
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการ
ทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลังไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

 
ชือ่ บรษัิท บางกอกเดนิเรอืและการคา้ จ ากัด 

(“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่ 214 ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก 

กรงุเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ - 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 

28 สงิหาคม 2494 

โทรศัพท ์ 02-236-0263 

โทรสาร 02-236-9237 

บริษัทจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 28  สิงหาคม พ.ศ.  2494 

ดว้ยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่ 5 ลา้นบาท โดยมสี านักงานใหญ่

ตัง้อยู่เลขที่ 214 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร เพื่อด า เนินธุ รก ิจ เกี่ยวกับการเดิน เร ือ

และการขนสง่สนิคา้ รวมถงึการลงทุนในบรษัิททีป่ระกอบธุรกจิ

ดา้นการเดนิเรือและขนส่ง ไดแ้ก่ บรษัิท มติซุย โอ.เอส.เค. 

ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส ์

(ประเทศไทย) จ ากัด  

ลักษณะการประกอบธุรกจิของทีร่ว่มลงทนุ เป็นดังนี้ 

1.  บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค. ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง ครบวงจร 

ตัง้แตก่ารจัดเตรยีมเอกสาร การขนส่ง รวมถงึการใหบ้รกิาร

เป็นที่ปรึกษาในดา้นการน าเขา้และส่งออกเพื่อใหไ้ดรั้บ

ผลประโยชนท์างภาษีสงูสดุตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร 

2.  บริษัท เอ็มโอลแอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ในนามบรษัิท มติซุย โอ.เอส.เค. แอรอ์นิเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด  ปร ะกอบธุร ก ิจ เกี่ย วกับ

การขนส่งทางอากาศ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท มิตซุย  

โอ.เอส.เค. ไลน ์(ประเทศไทย) จ ากัด  

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

 หุน้ของบรษัิทจะแบ่งแยกไม่ได ้แต่ถา้จะโอนขายใหแ้ก่

ผูอ้ ืน่ใด จะตอ้งเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดมิอยู่ก่อน ทัง้นี้

จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน ยกเวน้

แตเ่ป็นผูร้ับมรดกตามกฎหมาย 

 การโอนหุน้ตอ้งท าเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของ 

ผูโ้อนกับผูรั้บโอน มพียานลงลายมอืชือ่รับรองอย่างนอ้ย 

3 คน และใหแ้จง้เลขหมายหุน้ทีโ่อนกันนัน้ดว้ย เมือ่โอน

กันแลว้ ผูรั้บโอนตอ้งน าหนังสอืโอนหุน้พรอ้มดว้ยใบหุน้

มาขอจดทะเบยีน ณ ส านักงานของบรษัิท มฉิะนัน้จะใช ้

ยันกับบรษัิทหรอืบคุคลภายนอกไมไ่ด ้

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

ล าดบัที ่ ชือ่ ต าแหนง่ 

1 พ.อ. เศรษฐา ธนะรัชต ์ กรรมการ 

2 นายทอน ทพิยมาบตุร กรรมการ 

3 พล.อ. สมชาย ธนะรชัต ์ กรรมการ 

4 นายแบงกอก เชาวข์วญัยนื กรรมการ 

5 นายชาล ีจารวุสัตร ์ กรรมการ 

6 นายทนุศกัดิ ์ทพิยมาบตุร กรรมการ 

7 นางศรัณยา เชาวข์วญัยนื กรรมการ 

8 นายณเดชน ์ธนะรัชต ์ กรรมการ 

9 นายมารค์ ทพิยมาบตุร กรรมการ 

10 นายแมทธวิ ทพิยมาบตุร กรรมการ 

ทีม่า : BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่25 เมษายน 2560 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

นายมารค์ ทพิยมาบตุร 975 19.50 

บรษัิท เดลตา้พรอปเพอรต์ี ้จ ากดั  955 19.10 

นายแมทธวิ ทพิยมาบตุร 876 17.52 

นายณเดช ธนะรชัต ์ 520 10.40 

กระทรวงการคลงั 50 1.00 

อืน่ๆ 1,624 32.48 

ทีม่า : BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่25 เมษายน 2560 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 5,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 1,000  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 5,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 17,657.20 บาท/หุน้ 

ทีม่า : BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นการ
ทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลังไมม่หีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

         ณ วนัที ่31 ธันวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม 94.04 97.33 95.44 

หนีส้นิรวม 7.00 9.04 7.06 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 87.04 88.29 88.38 

รายไดร้วม 121.54 123.04 125.91 

ตน้ทนุขาย 105.06 106.90 111.28 

ก าไรสทุธ ิ 7.46 5.66 3.77 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 12.48 12.04 10.56 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 6.21 4.29 2.49 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 6.21 4.66 2.99 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) 0.08 0.10 0.08 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 7.93 5.82 3.95 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 8.57 6.41 4.27 

ทีม่า : BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 94.04 ลา้นบาท 97.33 ลา้นบาท และ 95.44 

ลา้นบาท ตามล าดับ โดยมอีงคป์ระกอบหลักอยูใ่นสว่นของสนิทรัพยห์มนุเวยีนในรปูของเงนิลงทนุชัว่คราว โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2558 2559 และ 2560 เทา่กับ 68.53 ลา้นบาท 67.45 ลา้นบาท และ 65.29 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ในชว่งกอ่นหนา้ปี 2560 บรษัิทไมม่หีนีส้นิอืน่นอกเหนือจากหนี้สนิหมุนเวยีนในรูปของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ โดย ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่เท่ากับ 7.00 ลา้นบาท 9.04 ลา้นบาท และ 6.08 ลา้นบาท 

ตามล าดับ หลังจากการปรับมาตรฐานบัญชใีนปี 2560 บรษัิทมกีารบันทกึหนีสนิภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นจ านวน 0.97 

ลา้นบาท  

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดย ณ สิน้ปี 2558 2559 และ 2560 เทา่กับ 87.04 ลา้นบาท 88.29 ลา้นบาท 

และ 88.38 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้ในชว่งดังกล่าวเนื่องจากบรษัิทมผีลก าไรจากการด าเนนิงาน

อยา่งตอ่เนือ่ง 

งบก าไรขาดทนุ 

บรษัิทมรีายไดห้ลักมาจากการด าเนนิธุรกจิเกีย่วกับการเดนิเรอืและการขนส่งสนิคา้ รวมถงึเงนิปันผลรับทีไ่ดจ้ากการร่วมลงทุน 

ในบรษัิทที่ประกอบกจิการดา้นการเดนิเรือและขนส่งสนิคา้ ซึง่จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2558 2559 และ 2560 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร เท่ากับ 118.47 ลา้นบาท 120.61 ลา้นบาท และ 123.76 ลา้นบาท ตามล าดับ จะเห็นว่าบรษัิท 

มผีลการด าเนนิงานทีม่ั่นคง  

บรษัิทมตีน้ทนุขายในปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 112.59 ลา้นบาท 116.32 ลา้นบาท และ 121.31 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ซึง่แนวโนม้การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขายในชว่งดังกลา่วสอดคลอ้งการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร  

ทัง้นี ้หลังจากหักคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลแลว้ บรษัิทมผีลก าไรสุทธสิ าหรับปี 2558 2559 

และ 2560 เท่ากับ 7.46 ลา้นบาท 5.66 ลา้นบาท และ 3.77 ลา้นบาทตามล าดับ โดยก าไรสุทธทิีล่ดลงในปี 2559 และ 2560 

เนือ่งจากบรษัิทมตีน้ทนุขายเพิม่ขึน้ในสัดสว่นทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกับคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ 


