา่   อาจสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุ และการขยายกิจการของบริษัท ซึง่
จะทําให้บริษัทมีรายได้และกําไรท่ีลดลงได้  

ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการบริหารจดัการความเส่ียงนีโ้ดยวิเคราะห์นโยบายด้านการขนสง่ทางนํา้  ติดตาม
การจดัสรรงบประมาณและแผนงานขดุลอกร่องนํา้บางปะกงของรัฐบาลอยา่งใกล้ชิด  นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารสว่นท้องถ่ินอยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 ความเส่ียงจากการที่เรือสนิค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท 
จากเดิมท่ีบริษัทประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ โดยมีเรือบรรทกุตู้

สนิค้าระหวา่งประเทศมาใช้บริการเทียบทา่ แต่เน่ืองจากบริษัทประสบปัญหาร่องนํา้บางปะกงตืน้เขิน ทําให้เรือขนสง่
สนิค้าระหวา่งประเทศไมส่ามารถเข้าเทียบทา่ได้ตัง้แตปี่ 2551 จนถงึปัจจบุนั สง่ผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอยา่งมาก 
อยา่งไรก็ตาม ผู้บริหารอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จะเปล่ียนแปลงนโยบายในการดําเนินธุรกิจให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมในปัจจบุนัและพยายามหาแนวทางใช้ทรัพย์สนิท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุต่อองค์กร 

1.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย 
  ในปีท่ีผา่นมา บริษัทให้บริการทา่เทียบเรือและบริการลานจอดรถยนต์กบัลกูค้ารายใหญ่   คือกลุม่

บริษัทเอส ซี ซึง่เป็นบริษัทในเครือของนายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี  โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลกูค้าดงักลา่ว
เป็นสดัสว่นท่ีสงูคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้รวม  

  นอกจากนีล้กูค้าท่ีมาใช้โรงพกัสินค้าของบริษัทก็มีน้อยราย เน่ืองจากเรือขนสง่ตู้สินค้าระหวา่งประเทศ
ไมส่ามารถเทียบทา่เรือของบริษัทได้  ดงันัน้ลกูค้าผู้ นําเข้าและสง่ออก จะใช้ทา่เรือแหลมฉบงั หรือทา่เรือกรุงเทพฯ ใน
การนําเข้าและสง่ออก  หากต้องขนสง่ตู้สนิค้าจากทา่เรือแหลมฉบงั หรือทา่เรือกรุงเทพฯ ไปโรงงานหรือจากโรงงานไป
ยงัทา่เรือแหลมฉบงั หรือทา่เรือกรุงเทพฯ  มกัจะไปใช้โรงพกัสนิค้าท่ีลาดกระบงัซึง่อยูใ่กล้โรงงาน เน่ืองจากเดินทาง
สะดวกและมีต้นทนุท่ีต่ํากวา่มาใช้บริการโรงพกัสินค้าของบริษัทซึง่อยูร่ะหวา่งทาง 

บริษัทจงึมีความเส่ียงหากลกูค้าไมใ่ช้บริการหรือไมนํ่าเรือชายฝ่ังมาเทียบทา่เรือของบริษัท  ดงันัน้บริษัท
จงึบริหารจดัการความเส่ียงโดยติดตอ่หาลกูค้าเพิ่ม และวางแผนพฒันาธุรกิจขนสง่สนิค้าประเภทเทกอง ซึง่มีความ
ต้องการใช้ทา่เทียบเรือนําเข้าและสง่ออกสนิค้าเกษตรและอ่ืนๆ อีกมาก 

1.4 ความเส่ียงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกจิ 
การประกอบธรุกิจของบริษัทจําเป็นต้องได้รับอนญุาตจาก หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องหลาย

หน่วยงาน ทัง้จากกรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคม และกรมศลุกากร ซึง่ใบอนญุาตดงักลา่ว ได้แก่  ใบอนญุาตประกอบ
กิจการทา่เรือเดินทะเล  ใบอนญุาตให้ใช้ทา่เทียบเรือ  ใบอนญุาตให้เปิดทําเนียบทา่เรือและโรงพกัสนิค้า และ
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ใบอนญุาตให้เปิดดําเนินการโรงพกัสนิค้า เพ่ือตรวจปลอ่ยของขาเข้าและบรรจขุองขาออกท่ีขนสง่โดยระบบคอนเทน
เนอร์ นอกเขตทําเนียบทา่เรือ (รพท./ICD) ท่ีริมนํา้ เป็นต้น   ซึง่ใบอนญุาตแตล่ะประเภทมีอายแุตกตา่งกนั โดยจะมีอายุ
สิน้สดุภายใน 1 – 15 ปี  

ทัง้นี ้ การตอ่อายใุบอนญุาตแตล่ะครัง้อาจมีการเปล่ียนแปลงข้อกําหนดหรือเง่ือนไขตา่งๆท่ีแตกตา่งไป
จากเดิม  ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ต้นทนุหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้  อยา่งไรก็ตามจากการท่ีบริษัทมีการ
ดําเนินการท่ีดีและปฏิบติัถกูต้องตามกฏระเบียบของทางราชการอยา่งเคร่งครัดในระยะท่ีผา่นมา ทําให้ผู้บริหารของ
บริษัทเช่ือมัน่วา่บริษัทจะไมมี่ปัญหาอนัเป็นอปุสรรคตอ่การได้รับการตอ่อายใุบอนญุาตในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 
 
2. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

2.1 ความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทร่วม 
         ตามท่ีบริษัทได้เข้าเป็นผู้ คํา้ประกนัเงินกู้ ให้บริษัทร่วมกบัธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่
ประเทศไทย (“Exim Bank”) ในวงเงิน USD 5,973,750 ตัง้แตปี่ 2547 และบริษัทร่วมผิดนดัชําระหนีก้บั Exim Bank 
ทําให้บริษัทต้องรับผิดกบั Exim Bank เสมือนหนึง่เป็นลกูหนีร่้วมตามวงเงินต้นดงักลา่วพร้อมดอกเบีย้ค้างชําระ  
ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับโครงสร้างหนีก้บั Exim Bank  โดยขอขยายเวลาชําระหนีแ้ละลดหนีบ้างสว่น  
ซึง่หากเจรจากบั Exim Bank ไมสํ่าเร็จ ทางธนาคารก็อาจจะดําเนินคดีกบับริษัทได้ 

2.2 ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท 
จากการท่ีบริษัทและบริษัทร่วมมีผลขาดทนุจากการดําเนินงานติดตอ่กนัมาหลายปีและมีหนีส้นิ

หมนุเวียนสงูกว่าสนิทรัพย์หมนุเวียนในงบการเงิน  ซึง่แสดงว่ามีความไมแ่น่นอนซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่ง
มากเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้   บริษัทจงึได้แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือศกึษาหา
แนวทางความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจรวมถงึการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีจะนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไป  

2.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 
จากความผนัผวนของคา่เงินบาทและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

เน่ืองจากบริษัทมีภาระผกูพนัจากการคํา้ประกนัเงินกู้สกลุเหรียญสหรัฐของบริษัทร่วม  ทําให้มีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนทัง้ภาระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ค้างชําระ อยา่งไรก็ตาม  บริษัทในฐานะผู้ คํา้ประกนัมีแนวทางท่ีจะลดความ
เส่ียงจากความผนัผวนของเงินตราตา่งประเทศด้วยการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพ่ือขอแปลงหนีเ้งินกู้สกลุเหรียญสหรัฐ
ดงักลา่วเป็นสกลุบาท 

 
3. ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสทิธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์   

3.1 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจาํนวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 
ในงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน  236 ล้านบาท ซึง่เป็นการ

ดําเนินงานขาดทนุสทุธิตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 8 ของบริษัท และมีผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสะสม ณ สิน้ปี 2556 
เป็นจํานวน 1,321 ล้านบาท ทัง้นี ้ การท่ีบริษัทมีขาดทนุสะสมจํานวนมากในช่วง 8 ปีท่ีผา่นมานัน้ เน่ืองจากบริษัทมี
รายได้ลดลงอย่างมากเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัในปี 2550 เป็นต้นมา ทําให้การนําเข้าสง่ออกสนิค้าลดลง  
อีกทัง้บริษัทยงัประสบปัญหาร่องนํา้บางปะกงตืน้เขิน ทําให้เรือขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศไมส่ามารถเทียบทา่ได้ 
ในขณะท่ีมีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายสงูขึน้ การท่ีบริษัทมีขาดทนุสะสมจํานวนมาก ทําให้บริษัทไมส่ามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและผู้ ถือหุ้นมีความเส่ียงท่ีจะไมไ่ด้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนด
ไว้ 
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของการพฒันาธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาวะ
แวดล้อมในปัจจบุนั และหากสามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทร่วมได้ ก็จะทําให้มีโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืนเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ในอนาคต 

3.2 ความเส่ียงจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจตํ่ากว่าศูนย์ (ตดิลบ) ส่งผลให้หลักทรัพย์ไม่
สามารถซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 99.62 ล้านบาท ซึง่หากในปีหน้า บริษัทยงัคงมี
ผลดําเนินการขาดทนุจํานวนเท่ากบัในปี 2556 อาจทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบ ณ วนัสิน้งวดปี 2557 ซึง่จะสง่ผลให้
หลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหวา่ง
แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือศกึษาหาแนวทางความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจรวมถงึการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีจะ
นํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไป  
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

 
ช่ือบริษัท     :  บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ     :  ให้บริการทา่เทียบเรือ และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการ       
                                                                                      ขนสง่สนิค้าทางทะเล 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่                                           :           เลขท่ี 8/1 หมูท่ี่ 8 ถนนสขุมุวิท (บางนา-ตราด) กม. 52               

ตําบลทา่ข้าม อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เลขทะเบียนบริษัท  :  บมจ. 0107545000357 
โทรศพัท์  :  0-3882-8421-2 
โทรสาร  :  0-3882-8420 
ทนุจดทะเบียน  :  1,106,875,000  บาท 
ทนุเรียกชําระแล้ว  :     660,211,226  บาท 
ชนิดของหุ้น    
    - หุ้นสามญั  :      660,211,226 หุ้น 
 

บุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์     : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขท่ี 62  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์   : 02-2292800 
โทรสาร   :  02-3591259 
 
ผู้สอบบญัชี     :   นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ 
        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  2803 
        บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
        705-706  อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 

 89 ซอยวดัสวนพล ู ถนนเจริญกรุง 
        เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์     :   02-6307500 
โทรสาร     :   02-6307506  
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ผู้ถือหุ้น 
 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,106,875,000 บาท และมีทนุชําระแล้ว
จํานวน 660,211,226 บาท แบง่เป็นจํานวนหุ้นสามญั 660,211,226 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

 ผู้ถือหุ้น 
 เม่ือวนัท่ี  17 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1,106.875 ล้านบาท จากการเพิ่ม
ทนุเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจํานวน 40.25 ล้านบาท และเพ่ือรองรับใบสําคญัสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี 1 
(BTC-W1)  จํานวน 221.375 ล้านบาทและใบสําคญัสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี 2 (BTC-W2)  จํานวน 442.75 
ล้านบาท  ทัง้นีบ้ริษัทมีทนุชําระแล้ว 660,211,226 บาท เน่ืองจาก 
 -  ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2547 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวน  40,248,000 บาท และในปี 2547 บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นสามญัเน่ืองจากการใช้สทิธิ
แปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิของใบสําคญัสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี 1 (BTC-W1) จํานวน 81,207,885 บาท 
และใบสําคญัสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี 2 (BTC-W2) จํานวน 69,589,496 บาท 
 - ปี 2548 บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นสามญัเน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิของ
ใบสําคญัสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี 1 (BTC-W1) จํานวน 473,935 บาท  
 - ปี 2549 บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นสามญัเน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิของ
ใบสําคญัสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี 1 (BTC-W1) จํานวน 110,000 บาท 
 - ปี 2550 บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นสามญัเน่ืองจากการใช้สทิธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิของ
ใบสําคญัสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชดุท่ี 1 (BTC-W1) จํานวน  66,081,910 บาท  ซึง่ BTC-W1 หมดอายวุนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2550 
 -   ปี   2551-2552   ไมมี่การใช้สทิธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ  BTC-W2 ซึง่ BTC-W2 
หมดอายวุนัท่ี 2 มีนาคม 2552 
 บริษัทมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10 รายแรกพร้อมจํานวนและสดัสว่นการถือหุ้นจาก บนัทกึ
ข้อมลูของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในขณะท่ีบริษัทมีทนุชําระแล้ว  660,211,226  
บาท  ปรากฏดงันี ้
 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2556 (วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น) 
ลําดบัท่ี รายช่ือ จํานวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ร้อยละ 

1. นางสกุญัญา ลิม้ 54,330,000 8.229 
2. นายทรงพล  ชชัวาลย์พนัธ์ 33,000,000 4.998 
3. กลุม่ นายณฐัภพ  รัตนสวุรรณทวี 29,201,431 4.423 
4. คณุหญิงสดศรี  วงศ์ถ้วยทอง 17,000,000 2.575 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 16,368,151 2.479 
6. พนัเอกยรรยง  ภทัรเลาหะ 16,256,900 2.462 
7. นางสาวภทัรา  สหวฒัน์ 15,000,000 2.272 
8. นายมงคล  อุ่นจิตติกลุ 9,300,000 1.409 
9. ร้อยเอกณรงค์  ภทัรเลาหะ 8,206,000 1.243 
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ลําดบั รายช่ือ จํานวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ร้อยละ 
    10. นางดวงแก้ว  ตระกลูพิพฒัน์ 7,983,800 1.209 
 รวม 206,646,282 31.300 

 

หมายเหต:ุ ลําดบัท่ี 3.  ประกอบด้วย  นายณฐัภพ  รัตนสวุรรณทวี, นางกลุยารัตน์ รัตนสวุรรณทวี, นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 
และ นายสรุจิตต์  รัตนสวุรรณทวี 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี  
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โครงสร้างการจัดการ  
คณะกรรมการบริษัท 
 

 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมี
คณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทกุประการ   

คณะกรรมการบริษัท 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมกร 

จาํนวนครัง้
การประชุม 

จาํนวนครัง้ที่
เข้าประชุม 

1. นายลิม้ ช ู เสง็ กรรมการและประธานกรรมการ 2 1 
2. นายหลงิ ลี กวง กรรมการ 2 - 
3. นางสกุญัญา  ลิม้ กรรมการ 1 - 
4. น.ส.ธนญัญา ชมุพลกลุวงศ์ กรรมการ 2 2 
5. นายธนกร ตนัศิริ กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2 2 

6. นายทศพล จฑูะพล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 2 2 
7. น.ส.เบญจมาศ บวัชมุสขุ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 1 - 
8. พล.อ.มนตรี สงัขทรัพย์ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการ 
5 4 

9. นายณฐัภพ  รัตนสุวรรณทวี กรรมการและรองประธาน
กรรมการ 

6 5 

10. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

5 4 

11. นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 5 

12. รศ.ดร.พรอนงค์ บษุราตระกลู กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 5 

13. นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ 5 4 
14. นายศภุกิจ ดลุยพิชช์ กรรมการ 5 5 
15. นายกิจจา  สมญัญาหิรัญ กรรมการ 5 5 
16. นางบงกช   รัศมีไพศาล กรรมการและเลขานกุารบริษัท 6 6 
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 หมายเหต ุ:  
1. กรรมการลําดบัที ่3 และ 7  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยมติทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2556 วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2556 ไดอ้นมุติัใหน้ายณฐัภพ  รตันสวุรรณทวี และนางบงกช รศัมี
ไพศาล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีล่าออก 

2. กรรมการลําดบัที ่1 และ 2 ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่14 มีนาคม 2556 โดยมติทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2556 วนัที ่14 มีนาคม 2556 ไดอ้นมุติัใหพ้ล.อ.มนตรี  สงัขทรพัย์ และรศ.ดร.พรอนงค์ บษุรา
ตระกูลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีล่าออก 

3. กรรมการลําดบัที ่4, 5  และ 6 ไดอ้อกจากตําแหน่งกรรมการตามวาระและไดแ้สดงเจตนาไม่ขอกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ โดย
มติทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2556 วนัที ่18 เมษายน 2556 ไดอ้นมุติัใหน้ายยงยศ ปาละนิติเสนา, นายศภุกิจ ดลุยพิชช์ และ 
นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบูลย์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

4. กรรมการลําดบัที ่10 และ 15 โดยมติทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2556 วนัที ่18 เมษายน 2556 ไดอ้นมุติัใหแ้ต่งตัง้นายนพพร  
เทพสิทธา และ นายกิจจา สมญัญาหิรัญ เป็นกรรมการเพ่ิมเติมอีก 2 ท่าน 

 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วยนายณฐัภพ  รัตนสวุรรณทวี นางบงกช  รัศมี
ไพศาล และนายกิจจา  สมญัญาหิรัญ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ
บริษัท 
หมายเหต ุ : สืบเนือ่งจากการเปลีย่นกรรมการทีล่าออกและกรรมการออกตามวาระ มติทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2556 วนัที ่ 18 เมษายน  

2556 ไดอ้นมุติัใหแ้กไ้ขชือ่กรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชือ่แทนบริษัทฯ ตามข้างตน้ โดยใหมี้ผลตัง้แต่วนัที ่ 18 เมษายน 2556 
เป็นตน้ไป 

 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมกร 

จาํนวนครัง้
การประชุม 

จาํนวนครัง้ที่
เข้าประชุม 

1. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ประธานคณะกรรมการบริหาร 1 1 
2. นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการบริหาร 1 1 
3. นายศภุกิจ ดลุยพิชช์ กรรมการบริหาร 1 1 
4. นายกิจจา   สมญัญาหิรัญ กรรมการบริหาร 1 1 
5. นางบงกช รัศมีไพศาล กรรมการบริหาร 1 1 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมกร 

จาํนวนครัง้
การประชุม 

จาํนวนครัง้ที่
เข้าประชุม 

1. นายธนกร ตนัศิริ กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2 2 

2. นายทศพล จฑูะพล กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

2 2 

3. น.ส.เบญจมาศ บวัชมุสขุ กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

1 - 

4. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

3 2 

5. นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

3 3 

6. รศ.ดร.พรอนงค์ บษุราตระกลู กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

3 3 

 โดยมี นายขวญัชยั  อาภายะธรรม เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
      หมายเหต ุ:  

1. กรรมการลําดบัที ่3 ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2556 
โดยมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่2/2556 วนัที ่14 มีนาคม 2556 ไดอ้นมุติัแต่งตัง้ รศ.ดร.พรอนงค์ บษุราตระกูลเขา้
ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบทีล่าออก 

2. กรรมการลําดบัที ่1 และ 2 ไดอ้อกจากตําแหน่งกรรมการตามวาระและไดแ้สดงเจตนาไม่ขอกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งใหม่ ทําให้
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบส้ินสดุลงเช่นกนั โดยมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2556 วนัที ่2 พฤษภาคม 2556 ได้
อนมุติัแต่งตัง้ นายนพพร  เทพสิทธา และ นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบูลย์  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบทีอ่อกตามวาระ 

 
ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารระดบัสงู ** จํานวน 5 ทา่น ดงันี ้
 ลาํดับ ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นางบงกช     รัศมีไพศาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
3. นายขวญัชยั    อาภายะธรรม ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4.  นายชยัยทุธ     พรหมเกิด ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
5.  นายจรัญ        แซอ่ึง้ ผู้จดัการฝ่ายทา่เรือและคลงัสินค้า 

          ** ยงัไม่รวมผูบ้ริหารระดบักลางอีก 4 ท่าน 
โดยผู้บริหารลําดบัท่ี 1 – 2  คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กลต. 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
 
 
 

กรรมการบรษิทั

กรรมการบรหิาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารและการตลาด

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

กรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายทา่เรอืและคลงัสนิคา้

ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ฝ่ายบรหิาร
 

 
 
เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตัง้ให้ นางบงกช  รัศมีไพศาล ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 มีนาคม 2556 โดยคณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

กรรมการ : บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจงู
ใจท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัท  โดยบริษัทได้กําหนดค่าเบีย้ประชมุกรรมการท่านละ 5,000 
บาทต่อครัง้ และมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2556 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมติักําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการใหม ่เป็นดงันี ้

- ประธานกรรมการ    15,000 บาท ตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
- รองประธานกรรมการ   12,000 บาท ตอ่ครัง้ท่ีมาร่วมประชมุ 
- กรรมการ     10,000 บาท ตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
- กรรมการตรวจสอบ   10,000 บาท ตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ  
 (นอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัท) 
- กรรมการบริหาร(หากมี)  5,000 บาท ตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ  
 (นอกเหนือจากคา่ตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัท) 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถงึเดือนธันวาคม 2556 

รายช่ือ 
กรรมการ 
บาท/ปี 

กรรมการบริหาร 
บาท/ปี 

กรรมการตรวจสอบ 
บาท/ปี 

รวม 

นายลิม้ ช ูเสง็ 5,000 - - 5,000 
นายหลงิ ลี กวง - - - - 
นางสกุญัญา  ลิม้ - - - - 
นางสาวธนญัญา ชมุพลกลุวงศ์ 10,000 - - 10,000 
นายธนกร ตนัศิริ 10,000 - - 10,000 
นายทศพล จฑูะพล 10,000 - - 10,000 
นางสาวเบญจมาศ บวัชมุสขุ - - - - 
พล.อ.มนตรี สงัขทรัพย์ 60,000 - - 60,000 
นายณฐัภพ  รัตนสวุรรณทวี 53,000 5,000 - 58,000 
นายนพพร เทพสทิธา 40,000 - 20,000 60,000 
นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ 50,000 - 30,000 80,000 
รศ.ดร.พรอนงค์ บษุราตระกลู 50,000 - 30,000 80,000 
นายยงยศ ปาละนิติเสนา 40,000 5,000 - 45,000 
นายศภุกิจ ดลุยพิชช์ 50,000 5,000 - 55,000 
นายกิจจา สมญัญาหิรัญ 50,000 5,000 - 55,000 
นางบงกช  รัศมีไพศาล 55,000 5,000 - 60,000 
รวม 483,000 25,000 80,000 588,000 

  
 ผู้บริหาร 
 ในปี 2556 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหารในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2556  ในรูปของ
เงินเดือนจํานวน 2.14 ล้านบาท โดยมีผู้บริหารท่ีลาออกไปแล้ว จํานวน 6 คน คิดเป็นเงินเดือนรวม 1.83 ล้าน
บาท และผู้บริหารชดุปัจจบุนั จํานวน 9 คน  คิดเป็นเงินเดือน 2.24 ล้านบาท และบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร เป็นจํานวนเงิน  41,280.- บาท  
  ข. ค่าตอบแทนอ่ืน 
 กรรมการ 
 -ไม่มี- 
 
 ผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
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บุคลากร 
ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวน 42 คน (รวมเข้าออกระหวา่งปี) รวมเป็น

จํานวนเงินทัง้สิน้ 8.57 ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน คา่กะ คา่ลว่งเวลา คา่เบีย้ขยนั เงินสมทบ
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ คา่เบีย้กนัดาร วนัหยดุพกัผอ่น เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  
 จาํนวนพนักงาน  :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

พนกังานประจําในฝ่ายปฏิบติัการ  รวมทัง้สิน้ 22 คน 
พนกังานประจําในสํานกังาน  รวมทัง้สิน้ 20 คน 

 ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ  
  
  นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทตระหนกัดีวา่พนกังานคือทรัพยากรท่ีสําคญัของบริษัท เป็นจดุเร่ิมต้นของความรับผิดชอบใน
วิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร บริษัทจงึมีนโยบายมุง่เน้นการพฒันาผู้บริหารและพนกังานให้เป็นคนเก่งและ
คนดีภายใต้กรอบวฒันธรรมองค์กรเดียวกนั โดยบริษัทให้ความสําคญัอยา่งย่ิงกบัการบริหารและพฒันา
บคุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถงึมีความสขุในการทํางานและจิตสํานกึ
รับผิดชอบตอ่สงัคม  

บริษัทได้จดัอบรมภายในองค์กรและสง่พนกังานไปอบรมภายนอกองค์กรอยา่งสม่ําเสมอ ทัง้ในด้าน
ความปลอดภยั  การเพิ่มประสทิธิภาพ  การเพิ่มทกัษะในงานวิชาชีพ  การเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถของตวั
พนกังาน การดํารงชีวิตอยา่งมีความสขุด้วยวิถีเซน  รวมถึงได้จดัระบบการติดต่อส่ือสารและกิจกรรมสนัทนาการ
ตา่งๆ ภายในองค์กรเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานกบัผู้บริหาร นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มี
การดแูลพนกังานอยา่งเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกบัสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือจงูใจและรักษา
ให้พนกังานทํางานกบับริษัทในระยะยาว 
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การกาํกับดูแลกจิการ 
นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบติัตามข้อพงึปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) สําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท
ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส และ
เจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองและมัน่คง โดยบริษัทได้กําหนดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีดงัตอ่ไปนี ้

 1.สทิธิของผู้ถือหุ้น 
  ในปี 2556 บริษัทมีการประชมุผู้ ถือหุ้น 1  ครัง้ เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556  
เม่ือวนัท่ี 18เมษายน 2556 โดยมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) ซึง่เป็นนายทะเบียน
ของบริษัทจดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุ 7-14 วนั ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และมีการบนัทกึรายงานการประชมุถกูต้อง ครบถ้วน 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   
 2.การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2556  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุจํานวน 39 ราย 
นบัจํานวนหุ้นได้ 225,113,458 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 34.10 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  โดยมีประธานกรรมการ 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุ ทัง้นีป้ระธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะตา่งๆ รวมทัง้ได้บนัทกึประเดน็ซกัถามและข้อคิดเห็นท่ีสําคญัไว้ในรายงานการประชมุแล้ว และ 
บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยให้กรรมการตรวจสอบ  ซึง่เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบอํานาจจากผู้
ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2556  มีผู้ ถือหุ้นจํานวน 
8 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้จํานวน 66,672,900 หุ้น ท่ีได้มอบอํานาจให้กรรมการตรวจสอบออกเสียงแทน  สว่น
ข้อกําหนดมาตรการป้องกนัข้อมภูายใน  ได้มีการห้ามมิให้กรรมการ,ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับข้อมลูภายใน
ใด ๆ นําข้อมลูไปเปิดเผยหรือไปใช้ประโยชน์ก่อนท่ีจะเปิดเผยสูส่าธารณชน  โดยการกําหนดห้ามมิให้ทําการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผย  ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา  กรรมการ
และผู้บริหารได้ปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด  และไมป่รากฏวา่มีการซือ้ขายหุ้นในช่วงท่ีห้ามเลย 

3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่วา่จะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน 
เช่น พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้  คูแ่ข่ง ผู้ ถือหุ้น 
ชมุชน ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทตระหนกัถงึแรงสนบัสนนุจากผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ 
ซึง่จะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกําไรให้กบับริษัท ซึง่ถือวา่เป็นการสร้างความสําเร็จและการ
เติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญั ได้แก่  

พนกังาน:  บริษัทมุ่งเนน้การพฒันาใหพ้นกังานเป็นคนเก่งและคนดี  ทํางานอย่างมีความสขุ 
ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และมีการติดต่อสือ่สารภายในองค์กรทีมี่
ประสิทธิภาพ 
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ลูกคา้ : บริษัทมุ่งมัน่พฒันาคณุภาพการใหบ้ริการ  เอาใจใส่  รบัผิดชอบ สร้างความพึง
พอใจใหลู้กคา้ โดยเนน้การใหบ้ริการทีมี่คณุภาพ  มีความปลอดภยั มีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และทนัเวลา 

 
คู่คา้ :  บริษัทกําหนดแนวทางการจดัซ้ือและจดัจ้างพร้อมทัง้การจดัหาเป็นระเบียบบริษัท

เพือ่ใหต้วัแทนของบริษัทดําเนินธุรกิจกบัคู่คา้อย่างมีคณุภาพและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจทีเ่หมาะสม  ปฏิบติัต่อคู่คา้ทกุรายอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม  
ปฏิบติัตามสญัญาหรือเงือ่นไขทางการคา้ทีต่กลงกนัไวก้บัคู่คา้ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทปฏิบติัต่อเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม มีความรบัผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบติัตาม
เงือ่นไข ข้อกําหนดของสญัญาและพนัธะทางการเงินตามข้อตกลง ตลอดจนไม่ใช้
วิธีการทีไ่ม่สจุริตอนัจะทําใหเ้จ้าหนีเ้กิดความเสียหาย 

คู่แข่ง : บริษัทเนน้การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบั
คู่แข่งภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีดี่ ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการทีไ่ม่สจุริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทําลายชือ่เสียงของ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

ผูถื้อหุน้: บริษัทมุ่งมัน่ทีจ่ะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมาย เชือ่ถือได ้มุ่งมัน่ใน
การสร้างงาน สร้างรายไดเ้พ่ิม รวมถึงสร้างกิจการใหมี้ฐานะมัน่คงอย่างยัง่ยืนเพือ่
เพ่ิมมูลค่าสูงสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ชมุชน : บริษัทคํานึงถึงการจดัการดา้นชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มให้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกแก่พนกังาน
และบคุคลทีเ่กีย่วข้องใหต้ระหนกัถึงการรักษาคณุภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภยั
ส่ิงแวดลอ้มและการเสริมสร้างความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของชมุชนรอบๆ บริษัทและไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม  

และจากการดําเนินงานของบริษัทได้ยดึมัน่ในคณุธรรม  และความซ่ือสตัย์สจุริตตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียกบับริษัท
อยา่งเคร่งครัด และไมมี่ข้อพิพาทใด ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคูแ่ข่งทางการค้า 

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
- กระบวนการเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝ่าย

บริหารของบริษัทได้ให้ความสําคญัและจะยดึถือปฏิบติัไปโดยตลอด ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ ได้
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น 
รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีน้กัลงทนุสามารถติดตอ่สว่นงานผู้ลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ีหมายเลข
โทรศพัท์ 038-828421  
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- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการทัง้สิน้จํานวน 9 ทา่น รายละเอียดเป็นดงันี ้

สถานะ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการท่ีเป็นตวัแทนผู้
ถือหุ้น 

3 2 - 

กรรมการอิสระ - 1 3 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และมีการประชมุพิเศษเพิ่ม
ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชดัเจน ลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ประจําโดยมีการจดัหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุเป็นระยะเวลา
ลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 คณะกรรมการบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.อ.มนตรี สงัขทรัพย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. นายนพพร เทพสทิธา กรรมการอิสระ 
4. นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการอิสระ 
5. รศ.ดร.พรอนงค์ บษุราตระกลู กรรมการอิสระ 
6. นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ 
7. นายศภุกิจ ดลุยพิชช์ กรรมการ 
8. นายกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการ 
9. นางบงกช รัศมีไพศาล กรรมการ 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. ดําเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ

ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท 

กําหนดระเบียบตา่งๆของบริษัท 
3. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืน

กระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตท่ีคณะกรรมการพงึมี และมีสทิธิท่ี
จะยกเลกิ เพิกถอน แก้ไข หรือ เปล่ียนแปลงอํานาจดงักลา่วได้ 

4. พิจารณา และอนมุติักิจการอ่ืนๆ ท่ีสําคญั อนัเก่ียวกบับริษัทหรือท่ีเหน็สมควรจะดําเนินกิจการนัน้ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 
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คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการบริหาร 
3. นายศภุกิจ ดลุยพิชช์ กรรมการบริหาร 
4. นายกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการบริหาร 
5. นางบงกช รัศมีไพศาล กรรมการบริหาร 

 
อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการตดัสนิใจในประเด็นท่ีสําคญัตอ่กลยทุธ์
ขององค์กรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทนุ งบประมาณ การจดัสรรทรัพยากร รวมทัง้สร้าง
ระบบการทํางานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติั 

2. มีอํานาจสัง่การ วางแผน และกํากบัดแูลการดําเนินกิจการของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั 
(มหาชน) ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)        

3. มีอํานาจการอนมุติัวงเงินท่ีเป็นธุรกรรมทางการค้า ธุรกรรมท่ีเป็นพนัธะผกูพนัตอ่บริษัท บางปะกง 
เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) ท่ีเป็นไปตามแผนงานนโยบาย หรือหลกัการท่ีได้รับอนมุติัจาก
คณะกรรมการการ 

4. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุ (Capital Expenditure) ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ท่ี
ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัในหลกัการไว้
แล้ว การดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การให้กู้ ยืม การกู้ ยืม 
การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ รวมถงึการให้หลกัประกนั จํานํา จํานอง คํา้ประกนั และการอ่ืนๆ รวมถงึการซือ้
ขายและจดทะเบียนกรรมสทิธ์ิท่ีดินใดๆ ตามวตัถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัท
ซึง่ต้องผา่นการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทด้วย 

5. พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัททกุไตรมาส และเปรียบเทียบกบังบประมาณ เพ่ือเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท 

6. พิจารณาผลกําไรและขาดทนุของบริษัทและการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผล
ประจําปีเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

7. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ปรับขึน้
เงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานระดบัผู้บริหาร  
 
ทัง้นี  ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการอนมุติัการเข้าทํารายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหาร สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทย่อย
(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) ซึ่งการ
อนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าวตามท่ีข้อบงัคบับริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั 
(มหาชน)หรือบริษัทยอ่ย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายนพพร เทพสทิธา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ดร.พรอนงค์ บษุราตระกลู กรรมการตรวจสอบ 

 
อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี) ท่ีถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องของบริษัทอยา่งเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสทิธิภาพรวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ และ
มีประสทิธิภาพ 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคดัเลือกเพ่ือเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประสานงานกบัผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต 
แนวทาง แผนงาน และปัญหาท่ีพบระหวา่งการตรวจสอบ และประเดน็ท่ีผู้สอบบญัชีเหน็วา่เป็น
สาระสําคญั รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถกูต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้เปิดเผย
ข้อมลูในการเข้าทํารายการดงักลา่วอยา่งถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
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7. จดัทํารายงานผลการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัทซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

• ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท 

• ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
• ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
• ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
• ความเหน็เก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละทา่น 
• ความเหน็ชอบหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติั

หน้าท่ีตามกฎบตัร 
• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบติัหน้าท่ีตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 กรรมการอสิระ 

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงานหรือมี
ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน และมี
คณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจํา หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร 
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ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงการกระทําอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ซึ่งเป็น
ผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํา
กว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ี
เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดย
อนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 
(จ)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล

ท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณี
ท่ีผู้ ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

 (ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 (ซ)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงาน
ของบริษัท  
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ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง 
(ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ร่วมตดัสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั  หรือ นิติบคุคล
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

                                
 การสรรหา การแต่งตัง้ และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยคณะกรรมการได้ทําหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือก และเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้ ทัง้นี  ้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกในข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี ้

• คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้
คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรอง
ประธานกรรมการและตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยกนัได้ และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

• ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
• ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ี
บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชีข้าด 

• กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท คือ ใน
การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่าง
น้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุ 
 
โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก  ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งโดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมอี่กครัง้ก็ได้ 
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• นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเม่ือ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

จํากดั 
4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

• กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผล
นบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัท
มหาชน จํากดัทราบด้วยก็ได้ 

• ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2)เดือน โดยบคุคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียัง
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ีง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ 

• ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง
ยงัคงอยู่รักษาการในตําแหน่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจําเป็น
จนกว่ากรรมการชดุใหม่เข้ารับหน้าท่ี เว้นแต่ศาลจะมีคําสัง่เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสัง่ศาล 
 
คณะกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถถถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้
กรรมการชดุใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่สบิส่ี (14)วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

• ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2)ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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• คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมี
อํานาจหน้าท่ีดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของ
บริษัทและตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคล
หนึง่หรือหลายคนปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ 

 
 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองโดยประเมินทัง้คณะ 
(Board Self  Assessment) เป็นประจําทกุปี เพ่ือให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกําหนด
บรรทดัฐาน ตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ี และนําผลท่ีได้เปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานตามกฎ
บตัรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ
อยา่งแท้จริง  

  
 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ท่ีผา่นมา บริษัทเคยแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  แตใ่น
ปัจจบุนับริษัทไมมี่นโยบายสง่ผู้บริหารหรือสง่กรรมการไปควบคมุดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทมีนโยบายป้องกนัการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมลูท่ีเก่ียวกบัฐานะทาง
การเงินของบริษัทก่อนท่ีจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน โดยการจํากดัจํานวนบคุคลท่ีจะทราบข้อมลูในวงจํากดั         
ท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ซึง่ถือหลกัทรัพย์ของ
บริษัท ตามบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้กําหนดให้
ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์        
ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนีไ้ด้กําหนดห้าม
ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในกระทําการใด ๆ ซึง่เป็นการขดัตอ่มาตรา 241 ของพระราชบญัญติัดงักลา่ว  

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนจาการสอบบญัชี ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มี
จํานวนเงิน 0.84 ล้านบาท 
 ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไมมี่ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลกัการท่ี

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงในการดําเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า 
องค์กรจะเติบโตได้อย่างยัง่ยืน ต้องอาศยัทัง้วิสยัทศัน์ ความสามารถ ควบคู่กบัการมีคณุธรรมและจริยธรรมใน
การดําเนินงาน ด้วยหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่รวมถงึการมีความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม 

CSR in process 
บริษัทจึงมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จึงได้กําหนดแนวทางด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติังานด้านตา่งๆให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบติั โดยนํา
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทไปปฏิบติัในการบริหารจดัการธุรกิจทกุระดบัและถือเป็นกิจวตัรจนเป็น
วฒันธรรมท่ีดีขององค์กร  

นอกจากนี ้บริษัทยงัยดึมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียมกนั และปฏิบติังาน
เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทอยา่งเตม็ความสามารถด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

ในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีผู้ มีสว่นได้เสียหลายกลุม่ท่ีสําคญัด้วยกนั ได้แก่ ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า 
เจ้าหนี ้คู่แข่ง ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ชมุชนท่ีตัง้อยู่รอบท่าเทียบเรือของบริษัท สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ให้
ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ รวมถึงไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้
เสียเหลา่นัน้ด้วย ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

พนกังาน 
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรท่ีสําคญัของบริษัท เป็นจุดเร่ิมต้นของความรับผิดชอบใน

วิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร บริษัทจงึมุง่เน้นการพฒันาผู้บริหารและพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้
กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับการบริหารและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสขุในการทํางานและจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคม นอกจากนี ้บริษัท
ยงัจดัให้มีการดแูลพนกังานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกบัสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทัง้
จดัระบบการติดตอ่ส่ือสารและกิจกรรมสนัทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง
พนกังานกบัผู้บริหาร  

ลกูค้า 
บริษัทมุ่งมัน่ในการพฒันาคณุภาพการบริการให้ดีย่ิงๆ ขึน้ เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่และความพงึ

พอใจสงูสดุ โดยมีนโยบายให้บริการท่ีมีคณุภาพทัง้ด้านความปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว ทนัเวลา  ภายใต้เง่ือนไข
ท่ีเป็นธรรมและให้ข้อมลูเก่ียวกบับริการท่ีถูกต้องเพียงพอและทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้าโดยไม่มีการกล่าวเกิน
ความเป็นจริง อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพของการให้บริการหรือเง่ือนไขใดๆของการ
ให้บริการ นอกจากนีพ้นักงานพึงรักษาความลบัของลกูค้าและไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

คูค้่า 
บริษัทได้กําหนดแนวทางในการจดัซือ้และจดัจ้างพร้อมทัง้การจดัหาไว้เป็นระเบียบบริษัท เพ่ือให้การ

ดําเนินธุรกิจกบัคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
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เพ่ือให้ตัวแทนของบริษัทมีการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีเหมาะสมโดยมี
นโยบายปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ต่อทัง้สองฝ่าย และปฏิบติัตามสญัญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ต้องรีบแจ้งให้คูค้่าทราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

เจ้าหนี ้
บริษัทปฏิบติัตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อกําหนด

ของสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สจุริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอนั
จะทําให้เจ้าหนีเ้กิดความเสียหาย กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบ
ลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

คูแ่ข่ง 
บริษัทเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั ภายใต้

กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือไม่
เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมาย เช่ือถือได้ และแน่วแน่ในการ

สร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงอย่างยัง่ยืน เพ่ือเพิ่มมลูค่าหุ้นสงูสดุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ชมุชนรอบๆ บริษัท  สงัคมและสิง่แวดล้อม 
บริษัทถือว่าการจดัการด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมเป็นสว่นสําคญัในการดําเนิน

ธุรกิจท่าเทียบเรือและต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกแก่
พนกังานและบุคคลผู้ เก่ียวข้องให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการรักษาคณุภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คณุภาพชีวิตของชมุชนรอบๆ บริษัท และไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

CSR after process  
บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่าง

สม่ําเสมอและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2556 บริษัทได้สนบัสนนุการดําเนินงานของกรมศลุกากร สถานี
ตํารวจในพืน้ท่ี และร่วมสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของเทศบาลตําบลท่าข้าม ร่วมสนับสนุน
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของกรมสรรพากร ร่วมสนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ให้กบัผู้สงูอายุของเทศบาลท่าข้าม ร่วมสนบัสนนุการจดังานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเทศบาล
ตําบลทา่ข้าม นอกจากนีย้งัมีการบริจาคเงินร่วมทําบญุกบัวดัตา่งๆในพืน้ท่ีอีกด้วย  

การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 
บริษัทได้ส่ือสารไปทัง้ระดบักรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน โดยกาหนดให้การดาเนินการทกุกระบวนการอยู่ใน
ขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือ ถ้าเกิดข้อผิดผลาดในกระบวนการดําเนินงาน เน่ืองจากความประมาท 
รู้เทา่ไมถ่งึการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไมมี่การวิ่งเต้นให้พ้นผิด 
 



รายงานประจําปี 2556 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)                               1 

สารจากประธานกรรมการ 
 

นบัตัง้แต ่บริษัท บางปะกง เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) ได้ก่อตัง้ขึน้มา เพ่ือประกอบกิจการให้บริการท่า
เทียบเรือและบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการขนส่งสินค้าทางทะเล  บริษัทได้ให้ความสําคญักบัความเป็นเลิศใน
ด้านการบริการอย่างต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการลกูค้าด้วยความสะดวก ปลอดภยั  รวดเร็ว ทนัเวลา  แต่
เน่ืองจากบริษัทประสบภาวะร่องนํา้บางปะกงตืน้เขิน  จากเดิมท่ีมีระดบันํา้ลกึประมาณ 9 เมตร ลดลงมาเหลือ
เพียง 4  - 4.5 เมตรเท่านัน้ เรือขนสง่สินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา    
ดงันัน้ปัจจยัดงักลา่วมีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทอยา่งย่ิง 

ในปี 2556 เป็นปีท่ี บริษัท มีการเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว  การขาดสภาพคล่องของภาครัฐ อํานาจซือ้ของประชาชนลดลง  อีกทัง้
ปัญหาการเมืองภายในของประเทศในช่วงปลายปี 2556   ทําให้ภาครัฐยงัไม่จดัสรรงบประมาณในการขดุลอก
ร่องนํา้บางปะกง  บริษัทจึงต้องใช้กลยุทธ์ชะลอตัวเพ่ือรักษาความอยู่รอดขององค์กร  พร้อมทัง้ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงการกํากบัดแูลภายในองค์กร  อีกทัง้ทําการศึกษาความเป็นไปได้สําหรับแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบัน โดยเน้นนโยบายการจัดสรรทรัพยากรท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ  ตลอดจนการสร้างพนัธมิตรทางการค้าท่ีมีศกัยภาพ นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัได้ให้กรอบ
นโยบายการแก้ไขปัญหากบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องให้สําเร็จลลุ่วงด้วยดี  เพ่ือบริษัทจะได้ดําเนินธุรกิจต่อไป
อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนพร้อมกบัมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมใคร่ขอขอบคณุ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ลกูค้า เจ้าหนี ้และผู้สนบัสนนุ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนกังานทกุท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทได้ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งทุม่เทเตม็กําลงั ความสามารถ และ ระมดัระวงัในการรักษาผลประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้
ถือหุ้นและบริษัทเสมอมา 

 
 
 
      พล.อ.มนตรี  สงัขทรัพย์ 
            ประธานกรรมการ 
 

 



รายงานประจําปี 2556 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)                               37 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)  ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือ
วันท่ี 25 มีนาคม 2557  โดยมีกรรมการตรวจสอบทัง้สาม (3) ท่านเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษัทได้
ร่วมกนัสอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร พร้อมทัง้
ได้อนุมัติแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจัดทําและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มี
บคุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัท
จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคลอ่ืนท่ีอาจ
มีความขดัแย้งและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการ
เหน็วา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 8 พ.ค. 2556  ได้ตัง้แต่งนายขวญัชยั 
อาภายะธรรม ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เน่ืองจากมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของ
บริษัท จงึเหน็วา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฎิบติังานหน้าท่ีดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

 
 ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมติั แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจะต้องผา่นการอนมุติั หรือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ-นามสกลุ นายขวญัชยั อาภายะธรรม 
ตําแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วฒิุการศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – การจดัการ 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – การบญัชี 
ประสบการณ์ทํางาน ผู้จดัการฝ่ายบญัชี กลุม่บริษัท เอส ซีกรุ๊ป 
 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ซมัมิท แคปปิตอล 

ลสิซิ่ง จํากดั 
 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท จีอี มนัน่ี จํากดั 
 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูชยั สอบบญัชี จํากดั 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร  โดยมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบดงันี ้ 
1.สอบทานและรายงานความถกูต้องและความครบถ้วนของข้อมลูทางการเงิน  
รวมถงึกระบวนการปฏิบติังาน  การประเมินและการวดัผล 
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2.สอบทานระบบงานท่ีอาจมีผลกระทบสําคญัต่อการดําเนินงานและการรายงาน วา่
ได้มีการปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบันโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบติัท่ีวางไว้ 
รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

3.สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิ รวมถงึการทดสอบวา่ทรัพย์สนิ
นัน้มีอยูจ่ริง และมีการใช้งานอย่างมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่ 

4.สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในขององค์กร  เพ่ือ
พฒันาและปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพและเหมาะสมย่ิงขึน้ 

5.สอบทานการและสนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบการทํางานให้มีประสทิธิภาพ
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ  

6.ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร 
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รายการระหว่างกัน 
 สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัท, บริษัทยอ่ย, และบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2556  ดงันี ้
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
นโยบายการ
กาํหนดราคา 

มูลค่า  
(พนับาท) 

 
  2555 2556 

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จาํกดั 
- กิจการอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผู ้

ถือหุน้รายหน่ึงของบริษทั 
- มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
- รายไดอ่ื้น 
- ลกูหน้ีการคา้ 
- ลกูหน้ีอ่ืน 

ราคาตลาด 
ราคาท่ีตกลงกนั 

- 
- 
- 
- 

9,914 
304 

1,740 
24

บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จาํกดั 
- กิจการอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผู ้

ถือหุน้รายหน่ึงของบริษทั 
- มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
- ลกูหน้ีการคา้ 
 

ราคาตลาด 
 

- 
- 
 

8,817 
3,447 
 

บริษทั เอน็ พี มารีน โลจิสติกส์ จาํกดั 
- กิจการอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผู ้

ถือหุน้รายหน่ึงของบริษทั 
- มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
- รายไดอ่ื้น 
- ลกูหน้ีการคา้ 
 

ราคาตลาด 
ราคาท่ีตกลงกนั 

- 
- 
- 

 

439 
3 

297 

บริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั 
- กิจการอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผู ้

ถือหุน้รายหน่ึงของบริษทั 
- มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
- รายไดอ่ื้น 

 
 

ราคาตลาด 
ราคาท่ีตกลงกนั 

- 
- 
 
 

44
8

บริษทั แพลตินัม่ คอนเทเนอร์ไลน์ส 
จาํกดั 
- บริษทัถือหุน้ร้อยละ 40 

- รายไดอ่ื้น 
- ลกูหน้ีอ่ืน 
- เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ีย 

ราคาท่ีตกลงกนั 
 

2.50 – 6.25% 

60 
- 

195,286 

60 
11 

198,286

บริษทั แพลตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จาํกดั 
- บริษทัถือหุน้ร้อยละ 45 

- รายไดอ่ื้น 
- ลกูหน้ีอ่ืน 
- เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ีย 

ราคาท่ีตกลงกนั 
 

2.50 – 6.25% 

60 
- 

78,808 

60
11 

89,664

บริษทั แพลตินัม่ เจด จาํกดั และ บริษทั 
แพลตินัม่ ไดมอนด ์จาํกดั 
- บริษทั แพลทตินัม่ คอนเทเนอร์

ไลนส์ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 100 

- รายไดอ่ื้น 
- ลกูหน้ีอ่ืน 
- เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ีย 

 

ราคาท่ีตกลงกนั 
 

2.50 – 6.25% 

120 
- 

4,730 

120
43 

4,847
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 การทํารายการระหว่างกนัท่ีผ่านมาเป็นความจําเป็นและมีความสมเหตสุมผลของการทํารายการเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท บริษัทมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริการท่ีครบวงจรกบัลกูค้าท่ีใช้บริการท่าเทียบ
เรือของบริษัท สําหรับรายการเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ เกิดขึน้เน่ืองจากในอดีตบางขณะบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันมี
เงินทนุไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ ปัจจบุนัเงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ดงักล่าว 
บริษัทได้บนัทกึค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และไม่ได้รับรู้ดอกเบีย้จากการให้กู้ ยืมเงินดงักลา่วสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 เน่ืองจากบริษัทเช่ือวา่เงินกู้และดอกเบีย้ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บได้  
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา ได้แก่ รายการท่ีบริษัทได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมและการ
จ่ายต้นทุนค่าบริการให้กับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดขึน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักลา่วเป็น
รายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป และบริษัทได้รับและจ่ายคา่ตอบแทนในราคายติุธรรม 
  การทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะขึน้อยู่กบัเหตผุลและความจําเป็นของบริษัท ซึ่งการรับและ
จ่ายคา่ตอบแทนระหว่างกนัจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดและยติุธรรม ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะ
เป็นผู้ ให้ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําราคาตลาดของผู้ อ่ืนมา
เปรียบเทียบกบัราคาของบริษัทด้วย  
นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทมีนโยบายท่ีจะกําหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติ 
และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ทัง้นีบ้ริษัทจะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 
 รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ท่ีได้กําหนด
ขึน้และกรรมการจะต้องไม่อนมุติัรายการใดๆท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความข้ดแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะ
อ่ืนใดกบับริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 ทัง้นีห้ากมีรายการระหว่างกนัของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) เกิดขึน้กบับคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท
จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัท 
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ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
งบการเงนิ 
 (ก)  ผู้สอบบญัชี     

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) ปี 2554  -  2556 คือ นายพิศิษฐ์  ชีวะ
เรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2803  จากบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
    (ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 

รายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) ในระยะ
ท่ีผ่านมา (ปี 2554  -  2556) ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขและให้ข้อสงัเกตในเร่ืองผลการ
ดําเนินงานและความสามารถในการดําเนินงานตอ่เน่ืองของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 

งบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษัทตัง้แต่ปี 2554-2556   ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ของ
สาํนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

 
 

 
 
 

 

บริษัทบางปะกง เทอร์มนิอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดลุ 

ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตาม

วิธีสว่นได้เสีย 
                                                     2554 2555 2556 2554 2555 2556
สินทรัพย์หมนุเวียน   
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 29,837 29,549 10,034 30,309 29,549 10,034
ลกูหนีก้ารค้า  
- บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 46 52 5,484 14,433 52 5,484
- อ่ืน ๆ 5,087 14,070 1,265 5,087 14,070 1,265
เงินทดรองแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - -
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 4,369 3,810 4,114 4,968 3,810 4,114
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 39,339 47,481 20,897 54,797 47,481 20,897
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - -
เงินฝากประจํา 300 300 300 300 300 300
สินทรัพย์ถาวร - สทุธิ 412,046 386,228 365,256 1,441,077 386,228 365,256
สินทรัพย์อ่ืน 5 5 5 35 5 5
รวมสินทรัพย์ 451,690 434,014 386,458 1,496,209 434,014 386,458
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บริษัท บางปะกง เทอร์มนิอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดลุ 

ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตาม
วิธีสว่นได้เสีย 

 2554 2555 2556 2554 2555 2556
หนีส้ินหมนุเวียน   
เจ้าหนีก้ารค้า 1,074 1,406 318 543,788 1,406 318
ประมาณการขาดทนุจากการคํา้ประกนั   -  - 196,832  -   - 196,832
คา่เช่าค้างจ่าย - 20,908 20,908 - 20,908 20,908
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง   -  -  - 183,023 -  -
เงินกู้ ยืมท่ีอาจเรียกคืนได้ทนัที - - - 565,136 - -
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2,556 2,397 1,692 92,830 2,397 1,692
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 3,630 24,711 219,750 1,384,777 24,711 219,750
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,958 3,212 690 3,653 3,212 690
คา่เช่าค้างจ่าย 86,758 70,830 66,393 86,758 70,830 66,393
รวมหนีส้ิน 93,346 98,753 286,833 1,475,188 98,753 286,833
สว่นของผู้ ถือหุ้น     
ทนุเรือนหุ้น–หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 
บาท 

  

ทนุจดทะเบียน 1,106,875,000 หุ้น ทนุท่ี
ออกและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 
660,211,226 หุ้นในปี 2550-2554 

660,211 660,211 660,211 660,211 660,211 660,211

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 734,142 734,142 734,142 734,142 734,142 734,142
กําไรสะสม   
-จดัสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
-ท่ียงัไม่ได้จดัสรร (1,062,00) (1,085,092) (1,320,728) (1,212,336) (1,085,092) (1,320,728)
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 358,344 335,261 99,625 208,017 335,261 99,625
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - - - (186,996) - -
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 358,344 335,261 99,625 21,021 335,261 99,625
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 451,690 434,014 386,458 1,496,209 434,014 386,458
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บริษัท บางปะกง เทอร์มนิอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทนุและกําไรสะสม 

สําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับาท

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

                                                                   2554 2555 2556 2554 2555 2556
รายได้  

รายได้ค่าบริการ       52,664 58,687 44,789 52,664 58,687 44,789
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน              - 2 -             - 2 -
รายได้อ่ืน       14,893 1,454 2,521 14,893 1,454 2,521
รวมรายได้       67,557 60,143 47,310 67,557 60,143 47,310

ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย   
ต้นทนุคา่บริการ       65,143 62,637 57,446 65,143 62,637 57,446
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร       13,957 14,159 14,812 13,957 14,159 14,812
หนีส้งสยัจะสญู     151,069 3,010 13,856             - 3,010 13,856
ขาดทนุจากการด้อยคา่       46,940 3,420 - - 3,420 -
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน                6 - - 6 - -
ต้นทนุทางการเงิน                 - - - - - -
รวมคา่ใช้จ่าย     277,115 83,226 282,946 79,106 83,226 282,946
กําไร(ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (209,558) (23,083) (235,636) (11,549) (23,083) (235,636)
ขาดทนุสําหรับปีจากการดําเนินงานท่ียกเลิก - - - (346,357) (16,025) -
กําไรจากการเปลี่ยนบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม - - - - 159,211 -
กําไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (209,558) (23,083) (235,636) (357,906) 120,103 (235,636)
สว่นของขาดทนุ/ขาดทนุเบด็เสร็จรวมท่ีเป็นของ  
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (209,558) (23,083) (235,636) (226,943) 127,244 (235,636)
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ - - - (130,963) (7,141) -
ขาดทนุ/ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (209,558) (23,083) (235,636) (357,906) 120,103 (235,636)
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.32) (0.03) (0.36) (0.34) 0.19 (0.36)
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หมายเหต ุ : บริษัทเป็นผู้ คํา้ประกนัเงินกู้ ยืม (รวมดอกเบีย้) รายหนึง่ของบริษัทร่วมแหง่หนึง่ตัง้แตปี่ 2547  เงินกู้ ยืมนีใ้ช้ใน
การซือ้เรือบรรทกุสนิค้า ในขณะนีบ้ริษัทร่วมนีไ้มไ่ด้ชําระเงินกู้ ยืมตามงวดชําระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทได้
ประมาณขาดทนุจากการคํา้ประกนัเป็นจํานวน 196.8 ล้านบาท และได้บนัทกึเงินจํานวนนีใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และในกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
ธนาคารได้มีหนงัสือมายงับริษัทร่วม บริษัทและบริษัทร่วมอีกแห่ง (ในฐานะผู้ คํา้ประกนั) ให้ชําระเงินกู้ ยืม (รวมดอกเบีย้) นี ้ 
ปัจจบุนับริษัทกําลงัเจรจากบัธนาคารเพ่ือปรับโครงสร้างหนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บางปะกง เทอร์มนิอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

                                                                   2554 2555 2556 2554 2555 2556
งบกระแสเงนิสด  
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 8,234 6,976 853 17,999 6,976 853
เงินสดสทุธิใด้มา(ใช้ไป)ช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (7,315) (7,264) (20,368) (16,550) (7,736) (20,368)
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน - - - (620) - -
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บริษัท บางปะกง เทอร์มนิอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อตัราสว่นทางการเงิน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
2554 2555 2556 2554 2555 2556

อัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.60 1.92 0.10 0.04   1.92  0.10 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 1.43 1.77 0.08 0.04   1.77  0.08 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.62 0.28 0.01 0.01   0.01  0.01 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 14.92 6.25 4.53 3.85   3.58  4.53 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 24.46 58.43 80.51 94.90   102.08  80.51 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 5.70 5.70 5.15 0.13   0.21  2.64 
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 63.99 64.05 70.89 2,771.76   1,686.89  136.43 
Cash Cycle (วนั) -39.53 -5.62 9.62 -2,678.16  -1,586.21  -57.02 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 3.57% -4.15% -21.42% 3.57% -4.15% -21.42%
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -17.09% -27.69% -52.73% -17.09% -27.69% -52.73%
อตัราสว่นเงินสดต่อกําไร (%) -71.33% -41.89% -3.42% -155.93% -41.89% -3.42%
อตัรากําไรสทุธิ (%) -310.19% -38.38% -498.07% -529.78% 199.70% -498.07%
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -45.07% -6.66% -108.37% -110.63% 44.21% -108.37%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน(Efficiency Ratio)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -37.85% -5.21% -57.44% -23.07% 12.44% -57.44%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) -43.57% 0.31% -55.93% -21.17% 17.17% -55.93%
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.12 0.14 0.12 0.04   0.06  0.12 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.26 0.29 2.88 7.09   0.29  2.88 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) NA NA NA NA NA NA
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระ
ผกูพนั (Cash Basis) 

(เท่า) 1.13 0.89 0.04 0.65   0.84  0.04 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) NA NA NA NA NA NA
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
(Management Discussion and Analysis:MD&A) 
ภาพรวมธุรกจิ 
 ในปี 2556 บริษัทมีรายได้หลกัมาจากการประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ซึ่งให้บริการแก่ลกูค้าท่ีขนส่ง
สนิค้าประเภทเรือชายฝ่ัง และ เรือขนสง่รถยนต์   รวมถึงให้บริการกบัลกูค้าผู้ นําเข้าและสง่ออกสินค้าทางเรือและ
ต้องการใช้โรงพกัสินค้าเพ่ือตรวจปลอ่ยของขาเข้าและบรรจขุองขาออกนอกเขตทําเนียบท่าเรือ ( ICD) โดยไม่มี
รายได้จากการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   เน่ืองจากบริษัทประสบปัญหาร่องนํา้บางปะกงตืน้
เขิน  ภาครัฐจดัสรรงบประมาณการขดุลอกร่องนํา้บางปะกงมาอยา่งจํากดั  ทําให้เรือขนสง่สนิค้าระหว่างประเทศ
ไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทได้  ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั  การนําเข้าและส่งออก
สินค้าลดลงอย่างมาก ทําให้ลกูค้ามาใช้บริการโรงพกัสินค้าเพ่ือตรวจปลอ่ยของขาเข้าและบรรจขุองขาออกนอก
เขตทําเนียบท่าเรือ ( ICD) ลดลง   อีกทัง้ลกูค้าของบริษัทซึง่เป็นผู้ขนส่งรถยนต์ทางนํา้ให้กบัผู้ผลิตรถยนต์ในปี 
2555 ได้รับผลกระทบจากการคืนใบจองซือ้รถยนต์ตามโครงการรถคนัแรกของรัฐบาลในปี 2556  ทําให้ลกูค้ามา
ใช้บริการทา่เทียบเรือลดลง  บริษัทจงึได้รับผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่วอยา่งมาก   

นอกจากนี ้ในช่วงไตรมาสท่ี 1 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้ น  คณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท  จึงมีการทบทวนนโยบายการดําเนินธุรกิจและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัท โดย
พยายามติดต่อลูกค้าผู้ นําเข้าและส่งออกสินค้าประเภทเทกองมาใช้บริการท่าเทียบเรือมากย่ิงขึน้ เพ่ือสร้าง
รายได้และกระแสเงินสดมาใช้เป็นทุนหมนุเวียนในการดําเนินงาน   อย่างไรก็ตาม ในช่วงนีบ้ริษัทอยู่ระหว่าง
ทําการศึกษาและพิจารณาแนวทางการดําเนินธุรกิจท่าเทียบเรืออย่างยัง่ยืนของบริษัท ให้สอดคล้องกบัสภาวะ
แวดล้อมและลกัษณะทางกายภาพของร่องนํา้บางปะกง ซึ่งอาจต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือปรับเปล่ียนประเภท
สนิค้าท่ีจะขนถ่ายผา่นทา่เทียบเรือของบริษัทในอนาคต 
 ส่วนบริษัทร่วมก็มีรายได้ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั  งานขนส่งสินค้าระหว่างประเทศใน
ภมิูภาคลดลง  อีกทัง้เรือขนสง่สินค้าระหว่างประเทศของบริษัท แพลทตินัม่ เอ็มเมอรัลด์ จํากดั เคร่ืองยนต์ชํารุด
ไมส่ามารถใช้งานได้ จงึทําให้รายได้ของบริษัทร่วมลดลงอยา่งมาก และมีผลการดําเนินงานขาดทนุอย่างมาก จน
มีปัญหาเร่ืองการดําเนินงานตอ่เน่ืองเช่นกนั      
 
ผลการดาํเนินงาน 
 จากผลกระทบดงักลา่วข้างต้น  สง่ผลให้รายได้ของบริษัทในปีนีมี้เพียง 47 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่าน
มาประมาณ 14 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัปี 2555   ในขณะท่ีมีต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน  72 ล้านบาทลดลงจากปีท่ีแล้ว  5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6  เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 77 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่อยู่ในแผน คือ บริษัทในฐานะผู้ คํา้ประกนัได้รับ
หนงัสือทวงหนีจ้ากธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ขอให้บริษัทชําระหนีเ้งินกู้ ร่วมกบับริษัท
ร่วม ทําให้บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทนุจากภาระคํา้ประกนับริษัทร่วมตามสดัส่วนวงเงินคํา้ประกนั ประมาณ 197 
ล้านบาทในปี 2556  และยงัต้องตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีให้บริษัทร่วมกู้ ยืมไป
ประมาณ 14 ล้านบาท  บริษัทจงึมีผลขาดทนุสทุธิ  236 ล้านบาท   
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ฐานะการเงนิ 
 สนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  มีจํานวน 386 ล้านบาท  ลดลงจากปีท่ีผ่านมา
จํานวน  48 ล้านบาท  หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11  เน่ืองจากสินทรัพย์หมนุเวียนลดลงจํานวน 26 ล้านบาท  
และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลงจํานวน 22 ล้านบาท จากการดําเนินงานปกติ 

 

 หนีส้นิรวม 
หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 287 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา

จํานวน 188 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 190  จากการบนัทกึผลขาดทนุจากการคํา้ประกนัของบริษัทร่วมแห่ง
หนึง่ในงบการเงินรวม เป็นจํานวนเงิน  197 ล้านบาทในปี 2556 

 ในขณะท่ีค่าเช่าท่ีดินค้างจ่ายลดลงจํานวน 5 ล้านบาท และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงจํานวน 
4 ล้านบาท 

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  เท่ากบั 100 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา จํานวน 236 

ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 71  จากผลขาดทนุสทุธิจํานวน 236 ล้านบาท  
 
ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ในปี 2556 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงร้อยละ (21.42) ลดลงจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 17.27 
เน่ืองจากมีรายได้ลดลงอยา่งมากจากการได้รับผลกระทบจากลกูค้าใช้บริการลดลงดงัท่ีได้กลา่วข้างต้น อย่างไรก็
ตาม บริษัทยงัคงมีอตัราสว่นเงินสดตอ่กําไรร้อยละ (3.42) ดีขึน้กว่าปี 2555 ประมาณร้อยละ 38.47 เน่ืองจากลด
ต้นทนุการบริการสว่นท่ีเป็นเงินสดได้ประมาณ 5 ล้านบาท 
  

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 
บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4.53  เท่า เพิ่มขึน้จาก 3.58 เท่าจากปี 2555  มีระยะเวลา

เก็บหนีเ้ฉล่ีย 80 วนั  และบริษัทได้ตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีบ้ริษัทร่วมครบถ้วนแล้ว สว่นเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม บริษัทได้ตัง้สํารองการด้อยคา่ของเงินลงทนุไว้ครบถ้วนแล้ว 

 
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากส่วนของผู้ ถือหุ้น ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้

เหมาะสม สอดคล้องกบัการใช้เงิน  
นอกจากนี ้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ 10 ล้านบาท  โดยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

จํานวน 0.85 ล้านบาท  มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 20 ล้านบาท  และไม่มีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน 

สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทจากปีท่ีผ่านมา บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ิน
หมนุเวียนในปี 2556 เทา่กบั 0.10 เทา่ ลดลง1.82 เทา่เม่ือเทียบกบัปี 2555  
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หากพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนีแ้ล้ว ในปี 2556 บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้
ถือหุ้นเท่ากบั 2.88 เท่า สงูขึน้ 2.59 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 2555 และมีอตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั
เพียง 0.04 เทา่ลดลง 0.85 เทา่เม่ือเทียบกบัปี 2555 

ภาระผูกพัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในภายหน้าจากการท่ีธนาคารในประเทศแห่ง

หนึง่ออกหนงัสือคํา้ประกนับริษัทตอ่หน่วยงานราชการแหง่หนึง่เป็นจํานวนเงิน 35 ล้านบาท   
  
   

ปัจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 จากผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา  ปริมาณการใช้บริการเรือบรรทกุตู้สินค้าท่ีเข้าเทียบท่าเรือของ
บริษัทเร่ิมมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากปัญหาการตืน้เขินของแม่นํา้บางปะกงท่ีมากขึน้ในแต่ละปี โดยบริษัทได้
ให้บริการรับเรือสนิค้าเทกองท่ีได้เข้ามาใช้บริการมากขึน้  รวมถงึการใช้บริการโรงพกัสนิค้าท่ีมากขึน้  ทําให้บริษัท
มัน่ใจว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติและสามารถกลบัมาดําเนินงานให้บริษัทมีความมัน่คงและประสบความสําเร็จ
ได้ต่อไป  และกรณีภาระคํา้ประกนัของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งกบัสถาบนัการเงิน  ปัจจบุนับริษัทกําลงัเจรจาปรับ
โครงสร้างหนีอ้ยูก่บัทางธนาคาร 
 
 ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจําปี  (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th 
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บริษทั บางปะกง เทอร์มนิอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 
งบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี          
ส่วนไดเ้สีย และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และรวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ ขา้พเจ้ายงัได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั       
บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าวผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหารรวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
วรรคเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์ 
 
โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ใหส้ังเกตหมายเหตุ 12 บริษทัมีขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
ขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 235.6 ลา้นบาท ณ วนัเดียวกนั บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวน 198.9_ลา้นบาท ขาดทุนและหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนดงักล่าวส่วนใหญ่
เกิดจากขาดทุนจากการคํ้าประกนัเงินกูย้มืของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง ปัจจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั 
 
 
 
 
(นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2803 
 
 
 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
 
 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

สินทรัพย์

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 10,034               29,549              10,034               29,549              
ลกูหน้ีการคา้ 6 6,749                 14,122              6,749                 14,122              
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 4 - - - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 4,114                 3,810                4,114                 3,810                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 20,897               47,481              20,897               47,481              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 - - - -
เงินฝากประจาํวางไวเ้ป็นหลกัประกนั 8 300                   300                   300                   300                   
อาคารและอุปกรณ์ 8, 9 121,652             140,370            121,652             140,370            
ท่ีดินท่ีมิไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 10 209,762             209,762            209,762             209,762            
สิทธิการเช่า 11 33,842               36,096              33,842               36,096              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5                       5                       5                       5                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 365,561             386,533            365,561             386,533            

รวมสินทรัพย์ 386,458             434,014            386,458             434,014            

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 318                   1,406                318                   1,406                
ค่าเช่าคา้งจ่าย 11 20,908               20,908              20,908               20,908              
ประมาณการขาดทุนจากการคํ้าประกนั 12 196,832             - 196,832             -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,692                 2,397                1,692                 2,397                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 219,750             24,711              219,750             24,711              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ค่าเช่าคา้งจ่าย 11 66,393               70,830              66,393               70,830              
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13 690                   3,212                690                   3,212                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 67,083               74,042              67,083               74,042              

รวมหนีสิ้น 286,833             98,753              286,833             98,753              

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 14
   ทุนจดทะเบียน 1,106,875          1,106,875         1,106,875          1,106,875         
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 660,211             660,211            660,211             660,211            
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 15 734,142             734,142            734,142             734,142            
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 26,000               26,000              26,000               26,000              
   ขาดทุนสะสม (1,320,728)        (1,085,092)        (1,320,728)        (1,085,092)        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 99,625               335,261            99,625               335,261            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 386,458             434,014            386,458             434,014            

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 44,789               58,687              44,789               58,687              
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 2                       - 2                       
รายไดอ่ื้น 16 2,521                 1,454                2,521                 1,454                
รวมรายได้ 47,310               60,143              47,310               60,143              

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4, 17 57,446               62,637              57,446               62,637              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 17 14,812               14,159              14,812               14,159              
หน้ีสงสยัจะสูญ 4 13,856               3,010                13,856               3,010                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 3,420                - 3,420                
ขาดทุนจากการคํ้าประกนั 12 196,832             - 196,832             -
รวมค่าใช้จ่าย 282,946             83,226              282,946             83,226              

ขาดทุนสําหรับปีจาก
   การดาํเนินงานต่อเน่ือง (235,636)           (23,083)            (235,636)           (23,083)            
ขาดทุนสําหรับปีจาก
   การดาํเนินงานที่ยกเลกิ 1 - (16,025)            - -
กาํไรจากการเปลีย่นบริษทัย่อย
   เป็นบริษทัร่วม 1 - 159,211            - -

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม 

2556 2555 2556 2555

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (235,636)           120,103            (235,636)           (23,083)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ - - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (235,636) 120,103 (235,636) (23,083)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)/
   กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (235,636)           127,244            (235,636)           (23,083)            
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (7,141)              - -
กาํไร (ขาดทุน)/ กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   สําหรับปี (235,636) 120,103 (235,636) (23,083)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.36) 0.19 (0.36) (0.03)

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (พนัหุ้น) 660,211 660,211 660,211 660,211 

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ทุนเรือนหุน้ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 660,211       734,142         26,000         (1,212,336)        208,017          (186,996)           21,021           
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 127,244             127,244          (7,141)               120,103         
ตดัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 1 - - - - - 194,137            194,137         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 660,211       734,142         26,000         (1,085,092)        335,261          - 335,261         

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
งบการเงินรวม (พนับาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ทุนเรือนหุน้
ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 660,211              734,142              26,000                (1,085,092)          335,261              
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (235,636)            (235,636)            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 660,211              734,142              26,000                (1,320,728)          99,625                

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท)
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ทุนเรือนหุน้
ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 660,211              734,142              26,000                (1,062,009)          358,344              
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (23,083)              (23,083)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 660,211              734,142              26,000                (1,085,092)          335,261              
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (235,636)            (235,636)            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 660,211              734,142              26,000                (1,320,728)          99,625                

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม 

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (235,636)          120,103         (235,636)         (23,083)           

รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 27,756             27,260           27,756            27,260            
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - (1)                   - (1)                   
หน้ีสงสยัจะสูญ 13,856             3,010             13,856            3,010              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 3,420             - 3,420              
ประมาณการขาดทุนจากการคํ้าประกนั 196,832            - 196,832          -
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - (3)                   - (3)                   
ขาดทุนจากผลการดาํเนินงานท่ียกเลิก - 16,025           - -
กาํไรจากการเปล่ียนบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม - (159,211)        - -
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน (กลบัรายการ) (1,264)              254                (1,264)            254                 
ดอกเบ้ียรับ (278)                 (605)               (278)               (605)               

1,266               10,252           1,266              10,252            

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม 

2556 2555 2556 2555

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
ลกูหน้ีการคา้ 7,373               (8,989)            7,373              (8,989)            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (298)                 559                (298)               559                 
เจา้หน้ีการคา้ (1,088)              332                (1,088)            332                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (705)                 (158)               (705)               (158)               
ค่าเช่าคา้งจ่าย (4,437)              4,980             (4,437)            4,980              
หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน (1,258)              - (1,258)            -
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 853                  6,976             853                 6,976              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 272                  605                272                 605                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการ
   เปล่ียนบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม - (472)               - -
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น (13,856)            (3,010)            (13,856)           (3,010)            
อุปกรณ์และงานระหวา่งก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (6,784)              (4,862)            (6,784)            (4,862)            
ขายอุปกรณ์ - 3                    - 3                     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (20,368)            (7,736)            (20,368)           (7,264)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (19,515)            (760)               (19,515)           (288)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 29,549             30,309           29,549            29,837            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 10,034             29,549           10,034            29,549            

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12
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1. ทัว่ไป 
 
บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 8/1 หมู่ 8 ถนนสุขมุวิท ท่าขา้ม บางปะกง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนกรกฎาคม 2546 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบกิจการท่าเรือท่ีบางปะกงซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการโรงพกัสินคา้ท่ีขนส่งโดย
ระบบคอนเทนเนอร์ โรงเก็บสินคา้ ท่าเทียบเรือและบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการ
ประกอบกิจการขนส่งสินคา้ทางนํ้า รายไดค่้าบริการเกิดข้ึนในประเทศไทย  รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของบริษทัจนถึง
วนัท่ี 30 มีนาคม 2555 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศท่ี  บริษทัถือหุน้ 
ช่ือกิจการ  กิจการจดัตั้ง   (ร้อยละ) 

     
บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลนส์ จาํกดั (พีซีแอล)  ประเทศไทย 55.9 
    
บริษทัย่อยทางอ้อม    
(บริษทัยอ่ยของพีซีแอล)    
บริษทั แพลทตินัม่ เจด จาํกดั (ถือหุน้โดยพีซีแอลร้อยละ 100)  ประเทศไทย 55.9 
บริษทั แพลทตินัม่ ไดมอนด ์จาํกดั (ถือหุน้โดยพีซีแอลร้อยละ 100)  ประเทศไทย 55.9 
บริษทั แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จาํกดั     
   (ถือหุน้โดยพซีีแอล ร้อยละ 55 และโดยบริษทั ร้อยละ 45)  ประเทศไทย 75.7 
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เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส จาํกดั เป็นจาํนวน 15.9% 
ทาํให้เงินลงทุนในบริษทัน้ีลดลงเหลือ_40%_บริษทั แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส จาํกดั และบริษทัยอ่ยทั้งหมดจึง
กลายเป็นบริษทัร่วมตั้งแต่นั้นมา  ดงันั้นจึงไม่มีการแสดงงบฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31_ธนัวาคม_2555 เน่ืองจาก
บริษทัไดห้ยดุอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ยเหล่าน้ี อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัในบริษทัเหล่าน้ี 
ดงันั้นเงินลงทุนเหล่าน้ีจึงแสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รับรู้กาํไรจากการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นจาํนวน 159 
ลา้นบาท (ประกอบดว้ยการโอนกลบัขาดทุนสะสมยกมาของบริษทัยอ่ยจาํนวน 150 ลา้นบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจาก
บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 9 ลา้นบาท) 
 
ผลของการหยดุอาํนาจในการควบคุมในบริษทัย่อยเหล่าน้ี ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจในการควบคุมติดลบจาํนวน 194
ลา้นบาท ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (ประกอบด้วยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจในการควบคุม      
ติดลบยกมา จาํนวน 187 ลา้นบาท และส่วนของขาดทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจในการควบคุม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 7 ลา้นบาท) ไดต้ดัออกจากบญัชี 
 
การเปล่ียนสถานภาพบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมทาํใหต้อ้งจดัประเภทผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย (ประกอบกิจการ
ขนส่งสินคา้ทางนํ้าทั้งหมด) เป็นการดาํเนินงานท่ียกเลิก ดงัน้ี 
 
 หมายเหตุ  พนับาท 
ผลการดาํเนินงานทีย่กเลกิสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2555    
รายได ้    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4  15,109 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน   23,669 
รายไดอ่ื้น 16  65 
รวมรายได ้   38,843 
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 หมายเหตุ  พนับาท 
ค่าใชจ่้าย    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4, 17  29,395 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 17  4,659 
ตน้ทุนทางการเงิน   20,814 
รวมค่าใชจ่้าย   54,868 
    
ขาดทุนสาํหรับปี   (16,025) 
    
ขาดทุนแบ่งเป็นของ    
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   (8,884) 
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   (7,141) 
ขาดทุนสาํหรับปี   (16,025) 
    
ขาดทุนต่อหุน้ (บาท)   (0.01) 

 
 

กระแสเงนิสดได้มาจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ    
   สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555    
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน   (399) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน   1,773 
เงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก   1,374 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี          
งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น  
 
ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี    
ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงและออกมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงานของบริษทั และมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี_1_มกราคม_2556
ดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8       ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุให้บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พื่อคาํนวณภาษี  บริษทัไม่มีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ส่วนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบริษทัคาดว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต  ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  การใชม้าตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั (มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน_และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ซ่ึงมีผลบงัคบั
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 
เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์จาก
กิจกรรมของบริษทัยอ่ย  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุดลง เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยมูลค่ายติุธรรมเม่ือสูญเสียอาํนาจการควบคุม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว งบการเงินบริษทัไดร้วมส่วนแบ่ง
กาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพล
อยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง  เม่ือผลขาดทุนท่ีบริษทัไดรั้บปันจากบริษทัร่วมมีจาํนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน  เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือ
อนุมานหรือยนิยอมท่ีจะชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วม 
 
รายการบญัชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน     
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต
ของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
เงนิลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
อาคารและอุปกรณ์ 
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากตน้ทุนของสินทรัพยห์กัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกส้ินปี อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ
แสดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าท่ีดิน 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 20 ปี 
ท่าเทียบเรือ 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
สิทธิการเช่าทีด่นิ 
  
สิทธิการเช่าท่ีดินแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สิทธิการเช่าท่ีดินจะถูกตดั
จาํหน่ายและบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงภายใตร้ะยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญา 30 ปี 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ
หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า      
โดยการลดมูลค่าของราคาตามบญัชีให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทั  
จะบนัทึกโอนกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายไดอ่ื้น เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู ่       
อีกต่อไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 
 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 
ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ขอ้ผกูพนัตามแผนการเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจ่ายสมทบ 
 
ขอ้ผูกพนัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนักงานเม่ือเลิกจา้งคาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ท่ี
พนกังานจะไดรั้บในอนาคตสาํหรับการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในอดีต ซ่ึงผลประโยชน์ดงักล่าวไดป้รับลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั ผลประโยชน์ดงักล่าวคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์อิสระ โดย Projected Unit Credit Method ค่าใชจ่้าย
จากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานท่ีถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ประกอบดว้ย 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการในอดีต และกาํไรและขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
ประมาณการหนีสิ้น 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระ
ภาระหน้ีสินดงักล่าว  และสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวมีจาํนวนท่ีเป็น
สาระสําคญั  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนวณภาษีเงินได้  เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ       
ความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

 
ค่าใช้จ่าย 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ดอกเบ้ียซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 
การใช้ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณ
การ และขอ้สมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่าของ
สินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดว้ยเหตุดงักล่าว ผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ี
ไดป้ระมาณการไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดบญัชีนั้นๆ หรือบนัทึกในงวดบญัชีท่ีปรับและงวดบญัชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบญัชีใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ีย      
ถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี 
 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

22 
 

4.  รายการบญัชีและยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั_หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม     
กลุ่มบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงิน หรือการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั 
 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

 

ช่ือกิจการ 
 ประเทศท่ีจดัตั้ง/ 

สญัชาติ 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Whittler Co., Ltd. 

 

 บริติช เวอร์จิน  เ ป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  ถือหุ้น ร้อยละ  18.49 
กรรมการท่านหน่ึงเป็นผู ้แทนของผู ้ถือหุ้น
ดงักล่าว (ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2556) 

Hub Shipping SDN BHD และ          
Hub Marine Pte. Ltd. 

 มาเลเซีย  เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั
ใหญ่ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 
2556) 

บริษทั แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส 
จาํกดั  

 ประเทศไทย  เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 55.9 (ถึง
วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) 

บริษัท  แพลทตินั่ม  เ จด  จํากัด  และ   
บริษทั แพลทตินัม่ ไดมอนด ์จาํกดั 

 ประเทศไทย  เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม พีซีแอลถือหุ้นร้อยละ 
100  

บริษทั แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จาํกดั  ประเทศไทย  เป็นบริษทัย่อยทางออ้ม พีซีแอลถือหุ้นร้อยละ 
55 (ถึงวนัท่ี_26_มีนาคม_2556) บริษทัถือหุ้น  
ร้อยละ 45  

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จาํกดั  
บริษทั เอน็ พี มารีน โลจิสติกส์ จาํกดั 
บริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั และ 
บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จาํกดั  

 ประเทศไทย  เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้น
รายหน่ึงของบริษทั (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 
2556) 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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ช่ือกิจการ 
 ประเทศท่ีจดัตั้ง/ 

สญัชาติ 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ประเทศไทย  บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

 
บริษทั แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส จาํกดั  บริษทั แพลทตินัม่ เจด จาํกดั  บริษทั แพลทตินัม่ ไดมอนด ์จาํกดั และ
บริษทั แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จาํกดั กลายเป็นบริษทัร่วมของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2555 
 
รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

    พนับาท 
    งบการเงิน       
    ท่ีแสดง       
    เงินลงทุนตาม  งบการเงิน     
  นโยบาย  วิธีส่วนไดเ้สีย  รวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  การกาํหนดราคา  2556  2555  2556  2555 
บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม           
ดอกเบ้ียรับ  ราคาตลาด หรือ  -  -  -  13,078 
  ราคาท่ีตกลงกนั         
รายไดอ่ื้น  ราคาท่ีตกลงกนั  240  -  240  240 
           

บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  ราคาตลาด   19,213  15,685  19,213  576 
           
ตน้ทุนการใหบ้ริการ  ราคาตลาด   -  18,669  -  - 
           
รายไดอ่ื้น  ราคาท่ีตกลงกนั  315  -  315  - 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  
 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดง     
 เงินลงทุนตาม     
 วิธีส่วนไดเ้สีย   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 4,663  4,295  4,663  4,175 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  113  140  113  140 
รวม 4,776  4,435  4,776  4,315 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 
  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  พนับาท 
  2556  2555  2556  2555 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่         
   กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         
บริษทัร่วม  2.50 และ 6.25  2.50 และ 6.25     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      218,070  215,060 
เพิ่มข้ึน      13,856  3,010 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      231,926  218,070 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ         (231,926)     (218,070) 
สุทธิ      -  - 
         
หนีส้งสัยจะสูญสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  13,856  3,010 

  พนับาท 
  2556  2555 
ลูกหนีก้ารค้า      
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,484 52 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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 พนับาท 
 2556  2555 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่    

    

ดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษทัร่วม 60,870 60,870 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (60,870) (60,870) 
สุทธิ -  - 
   

ลูกหนีอ้ืน่   
บริษทัร่วม 64 43 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 - 
รวม 88 43 
   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่    88 43 
    
หนีส้งสัยจะสูญสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม - 13,078 
 
บริษทัไม่ไดรั้บรู้ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เน่ืองจากฝ่าย
บริหารของบริษทัเช่ือว่าดอกเบ้ียรับน้ีจะเรียกเก็บไม่ได ้ หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดต้ั้งครบถว้น 
  
5.     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

   พนับาท 
   2556  2555 
เงินสดในมือ 70 70 
เงินฝากธนาคาร   9,964 29,479 
รวม   10,034 29,549 
 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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6.     ลูกหนีก้ารค้า  
 

   พนับาท 
 หมายเหตุ  2556  2555 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   863 52 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     
   นอ้ยกวา่ 60 วนั   3,251 - 
   มากกวา่ 60 วนัแต่ไม่เกิน 90 วนั   1,370 - 
 4  5,484 52 
   
กจิการอืน่ๆ   
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  872 13,195 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     
   นอ้ยกวา่ 60 วนั  393 875 
  1,265 14,070 
     
รวม  6,749 14,122 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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7.    เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 สดัส่วนความ   
 เป็นเจา้ของ  พนับาท 
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 
     

บริษทั แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลนส์ จาํกดั 40  800,000 - 327,156 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    -   (327,156)
สุทธิ    -  - 
       
บริษทั แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จาํกดั 45  216,000 - 97,200 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    - (97,200)
สุทธิ    -  - 
       
รวม    -  - 
 
บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
  พนับาท 
  2556  2555 
  บริษทั แพลทตินัม่    บริษทั แพลทตินัม่ 
  คอนเทนเนอร์ไลนส์  บริษทั แพลทตินัม่  คอนเทนเนอร์ไลนส์ 
  และบริษทัยอ่ย  เอม็เมอรัลด ์จาํกดั  และบริษทัยอ่ย 
             

สินทรัพยร์วม   894    76,355    727,308  
หน้ีสินรวม   822,972    996,032    1,785,002  
รายไดร้วม   55,178    2    73,221  
ขาดทุนสาํหรับปี   95,335    387,412    457,519  
 
ในปี 2556 บริษทั แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส จาํกดั 
และไม่ไดร้วมอยูใ่นขอ้มูลทางการเงินของบริษทั แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลนส์ จาํกดัและบริษทัยอ่ย 
 
8.  สินทรัพย์ใช้เป็นหลกัประกนัวงเงนิสินเช่ือ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากประจาํจาํนวน 0.3 ลา้นบาท (2555: 0.3 ลา้นบาท) ของบริษทัไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั
สาํหรับหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารท่ีออกใหแ้ก่หน่วยงานราชการแห่งหน่ึง  
 
ณ_วนัท่ี_31_ธนัวาคม_2556_เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีราคาตามบญัชีจาํนวน 6 ลา้นบาท_(2555: 11 ลา้นบาท) และ
ท่ีดินท่ีมิไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัซ่ึงมีราคาตามบญัชีจาํนวน_57_ลา้นบาท_(2555:_57_ลา้นบาท)_ไดใ้ชเ้ป็น
หลกัประกนัสาํหรับหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารจาํนวน 35 ลา้นบาท (2555: 35 ลา้นบาท) ท่ีออกใหแ้ก่กรมศุลกากร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขา้งตน้ส่วน
หน่ึงไดมี้การโอนใหแ้ก่ธนาคารน้ี  



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  

 วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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9.       อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ส่วน          เครื่องตกแต่ง       
 ปรับปรุง  อาคาร    เครื่องจกัร    ติดตั้งและ       
 สิทธิการ  และส่วน    และ    เครื่องใช ้    งานระหวา่ง   
 เช่าที่ดิน  ปรับปรุง  ท่าเทียบเรือ  อุปกรณ์  เรือ  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัที ่ 1  มกราคม 2555 181,736 90,605 65,236 107,305 2,314,159 8,649 1,242 - 2,768,932 
เพิ่มขึ้น - - - 3 - 21 1,589 3,249 4,862 
จาํหน่าย - - - (148) - (327)  - - (475) 
โอน - - 249 - - -  - (249) - 
ออกจากงบการเงินรวม - - - (2,087) (2,314,159) (602)  - - (2,316,848) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 181,736 90,605 65,485 105,073 - 7,741 2,831 3,000 456,471 
เพิ่มขึ้น - 52 - 4 - 110 265 6,353 6,784 
จาํหน่าย - - - (2) - (34)  - - (36) 
โอน 9,353 - - - - -  - (9,353) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 191,089 90,657 65,485 105,075 - 7,817 3,096 - 463,219 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  

 วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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 งบการเงินรวม/ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ส่วน          เครื่องตกแต่ง       
 ปรับปรุง  อาคาร    เครื่องจกัร    ติดตั้งและ       
 สิทธิการ  และส่วน    และ    เครื่องใช ้    งานระหวา่ง   
 เช่าที่ดิน  ปรับปรุง  ท่าเทียบเรือ  อุปกรณ์  เรือ  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม     
   และค่าเผือ่การด้อยค่า     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 106,636 65,585 41,305 70,918  1,285,436 8,486 1,242 - 1,579,608 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 7,804 3,829 2,830 10,173  12,436 79 109 - 37,260 
จาํหน่าย - - - (148)  - (327) - - (475) 
ออกจากงบการเงินรวม - - - (1,839)  (1,297,872) (581) - - (1,300,292) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 114,440 69,414 44,135 79,104  - 7,657 1,351 - 316,101 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 8,284 3,809 2,837 10,145  - 58 369 - 25,502 
จาํหน่าย - - - (2)  - (34) - - (36) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 122,724 73,223 46,972 89,247  - 7,681 1,720 - 341,567 

 
 
 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  

 วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

31 
 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ส่วน          เครื่องตกแต่ง       
 ปรับปรุง  อาคาร    เครื่องจกัร    ติดตั้งและ       
 สิทธิการ  และส่วน    และ    เครื่องใช ้    งานระหวา่ง   
 เช่าที่ดิน  ปรับปรุง  ท่าเทียบเรือ  อุปกรณ์  เรือ  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 67,296 21,191 21,350 25,969 - 84  1,480 3,000 140,370 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 68,365 17,434 18,513 15,828 - 136  1,376 - 121,652 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  

 วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

32 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ส่วน        เครื่องตกแต่ง       
 ปรับปรุง  อาคาร    เครื่องจกัร  ติดตั้งและ       
 สิทธิการ  และส่วน  ท่าเทียบ  และ  เครื่องใช ้    งานระหวา่ง   
 เช่าที่ดิน  ปรับปรุง  เรือ  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
ราคาทุน   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 181,736 90,605 65,236 105,218 8,047 1,242 - 452,084 
เพิ่มขึ้น - - - 3 21 1,589 3,249 4,862 
จาํหน่าย - - - (148) (327) - - (475) 
โอน - - 249 - - - (249) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 181,736 90,605 65,485 105,073 7,741 2,831 3,000 456,471 
เพิ่มขึ้น - 52 - 4 110 265 6,353 6,784 
จาํหน่าย - - - (2) (34)  - - (36) 
โอน 9,353 - - - -  - (9,353) - 
ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม 2556 191,089 90,657 65,485 105,075 7,817 3,096 - 463,219 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ส่วน        เครื่องตกแต่ง       
 ปรับปรุง  อาคาร    เครื่องจกัร  ติดตั้งและ       
 สิทธิการ  และส่วน  ท่าเทียบ  และ  เครื่องใช ้    งานระหวา่ง   
 เช่าที่ดิน  ปรับปรุง  เรือ  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่า   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 106,636 65,585 41,305 69,107 7,916 1,242 - 291,791 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 7,804 3,829 2,830 10,145 68 109 - 24,785 
จาํหน่าย - - - (148) (327) - - (475) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 114,440 69,414 44,135 79,104 7,657 1,351 - 316,101 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 8,284 3,809 2,837 10,145 58 369 - 25,502 
จาํหน่าย - - - (2) (34) - - (36) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 122,724 73,223 46,972 89,247 7,681 1,720 - 341,567 
   
มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 67,296 21,191 21,350 25,969 84 1,480 3,000 140,370 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 68,365 17,434 18,513 15,828 136 1,376 - 121,652 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้      
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 18.3 ลา้นบาท (2555: 18.0 ลา้นบาท) 
 
10.     ทีด่นิทีม่ไิด้ใช้ในการดาํเนินงาน  
 

 พนับาท 
 2556  2555 

    

ราคาทุน  225,762 225,762
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (16,000) (16,000)
สุทธิ  209,762 209,762
 
11.     สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย 
 

 พนับาท 
 2556  2555 
สิทธิการเช่า    
ราคาทุน 134,906  134,906 
หกั  รายจ่ายตดับญัชีสะสม (56,644)  (54,390) 
        ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (44,420)  (44,420) 
สุทธิ 33,842  36,096 
    

ค่าเช่าค้างจ่าย    
ค่าเช่าจากวนัท่ี 1 มกราคม 2542 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 247,061  230,590 
จ่ายค่าเช่าจากวนัท่ี 1 มกราคม 2542 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 (159,760)  (138,852) 
สุทธิ 87,301  91,738 
    

แสดงภายใต ้    
หน้ีสินหมุนเวียน 20,908  20,908 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 66,393  70,830 
รวม 87,301  91,738 
 
ค่าเช่าคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีไดจ้ดัประเภทใหม่เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 
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ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้ 
 

 พนับาท 
 2556 2555 
   

ภายในหน่ึงปี 20,908 20,908 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 83,629 83,633 
หลงัจากหา้ปี 229,824 250,729 
รวม 334,361 355,270 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา.30 ปี ส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2571 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัไดจ่้าย 
เงินค่าสิทธิการเช่าท่ีดินเป็นจาํนวนเงิน 134.9 ลา้นบาท  
 
12. การคํา้ประกนั 
 
บริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มื (รวมดอกเบ้ีย) รายหน่ึงของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงตั้งแต่ปี 2547  เงินกูย้มืน้ีใชใ้นการซ้ือเรือ
บรรทุกสินคา้ ในขณะน้ีบริษทัร่วมน้ีไม่ไดช้าํระเงินกูย้มืตามงวดชาํระ_ณ_วนัท่ี_31_ธนัวาคม_2556_บริษทัไดป้ระมาณ
ขาดทุนจากการคํ้าประกนัเป็นจาํนวน 196.8 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกเงินจาํนวนน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 และในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ธนาคารไดมี้หนงัสือมายงับริษทัร่วม บริษทัและบริษทัร่วมอีกแห่ง (ในฐานะผูค้ ํ้าประกนั) 
ใหช้าํระเงินกูย้มื (รวมดอกเบ้ีย) น้ี  ในขณะน้ีบริษทักาํลงัเจรจากบัธนาคารเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีน้ี 
 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 
บริษทัมีขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง ขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 235.6 ลา้นบาท  ณ 
วนัเดียวกัน บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวน 198.9 ล้านบาท ขาดทุนและหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการคํ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัร่วมแห่ง
หน่ึง ปัจจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่มีความไม่แน่นอนท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมากเก่ียวกบั
ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั 
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13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั (ไม่ไดจ้ดัเป็นกองทุน) มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  2556  2555 

     

ภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,212 2,958 
   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 186 171 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 177 177 
กาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (321) (12) 
กลบัรายการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน (1,306) (82) 
จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (1,258) - 
 (2,522) 254 
   
ภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  690 3,212 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
 ร้อยละ 
 2556  2555 
    

อตัราคิดลด 4.52  4.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.96  4.5 
อตัราการทุพพลภาพ 10.0  15.0 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 6.0  1.0 
 
14. ทุนเรือนหุ้น  
 
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ 
 
 บาท  พนัหุน้/ พนับาท 
 มูลค่าหุน้  2556  2555 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
ทุนจดทะเบียน           
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  1  1,106,875 1,106,875 1,106,875 1,106,875 
       
หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้       
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1  660,211 660,211 660,211 660,211 
 
15. ส่วนเกนิทุนและสํารอง 
 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่า
หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง         
(“ทุนสาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า        
ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
16. รายได้อืน่ 
 
   พนับาท 
       การดาํเนินงาน 
   การดาํเนินงานต่อเน่ือง  ท่ียกเลิก 
 หมายเหตุ  2556  2555  2555 

       

ดอกเบ้ียรับ      
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  - 13,078 - 
     หกั หน้ีสงสัยจะสูญ   - (13,078) - 
     สุทธิ   - - - 
   - อ่ืนๆ   278 605 - 
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์   - 3 - 
อ่ืนๆ      
   - บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม 4  240 240 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  315 - - 
   - อ่ืนๆ   1,688 606 65 
รวม   2,521 1,454 65 
 
ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าดอกเบ้ียรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี_31_ธนัวาคม_2555_จาํนวน_13 
ลา้นบาท จะเรียกเกบ็ไม่ได ้ดงันั้นค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจาํนวนเดียวกนัไดจ้ดัประเภทใหม่โดยหกัจากดอกเบ้ียรับน้ี 
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17. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
ต้นทุนการให้บริการ 
 

 พนับาท 
     การดาํเนินงาน 
 การดาํเนินงานต่อเน่ือง  ท่ียกเลิก 
 2556  2555  2555 

      

ค่าเส่ือมราคา 26,620 26,141 12,457 
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 4,305 4,134 10,539 
ค่าซ่อมบาํรุง 1,352 2,014 1,297 
ค่าเช่าท่ีดิน 14,824 14,824 - 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 1,462 1,475 3,071 
ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง 1,314 2,158 1,595 
อ่ืนๆ 7,569 11,891 436 
รวม 57,446 62,637 29,395 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 พนับาท 
     การดาํเนินงาน 
 การดาํเนินงานต่อเน่ือง  ท่ียกเลิก 
 2556  2555  2555 

      

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 1,225 1,666 296 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4,776 4,315 120 
ค่าเส่ือมราคา 1,136 1,119 18 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 446 457 269 
ค่าท่ีปรึกษา 228 84 2,222 
อ่ืนๆ 7,001 6,518 1,734 
รวม 14,812 14,159 4,659 
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บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา
ร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตาม
ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
18. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกับท่าเรือท่ีบางปะกง ประเทศไทยเท่านั้น  ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทัมีส่วนงาน
ดาํเนินงานเพียงส่วนงานเดียว 
 
รายไดจ้ากการให้บริการจากลูกคา้รายใหญ่สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีจาํนวน 31.4 ลา้นบาท 
และ 38.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
19. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา  
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของ
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง     
ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามีความสมดุล
ระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)  
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555  
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
การกาํหนดมูลค่ายุตธิรรม 

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระ
หน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูก
กาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี เจา้หน้ี และเงินกูย้ืมระยะสั้น มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
20.    การอนุมัตงิบการเงนิ 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 



รายงานประจําปี 2556 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

อ่ืน ๆ  
 ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจําปี  (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.set.or.th 
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