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“สหไทย เทอร์มินอล” เริมดําเนินกิจการตังแต่ป 2550 โดยการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร และ
เพื อสนับสนุนการดําเนินงานหลักของบริษัทฯ ยังมีการให้บริการด้านการขนส่งทางบก บริการพื นทีจัดเก็บสินค้าและ
คลังจัดเก็บสินค้า และบริการอืนๆทีเกียวเนือง เพื อให้บริษัทฯก้าวขึนเปน “ผู้ให้บริการโซลูชันโลจิสติกส์แบบครบ
วงจร ด้วยนวัตกรรมทีทันสมัย” ตามวิสัยทัศน์ทีบริษัทฯได้ตังไว้

Key Development of Company
การพั ฒนาทีสําคัญของบริษัทฯ มี ดังนี
ปี 2560
- ก่อตัง บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโปเซอร์วิส เพื อรับโอนกิจกรรมการให้บริการซ่อมบํารุงตู้สินค้า จาก บมจ.
สหไทยเทอร์มินอล
- ก่อตัง บจก. บางกอก ทรัคกิง เซอร์วิส เพื อให้บริการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางบก
- บจก. บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล ได้รับใบบนุญาต ICD (Inland Container Depot) ทางนําแห่งแรกของ
ประเทศไทย
- บจก. บางกอก บาร์จ เซอร์วิส ได้ลงทุนซือเรือบาร์จ ขนาด 240 TEUs จํานวน 2 ลํา
- บริษัทฯได้เพิ มทุนจดทะเบียน จาก 170 ล้านบาท เปน 230 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI และลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับกรมศุลกากร ในการติดตังระบบ mobile x-ray ในบริเวณท่าเรือของสหไทย
ปี 2561
- บริษัทฯ มีการลงทุนซือเครนหน้าท่าเรือ Feeder เพื อเพิ มประสิทธิภาพในการขนถ่ายตู้สินค้าขึนลงจากเรือ ซึงช่วย
ให้บริษัทสามารถเพิ มขีดความสามารถในการให้บริการ และทําให้สามารถรับเรือได้เพิ มมากขึน
- บริษัทฯ และ บจก. บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล มีการลงนามสัญญาให้บริการกับสายเรือ Ocean Network
Express ซึงคาดกว่าจะทําให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีปริมาณการให้บริการทีเพิ มขึนอย่างมีนัยสําคัญ
- บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโปเซอร์วิส (บริษัทย่อย) เริมเปนให้บริการซ่อมและล้างตู้ในเฟส 1 ช่วงกลางเดือน
เมษายน และเฟส 2 กลางเดือนตุลาคม
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับบริษัท นําตาลมิตรผล จํากัด ตังบริษัทร่วมทุน ในนาม บริษัท
บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จํากัด เพื อดําเนินการศึกษาความเปนไปได้ในการลงทุนท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศเชิงพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียนเริมต้น 150 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน คิดเปน
82.50 ล้านบาท ชําระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
- บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโปเซอร์วิส (บริษัทย่อย) เปดให้บริการลานซ่อมและล้างตู้ครบทัง 2 เฟสในช่วง
กลางเดือนตุลาคม 2561
ปี 2562 (ถึงปจจุบัน)
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) จัดตัง
บริษัทร่วมทุน ในนาม บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จํากัด (“BLP”) เพื อลงทุน เปนเจ้าของ พั ฒนา บริหารและ
จัดการโครงการโลจิสติกส์พาร์ค คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์ เพื อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีทุนจด
ทะเบียนเริมต้น 300 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน คิดเปน 75.0 ล้านบาท ชําระแล้วร้อย
ละ 40 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
Revenue Structure
รอบบัญชี : 31 ธ.ค.

(Unit : MB)

2016

Paid-up (MB.)

230.00

230.00

-

Listed share (M.)

460.00

460.00

-

0.50

0.50

-

2,060.80

3,680.00

-

Price (B./share)

4.48

8.00

-

EPS (B.)

0.30

0.17

-

Par (B.)
Market Cap (MB.)

Company Background

2017

Statistics

(18/03/2019)

P/E

P/BV

Div.Yield

PORT (x)

15.05

2.10

2.23

SERVICES - mai (x)

83.91

2.41

2.72

SERVICES - SET (x)

37.39

3.73

1.87

mai (x)

48.28

1.79

2.69

SET (x)

16.92

1.80

3.20

Shareholder Structure

(07/03/2018)

35.6%

45.2%

19.3%

กลุ่มรัตนศิริวิไล (35.6%)

กลุ่มครุจิตร (19.3%)

อืนๆ (45.2%)

Financial Ratios
2018

2017

2016

ROE (%)

14.80

10.69

32.88

ROA (%)

7.15

4.33

6.82

D/E (x)

1.64

1.54

3.54

GP Margin (%)

25.57

18.02

21.82

EBIT Margin (%)

11.05

6.58

7.40

NP Margin (%)

8.67

4.59

7.39

2018
Terminal
In-land Transport
Warehouse & Yard
Other

%

2017

%

2016

%

Capital Structure

1,287.43

82.64

1,022.27

75.99

921.42

85.28

115.10

7.39

95.23

7.08

58.02

5.37

Current Liabilities

120.22

7.72

103.83

7.71

53.83

4.98

Non-Current Liabilities

35.13

2.25

124.01

9.22

47.22

4.37

Shareholders' Equity

(Unit : MB)

2018

Company Structure

Company Image

2017

2016

720.77

894.10

687.96

1,025.02

523.99

598.16

982.14

868.20

286.15

Business Plan
บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสต์ ซึงมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมทีจะเกือหนุนการดําเนินธุรกิจหลักและ
ความต้องการของลูกค้าเปนสําคัญ ในการขยายตัวดังกล่าวบริษัทฯมีข้อได้เปรียบจากทรัพยากร ข้อมูล
ประสบการณ์และความสัมพั นธ์อันดีกับลูกค้าในการต่อยอดธุรกิจ และการขยายการให้บริการของบริษัทฯ ยังช่วยให้
บริษัทฯลดการพึ งพารายได้จากบริการใดบริการหนึงด้วย โดยบริษัทฯเน้นกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี
1. มุ่งเน้นการพั ฒนาคุณภาพการบริการและการบริการแบบครบวงจร: บริษัทฯให้ความใส่ใจในลูกค้า โดยนําข้อมูล
ปญหา และคําแนะนําทีได้จากลูกค้ามาพั ฒนาเพื อหาบริการทีตอบโจทย์ให้กับลูกค้า เพื อสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า ไปพร้อมกับการพั ฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนือง ด้วยทีมงานทีมีความเชียวชาญในการให้บริการ
อุปกรณ์ทีได้มาตรฐานระดับสากล และบริษัทฯ ยังได้รับรองมาตรฐานการให้บริการต่างๆ ได้แก่ ISO 9001 ISO
14001 และ Global Security Veriﬁcation Report เพื อเพิ มความมันใจให้กับลูกค้าทีใช้บริการผ่านท่าเรือสหไทย
และทุกๆบริการ
2. สถานทีตังของท่าเรือ: ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์ มีหัวใจสําคัญอย่างหนึงอยู่ทีสถานทีตัง เพื อความสะดวกใน
ประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุน ซึงบริษัทฯมีข้อได้เปรียบในด้านสถานทีตังทีเชือมต่อกับถนนเส้นหลักหลายสาย
ทําให้สะดวกในการขนย้ายต่อ โดยทีตังท่าเรือของบริษัทฯและบริษัทย่อย ร่วมถึงทีตังลานซ่อมและล้างตู้
คอนเทนเนอร์ในนามของบริษัทย่อย ตังอยู่บนถนนปูเจ้าสมิงพราย ทีเชือมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก ทําให้การ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หรือสินค้าต่อไปถึงผู้รับปลายทางทําได้สะดวก
3. การรักษาความสัมพั นธ์ทีดีกับลูกค้า: ด้วยทีผ่านมาการให้บริการท่าเรือเชิงพาณิชย์ในลุ่มแม่นําเจ้าพระยาเปนการ
ให้บริการโดยภาครัฐเปนหลัก ทําให้การทีเอกชนจะเข้ามาดําเนินการจําเปนต้องสร้างความเชือมันและสร้างความ
สัมพั นธ์อันดีกับสายเรือและผู้นําเข้าส่งออก โดยบริษัทฯได้มีการพั ฒนาคุณภาพการบริการจนเปนทียอมรับและเชือ
ถือจากสายเรือชันนําของโลก ทังนีบริษัทฯมีการจัดตังฝายบริการลูกค้าเพื อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด สร้างความ
สัมพั นธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท พร้อมทังปลูกฝงค่านิยมของของทุกฝายในองค์กรให้มีความใส่ใจการบริการ
(service mind) ใส่ใจในปญหาของลูกค้า ส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถดําเนินการได้สะดวกและลดต้นทุนได้ ด้วยความ
เชือมันว่าหากลูกค้ามีการเติบโต บริษัทฯก็จะเติบโตควบคู่ไปด้วย นอกจากนีบริษัทฯยังมีนโยบายการขยายธุรกิจด้วย
การร่วมมือกับลูกค้า โดยทีผ่านมาบริษัทฯได้มีการร่วมทุนกับสายเรือในการดําเนินกิจกรรมท่าเรือชายฝง และบริการ
เรือขนส่งชายฝง และยังมีการร่วมทุนเพื อศึกษาโครงการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ทีร่วมทุนกับสายเรือและผู้ส่งออก
ซึงเปนการยืนยันความสัมพั นธ์อันดีทีบริษัทฯมีกับลูกค้ากลุ่มสายเรือและผู้นําเข้าส่งออก

Investment Highlight
บริษัทฯมีจุดเด่นทีน่าสนใจดังนี
1. เปนผู้นําด้านการให้บริการท่าเรือเอกชน : บริษัทฯถือเปนบริษัทเอกชนทีมีปริมาณการให้บริการสูงสุดในลุ่มแม่นํา
เจ้าพระยา แสดงให้เห็นศักยภาพของบริษัทฯในการแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอืน ด้วยจุดเด่นด้านสถานทีตัง บริการที
ครบวงจรและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างดี ทําให้บริษัทฯได้รับความเชือถือจากสายเรือชันนําหลายราย
และมีปริมาณการให้บริการเพิ มขึนอย่างต่อเนือง
2. การขนส่งทางนําเปนการขนส่งทีมีแนวโน้มเติบโตได้ดี : ด้วยจุดแข็งของการขนส่งทางนําทีมีต้นทุนตํา ทําให้
การขนส่งทางนํามีการขยายตัวต่อเนือง ซึงถือเปนโอกาสทีดีสําหรับบริษัทฯในการเติบโตตามไปด้วย
3. บริษัทฯยังอยู่ในช่วงของการเติบโต : จากปริมาณการให้บริการทีเพิ มขึนอย่างต่อเนือง ทําให้บริษัทฯมีการขยาย
ตัวรองรับการเติบโตของบริษัท โดยในช่วง 3 ปทีผ่านมาบริษัทฯได้มีการลงทุนกว่า 1 พั นล้านบาท และเฉพาะในป
2017 มีงบลงทุนกว่า 590 ล้านบาท ซึงเปนการลงทุนในโครงการท่าเรือชายฝงและโครงการอืนๆเพื อให้บริการเสริม
หรือช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ซึงคาดการณ์ว่าจะเริมเปดให้บริการได้ทังหมดภายในปนี โครงการ
ต่างๆทีบริษัทฯได้ลงทุนไปนอกจากจะมีส่วนช่วยเพิ มรายได้แล้วยังจะช่วยเพิ มจุดแข่งในการให้บริการกับลูกค้าอีก
ด้วย
4. บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนโดยการหาพั นธมิตรร่วมลงทุน : บริษัทฯได้มีการหา Strategic Partners เพื อร่วม
ลงทุนขยายการให้บริการและขยายบริการด้านอืนๆทีจะมีส่วนส่งเสริมกิจกรรมหลักและลดความเสียงด้านการพึ งพา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง โดยการลงทุนในรูปแบบของการร่วมทุนกับบริษัทอืน ถือเปนประโยชน์หลายด้าน เช่น ช่วย
ลดความเสียงของบริษัท เสริมความแข่งแกร่งด้านเงินทุน สร้างความมันคงด้านการจัดหาลูกค้า สร้างโอกาสในการ
ขยายด้านการบริการอืนๆ และยังได้เรียนรู้การบริหารจัดการจากบริษัททีเข้ามาร่วมทุน

Risk Factor
ปัจจัยเสียงทีสําคัญ
1. ความเสียงจากการทีอาจไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าทีดินซึงใช้ในการประกอบธุรกิจ: พื นทีการให้บริการหลัก
ของบริษัทฯ เปนพื นทีเช่า ทําให้บริษัทฯมีความเสียงทีอาจจะให้บริการไม่ได้ หากไม่ได้ต่ออายุสัญญา แต่ด้วยความ
สัมพั นธ์อันดีกับทางเจ้าของทีดินทําให้บริษัทฯสามารถต่ออายุการเช่าได้มาโดยตลอด และทางบริษัทฯก็ไม่ได้นิง
นอนใจพยายามทีจะลดความเสียงดังกล่าว ด้วยการหาพื นทีทีเหมาะสมเพื อการบริการต่างๆของบริษัท โดยปจจุบัน
ทางบริษัทฯมีพืนทีทีเหมาะสมสําหรับกิจกรรมการซ่อมบํารุงและทําความสะอาดตู้ ซึงได้บริษัทฯได้จัดตังบริษัทย่อย
(บจก. บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส : BCDS) ขึนเพื อซือทีดินแปลงดังกล่าวและรับโอนย้ายกิจกรรมการ
ซ่อมบํารุงและทําความสะอาดตู้ และยังมีท่าเทียบเรือขนส่งภายในประเทศในนามของบริษัทย่อย (บจก. บางกอก บาร์
จ เทอร์มินอล : BBT) ทีบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ทีเปนกรรมสิทธิของบริษัท
2.ความเสียงจากการเกิดคู่แข่งขันรายใหม่: การเข้ามาสู่อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือของคู่แข่งขันหลายใหม่ อาจจะเข้า
มาแย่งลูกค้าของบริษัทฯ หรือทําให้บริษัทต้องลดค่าบริการ แต่อย่างไรก็ตามจากข้อจํากัด เช่น กฏระเบียบต่างๆ
การหาพื นทีทีเหมาะสม การสร้างความสัมพั นธ์อันดีกับลูกค้าทังในส่วนของลูกค้าสายเรือ ผู้นําเข้าและส่งออก โดย
บริษัทฯได้พัฒนาการให้บริการทีครบวงจรเพิ มความสะดวกให้กับลูกค้า เพื อสร้างความแตกต่างและสร้างความ
ประทับใจในการให้บริการ และนอกจากนีบริษัทฯยังมีกลยุทธ์ในการดึงเอาลูกค้าเข้าร่วมลงทุนในโครงการใหม่ๆ ทําให้
Disclaimer : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุนเพื อใช้เปนข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านัน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อชีชวนหรือจูงใจให้ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึงผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพิ นิจในการนํา
ความเสี
ยงดังกล่าวของบริษัทฯลดลง
ข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการนําข้อมูลเหล่านีไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ มเติมเกียวกับข้อมูลของบริษัท สามารถหาข้อมูลเพิ มเติมได้ทีรายงาน 56-1 รายงานประจําป หรือ
สารสนเทศทีบริษัทได้แจ้งผ่านสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมเปลียนแปลงข้อมูลในเอกสารฉบับนีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทังห้าม
มิให้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลในเอกสารดังกล่าวไปทําซํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

3.ความเสียงจากการอาจจะเสียกลุ่มลูกค้าสายเดินเรือซึงเปนลูกค้ากลุ่มหลัก: บริษัทฯได้มีการกระจายความเสียง

3.ความเสียงจากการอาจจะเสียกลุ่มลูกค้าสายเดินเรือซึงเปนลูกค้ากลุ่มหลัก: บริษัทฯได้มีการกระจายความเสียง
โดยการไม่พึงพิ งลูกค้ารายใดรายหนึงเพี ยงรายเดียว และยังหากลยุทธ์ในการรักษาความสัมพั นธ์อันดีกับลูกค้า
โดยเน้นไปทีการให้บริการทีตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการทีหลากหลายครบวงจร และพั ฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล เพื อสร้างความเชือมันให้กับลูกค้า นอกจากนีทางบ
ริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปพร้อมกับลูกค้าทังกลุ่มสายเรือ และผู้นําเข้าส่งออก เพื อลดความเสียงใน
การสูญเสียลูกค้า

