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สารจากประธานกรรมการบริษทั

เรยีน ท่านผู้ถอืหุน้

        นบัตัง้แต่เร่ิมเปิดให้บรกิารเรอืเฟอร์ร่ีข้ามฟากและท่าเทยีบเรอืเมือ่ พ.ศ. 2524 ตลอดระยะเวลากว่า 

35 ปีทีผ่่านมา เรามุง่มัน่พัฒนาองค์กรเพ่ือรักษาคณุภาพการให้บรกิารอย่างดทีีสุ่ด โดยต้ังเป้าจะขยายไปสู่

ระดับภมูภิาคและนานาชาตใินอนาคต  

 บรษัิทฯ ขอขอบคณุผูใ้ช้บรกิารทกุท่าน ทีใ่ห้ความไว้วางใจใช้บรกิารท่าเรอืราชาเฟอร์รีม่าตลอดระยะ

เวลา 35 ปี  แม้กระทัง่วนัทีบ่รษิทัฯ ได้เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 38 ล้านหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์   

เมือ่เดือนพฤศจิกายน 2558 ทีผ่่านมา ก็ได้รับการตอบรบัอย่างล้นหลาม ท�าให้บรษิทัฯ มกี�าลงัใจทีจ่ะพฒันา

กจิการให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป  โดยบรษิทัได้น�าเงนิทีไ่ด้จากการระดมทนุมาช�าระหนีแ้ละจดัซือ้เรอืล�าใหม่          

และเตรียมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อจะได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในด้านการพาณิชย์และการ        

ท่องเท่ียวท่ีก�าลงัเพิม่ขึน้เป็นอย่างมากทัง้เกาะสมยุและเกาะพะงนั 

 ส�าหรับผลการด�าเนนิงานในรอบปี 2558 บรษิทัมรีายได้จากการขายและให้บรกิารจ�านวน 622       

ล้านบาท มกี�าไรสทุธิ 78 ล้านบาท  มจี�านวนเทีย่วเรอืวิง่ให้บรกิารรบัส่งในปี 2558 เพิม่จากปี 2557 คดิเป็น

อตัราร้อยละ 6.52   

 ในอนาคต บรษิทัยงัคงเชือ่มัน่ในศกัยภาพการเตบิโตของธรุกิจบรกิารขนส่งทางเรอืเฟอร์รี ่การเตบิโต

ของเกาะสมยุ  เกาะพะงนั  และเกาะในฝ่ังอนัดามนั บรษิทัมคีวามมุง่มัน่พฒันาการให้บรกิารแก่ลกูค้าทกุกลุม่

ให้ดยีิง่ๆ ข้ึน ลงทนุอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านกองเรอื ระบบฐานข้อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันา

ทรพัยากรบุคคล รวมถึงการพฒันาความร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิ เพือ่เสรมิสร้างให้ราชาเฟอร์รีแ่ขง็แกร่ง

ขึน้อย่างยัง่ยนืในอนาคต

นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล
ประธานกรรมการ
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RP น�าเสนอรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อนักลงทุนและสื่อมวลชน  
เมื่อวันที่ 12  ต.ค.58  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
    

 35 ปีทีผ่่านมาของราชาเฟอร์ร่ี   บรษัิทได้เป็นผูบ้กุเบกิการให้บรกิารเรอืเฟอร์รีท่ีม่คีวามช�านาญในการ

ให้บรกิาร พร้อมบคุคลากรทีม่ปีระสบการณ์อนัยาวนาน ได้เรยีนรู ้เตบิโตคูช่มุชน พร้อมทีจ่ะก้าวไปสูก่ารเป็น

ผูน้�าในกจิการขนส่งและการเดนิเรอืทางทะเลในระดบัภมูภิาคในอนาคต   ด้วยการบรกิารทีเ่ป็นมาตรฐานสากล

   ปี 2558 นี ้ บรษิทัมผีลก�าไรสทุธ ิ78 ล้านบาท  มรีายได้จากการขายและบรกิาร 622 ล้านบาท  

ซ่ึงมจี�านวนลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 6.46 สาเหตหุลกัมาจากการปรบัราคาค่าโดยสารทีป่รบัลดลง

ตามการลดลงของราคาน�า้มนั  ในขณะทีจ่�านวนเทีย่วเรอืวิง่รบัส่งในปี 2558 เพิม่สงูขึน้จากปี 2557 ประมาณ

ร้อยละ 6.52 แสดงให้เหน็ถึงปรมิาณผูใ้ช้บรกิารทีเ่พิม่สงูขึน้และมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนือ่งในอนาคต ทัง้ใน  

เส้นทางดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั  ดอนสกั-พะงนั-ดอนสกั และเส้นทางสมยุ-พะงนั-สมยุ ทีบ่รษิทัได้เปิดให้บริการ

ในช่วงฤดูการท่องเทีย่วในเดอืนธันวาคม 2558 ทีผ่่านมา รวมถึงเส้นทางเดนิเรอืใหม่ในทะเลอนัดามนัทีบ่ริษทั

มแีผนขยายเส้นทางในอนาคตอนัใกล้

   ทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิของราชาเฟอร์รี ่บรษิทัให้ความส�าคญัทัง้ทางด้านโลจสิตกิส์และทางด้านการ

ท่องเท่ียว จากประสบการณ์ 35 ปีทีผ่่านมา บริษทัมคีวามเข้าใจความต้องการลกูค้าโดยรวม ผูค้นในชมุชน 

และกลุม่ลกูค้าในกลุม่ประชาคมอาเซยีนทีเ่ริม่มจี�านวนเพิม่มากขึน้ การให้บรกิารของบรษิทัทีเ่ชือ่มต่อกับ

พันธมติรทางธุรกิจกลุม่ต่างๆ ท�าให้เกิดภาพการให้บรกิารในรปูแบบ one stop service ซึง่เป็นจดุแขง็ในการ

ท�าธรุกจิ และในปี 2559 นี ้บริษทัจะเร่ิมเพิม่การบรกิารรถรบั-ส่ง เพือ่อ�านวยความสะดวกและเพิม่ทางเลอืก

ในการเดินทางให้กับลกูค้าอกีทางหนึง่

 คณะกรรมการบรหิารมคีวามมุง่ม่ันทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบ  ระมัดระวงัและซือ่สัตย์สจุริต

อย่างเตม็ความสามารถ โดยค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวน 

ได้เสยีในทกุๆ ฝ่าย ก�ากับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบรษิทัด�าเนนิไปอย่างถกูต้องตามกฏหมายและหลกัการ

ก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบังคบัของบรษัิท ทัง้น้ี เพือ่สร้างความมัน่คงและการเตบิโต

อย่างต่อเนือ่ง น�าไปสูค่วามยัง่ยนืทางธุรกจิต่อไป

นายอภิชาติ ชโยภาส 
กรรมการผู้จัดการ
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ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ
                                                                                                                                                      

           (ล้านบาท)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายได้จากการให้บรกิารเดนิเรือ 569.13 610.25 572.62

รายได้จากการจ�าหน่ายอาหารและสนิค้าสะดวกซือ้ 53.07 54.81 49.62

รายได้อ่ืน 25.70 11.37 16.03

รายได้รวม 647.90 676.43 638.27

ค่าใช้จ่ายรวม 578.61 591.10 559.96

ก�าไรสทุธิ 69.29 85.33 78.30

สนิทรพัย์รวม 719.23 732.69 1,161.71

หนีส้นิรวม 352.95 301.21 208.43

ส่วนของผูถื้อหุน้ 366.29 431.48 953.27

จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มลูค่า (ล้านหุน้) 132.00 132.00 170.00

อัตราก�าไรสทุธิ (%) 10.69 12.61 12.27

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.52 0.65 0.57

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.01 0.80 4.65

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 9.80 10.87 9.67

อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 20.86 21.37 11.31

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 9.34 11.75 8.27

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.96 0.70 0.22

อัตราการจ่ายเงนิปันผล (%) 0.00 24.75 178.02 *

* คณะกรรมการบรษิทั มมีตเิสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ให้อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผล จ�านวนหุ้นละ 0.82 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 

139.40 ล้านบาท ดงันัน้ การให้สิทธิรบัเงนิปันผลดงักล่าวของบรษิทั ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรออนมุตัจิากทีป่ระชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2559 ณ วนัที ่8 เมษายน 2559
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คณะกรรมการบริษทั

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล ประธานกรรมการ

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
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วสิยัทศัน์ ภารกิจ 
และปรชัญาการท�างาน

ของบรษัิท
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วสิยัทศัน์  : 

 เป็นผูน้�ำในกจิกำรขนส่ง
และเดนิเรอืทำงทะเลในระดบั

ภมูภิำค



15

 บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์ร่ี จ�ำกัด  (มหำชน) 
(“บรษิทั”) มเีป้าหมายทีจ่ะให้บรกิารเดนิเรอืเฟอร์รีเ่พือ่ใช้โดยสารและขนส่ง

ทางเรอืไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญัในจงัหวดั

สรุาษฏร์ธานแีละประเทศไทย ด้วยการให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิตามมาตรฐาน

สากล และจดัให้มกีองเรอืเฟอร์รีแ่ละท่าเรอืทีไ่ด้มาตรฐาน ท�าให้ลูกค้ามคีวาม

สะดวกและง่ายในการใช้บริการ รวมทั้งบริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนา

ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน และสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าในการใช้

บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามก�าหนดเวลาและปลอดภยั เพือ่ให้ลกูค้าได้

รับความพึงพอใจสูงสุดกับบริการที่น่าประทับใจ อีกทั้งบริษัทยังให้ความ

ส�าคัญในการดแูลรกัษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง และปฏบิตัิ

ตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

สามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต ทัง้นี ้บรษิทัได้วางแนวทางในการ

ด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ดงันี้  

 
ค่านยิมขององค์กร  : 

 เตบิโต เรยีนรู้  
คูช่มุชน
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1. จัดหากองเรอืเฟอร์รีท่ีม่ปีระสทิธิภาพและ 

มคีวามพร้อมในการให้บรกิารแก่ลกูค้า ซึง่ปัจจบุนั

บรษัิทเป็นผูใ้ห้บรกิารเรอืเฟอร์รีท่ีม่จี�านวนเรอืเฟอร์รี่

มากทีส่ดุส�าหรบัการเดินทางข้ามฝากระหว่างอ�าเภอ

ดอนสัก-อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

อ�าเภอดอนสกั-อ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวัดสรุาษฏร์

ธาน ีและระหว่างอ�าเภอเกาะสมยุ-อ�าเภอเกาะพะงนั 

ด้วยกองเรอืเฟอร์ร่ีจ�านวน 12 ล�า อกีทัง้ มนีโยบาย

มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน

สากล ซ่ึงปัจจุบนับริษทัได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 

ISO 9001:2008 ส�าหรับการให้บริการเดินเรือ

เฟอร์รี่และท่าเรือจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า 

ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (“URS”) เพือ่

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และ

ปลอดภัย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่

ลกูค้า และความไว้วางใจในการเลอืกใช้บรกิารของ

บรษิทัอย่างต่อเนือ่ง 

2. ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงานโดยปรับ

เปลี่ยนการใช้เรือเฟอร์ร่ีแต่ละล�าให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้

บรษิทัสามารถบรหิารต้นทนุน�า้มนัซึง่เป็นต้นทุนหลกั

ในการเดนิเรือได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้บรษิทั

ได้จัดให้มกีารผลติน�า้มนัเชือ้เพลงิทีม่าจากการผสม

ระหว่างน�า้มันดีเซลและน�า้มนัเตาตามสูตรทีบ่ริษทั

คิดค้นขึน้ และปรับปรุงเคร่ืองยนต์ให้เหมาะสมกบั

การใช้น�า้มนัเช้ือเพลงิเพือ่ให้สามารถบรหิารต้นทนุ

น�า้มนัเช้ือเพลงิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ อกีทัง้บริษทั

ยังสามารถผลิตน�้ามันไบโอดีเซลจากน�้ามันพืชที่

ใช้แล้วได้ เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงในกรณีที่ราคา

น�า้มนัในตลาดโลกปรับเพิม่สงูขึน้

3. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ

พันธมิตรทางการค้า เพื่อครอบคลุมทุกช่องทาง 

การจดัจ�าหน่ายทีเ่ป็นสายการบนิ รถไฟ รถประจ�าทาง 

บริษัทขนส่ง ตัวแทนจ�าหน่าย และบริษัทน�า 

นกัท่องเทีย่วทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากน้ัน บรษัิทยงัมช่ีองทางจัดจ�าหน่าย

เป็นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ เคาน์เตอร์ในอาคาร

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช 

(“บูธสนามบิน”) ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 

และท่ีท่าเรอืของบรษัิทเอง โดยมีช่องทางการช�าระ

ค่าโดยสารด้วยเงนิสด บตัรเครดติ ตูเ้อทเีอม็ และ

ระบบกรุงศรีออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

เป็นต้น ซึง่ท�าให้ลกูค้าได้รบัความสะดวกในการเลอืก

ใช้บรกิารและช�าระเงนิ 
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4. ตระหนกัถงึความส�าคญัในการมีส่วนร่วม

ดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม  และการพฒันาคณุภาพชวีติ

ความเป็นอยูข่องชมุชนใกล้เคียง เพือ่ให้สามารถอยู่

ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โดยมมีาตรการควบคุมมลพษิที่

อาจเกิดขึ้นจากด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ ตรวจสอบ

คณุภาพน�า้ในทะเลบรเิวณท่าเทยีบเรอื ควบคมุการ

ปล่อยน�า้เสยีจากเรอืเฟอร์รีแ่ละบรเิวณหน้าท่าเรอื 

และควบคมุกิจกรรมต่างๆ ทีก่่อให้เกิดฝุน่ละอองฟุง้

กระจาย เป็นต้น ท้ังน้ี บริษทัได้ยดึหลกัปฏบัิตใิห้

เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษที่ก�าหนด

โดยกรมเจ้าท่าซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐทีท่�าหน้าทีก่�ากบั

ดแูลสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส�าหรับในส่วนของ

ชุมชนใกล้เคียง บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ให้แก่ชมุชนในโอกาสต่างๆ เช่น การร่วม

จัดกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น  

นอกจากนี ้บรษิทัยงัมุง่เน้นสร้างอาชพีให้กบัชุมชน

ด้วยการว่าจ้างประชาชนในท้องถิน่เป็นพนักงานของ

บริษัท และได้ให้สิทธิประโยชน์ส่วนลดในการใช้

บรกิารแก่ผู้สูงอาย ุพระภิกษุ สามเณร ทหาร ต�ารวจ 

และนกัเรยีน รวมทัง้การจ�าหน่ายบตัรสมาชกิเพือ่

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รบัส่วนลดจากค่าโดยสารเรือ

เฟอร์รี่ 

5. รกัษาไว้ซึง่ระบบการบรหิารงานคณุภาพ

ตามทีไ่ด้รบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO และต้อง

พฒันาให้ดยีิง่ขึน้ เพือ่เป็นองค์กรชัน้น�าในด้านการ

ให้บรกิารเดนิเรอืเฟอร์รีต่ลอดไป
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นโยบายภาพรวม

บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธุรกิจให้เป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอสงัคมด้วยหลกัจรยิธรรมและหลกัการก�ากบัดแูล

กจิการท่ีดี เพือ่สร้างประโยชน์ให้กับสงัคม สิง่แวดล้อมและการพฒันาอย่างยัง่ยนื  อกีทัง้ต้องการเป็นส่วนหนึง่

เพือ่ร่วมพฒันาชมุชนให้เตบิโตอย่างมัน่คง ภายใต้กรอบแนวคดิ “Clean Organization , Clean Islands”  

จงึวางกรอบนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมและแนวทางปฏบิตัดิงันี้

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม
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1. การด�าเนินงานและการจัดท�า
รายงาน

1. บรษิทัมุง่มัน่ด�าเนนิกิจการให้เป็นต้นแบบที่

ดีของกจิการเรอืเฟอร์รีใ่นประเทศไทย สร้างความน่า

เชือ่ถอืให้กบัผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อการ

ด�าเนนิธรุกจิ เพิม่มลูค่าและส่งเสรมิการเติบโตอย่าง

ยัง่ยนืขององค์กร  บรหิารจดัการตามหลกัการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่อีนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนท่ีอยู่ร่วมกันและสงัคมไทย โดยยดึหลกัความ

รบัผดิชอบต่อผลการตดัสนิใจและการกระท�าของตน 

(Accountability) ความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรง

ไปตรงมา (Transparency) ปฏบิตัต่ิอทกุฝ่ายอย่าง

เสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment) 

สร้างคณุค่าของธรุกจิในระยะยาวแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

(Long-Term Value-Added Creation to 

Stakeholders) และส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Promotion of Best Practices) 

การเจรญิเตบิโตของบริษัทจะควบคู่ไปกบัการ

พัฒนาคณุภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชนและสงัคม

โดยวางแนวปฏบิตัดิงันี้

·	 ปฏบัิติตามสัญญา ข้อตกลง หรอืเงือ่นไข

ต่างๆ ทีม่ต่ีอคูค้่าและเจ้าหน้ี กรณทีีจ่ะไม่สามารถ

ปฏบัิติได้ต้องรบีเจรจากบัคูค้่าและเจ้าหน้ีล่วงหน้า 

เพือ่ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข ป้องกนัไม่ให้เกดิความ

เสยีหายปฎบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

และต้ังอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่

เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย

·	ปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม         

ทัง้สองฝ่าย

·	ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ 
ทีไ่ม่สจุรติกบัคูค้่าและเจ้าหนี้

·	รายงานข้อมลูทางการเงนิทีถ่กูต้อง ครบถ้วน 
และตรงเวลาให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง

เจ้าหนีอ้ย่างสม�า่เสมอ

·	ประพฤติปฏบัิติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขนัทีด่ี

·	ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่ง
ทางการค้าด้วยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม

·	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง
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2.  ในฐานะผูใ้ห้บรกิารเรอืเฟอร์ร่ีเพือ่โดยสาร

และขนส่ง บริษัทยึดหลักการท�างานด้วยความ

ซือ่สตัย์ มุง่มัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจแก่

ลูกค้าเพือ่บรกิารทีมี่คุณภาพ ตรงต่อเวลา ปลอดภัย

ในราคาท่ีเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้

·	ปฏบิตัติามสญัญา ข้อตกลง หรอืเงือ่นไข

ต่างๆ ท่ีมต่ีอลกูค้า 

·	ให้บริการคณุภาพทีดี่เลิศ ปลอดภยั ยกระดบั 

มาตรฐานบรกิารให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั

·	 เปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับบริการต่างๆ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่

บดิเบือนข้อเท็จจริง 

·	 มีช ่องทางเปิดรับค�าแนะน�าและติชม 

เพือ่ตอบสนองความต้องการลกูค้าอย่างรวดเรว็

3. บรษัิทให้ความส�าคัญกบับุคลากร เพราะ

เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดซึ่งจะน�าพาให้ธุรกิจ

เตบิโตได้อย่างม่ันคง จงึก�าหนดนโยบายดแูลสทิธิ 

สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆอย่างรอบด้าน  

ส่งเสริมคณุภาพชวีติในการท�างานทีด่ขีึน้ สร้างแรงจงูใจ

และพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเต็มที่และ 

ต่อเนือ่ง ปรับปรงุลกัษณะวธีิการท�างาน สถานที่

ท�างานและจดัหาอปุกรณ์เครือ่งป้องกนัให้สอดคล้อง

กบักฎหมายแรงงานไทย รวมทัง้ข้อบังคับทีเ่กีย่วข้อง

กับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจาก

อบุตัเิหตแุละโรคทีเ่กดิจากการท�างาน 

ทีผ่่านมาบรษิทัได้ด�าเนนิการดงันี้

·	ปฐมนเิทศให้กบัพนกังานใหม่ เพือ่ให้เข้าใจ

การท�างานในองค์กร และปฏบิตัติามนโยบายของ

บรษิทั

·	ให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู ้ความ
สามารถ ความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานของ

พนกังานแต่ละคน

·	แต่งตัง้ โยกย้าย รวมทัง้ให้รางวลัและลงโทษ
พนกังานด้วยความเสมอภาค สจุรติใจ บนพืน้ฐาน

ของความรู ้ ความสามารถ รวมท้ังการกระท�าหรอื

การปฏบิตัขิองพนกังานนัน้ๆ
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·	จดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสม เช่น ทีพ่กัอาศัย 
อาหาร ตรวจสขุภาพประจ�าปี กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ 

เป็นต้น

·	 เปิดโอกาสให้พนกังานได้เรียนรู้และพฒันา

ความรูค้วามสามารถ โดยจดัส่งให้เข้าอบรมหลกัสูตร

และสมัมนาต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั

·	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บรเิวณท่าเรอืและบนเรือเฟอร์รี ่ให้มคีวามปลอดภยั

ทัง้ต่อชวีติ สขุภาพอนามยั ร่างกายและทรพัย์สนิ

ของพนกังานและผูโ้ดยสารทกุคน

·	ปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบั
ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับพนกังานอย่างเคร่งครดั

4. บรษัิทสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์

แก่ชุมชนและสังคม พร้อมส่งเสรมิให้พนักงานมีส่วน

ร่วมท�างานอาสาสมัครและกจิกรรมสาธารณประโยชน์ 

ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสังคม

ให้มคีวามเป็นอยูท่ีดี่ขึน้ และอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลู 

ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิด้านทนุการศกึษาของบุตร

หลานของพนกังานและชมุชนรอบบรษิทั การจ้างงาน

ในท้องถิน่และโครงการต่างๆ เพือ่พฒันาชมุชนให้     

เข้มแข็ง อีกทั้ง บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและ

ประชาสมัพันธ์โครงการหรอืกจิกรรมเพือ่สงัคมและ

ส่ิงแวดล้อมกบัชุมชน สังคม และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้มส่ีวนร่วมใน

โครงการหรือกจิกรรมน้ันๆ ตามความเหมาะสม 

·	 บรษิทัมแีนวปฏบิติัเพือ่ให้ธรุกจิด�าเนนิไปโดย

ใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนืดังน้ี

·	 ให้ความส�าคัญกบักจิกรรมของชุมชนและ

สังคม โดยมุง่เน้นให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยืน

·	 ปลกูฝังจิตส�านกึความรับผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงาน 

ทกุระดับอย่างต่อเน่ือง  

·	 ให้ความร่วมมือและควบคุมผู ้บริหาร 

พนกังานทกุคนให้ปฏบิตัติามระเบยีบและกฎหมาย

อย่างเคร่งครดั

·	 ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสิทธภิาพ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน อันเน่ืองมาจากการด�าเนินงานของบรษัิท โดย

ให้ความร่วมมอือย่างเต็มทีก่บัเจ้าหน้าทีภ่าครฐั และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
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5. กจิการท่าเรอื  เรอืเฟอร์รีเ่พือ่ใช้โดยสารและ

ขนส่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท

ตระหนักและให้ความส�าคัญในเร่ืองดังกล่าวจึงมี

มาตรการต่างๆเพือ่ดแูลสิง่แวดล้อมทัง้ทางน�า้ เสยีง 

และอากาศ และรวมทัง้จดัให้มมีาตรการรกัษาความ

ปลอดภัยรวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิต

ส�านกึของพนกังานและผูป้ฏบิตังิานทีท่่าเรอื และบน

เรือเฟอร์รี่ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดล้อมของชุมชนและประเทศชาต ิโดยด�าเนนิ

การ ดังนี้ 

·		ตดิตามและตรวจสอบคณุภาพน�า้ทิง้จาก  

ทุกจุดที่ปล่อยออกจากท่าเรือเป็นประจ�าทุกเดือน 

และตรวจสอบคณุภาพน�า้ในทะเลบรเิวณท่าเทียบ

เรอืเป็นประจ�าทุก 3 เดอืน แล้วรายงานผลการตรวจ

สอบให้กรมเจ้าท่าพจิารณาทกุครัง้โดยมผีลการตรวจ

สอบคุณภาพน�้าทิ้งจากบุคคลภายนอกที่แสดงว่า

บริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม

·	 ตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสียส�าเร็จรูป 
(SATS) ทกุๆ 3 เดอืน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบดงักล่าว

สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

·	 จัดเตรียมภาชนะรองรบัขยะ ณ จุดต่างๆ    

ให้เพยีงพอกบัการใช้งานภายในบรเิวณท่าเรือ และ

ก�าหนดให้ห้ามทิง้ขยะ น�า้เสยี และสารเคมลีงทะเล

·	จัดให้มีโครงการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 

เพือ่ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน  ลดมลภาวะ

ทางเสยีงและเพิม่ออกซเิจนในอากาศ

6. บรษัิทต้องสรปุผลงานด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็น

ประจ�าทกุปี พร้อมจดัท�ากรอบแนวทางการท�างาน 

งบประมาณส�าหรบัโครงการในปีต่อๆ ไป เพือ่เสนอ

พจิารณาอนมุตัิ
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2. กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process)

 บริษทัได้จดักิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง โดยก�าหนดวงเงนิในการจดั

ท�าโครงการต่างๆ ในแต่ละปี เป็นจ�านวนวงเงินไม่เกนิ 1,000,000 บาท ซึง่รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน 

แผนงานและการเงนิเป็นผูด้แูลและรบัผดิชอบในการตรวจสอบวงเงินรวม ก่อนส่งให้ผูม้อี�านาจอนุมติัตามขนาด

วงเงนิทีไ่ด้ก�าหนดไว้ และทกุโครงการจะต้องรายงานสรปุให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษัิทเป็นประจ�าทกุไตรมาส ทัง้นี ้กิจกรรมเพือ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมสามารถสรปุได้ดงันี้

·	โครงกำรควำมปลอดภยัและอบุตัภิยั

 บริษัทได้จดัท�ากจิกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิความปลอดภยั และป้องกนัอุบตัภิยั 

ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชวีติร่างกาย และทรพัย์สนิของลกูค้าของบรษิทั โดยให้องค์กรต่างๆ ที่

เกีย่วข้องด้านความปลอดภยัและอบุตัภิยัมส่ีวนร่วมท�างานกบับรษิทัในการดแูล และรักษา

ความปลอดภยั และป้องกนัการเกดิอาชญากรรมทกุประเภท อาทเิช่น การตรวจตราความ

ปลอดภยัและเฝ้าระวงัเพือ่ป้องกนัอาชญากรรมบรเิวณท่าเรอืและบนเรือของบรษิทั การ

ตรวจสอบสภาพเรอืและการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเรอื การซ้อมแผน

จดัการสถานการณ์ฉกุเฉนิ การตรวจสอบอปุกรณ์เพือ่รกัษาความปลอดภยั และกจิกรรม

ส่งเสริมการเรยีนรู้การป้องกนัอบุตัภิยั เป็นต้น

·	โครงกำรกจิกรรมทำงสงัคม

 บริษัทมีนโยบายด้านกิจกรรมทางสังคมหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบแทน

สาธารณประโยชน์และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะด้าน

ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณ ีอาทเิช่น งานทอดกฐนิ งานบายศรี

สูข่วญั กิจกรรมงานกาชาด กจิกรรมส่งเสรมิช่วยเหลอืพีน้่อง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

กจิกรรมวิง่เพ่ือการกศุล กจิกรรมร่วมรณรงค์เกบ็ขยะในชุมชน  กจิกรรมต่อต้านยาเสพตดิ 

และโครงการโตไปไม่โกง เป็นต้น
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·	โครงกำรชมุชนสมัพนัธ์

บรษิทัสนบัสนนุการศกึษาแก่นกัเรยีนและโรงเรยีนใน

เขตพืน้ทีอ่�าเภอดอนสัก อ�าเภอเกาะสมยุ และเกาะพะงัน

อย่างต่อเนื่อง โดยมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและ

ก�าลงัใจแก่เยาวชนผูม้คีวามวริยิะอุตสาหะ มผีลการเรยีนดี 

เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง  สนบัสนนุงบประมาณ

จดักจิกรรมของเยาวชน เช่น การแข่งขนักฬีาและการจดั

งานวนัเดก็ในท้องถ่ิน นอกจากนัน้ยงัได้ส่งเสรมิกจิกรรม

เพือ่ช่วยเหลอืสังคม และสร้างนติสิมัพนัธ์กบัชุมชนไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมกนัพฒันา

ชมุชน พฒันาทรพัยากรมนุษย์และส่ิงแวดล้อม อาทเิช่น 

การร่วมกนัปลกูป่าในชมุชน การรณรงค์ห้ามจบัสตัว์น�า้ใน

ฤดวูางไข่ การรณรงค์หยดุการปล่อยน�า้เสยีลงสูท่ะเล การ

รบับคุลากรในชมุชนเข้าร่วมท�างานกบับรษัิทและการขยาย

ฐานลกูค้าไปสูช่มุชน เป็นต้น

·	กำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่

บรษิทัให้ความส�าคัญกับการป้องกันการทจุรติ ประพฤติมชิอบทกุรปูแบบ จงึได้จัดท�านโยบายเป็นลาย

ลกัษณ์อักษรและอนมุตัโิดยมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 1/2558 เมือ่วนัที ่ 27 กมุภาพนัธ์ 

2558 ซึง่ครอบคลุมเร่ืองการป้องกนัการทจุริตคอร์รปัชัน่ เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนเข้าใจ

มาตรฐานด้านจรยิธรรมทีบ่รษิทัใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ พร้อมทัง้ก�ากบัดแูล ตดิตามให้มกีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 

แนวทางท่ีเกีย่วข้องดงักล่าวสามารถสรปุได้ดงันี้

·	ใช้กลยทุธ์การแข่งขนัทางธุรกิจย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยดึมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรม และปฏบิตัติาม

กฎหมายท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครัด

·	สือ่สาร ประชาสมัพนัธ์นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่เพือ่สร้างความรูแ้ละความเข้าใจกบั

ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัทกุฝ่าย



25

·	กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานอาจรับ

หรอืให้ของขวญัได้ตามประเพณนียิม โดยของขวญั

ทีไ่ด้รบัหรอืให้ต้องไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเชิงธรุกจิ

ใดๆ ท่ีเกีย่วข้องกับบรษิทั

·	หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไม่

ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

คอร์รปัช่ัน จะต้องได้รบับทลงโทษทางวนิยั และใน

ขณะเดียวกนับรษิทัไม่มนีโยบายลดต�าแหน่ง ลงโทษ 

หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอร์รปัชัน่

·	 บริษัทจะประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

คอร์รปัชัน่ท่ีอาจเกดิขึน้ในแต่ละกระบวนการอย่าง

สม�่าเสมอ รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม 

และก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้อง

เรยีนมายงักรรมการอสิระของบรษิทั ในกรณีทีพ่บ

เหตุการณ์การกระท�าที่ส่อถึงการทุจริต หรือการ

ประพฤตมิชิอบ

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัคร้ังที ่3/2558 เมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2558 มมีตอินมุตัแินวปฏิบัติ

ตามนโยบายดงักล่าว โดยก�าหนดให้บริษทัต้องไม่จ่ายค่าตอบแทนในรปูแบบใดๆ เพือ่ได้รบับรกิารหรอืสิง่ตอบ

แทนใดๆ ทีม่มีลูค่าเกนิกว่าค่าตอบแทนทีห่น่วยงานราชการหรอืนติบิคุคลนัน้ได้ก�าหนดหรอืเปิดเผยไว้ต่อ

สาธารณชน ทัง้นี ้ หากบรษิทัต้องจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว บรษัิทต้องจ่ายค่าตอบแทนในชือ่ของหน่วยงาน

ราชการหรอืนติบิคุคลนัน้เท่านัน้ โดยก�าหนดให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่17 มถินุายน 2558 เป็นต้นไป
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคัญ

บรษิทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ�ากัด (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บรษัิท สมยุขนอมเฟอร์ร่ี จ�ากัด” ซึง่ต่อ

มาได้เปลีย่นช่ือเป็น “บริษัท สมุยเฟอร์ร่ี จ�ากดั” 

“บรษัิท บรหิารสนิทรพัย์ท่าเรอืดอนสกั-สมยุ จ�ากดั” 

และ “บริษทั บรหิารสนิทรัพย์ท่าเรอืดอนสกั- สมยุ 

จ�ากดั (มหาชน)” ตามล�าดบั) จดทะเบยีนก่อตัง้ขึน้

เม่ือวันท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2524 ด้วยทนุจดทะเบยีน

เร่ิมแรก 17.5 ล้านบาท มวีตัถุประสงค์เร่ิมแรกเพือ่

ประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและ

ขนส่งทางเรอืจากอ�าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ไปยงัอ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ต่อมา  

ได้ย้ายท่าเทียบเรือจากอ�าเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราชมายังอ�าเภอดอนสัก จังหวัด

สุราษฎร์ธานี เพ่ือใช้เดนิเรอืไปยงัอ�าเภอเกาะสมยุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีซึง่มรีะยะทางการเดนิเรอืทีส่ัน้

กว่าและประหยดัเวลาในการเดนิทาง
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ในปี 2537 บริษทัได้เปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

ผูถ้อืหุน้ โดยกลุม่ครอบครวัชโยภาสซึง่เป็นแกนน�าเข้า

ซ้ือหุน้ของบรษิทัทัง้หมดจากผูถื้อหุ้นและผู้บรหิาร

ชุดเดิมของบริษทัซึง่เป็นบุคคลภายนอกทีไ่ม่มีความ

สมัพนัธ์กัน พร้อมทัง้เพิม่ทนุจดทะเบียนและช�าระ

แล้วเป็น 100 ล้านบาท   ต่อมาในปี 2538 บรษิทั

ได้แบ่งแยกธุรกิจท่าเรือและธุรกิจการเดนิเรอืเฟอร์รี่

ออกจากกนั โดยให้บรษิทั ราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากดั 

ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันด�าเนินธุรกิจเดินเรือ

เฟอร์รี ่ ใช้เรือเฟอร์ร่ีของตนเองจ�านวน 4 ล�า เช่า

เรอืเฟอร์รีจ่�านวน 6 ล�าจากบริษัท และเช่าเรอืเฟอร์ร่ี

จ�านวน 1 ล�าจากบริษัทราชาพาณิชย์นาวแีละบรกิาร 

จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั ในขณะท่ีบริษทั

ได้เปลีย่นเป็นด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัท่าเรอืและให้เช่า

เรอืเฟอร์รีก่บับรษิทัราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากดั ตาม

ทีก่ล่าวข้างต้น ส�าหรบับรษิทัราชาพาณชิย์นาวแีละ

บรกิาร จ�ากดั ได้ด�าเนินธรุกจิเฉพาะให้เช่าเรอืเฟอร์รี่

กบับรษิทัราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากดั เท่านัน้

นอกจากธรุกจิเดนิเรอืและท่าเรอื บรษัิทยงัได้

ประกอบธรุกจิจ�าหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ้

บรเิวณท่าเรอืและบนเรือ เพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้กบัผู้โดยสาร ทัง้น้ี ลกัษณะการประกอบธรุกจิเดมิ

ของกลุม่บรษิทัสามารถแสดงได้ดงันี้

บมจ.ท่ำเรอืรำชำเฟอร์รี่

ด�าเนินธรุกจิท่าเรอืและให้เช่าเรอืเฟอร์รี่

กรรมสทิธิ ์* กรรมสทิธิ ์* กรรมสทิธิ ์*

บจก.รำชำเฟอร์รีพ่ฒันำ **

ด�าเนนิธรุกจิเดนิเรอืเฟอร์รี่

บจก.รำชำพำณชิย์นำวแีละบรกิำร ***

ด�าเนนิธรุกจิให้เช่าเรอืเรอืเฟอร์รี่

1. เรอืราชา 1  (ปี 2538)

2. เรอืราชา 2 (ปี 2539)

3. เรอืราชา 3 (ปี 2543)

4. เรอืราชา 4 (ปี 2547)

1. เรอืราชา 6  (ปี 2539)

1. เรอืวงันอก (ปี 2524)

2. เรอืวงัใน (ปี 2524)

3. เรอืวงัทอง (ปี 2531)

4. เรอืวงัหนิ (ราชา 3)(ปี 2533)

5. เรอืวงัแก้ว (ปี 2534) 

ให้เช่ำ ให้เช่ำ

 

หมำยเหต:ุ

* กรรมสทิธ์ิทีไ่ด้มานบัตัง้แต่ปีทีจ่ดทะเบยีนเรอืไทย 

** บรษิทัราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากดั (เดิมชือ่บริษทัไทยเฟอร์รี ่จ�ากดั และบรษิทัราชาเฟอร์รี ่จ�ากดั) เป็นบรษิทัที่

เกีย่วข้องกนั ซึง่ด�าเนนิธรุกจิเดินเรอืเฟอร์รีม่าก่อน แต่ต่อมาได้ขายเรอืเฟอร์รีท่ัง้หมดให้กบับรษิทัในปี 2551 ปัจจบุนั บรษิทั 

ราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากดั ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ การให้เช่า และบรกิารขายตัว๋เรอืและขนส่งทางบก 

*** บรษิทัราชาพาณชิย์นาวแีละบรกิาร จ�ากดั (เดมิชือ่บรษัิทหนิงาม จ�ากดั และบรษิทัเอลขนส่ง จ�ากดั) เป็นบริษทั

ท่ีเกีย่วข้องกนั ซึง่ด�าเนนิธุรกจิให้เช่าเรอืเฟอร์รีม่าก่อน แต่ต่อมาได้ขายเรอืเฟอร์รีใ่ห้กบับรษิทัในปี 2551 ปัจจุบันไม่ได้ด�าเนนิ

ธรุกจิแล้ว  
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ภายหลงัท่ีธุรกจิเดินเรอืเฟอร์รีไ่ด้เจริญเตบิโต

ขึน้ทกุปี กลุม่บรษิทัได้ขยายธรุกจิเดนิเรอืเฟอร์รีเ่พ่ือ

ใช้โดยสารและขนส่งโดยเพิม่เส้นทางระหว่างอ�าเภอ

ดอนสกั-อ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีซึง่

ทัง้อ�าเภอเกาะสมยุและอ�าเภอเกาะพะงนัเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วและพกัผ่อนท่ีได้รับความนยิมอย่างกว้าง

ขวางส�าหรบัคนไทยและชาวต่างชาต ิอกีทัง้ บริษทั

ยงัได้ก่อสร้างท่าเทยีบเรือของบริษทัจ�านวน 2 แห่ง

ในอ�าเภอดอนสกัและอ�าเภอสมยุ ซึง่เป็นท่าเทยีบเรอื

เฟอร์รีเ่อกชนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและ

สามารถรองรบัเรือทีม่ขีนาดเกินกว่า 500 ตนักรอ

สส์ได้ เพือ่ใช้ในธรุกจิเดนิเรอืของตนเองเพยีงราย

เดียว และใช้ท่าเทียบเรือสาธารณะของเทศบาล

อ�าเภอเกาะพะงนั ซึง่เป็นท่าเรอืแห่งเดยีวในอ�าเภอ

เกาะพะงัน เพ่ือใช้เป็นท่าเทยีบเรือของบริษทัด้วย 

ตัง้แต่ ปี 2550 บรษัิทได้แปรสภาพเป็นบรษิทั

มหาชน และได้ปรบัโครงสร้างธรุกจิโดยน�าธรุกจิเดิน

เรือเฟอร์รี่เข้ามาด�าเนินการเอง จากเดิมที่ถือ

กรรมสทิธิใ์นเรอืเฟอร์ร่ีจ�านวน 6 ล�า (เรือวังนอก 

เรือวังใน เรอืวังทอง เรือวงัเงนิ  เรอืวงัหิน (ปัจจบุนั

ปี เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

2550 – บรษิทัได้เพิม่ทนุช�าระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท

– บรษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดัเมือ่วนัที ่27 ธันวาคม 2550 โดยมชีือ่
ว่า  “บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ท่าเรอืดอนสัก-สมยุ จ�ากัด (มหาชน)” และได้เปลีย่นแปลงมลูค่า
หุน้ทีต่ราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น รวมทัง้ได้เพิม่ทนุจดทะเบียนจาก 120 
ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท

– บรษิทัได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ส�าหรบัการบรกิารเดนิเรอืเฟอร์ร่ีและ
ท่าเรอืจากบรษิทัยไูนเตด็ รีจสิตร้า ออฟ ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (URS) ภายใต้
มาตรฐาน UKAS 

เปลีย่นชือ่เป็น เรอืราชา 3) และเรอืวงัแก้ว) โดยซือ้

เรอืเฟอร์ร่ีทัง้หมดจ�านวน 5 ล�าจากบรษิทัในเครอื 

(เรอืราชา 1 เรอืราชา 2 เรอืราชา 4 เรอืราชา 5 

และเรอืราชา 6) รวมทัง้ซือ้เรอืเฟอร์รีเ่พิม่ขึน้จาก

บคุคลภายนอกอกีจ�านวน 3 ล�า (เรอืราชา 7 เรอื

อาร์ 8 และเรอือาร์ 9) ในปี 2553 ซึง่บรษิทัได้รบั

บตัรส่งเสรมิการลงทนุจากการซือ้เรอืดงักล่าวทัง้ 3 

ล�า รวมเป็น 14 ล�า และต่อมาได้จ�าหน่ายเรอืเฟอร์รี่

ออกไปจ�านวน 2 ล�า (เรอืวงันอกในปี 2555 และ

เรือวังเงินในปี 2556) ท�าให้ปัจุบัน บริษัทมี 

เรือเฟอร์รี่จ�านวน 12 ล�า เพื่อให้บริการโดยสาร

และขนส่งระหว่างอ�าเภอดอนสกั-อ�าเภอเกาะสมยุ 

อ�าเภอดอนสัก-อ�าเภอเกาะพะงัน และเส้นทาง

ระหว่างอ�าเภอเกาะสมยุ-อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัด

สรุาษฎร์ธานี

 

พัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัทตั้งแต่ 

ปี 2550 สำมำรถสรปุได้ดงันี้
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2551 – ย้ายท่ีท�าการส�านกังานใหญ่จากอ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีมาอยูเ่ลขที ่ 25/1 
หมูท่ี ่8 ถนนมติรภาพ ต�าบลดอนสกั อ�าเภอดอนสกั จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ี84220 

– ปรบัโครงสร้างการด�าเนนิธุรกจิเดินเรอืเฟอร์รีภ่ายในกลุม่ธรุกจิของผู้ถือหุ้น เพือ่รวมธรุกจิ
เรอืเฟอร์ร่ีและธุรกิจท่าเรอืไว้ด้วยกนั พร้อมยกเลกิการให้เช่าเรอืเฟอร์รีข่องบรษิทัจ�านวน 6 
ล�ากับบริษทัทีเ่ก่ียวข้องกนั  จัดซือ้เรอืเฟอร์รีจ่ากบริษทัทีเ่กีย่วข้องกันได้แก่บรษิทั ราชาเฟอร์ร่ี
พฒันา จ�ากัด  จ�านวน 4 ล�า ในราคารวม 155.50 ล้านบาท และ ซือ้เรอืจากบรษิทั ราชา
พาณชิย์นาวแีละบรกิาร จ�ากัด จ�านวน 1 ล�า ในราคา 11.50 ล้านบาท รวมจ�านวนเรอืทีซ่ือ้
ทัง้สิน้จ�านวน 5 ล�า มลูค่ารวม 167 ล้านบาท ซึง่ส่งผลให้บรษัิทมกีองเรอืเฟอร์รีจ่�านวน       
11 ล�า 

นอกจากนัน้ บรษัิทได้ซือ้ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของท่าเรือดอนสกัสากล เน้ือท่ี
รวม 62-3-99 ไร่ จ�านวน 21 แปลง จาก บรษิทั ราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัที่
เก่ียวข้อง ในราคา 120 ล้านบาท โดยราคาซือ้ขายดงักล่าวเป็นราคาต�า่กว่าราคาประเมินที่
มมีลูค่า 148 ล้านบาท ตามรายงานประเมนิทีจ่ดัท�าโดยบรษิทั เอเจนซี ่ฟอร์ เรยีลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส จ�ากัด ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2551

2552 – เลิกใช้ท่าเทียบเรือท้องศาลาที่เกาะพะงัน ซึ่งเดิมบริษัทได้เช่าส�านักงานเทศบาลต�าบล
เกาะพะงันเพ่ือใช้เป็นท่าเทียบเรือเอกชนของบริษัทบนเกาะพะงัน โดยใช้ท่าเทียบเรือ
เอนกประสงค์ใหม่ของเทศบาลต�าบลเกาะพะงนัเพือ่รบัส่งผูโ้ดยสารแทน พร้อมปรับปรงุท่า
เทยีบเรอืเดมิของบริษทับนเกาะพะงนัให้เป็นลานจอดรถของลกูค้า

2553 – จดัซ้ือเรือเฟอร์ร่ีจากบคุคลภายนอก 3 ล�า ประกอบด้วยเรอืราชา 7 เรอือาร์ 8 และเรอื
อาร์ 9 พร้อมได้รับบตัรส่งเสรมิการลงทนุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพส�าหรบัการให้บรกิาร ส่งผล
ให้บริษทัมกีองเรอืเฟอร์รีจ่�านวนรวม 14 ล�า 

– เดนิเรือเฟอร์ร่ีเส้นทางใหม่ ระหว่างเกาะสมยุและเกาะพะงนั เป็นการเฉพาะกจิ ซึง่ต่อมาได้
ยกเลกิการให้บรกิารดงักล่าวในช่วงปลายปี 2554 เนือ่งจากรายได้และต้นทนุการให้บรกิาร
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

– ลงทนุระบบการจ�าหน่ายบตัรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึง่สามารถ
บริหารจดัการตัว๋โดยสารได้อตัโนมติั ส่งผลให้การจัดเกบ็ข้อมลูของตัว๋โดยสารมีประสทิธภิาพ
มากขึน้ โดยระบบ TMS ได้ถกูน�ามาใช้อย่างสมบรูณ์ตัง้แต่เดอืนมถินุายน 2555 เป็นต้น
มา
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2554 – ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส�าหรบัการบรกิารเดนิเรอืเฟอร์รีแ่ละท่าเรอื
จากบริษทัยไูนเตด็ รีจสิตร้า ออฟ ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (URS) ภายใต้มาตรฐาน 
UKAS

– จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก ”บริษัทบริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จ�ากัด 
(มหาชน)” เป็น “บริษทัท่าเรือราชาเฟอร์รี ่จ�ากดั (มหาชน)”

– ท�าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิเปล่าของบรษิทั ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะวงันอก หมูท่ี ่3 ต�าบลตลิง่งาม 
อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีในราคา 75.50 ล้านบาท ให้กบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
เพือ่ปรับโครงสร้างให้บริษทัมเีฉพาะสินทรพัย์ทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิโดยตรง (ราคา
ซือ้ขายดงักล่าวเป็นราคาประเมนิทีจ่ดัท�าโดยบรษิทัสยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วสิ จ�ากัด 
ลงวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2553)  ทัง้นี ้บรษิทัได้รบัเงนิมดัจ�าเป็นจ�านวน 21 ล้านบาท ต่อมา
ได้รับช�าระเงนิส่วนทีเ่หลือทัง้จ�านวนและได้โอนทรพัย์สินดงักล่าวเรยีบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม 
2556

– ซือ้เครือ่งจกัรพร้อมทัง้อปุกรณ์ใช้ส�าหรบัการผลติน�า้มนัไบโอดีเซลและการผสมน�า้มนัระหว่าง
น�า้มนัดเีซลและน�า้มนัเตา จากบรษัิทพลงังานราชา จ�ากัด (เดิมช่ือบรษัิทราชาไบโอดเีซล 
จ�ากัด) และซ้ือยานพาหนะจากบรษิทัปาร์คโฮเตล็แอนด์รสีอร์ท จ�ากดั บรษิทัราชาเฟอร์รี่
พฒันา จ�ากัด และบรษิทัพลงังานราชา จ�ากดั ซึง่เป็นบรษัิททีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้เช่าทีดิ่นพร้อม
สิง่ปลูกสร้างจากบรษิทัราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากดั เพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้ของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
ทีใ่ช้ในการผลติน�า้มนัไบโอดเีซลและผสมน�า้มนัเชือ้เพลงิ 

– ก่อสร้างท่าเทยีบเรอืเพิม่เตมิทีท่่าเรอืสมยุสากลจ�านวน 2 ท่าเทยีบเรอื ท�าให้ท่าเรือสมยุสากล
ของบรษิทัมท่ีาเทยีบเรอื จ�านวน 4 ท่าเทยีบเรอื โดยได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็และเปิดใช้ด�าเนนิ
งานในปี 2556

– จดัซือ้และพฒันาระบบการวางแผนทรพัยากรทางธรุกจิขององค์กร (Enterprise Resource 
Planning: ERP) โดยระบบ ERP ได้ถกูน�ามาใช้อย่างสมบรูณ์ต้ังแต่เดอืนกนัยายน 2554 
เป็นต้นมา

2555 – เพิม่ทนุช�าระแล้วจาก 120 ล้านบาท เป็น 132 ล้านบาท เพือ่เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัส่วนการถือหุน้

– จ�าหน่ายเรอืเฟอร์ร่ี 1 ล�า ได้แก่ เรอืวงันอก ให้กบับคุคลภายนอก ในราคา 10 ล้านบาท 
เนือ่งจากเป็นเรอืเก่าทีไ่ด้ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้ว ส่งผลท�าให้บรษิทัมกีองเรอืคงเหลอืจ�านวน 
13 ล�า

2556 – ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2556 ได้มมีตอินมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีนบรษิทัจาก 132 
ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท แบ่งเป็นจ�านวนหุน้สามญั 170 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 
1 บาท โดยจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุจ�านวน 38 ล้านหุน้ เสนอขายให้กบัประชาชน ทัง้นี ้ทีป่ระชมุ
สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัในปี 2557 และปี 2558 ได้มมีตยินืยนัมตกิารเพิม่ทนุเพือ่ขายให้
กับประชาชนดงักล่าว

– เกดิอบุตัเิหตไุฟไหม้เรอืวงัเงนิในช่วงหยดุซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาเรอืประจ�าปี ท�าให้ตวัเรอื
เสยีหายอย่างมาก บรษิทัจงึได้ใช้สทิธใินกรมธรรม์ท่ีได้ท�าประกันไว้ โดยโอนกรรมสทิธิแ์ละ
ส่งมอบเรอืดงักล่าวให้กบับรษิทัประกนัภัย เพือ่ให้ได้รบัค่าสินไหมทดแทนประกนัภัย จ�านวน 
9 ล้านบาท  ซึง่ครอบคลุมมลูค่าคงเหลอืตามมลูค่าทางบญัชขีองเรอืล�าดงักล่าว และส่งผล
ให้บรษิทัมเีรอืเฟอร์ร่ีคงเหลอืทัง้สิน้ 12 ล�า



31

ปี เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

2557 – เปิดร้านจ�าหน่ายเคร่ืองดืม่แบบแฟรนไชส์ “กาแฟดอยช้าง” บรเิวณท่าเรอื

– ขยายพืน้ทีส่�านกังานของบรษิทัในกรงุเทพ โดยเช่าพ้ืนทีอ่าคาร ชัน้ 3 ของโรงแรมเวโรนิก้า
จากบริษทั เจ้าพระยาลอด์จ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั เพือ่ใช้เป็นส�านกังานส�าหรับ
การตดิต่อและรองรับลกูค้า

2558

                     

- เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ�านวน 38 ล้านหุน้ ราคาหุน้ละ 12 บาท  ในตลาดหลกัทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยเร่ิมซ้ือขายหลกัทรพัย์เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2558 ท�าให้บรษิทัมทุีน
จดทะเบยีนจากเดมิ 132 ล้านบาท เพิม่เป็นทนุจดทะเบยีนจ�านวน 170 ล้านบาท

- เปิดด�าเนินการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางระหว่างอ�าเภอเกาะสมุยและอ�าเภอเกาะพะงัน 
เมือ่วนัที ่1 ธันวาคม 2558

บมจ.ท่าเรอืราชาเฟอร์รี ่ก้าวสูค่วามส�าเรจ็ในฐานะสมาชิกใหม่ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัที ่12 พ.ย. 2558

RP ประชมุนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์  เมือ่วนัที ่6 ต.ค.  2558 ณ 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค                                             

บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี (RP) น�าเสนอรายละเอยีดการขายหลกั
ทรัพย์ต่อนกัลงทนุ เม่ือวนัที ่14 ต.ค. 2558 ณ จ.สรุาษฎร์ธานี         
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ย้ายทีท่ำาการ

สำานกังานใหญ่

จากอำาเภอเกาะสมยุ

มาอยูท่ีอ่ำาเภอดอนสกั

รวมธรุกจิเรอืเฟอร์รีแ่ละ
ธรุกจิท่าเรอืไว้ด้วยกนั 

 ยกเลกิการให้เช่าเรอื
เฟอร์รีข่องบรษิทัจำานวน 
6 ลำากบับรษิทัทีเ่กีย่วข้อง

จดัซือ้เรอืเฟอร์รี ่5 ลำา

รวมมเีรอื 11 ลำา

เพิม่ทนุจาก 

100 ล้านบาท 

เป็น 120 ล้าน
บาท

จดทะเบยีนเป็น

บริษทัมหาชนจำากดั

เพิม่ทนุจาก 120 ล้านบาท 

เป็น 160 ล้านบาท

ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน 

ISO 9001:2000 
2550 2551

2556

เกดิอบุตัเิหตุ
ไฟไหม้เรอืวงัเงนิ
ส่งผลให้บรษิทั
มเีรอืเฟอร์รี่

เหลอื 12 ลำา

เพิม่ทนุจดทะเบยีนบรษิทั

จาก 132 ล้านบาท 

เป็น 170 ล้านบาท

2557

เปิดร้านแฟรนไชส์ 
“กาแฟดอยช้าง” 

บรเิวณท่าเรอื

ขยายพืน้ทีส่ำานกังาน                 
ของบริษทัในกรงุเทพ      

โดยเช่าพืน้ทีอ่าคาร ชัน้ 3 
ของโรงแรมเวโรนก้ิา

พฒันาการทีส่�าคญัของบริษัทต้ังแต่ ปี 2550 

2558

เสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทนุ

จำานวน 38 ล้านหุน้ 
ราคาหุน้ละ 12 บาท
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สำานกังานใหญ่

จากอำาเภอเกาะสมยุ

มาอยูท่ีอ่ำาเภอดอนสกั
2552

ใช้ท่าเทยีบเรอืเอนกประสงค์
ใหม่ของเทศบาลตำาบล

เกาะพะงนั  

ปรับปรงุท่าเทยีบเรือเดมิของ
บริษทับนเกาะพะงนัให้เป็นลาน

จอดรถ

2553

ซือ้เรอืเฟอร์รี ่3 ลำา 
ได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทนุเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพสำาหรบัการให้

บรกิาร 
รวมบรษิทัมกีองเรอืเฟอร์รี่

14 ลำา 

ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน 

ISO 
9001:2008

จดทะเบยีน
เปลีย่นชือ่เป็น

 
“บริษัท ท่าเรอื
ราชาเฟอร์รี่ 

จ�ากดั (มหาชน)”

2554

ทำาสญัญาจะซือ้จะ
ขายทีด่นิเปล่าของ

บรษิทั  ในราคา 
75.50 ล้านบาท 

ซือ้เครือ่งจกัร
พร้อมทัง้อปุกรณ์

ใช้สำาหรบัการ
ผลตินำา้มนั        
ไบโอดเีซล

ก่อสร้างท่าเทยีบเรอื
เพิม่เตมิ 

บรษิทัมท่ีาเทยีบเรอืรวม  

4 ท่า 

พฒันาระบบ
ERP

ครบวงจร2555

เพิม่ทนุชำาระ
จาก 120 ล้านบาท 
เป็น 132 ล้านบาท

พฒันาการท่ีส�าคญัของบรษิทัตัง้แต่ ปี 2550 

เปิดดำาเนนิการเดนิเรอื
เฟอร์รีเ่ส้นทาง

ระหว่างอำาเภอเกาะสมยุ 
และ อำาเภอเกาะพะงนั 
  1 ธนัวาคม 2558

จำาหน่ายเรอืวงันอก
เนือ่งจากเป็นเรือเก่า
ทีต่ดัค่าเสือ่มสภาพ

ครบแล้ว
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โครงสร้างรายได้และลกัษณะของผลติภณัฑ์

1. แบ่งตามลกัษณะรายได้

ลักษณะรำยได้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

 
ล้ำน
บำท

ร้อยละ
ล้ำน
บำท

ร้อยละ
ล้ำน
บำท

ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ       

- แบบประจ�าทางตามเที่ยวเวลา 526.71 81.30% 566.43 83.74% 528.57 82.81%

- แบบประจ�าทางแบบเหมาล�า 42.41 6.55% 43.82 6.48% 44.04 6.90%

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินเรือ 569.13 87.84% 610.25 90.22% 572.61 89.71%

รายได้บริการอื่น* 0.28 0.04% 0.19 0.03% - -

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินเรือ
และรำยได้บริกำรอื่น

569.41 87.88% 610.44 90.24% 572.61 89.71%

รายได้จากการจ�าหน่ายอาหารและ
สินค้าสะดวกซื้อ

53.07 8.19% 54.81 8.10% 49.62 7.77%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้
บริกำร

622.47 96.08% 665.24 98.35% 622.23 97.49%

รายได้อื่น**  25.43 3.92% 11.19 1.65% 16.03 2.51%

รำยได้รวม 647.90 100.00% 676.43 100.00% 638.26 100.00%

หมำยเหต:ุ 

 *  รายได้บรกิารอืน่ คอื รายได้ทีบ่ริษทัได้คดิค่าธรรมเนยีมในการจดัหาผู้โดยสารให้กบัรถโดยสารซึง่เป็นบคุคล

ภายนอก แต่ปัจจบุนับรษิทัได้ยกเลกิบรกิารนีแ้ล้วในปี 2558

 ** รายได้อืน่ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บรกิารจองตัว๋เรอืโดยสารผ่านสายการบนิพนัธมติร รายได้ค่าโฆษณา

ป้ายทีท่่าเรอืและในเรอื ค่าโฆษณาในแผ่นพบัแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่ว (Guide Map) รายได้จากการจ�าหน่าย

ทรพัย์สนิและเศษซาก รายได้ค่าด�าเนนิการ รายได้ค่าเช่าแผงและตูเ้อทเีอม็ ดอกเบ้ียรบั และรายได้อืน่ๆ เป็นต้น
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2. แบ่งตามพืน้ทีใ่ห้บริการ

พื้นที่ให้บริกำร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

 
ล้ำน
บำท

ร้อยละ
ล้ำน
บำท

ร้อยละ
ล้ำน
บำท

ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ       

- อ�าเภอดอนสัก-อ�าเภอเกาะสมุย 389.78 60.16% 418.73 61.90% 369.80 57.94%

  - อ�าเภอดอนสัก-อ�าเภอเกาะพะงัน 179.35 27.68% 191.51 28.31% 201.84 31.62%

- อ�าเภอเกาะสมุย-อ�าเภอเกาะพะงัน* - - - - 0.97 0.15%

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินเรือ 569.13 87.84% 610.25 90.22% 572.61 89.71%

รายได้บริการอื่น** 0.28 0.04% 0.19 0.03% - -

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินเรือ
และรำยได้บริกำรอื่น 569.41 87.88% 610.44 90.24% 572.62 89.71%

รายได้จากการจ�าหน่ายอาหารและสินค้า
สะดวกซื้อ

53.07 8.19% 54.81 8.10% 49.62 7.77%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้
บริกำร

  
622.47 

96.08% 665.24 98.35% 622.23 97.49%

รายได้อื่น***  25.43 3.92% 11.19 1.65% 16.03 2.51%

รำยได้รวม 647.90 100.00% 676.43 100.00% 638.26 100.00%

หมำยเหต:ุ 

  ** รายได้บรกิารอืน่ คอื รายได้ทีบ่รษิทัได้คดิค่าธรรมเนยีมในการจดัหาผูโ้ดยสารให้กบัรถโดยสารซึง่เป็นบคุคล

ภายนอก แต่ปัจจบุนับรษิทัได้ยกเลกิบรกิารนีแ้ล้วในปี 2558

  *** รายได้อืน่ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บรกิารจองตัว๋เรอืโดยสารผ่านสายการบนิพันธมติร รายได้ค่า

โฆษณาป้ายทีท่่าเรือและในเรอื ค่าโฆษณาในแผ่นพบัแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่ว (Guide Map) รายได้จากการ

จ�าหน่ายทรพัย์สนิและเศษซาก รายได้ค่าด�าเนนิการ รายได้ค่าเช่าแผงและตูเ้อทเีอ็ม ดอกเบีย้รบั และรายได้อืน่ๆ 

เป็นต้น
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ลกัษณะผลติภัณฑ์และการให้บริการ

1. ธรุกิจการเดนิเรอืเฟอร์รีโ่ดยสารและขนส่ง 

 เส้นทางการเดนิเรือเฟอร์ร่ีของบริษทัมี 2 

เส้นทางหลัก คือ ระหว่างอ�าเภอดอนสัก-อ�าเภอ

เกาะสมยุ จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ีและระหว่างอ�าเภอ

ดอนสัก-อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ต่อมา เมือ่วันท่ี 13 พฤศจกิายน 2558 ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เปิดบริการเรือ

เฟอร์รีร่ะหว่างอ�าเภอเกาะสมยุและอ�าเภอเกาะพะงนั  

เพือ่รองรบัการให้บริการนกัท่องเทีย่วในช่วงไฮซีซัน่

เทศกาลครสิต์มาสต์และปีใหม่ จงึท�าให้การเดนิเรอื

เพ่ิมขึน้เป็น 3 เส้นทางโดยมกีองเรอืเฟอร์รีจ่�านวน 

12 ล�า เพือ่ให้บรกิารการเดินเรอืแบบประจ�าทางตาม

เท่ียวเวลาและแบบประจ�าทางแบบเหมาล�า กองเรอื

เฟอร์รีข่องบรษิทัสามารถบรรทกุผูโ้ดยสาร พร้อม

กับยานพาหนะประเภทต่างๆ และสินค้าทั่วไปใน

เวลาเดยีวกนัได้ ทัง้น้ี การให้บรกิารเดนิเรอืแบบ

ประจ�าทางตามเที่ยวเวลา (Scheduled Ferry 

Service)  จะให้บริการต้ังแต่เวลา 05.00 น. – 

20.30 น. โดย ณ วนัที ่1 มนีาคม 2559 บรษิทัมี

เทีย่วเรอืให้บรกิารจ�านวน 48 เทีย่วต่อวัน (รวม

เส้นทางสมยุ – พะงนั เพิม่เทีย่วเรอื 2 เทีย่วเฉพาะ

ในช่วงวนัที ่1 มนีาคม 2559 – 30 เมษายน 2559) 

ในขณะที่การให้บริการเดินเรือแบบเหมาล�า 

(Chartered Ferry Service) บรษิทัจะจดัเทีย่วเรอื

พเิศษส�าหรบัการโดยสารทีป่ระสงค์จะเดนิทางเป็น

หมูค่ณะหรอืการขนส่งสนิค้าทีม่ลีกัษณะพเิศษ เช่น 

แก๊ส น�า้มนั และวตัถอัุนตราย เป็นต้น 

ตำรำงเวลำกำรเดนิเรือระหว่ำงอ�ำเภอดอนสกั - อ�ำเภอเกำะสมยุ จงัหวดัสรุำษฏร์ธำนี

อ�ำเภอดอนสัก – ขำออก อ�ำเภอเกำะสมุย – ขำเข้ำ อ�ำเภอเกำะสมุย – ขำออก อ�ำเภอดอนสัก – ขำเข้ำ

5.00 น. 6.30 น. 5.00 น. 6.30 น.
6.00 น. 7.30 น. 6.00 น. 7.30 น.
7.00 น. 8.30 น. 7.00 น. 8.30 น.
8.00 น. 9.30 น. 8.00 น. 9.30 น.
9.00 น. 10.30 น. 9.00 น. 10.30 น.
10.00 น. 11.30 น. 10.00 น. 11.30 น.
11.00 น. 12.30 น. 11.00 น. 12.30 น.
12.00 น. 13.30 น. 12.00 น. 13.30 น.
13.00 น. 14.30 น. 13.00 น. 14.30 น.
14.00 น. 15.30 น. 14.00 น. 15.30 น.
15.00 น. 16.30 น. 15.00 น. 16.30 น.
16.00 น. 17.30 น. 16.00 น. 17.30 น.
17.00 น. 18.30 น. 17.00 น. 18.30 น.
18.00 น. 19.30 น. 18.00 น. 19.30 น.
19.00 น. 20.30 น. 19.00 น. 20.30 น.

* เส้นทางอ�าเภอเกาะสมยุ – อ�าเภอเกาะพะงนั เปิดให้บรกิารเมือ่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 เพือ่รองรบัเทศกาลท่องเทีย่วในช่วง

ปลายปี 2558 จนถงึต้นปี 2559
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เส้นทางเดินเรือระหว่างอ�าเภอดอนสัก-

อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน ีเป็นเส้นทาง

ให้บรกิารเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากระหว่างท่าเรอืดอนสัก

สากลต้ังอยูท่ีต่�าบลดอนสกัอ�าเภอดอนสกั จงัหวดั

สุราษฏร์ธานี และท่าเรือสมุยสากลต้ังอยู่ที่ต�าบล

ลปิะน้อย อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน ีทัง้นี้ 

เส้นทางดังกล่าวมรีะยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร 

และใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีซึง่

บรษัิทจัดให้มบีริการเดนิเรอืทกุวนั และให้บรกิาร

เดนิเรอืเฟอร์รีท่กุๆ 1 ชัว่โมงต่อเทีย่วเรอื ทัง้นี ้บรษิทั

เริ่มให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เท่ียวแรกจากอ�าเภอ

ดอนสกัจงัหวดัสรุาษฏร์ธาน ีตัง้แต่เวลา 05.00 น. 

จนถงึเทีย่วสดุท้ายเวลา 19.00 น. และเริม่เดนิเรือ

เฟอร์รีเ่ทีย่วแรกจากอ�าเภอเกาะสมยุจังหวดัสุราษฏร์

ธาน ีตัง้แต่เวลา 05.00 น. จนถงึเทีย่วสดุท้ายเวลา 

19.00 น. นอกจากนัน้ บรษิทัยงัสามารถจดัเทีย่ว

เรือเฟอร์ร่ีเสริมในกรณีที่มีลูกค้ามาใช้บริการ

มากกว่าปกต ิเช่น ช่วงวนัหยดุยาว หรอืช่วงฤดกูาล

ท่องเทีย่วเป็นต้น

ตำรำงเวลำกำรเดนิเรือระหว่ำงอ�ำเภอดอนสกั-อ�ำเภอเกำะพะงนั จงัหวดัสรุำษฏร์ธำนี

อ�ำเภอดอนสัก – ขำออก อ�ำเภอเกำะพะงัน – ขำเข้ำ อ�ำเภอเกำะพะงัน – ขำออก อ�ำเภอดอนสัก – ขำเข้ำ

- - 5.00 น. 7.30 น.
06.30 น. 9.00 น. 6.30 น. 9.00 น.
10.00 น. 12.30 น. 10.00 น. 12.30 น.
12.00 น. 14.30 น. - -
13.00 น. 15.30 น. 13.00 น. 15.30 น.
16.00 น. 18.30 น. 15.00 น. 17.30 น.
18.00 น. 20.30 น. 17.00 น. 19.30 น.

เส้นทางเดนิเรือระหว่างอ�าเภอดอนสกั-อ�าเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเส้นทางให้

บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากระหว่างท่าเรือดอนสัก

สากล ตัง้อยูท่ีต่�าบลดอนสกัอ�าเภอดอนสกั จงัหวดั

สุราษฏร์ธานี และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของ

เทศบาลต�าบลเกาะพะงนั ตัง้อยูท่ีต่�าบลเกาะพะงนั 

อ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

ปัจจบุนับรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิารเรอืเฟอร์รีเ่พยีง

รายเดยีวทีส่ามารถให้บรกิารคนโดยสารและบรรทกุ

ยานพาหนะไปยังอ�าเภอเกาะพะงันโดยช�าระค่า

ธรรมเนียม/ค่าภาระท่าเทียบเรือตามเทศบัญญัติ

เทศบาลต�าบลเกาะพะงัน เพ่ือใช้จอดและรับส่ง

ผู้โดยสารและขนส่งบนเกาะพะงนั เส้นทางดงักล่าว

มรีะยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร และใช้เวลาเดนิ

ทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ีซึง่บรษิทัจดัให้มี

บริการเดนิเรือทกุวนั และให้บรกิารเดนิเรอืเฟอร์ร่ีทัง้

ขาเข้าและขาออกจ�านวน 12 เทีย่วเรอืต่อวนั บริษทั

เริ่มให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เท่ียวแรกจากอ�าเภอ

ดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน ีตัง้แต่เวลา 06.30 น. 

จนถงึเทีย่วสดุท้ายเวลา 18.00 น. และเริม่เดนิเรือ

เฟอร์รีอ่อกเทีย่วแรกจากอ�าเภอเกาะพะงัน จงัหวดั

สรุาษฏร์ธาน ีตัง้แต่เวลา 05.00 น. จนถงึเทีย่ว

สดุท้ายเวลา 17.00 น. บรษิทัสามารถจดัเทีย่วเรือ

เฟอร์รีเ่สริมในกรณทีีม่ลีกูค้ามาใช้บรกิารมากกว่า

ปกต ิเช่น ช่วงวนัหยดุยาว หรอืช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว 

เป็นต้น
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ตำรำงเวลำกำรเดนิเรือระหว่ำงอ�ำเภอเกำะสมุย-อ�ำเภอเกำะพะงนั จงัหวดัสรุำษฏร์ธำนี

อ�ำเภอเกำะสมุย – ขำออก อ�ำเภอเกำะพะงัน – ขำเข้ำ อ�ำเภอเกำะพะงัน – ขำออก อ�ำเภอเกำะสมุย – ขำเข้ำ

- - 7.00 น. 8.30 น.
 9.00 น. 10.30 น. - -

- - 11.00 น.* 12.30 น.
 13.00 น.* 14.30 น. - -

15.00 น. 16.30 น.
17.00 น. 18.30 น.

หมำยเหต ุ: *เส้นทางเกาะสมยุ – เกาะพะงนั รอบ 13.00 น. และเส้นทางเกาะพะงนั – เกาะสมยุ รอบ 11.00 น. จะให้บรกิาร

เฉพาะวนัท่ี 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559        

   

เส้นทางเดนิเรอืระหว่างอ�าเภอเกาะสมยุ-อ�าเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นเส้นทางให้

บรกิารเรือเฟอร์รีข้่ามฟากระหว่างท่าเรอืสมยุสากล 

ตั้งอยู่ท่ีต�าบลลิปะน้อย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฏร์ธานี และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของ

เทศบาลต�าบลเกาะพะงนัตัง้อยูท่ีต่�าบลเกาะพะงัน 

อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เส้นทาง

ดงักล่าวมรีะยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงคร่ึง  บริษัทจัดให้มี

บรกิารเดินเรอืทุกวนั ทัง้นี ้บริษทัเร่ิมให้บริการเดนิ

เรือเฟอร ์ ร่ี เ ท่ียวแรกจากอ� า เภอเกาะสมุย 

จังหวัด สรุาษฏร์ธาน ีตัง้แต่เวลา09.00 น. จนถงึ

เท่ียวสดุท้ายเวลา 17.00 น. และเริม่เดนิเรอืเฟอร์รี่

เทีย่วแรกจากอ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

ตัง้แต่เวลา 07.00 น. จนถึงเทีย่วสดุท้ายเวลา 15.00 น. 

นอกจากน้ัน บรษิทัยงัสามารถจดัเทีย่วเรอืเฟอร์รี่

เสรมิในกรณีท่ีมลีกูค้ามาใช้บริการมากกว่าปกต ิเช่น 

ช่วงวันหยดุยาว หรือช่วงฤดกูาลท่องเทีย่วเป็นต้น           

กิจการท่าเรือทั้ง 3 แห่งของบริษัทที่ตั้งอยู่

อ�าเภอดอนสกัและอ�าเภอเกาะสมยุได้รบัใบอนญุาต

ให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลและหนังสือ

รบัรองการตรวจสภาพท่า (เดมิชือ่ “ใบอนญุาตให้ใช้

ท่าเทยีบเรอื”) ขนาดเกนิ 500 ตนักรอส (ยกเว้น

ท่าเทยีบเรอืที ่ 3 และ 4 บนอ�าเภอเกาะสมยุทีม่ี

หนงัสือรับรองการตรวจสภาพท่าเทยีบเรอืทีม่ขีนาด

ไม่เกนิ 500 ตนักรอส)จากกรมเจ้าท่า กระทรวง

คมนาคมส�าหรับใช้เป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้

โดยสารและขนส่ง โดยบรษิทัเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ์

บนทีด่นิและท่าเรอืทัง้2 แห่ง ต่อมา กรมเจ้าท่าได้

เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการทีม่ท่ีาทีม่ใีบอนญุาตใช้

ท่าเทยีบเรอืไม่เกนิ 500 ตนักรอส แต่มโีครงสร้าง

ทีร่องรบัเรอืเกนิกว่า 500 ตนักรอส สามารถยืน่

เปลีย่นวตัถปุระสงค์ได้ ดงันัน้ บรษิทัจึงได้ยืน่เปล่ียน

วตัถปุระสงค์หรอืประเภทการใช้ท่าเทยีบเรอืขนาด

ไม่เกนิ 500 ตนักรอสของท่าเทยีบเรอืที ่3 และ 4 

ของท่าเรือสมุยสากล ให้สามารถใช้ท่าเทียบเรือ

ขนาดเกนิกว่า 500 ตันกรอส ตามระเบียบกรมเจ้าท่า

ทีป่ระกาศไว้ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 โดยเมือ่

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตาม

ระเบยีบดงักล่าวของกรมเจ้าท่ามมีตเิหน็ควรอนญุาต

ให้เปลีย่นวตัถปุระสงค์หรอืประเภทการใช้ท่าเทยีบ

เรอืให้สามารถใช้ท่าเทยีบเรอืขนาดเกนิ 500 ตันกรอส

ได้ โดยบรษิทัต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและมาตรการ

ป้องการผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีอ่าจเกดิจากการใช้

ท่าเทยีบเรอืซึง่เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2558 บรษิทั
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ได้รบัใบอนุญาตเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของท่าเทยีบเรอืที ่3 และ 4 บนอ�าเภอเกาะสมยุเป็นท่าทีม่ขีนาดเกนิ 

500 ตนักรอสเรียบร้อยแล้ว) 1 ท�าให้ ณ ปัจจบุนั ท่าเทยีบเรอืของบรษิทัสามารถให้บรกิารแก่เรอืขนาดเกิน 

500 ตนักรอสได้ทัง้หมด 

จากการทีบ่รษิทัเป็นเจ้าของท่าเรอืเองและมจี�านวนท่าเทยีบเรอืหลายท่า ท�าให้การพฒันาและการปรบัปรงุ

การให้บรกิารมคีวามคล่องตวัและเป็นไปตามแผนงานทีไ่ด้รบัจากกระทรวงคมนาคม เช่น การจดัพืน้ทีจ่�าหน่าย

ตัว๋ การช่ังระวางรถบรรทกุ การจดัล�าดบัรถยนต์ทีจ่ะข้ึนลงเรอืเฟอร์รี ่การจดัการจราจรหน้าท่าเรอื การจอด

ล�าเลยีงเรอืท�าได้ง่ายขึน้ การรบัเรอืเข้าจอดเทยีบท่าเรอืและปล่อยเรอืออกจากท่าเรอื การขึน้ลงของผูโ้ดยสารมี

ความปลอดภัย การขนถ่ายสินค้าท�าได้ง่ายสะดวก เป็นต้น ท�าให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

·	 ท่าเรือดอนสักสากล

ที่ตั้ง : ·	แหลมกุลา ต�าบลดอนสัก อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ลักษณะ

:

·	 เป็นท่าเรือเฟอร์รี่เอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
·	 มีท่าเทียบเรือจ�านวน 3 ท่า โดยแต่ละท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็น

โครงสร้างเหล็กและทางลาด (Ramp) ที่เป็นระบบไฟฟ้าใช้พาด
กับเรือที่เข้าเทียบท่า เพื่อให้รถยนต์สามารถขึ้นลงเรือได้

สิ่งอ�านวยความสะดวก
:

·	 จุดจ�าหน่ายบัตรโดยสารจ�านวน 3 แห่ง
·	 อาคารผู้โดยสาร ภัตตาคาร ร้านสะดวกซื้อ
·	 ลานจอดรถส�าหรับจอดรอลงเรือ

1 ท่าเทยีบเรอืขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส หมายถึง ท่าเทยีบเรือทีส่ามารถรองรับการจอดเทยีบท่าของเรือทีม่นี�า้หนักของตวัเรือและน�า้หนักบรรทกุรวมกนัได้
เกนิ 500 ตนักรอสขึน้ไปได้อย่างปลอดภยั ในขณะท่ีท่าเทียบเรือขนาดไม่เกนิกว่า 500 ตนักรอส หมายถงึ ท่าเทยีบเรือทีส่ามารถรองรับการจอดเทยีบท่าของ
เรอืทีม่นี�า้หนกัของตัวเรอืและน�า้หนกับรรทุกรวมกนัได้ไม่เกิน 500 ตนักรอสได้อย่างปลอดภยั โดยประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดแวดล้อม 
ได้ก�าหนดให้ท่าเทียบเรอืท่ีรบัเรอืขนาดต้ังแต่ 500 ตันกรอส หรอืความยาวหน้าท่าตัง้แต่ 100 เมตร หรอืมพ้ืีนทีท่่าเทยีบเรอืรวม ตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตร 
ขึน้ไป ต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
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·	 ท่าเรอืสมุยสากล

ที่ตั้ง : ·	 ต�าบลลิปะน้อย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ลักษณะ : ·	 มท่ีาเทยีบเรอืจ�านวน 4 ท่า โดยมลีกัษณะเป็นสะพานคอนกรตี
ยืน่ออกไปในทะเลจนถึงท่าเทยีบเรอื ซึง่เป็นโครงสร้างเหลก็ และ
ทางลาด (Ramp) ทีเ่ป็นระบบไฟฟ้าใช้พาดกบัเรอืทีเ่ข้าเทยีบท่า 
เพือ่ให้รถยนต์สามารถขึน้ลงเรอืได้ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก : ·	 อาคารจ�าหน่ายบตัรโดยสารซึง่เป็นจดุจ�าหน่ายบตัรโดยสาร
·	 อาคารผูโ้ดยสาร ร้านอาหารร้านจ�าหน่ายหนงัสอื ร้านจ�าหน่าย

ของฝาก ร้านสะดวกซือ้
·	 ลานจอดรถส�าหรบัจอดรอลงเรอื

นอกจากนั้น บริษัทได ้ใช ้ท ่าเทียบเรือ

อเนกประสงค์ของเทศบาลต�าบลเกาะพะงนัตัง้อยู่ที่

ต�าบลเกาะพะงนั อ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์

ธาน ี เพ่ือใช้จอดและรบัส่งผูโ้ดยสารและขนส่งบน

เกาะพะงัน โดยช�าระค่าภาระท่าเทียบเรือตาม

จ�านวนครั้งท่ีใช้จอดเรือเฟอร์รี่เทียบท่า ปัจจุบัน 

บริษัทเป็นผู้ให้บริการเรือเฟอร์ร่ีเพียงรายเดียวที่

สามารถให้บรกิารบรรทกุผูโ้ดยสารและยานพาหนะ

ไปยงัอ�าเภอเกาะพะงนั

ส�าหรับการขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะ 

เรอืเฟอร์รีท่ีใ่ห้บรกิารทุกล�าของบรษัิทต้องได้รบัใบ

อนุญาตการใช้เรอืในล�าน�า้และทะเลระหว่างจงัหวดั

ตราดกบัจังหวัดนราธวิาส และข้ึนทะเบียนกบักรม

เจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึง่เรอืเฟอร์รีท่ัง้หมดจะ

ได้รบัการตรวจสภาพการใช้งานเป็นประจ�าในแต่ละ

ปีและตรวจแนวน�า้บรรทกุเป็นประจ�าทกุ 5 ปีเพือ่ใช้

ในการต่อใบอนญุาตใช้เรือโดยพนกังานตรวจเรอืจาก

กรมเจ้าท่า ตามข้อบงัคบัการตรวจเรอืของใบอนญุาต

ใช้เรือ ทีม่ข้ีอก�าหนดด้านความมัน่คงแขง็แรง และมี
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สภาพการใช้งานได้ตามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่องหรือมส่ีวนทีต้่องแก้ไขในเรอืเฟอร์ร่ี 

กรมเจ้าท่าจะแจ้งให้บรษิทัด�าเนนิการแก้ไขโดยทนัท ีซึง่ทีผ่่านมา บรษัิทได้ให้ความส�าคญัด้านความปลอดภยั

และสภาพความพร้อมใช้งานของเรือเฟอร์รี่อยู่ตลอดเวลา โดยมีการจัดแผนการซ่อมบ�ารุงรักษาตัวเรือ 

เครือ่งยนต์ เครือ่งมอื และอุปกรณ์ตามเกณฑ์ทีก่รมเจ้าท่าได้ก�าหนด นอกจากนัน้ บรษิทัยงัได้ก�าหนดมาตรการ

เชิงรกุเพ่ือป้องกันความเสียหายรุนแรง โดยก�าหนดให้เรอืเฟอร์รีท่กุล�าของบรษิทัต้องผ่านการซ่อมแซมและบ�ารุง

รกัษาตามมาตรฐานโดยอูเ่รอืทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ปัจจุบัน บรษัิทมกีองเรือเฟอร์รีท่ัง้หมดจ�านวน 12 ล�า 

ซ่ึงสามารถบรรทกุผูโ้ดยสารได้ประมาณ 220 – 400 คนต่อเทีย่วและยานพาหนะประมาณ 23 – 70 คนัต่อ

เท่ียว โดยมรีายละเอยีดของเรือเฟอร์ร่ีแต่ละล�าดงันี้

ชื่อเรือ
ปีที่
สร้ำง

อำยุ
เรือ 
(ปี)

ปีที่จด
ทะเบียน
เรือไทย

น�้ำหนัก*
(ตันกรอส)

ขนำด (เมตร)
(ยำว*กว้ำง*ลึก)

พนักงำน
ประจ�ำ
เรือ 

(คน)**

ปริมำณบรรทุก

ผู้
โดยสำร
(คน)

รถ 4 
ล้อ

(คัน)
เต็ม
ระวำง

1. ราชา 1 2521 37 2538 1,141.00 67.97*12.80*3.20 9 400 44

2. ราชา 2 2517 41 2539 1,044.92 71.20*13.30*4.10 11 350 52

3. ราชา 3 2512 46 2533 986.32 64.09*12.60*4.50 11 350 36

4. ราชา 4 2521 37 2543 324.00 42.00*9.00*2.87 9 220 23

5. ราชา 5 2525 33 2547 928.00 60.95*13.90*4.20 11 350 70

6. ราชา 6 2517 41 2539 1,009.50 71.20*13.30*4.70 11 400 52

7. ราชา 7 2531 27 2553 1,188.00 71.82*14.70*4.10 11 400 53

8. อาร์ 8 2534 24 2553 1,074.00 65.02*14.00*4.30 11 400 48

9. อาร์ 9 2532 26 2553 1,168.00 65.02*14.00*4.30 11 400 48

10. วังใน 2523 35 2524 794.63 56.00*11.00*4.00 9 300 38

11. วังทอง 2513 45 2531 638.98 45.51*12.15*3.70 9 300 30

12. วังแก้ว 2517 41 2534 990.95 71.20*13.30*4.70 11 400 52

ทีม่ำ : บรษิทั

หมำยเหต ุ:  

 * ตนักรอส หมายถงึ น�า้หนกัทัง้หมดท่ีสามารถบรรทุกได้ ซึง่ได้รวมน�า้หนกัตวัเรอืและน�า้หนกัผู้โดยสารและ

สิง่ของทีบ่รรทกุ

** เรอืเฟอร์รีแ่ต่ละล�าของบรษิทัจะมพีนกังานประจ�าเรอืตลอดเวลาทัง้ขณะเดินเรอืหรอืจอดเทยีบท่าเรอื เพือ่ทีจ่ะ

สามารถดแูลและจดัการปัญหาในกรณทีีเ่กดิอบุตัเิหตกุบัเรอืได้อย่างทนัท่วงท ีโดยพนกังานทกุต�าแหน่งบนเรอื 

(ยกเว้นต�าแหน่งกลาสเีรอื) จะต้องได้รบัใบประกาศนยีบตัรรบัรองความรูค้วามสามารถจากกรมเจ้าท่า
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 นอกจากนัน้ บรษิทัยงัให้ความส�าคัญความ

ปลอดภยัในการเดนิเรอื เพือ่ให้การออกเดนิทางจาก

ท่าเรอืต้นทางไปยงัท่าเรอืปลายทางตรงตามตาราง

เวลา และท�าให้เกดิความเช่ือถอืและมัน่ใจกบัผูโ้ดยสาร 

โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย 

ซึง่มหีน้าทีจั่ดเรยีงล�าดับรถยนต์ทีม่าใช้บริการจอด

รถยนต์ให้ตรงตามจุดทีก่�าหนดในระวางเรอื พร้อมทัง้

ตรวจการดบัเครือ่งยนต์และดึงเบรกมอืของรถยนต์

แต่ละคนั อัดลิม่รองล้อรถเพือ่ป้องกนัการลืน่ไหล 

และตรวจผูโ้ดยสารให้ออกจากรถยนต์ภายหลงัท่ีได้

จอดบนเรือแล้ว อกีทัง้ บริษทัยังจดัให้มเีสือ้ชชีูพครบ

ตามจ�านวนผูโ้ดยสารสงูสดุทีไ่ด้ระบไุว้ และแพแข็ง

ชชูพีเพือ่ช่วยเหลอืคนชราและเดก็ในกรณทีีต้่องมี

การสละเรอื บรษิทัได้จดัให้มกีารอบรมและซกัซ้อม

เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

ประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานผูเ้ชีย่วชาญภายนอก

หรอืกองทพัเรอืเป็นประจ�าทกุปี และบรษิทัยงัได้จดั

ท�าประกันภัยส�าหรับเรือทุกล�า(เฉพาะกรณีที่เรือ

เฟอร์รี่เกิดความเสียหายทั้งหมด) ซึ่งครอบคลุม

มลูค่าทางบญัชขีองเรอืเฟอร์รีแ่ต่ละล�าอย่างครบถ้วน 

และยงัได้จดัท�าประกันภยัอบุติัเหตแุละประกนัชวีติ

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเรือ

ทุกล�าตามจ�านวนผู้โดยสารสูงสุดที่เรือแต่ละล�า

สามารถบรรจผุูโ้ดยสารได้ ซึง่ตรงตามข้อก�าหนดทาง 

กฏหมาย 

               

2. ธรุกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซ้ือ

บรษัิทมนีโยบายในการให้บรกิารกับลกูค้าของบรษิทัแบบครบวงจร จงึได้ด�าเนนิธรุกจิร้านอาหารร้าน

กาแฟ และร้านสะดวกซือ้เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กบัผูโ้ดยสารทีม่าใช้บรกิาร หรอือยูร่ะหว่างรอควิใช้บรกิาร

โดยสารและขนส่งร้านอาหารมขีนาดพืน้ทีก่ว้างขวางเพยีงพอต่อการรองรบัลกูค้า และมอีาหารจ�าหน่ายทัง้แบบ

ปรงุเสรจ็หรอืเป็นแบบอาหารตามสัง่ทัง้อาหารไทยและอาหารนานาชาต ิซึง่เปิดให้บรกิารตัง้แต่เวลาประมาณ 

06.00 น. – 18.30 น. อกีทัง้ยงัมร้ีานจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมซึง่ด�าเนินการแบบแฟรนไชส์ภายใต้ช่ือ “กาแฟดอยช้าง” 

ตัง้อยูท่่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรอืสมุยสากล ส�าหรบัธรุกจิร้านสะดวกซือ้ของบรษัิทประกอบด้วยร้านสะดวก

ซือ้ประเภทแฟรนไชส์ภายใต้ซือ่ “Fresh Mart” เพ่ือจ�าหน่ายสินค้าประเภทขนม อาหารแห้ง บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู 

น�า้ดืม่ประเภทต่างๆ เป็นต้น ตัง้อยูบ่รเิวณท่าเรอืดอนสกัสากล ท่าเรอืสมยุสากล และร้านสะดวกซือ้บนเรอื 

นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมรีายได้จากการรบัเป็นตวัแทนฝากขาย เช่น หนังสอืหรอืนติยสาร เป็นต้น
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3. ธรุกจิอืน่ๆ  

นอกเหนือจากธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งและการด�าเนินธุรกิจ ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซ้ือแล้ว บริษทัยงัมกีารด�าเนนิธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืเอือ้ประโยชน์ต่อธรุกจิหลกั

ของบรษิทั ได้แก่ ค่าโฆษณาบนแผ่นพบัทีแ่สดงแผนทีท่่องเทีย่วบนเกาะสมยุและเกาะพะงนั (Guide Map) ซึง่

ลกูค้าทีล่งโฆษณากับบริษทัมีหลายประเภท เช่น ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ ธรุกจิยาสามัญประจ�าบ้านท่ี

พกพาส�าหรับการเดินทาง  ธุรกิจโรงแรม ธรุกจิจดัการท่องเทีย่ว เป็นต้น ค่าโฆษณาส�าหรบัการติดตัง้ป้าย

สนิค้าตามบริเวณท่าเรอื บรเิวณภายในเรอื  หรอืจดุจ�าหน่ายตัว๋โดยสาร เป็นต้น โดยลกูค้าเหล่านีจ้ะท�าสญัญา

กบับรษิทัเป็นรายปี นอกจากนี ้บริษทัยงัมรีายได้จากการให้เช่าพืน้ที ่ ได้แก่ การให้เช่าแผงบรเิวณท่าเรือเพ่ือ

ขายสนิค้าพืน้เมอืงหรอืสนิค้าท้องถิน่ การให้เช่าพืน้ทีเ่พือ่ติดต้ังตู้เอทเีอม็ของธนาคารบรเิวณท่าเรอืดอนสักสากล

และท่าเรอืสมยุสากล เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารซไีอเอม็บีไทย และการให้เช่าพืน้ทีแ่ก่บรษัิททีเ่กีย่วข้อง

เพ่ือใช้เป็นจดุให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น 
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สทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการส่งเสริมการลงทนุ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ท่ีได้รับการ        

ส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญัตส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 ในประเภทกจิการขนส่งมวลชนและสินค้า

ขนาดใหญ่ ซ่ึงสามารถสรปุรายละเอยีดได้ดงัต่อไปนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัร

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา

อนมุตัิ

2. ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบั

ก�าไรสทุธริวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงนิลงทนุ

ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน เป็นระยะเวลา 8 

ปี นบัแต่วันท่ีเริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ 

และในกรณีท่ีกจิการมผีลขาดทนุทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง

เวลาได้รับยกเว้นภาษกิีจการสามารถน�าผลขาดทนุ

ประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัจากก�าไร

สุทธท่ีิเกดิขึน้ภายหลังระยะเวลาทีไ่ด้รับยกเว้นภาษี

เงนิได้นิติบคุคลมีก�าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นับแต่วนั

ทีพ้่นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก�าไรสทุธิ

ของปีใดปีหนึง่หรอืหลายปีกไ็ด้

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจาก

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค�านวณเพ่ือเสีย

ภาษีเงนิได้ตลอดระยะเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้

นติบิคุคลดงักล่าวข้างต้น

4. ได้รบัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่าง

ฝีมอืหรือผูช้�านาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตาม

จ�านวนและก�าหนดระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการ

พจิารณาเหน็สมควร

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ ชื่อเรือ
วันที่เริ่มต้นสิทธิประโยชน์ กำรยกเว้น

ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับกำร

ยกเว้น

BOI เลขที่ 1190(2)/2553 เรือราชา 7 9 เม.ย. 2553 มูลค่าไม่เกิน 74 ล้านบาท

BOI เลขที่ 1188(2)/2553 เรืออาร์ 8 5 พ.ค. 2553 มูลค่าไม่เกิน 63 ล้านบาท

BOI เลขที่ 1189(2)/2553 เรืออาร์ 9 5 ธ.ค. 2553 มูลค่าไม่เกิน 72 ล้านบาท
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การตลาดและการแข่งขนั

1.  กลยทุธ์ทางการตลาด
การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัทีผ่่านมา ได้สร้างความเชือ่มัน่และความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าทัง้ทางด้าน

คณุภาพของการให้บรกิารทีร่วดเรว็ตรงเวลาและปลอดภยั ด้วยราคาทีเ่ป็นธรรม จงึท�าให้บรษิทัได้รบัความไว้

วางใจจากลูกค้าเสมอมา โดยบริษทัมกีลยทุธ์ในการแข่งขนัดงัต่อไปนี ้:-

 1. กลยทุธ์ด้ำนผลติภณัฑ์และบรกิำร 

(Products & Services)

ด้วยประสบการณ์การให้บรกิารเรอืเฟอร์รีข้่าม

ฟากมานานกว่า 30 ปี การเดนิทางไปยงัเกาะสมยุ

และเกาะพะงนัยังคงเป็นภาพลกัษณ์ธรุกจิของบรษัิท

ที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ รวมทัง้ประชาชนท้องถ่ินและผูป้ระกอบ

การขนส่งสนิค้าต่างๆ ทัง้ในด้านความหลากหลาย

ของการให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้

บรกิาร การตรงต่อเวลา และความปลอดภยั 

ปัจจุบนั บริษทัได้เปิดให้บรกิารเรอืเฟอร์ร่ีข้าม

ฟากระหว่างอ�าเภอดอนสกั-อ�าเภอเกาะสมยุ จังหวัด

สุราษฏร์ธานี อ�าเภอดอนสัก-อ�าเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี อ�าเภอเกาะสมุย-อ�าเภอ

เกาะพะงัน จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี (เฉพาะเส้นทาง

อ�าเภอเกาะสมยุ-อ�าเภอเกาะพะงนั เริม่ให้บรกิารเมือ่

วันท่ี 1 ธันวาคม 2558) ด้วยกองเรอืเฟอร์รีจ่�านวน 

12 ล�า ซ่ึงท�าให้บริษทัสามารถให้บรกิารได้เทีย่งตรง 

มบีรกิารหลายรปูแบบ มจี�านวนเทีย่วของการออก

เรือมากกว่าคู่แข่งที่เป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

อกีทัง้ บรษิทัยงัเป็นเจ้าของท่าเรอืดอนสกัสากลและ

ท่าเรอืสมยุสากล ท�าให้บรษิทัสามารถบรหิารจดัการ

การเดนิเรอืทัง้แบบประจ�าทางตามเท่ียวเวลา และ

แบบประจ�าทางแบบเช่าเหมาล�าได้ตามปริมาณ

ความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้สะดวก

มากยิง่ขึน้ ส่งผลให้บรกิารของบรษิทัมปีระสิทธิภาพ 

ด้วยเหตนุี ้บรษิทัจงึได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 

9001: 2000 ส�าหรบัการบรกิารเดนิเรอืเฟอร์ร่ีและ

ท่าเรอืจากบริษัท ยไูนเต็ด รจิีสตร้า ออฟ ซสิเทม็ส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน 

UKAS ในปี 2549 และยงัได้รบั ISO 9001:2008 

ส�าหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รี่และท่าเรือจาก 

URS ภายใต้มาตรฐาน UKAS ตั้งแต่ปี 2551    

เป็นต้นมา

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญั

ของเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรบัการด�าเนินธรุกจิ

ให้บรกิารเรือเฟอร์ร่ี โดยได้ลงทนุจัดซือ้ระบบ IT ซึง่

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อ การเดินเรือ 

การขาย การบัญช ีการเงนิ และการบรหิารบคุคล 

เข้าด้วยกนัเป็นระบบทีสั่มพนัธ์กนัและสามารถเชือ่มโยง

กนัได้อย่างทนัท(ีreal time) ท�าให้บรษิทัสามารถ

รบัรู้สถานการณ์และแก้ไขปัญหาของงานต่างๆ ได้

อย่างรวดเรว็และถูกต้อง เพือ่การบรหิารจดัการงาน

ของบรษิทัให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ บรษิทั

ยังได้ลงทุนซื้อระบบการจัดจ�าหน่ายบัตรโดยสาร 

(Ticket Management System: TMS) ซึง่เป็นระบบ

ทีร่องรบัผูป้ระกอบการเรอืเฟอร์รีโ่ดยเฉพาะ เพ่ือ

ครอบคลมุระบบการจ�าหน่ายบตัรโดยสารทัง้หมด

ทกุช่องทางการจดัจ�าหน่าย ซึง่ได้แก่ จดุขายของ

บรษิทั การจดัจ�าหน่ายผ่านตวัแทนจ�าหน่ายประเภท

ต่างๆ และการจดัจ�าหน่ายผ่านเวบ็ไซต์ รวมทัง้มี

ระบบรายงานข้อมลูทีส่ามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้

ในหลายรปูแบบ
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บรษิทัมนีโยบายในการอ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า โดยผูใ้ช้บรกิารสามารถช�าระค่าเดนิทางทัง้

ค่าตัว๋โดยสารเรอื พร้อมทัง้ค่าโดยสารรถยนต์ส�าหรบัการเดนิทางไป-กลบัระหว่างท่าเรอืดอนสักสากลหรอื

ท่าเรอืสมยุสากล ไปยงัจดุหมายปลายทางต่างๆ เช่น สนามบนิสรุาษฎร์ธานแีละนครศรธีรรมราช สถานรีถไฟ 

สถานขีนส่ง ตวัเมอืงของจงัหวดัสุราษฎร์ธานแีละนครศรธีรรมราช เป็นต้น 

2. กลยทุธ์ด้ำนรำคำ (Price)

เนื่องจากการให้บริการขนส่งทางน�้าเป็น

ธรุกจิให้บรกิารสาธารณชนตามพระราชบญัญตักิาร

เดินเรอืในน่านน�า้ไทย พ.ศ. 2456 ดงันัน้ การทีจ่ะ

ปรบัค่าโดยสารทกุครัง้ต้องได้รบัพจิารณาและอนมุตัิ

จากคณะกรรมการซึง่กรมเจ้าท่า (เดมิชือ่ “กรมการ

ขนส่งทางน�า้และพาณยิชนาว”ี) แต่งตัง้ขึน้โดยความ

เหน็ชอบจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมซึง่ได้

รวมผูว่้าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีและเจ้าของเรือ

โดยสารเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับเรอืโดยสารประจ�าทาง

จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ี โดยพิจารณาจากต้นทนุราคา

น�้ามันซึ่งเป็นต้นทุนหลักส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ

เดินเรอื 

นอกจากนัน้ ค่าโดยสารเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟาก

จะคดิค่าบรกิารแตกต่างกันไปตามระยะทางการให้

บรกิาร ประเภทบุคคล และประเภทยานพาหนะหรอื

รวมน�า้หนกับรรทกุ

ปัจจุบัน บรษัิทได้ก�าหนดอัตราค่าโดยสาร

ส�าหรบัเส้นทางอ�าเภอดอนสกั – อ�าเภอเกาะสมุย 

โดยอ้างอิงจากท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรือ่ง การเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรอืประจ�าทางเส้น

ทางอ�าเภอดอนสัก – อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2551 ซึง่มผีล

ใช้บังคับกับผู้ประกอบการให้บริการเรือเฟอร์รี่ใน

จงัหวดัสุราษฎร์ธานทีกุราย โดยแบ่งช่วงราคาน�า้มนั

ดเีซลเป็น 6 ช่วง ราคาตัง้แต่ 14 บาทต่อลติร จนถงึ 

32.99 บาทต่อลิตร อัตราค่าโดยสารเรือมีการ

เปลีย่นแปลงแบบขัน้บันไดทีอ้่างอิงตามราคาน�า้มนั

ดเีซล ณ ช่วงใดช่วงหนึง่ของราคาขายหน้าสถานี

บรกิารน�า้มนั อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ซึง่สามารถแสดงได้ดงันี้
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ตำรำงแสดงกำรเปลีย่นแปลงค่ำโดยสำรเรอืประจ�ำทำงเส้นทำงอ�ำเภอดอนสกั–อ�ำเภอเกำะสมยุ 
หน่วย: บาท

ล�ำดับ รำยกำร1/

รำคำน�้ำมัน (บำท/ลิตร) 2/

14.00 
– 

17.99

18.00 
– 19.99

20.00 
– 23.99

24.00 
– 26.99

27.00 
– 29.99

30.00 
– 

32.99
1 คนโดยสาร 100 110 120 130 140 150

2 ภิกษุสามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ 50 55 60 65 70 75

3 เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 50 55 60 65 70 75

4 รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 150 160 170 180 190 200

5 รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 190 200 220 230 240 250

6 รถจักรยานยนต์และตู้พ่วง 210 220 230 240 250 260

7 รถ 3 ล้อรถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้        
รถปิคอัพ

360 370 400 420 450 470

8 รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 650 700 750 800 850 900

9 รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก 650 700 750 800 850 900

10 รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 700 750 800 900 1,000 1,100

11 รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่มีความยาวไม่เกิน 6 ม. 700 750 800 900 1,000 1,100

12 รถบรรทุก 6 ล้อเล็กยาว 7 - 8 ม. 750 800 900 1,000 1,100 1,200

13 รถบรรทุก 6 ล้อเล็กมีความยาว 8 ม. ขึ้นไป 850 900 1,000 1,100 1,200 1,300

14 รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ยาว 6 - 8 ม. 
รถตัก รถไถนา

850 900 1,000 1,100 1,200 1,300

15 รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ยาวเกิน 8 ม. 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900

16 รถบรรทุก 10ล้อ 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900

17 รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกยาวเกิน 1 ม. 1,600 1,700 1,800 2,000 2,200 2,400

18 รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 1,800 1,900 2,000 2,200 2,400 2,600

19 รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 2,300 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200

20 รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 2,800 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700

21 รถเทรลเลอร์บรรทุกน�้าหนักไม่เกิน 30 ตัน 3,000 3,100 3,400 3,700 4,000 4,300

22 รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกแทรกเตอร์ 3,200 3,300 3,500 3,800 4,100 4,400

23 รถยนต์ลากเลื่อน คิดราคา 2 เท่า และตามความยาวที่ลาก

หมำยเหต:ุ 

 1/  ค่าระวางบรรทกุชนดิต่างๆ ได้รวมคนขบั หรอืขี ่จ�านวน 1 คน

 2/ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ราคาขายปลกีน�า้มนัดเีซลทีป่ระกาศโดยบมจ.ปตท. ณ อ�าเภอดอนสกั จงัหวดั

สรุาษฎร์ธาน ีเท่ากบั 20.99 บาทต่อลติรดงันัน้ อตัราค่าบรกิารจะอยูใ่นช่วงราคาน�า้มนัระหว่าง 20.00 – 23.99 

บาทต่อลติร
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นอกจากนัน้ บริษัทได้ก�าหนดอัตราค่าโดยสารส�าหรบัเส้นทางอ�าเภอดอนสัก – อ�าเภอเกาะพะงนั โดย

อ้างองิจากท้ายประกาศจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี เร่ือง การเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรอืประจ�าทางเส้นทางอ�าเภอ

ดอนสกั – อ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีลงวนัที ่4 พฤศจกิายน 2551 ซึง่มผีลใช้บงัคับกบัผูป้ระกอบ

การให้บรกิารเรอืเฟอร์ร่ีในจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีทกุราย โดยแบ่ง  ช่วงราคาน�า้มนัดเีซลเป็น 3 ช่วงราคา ตัง้แต่ 

20 บาทต่อลติร จนถึง 45 บาทต่อลิตร โดยอตัราค่าโดยสารเรอืแบบขัน้บนัไดทีอ้่างองิตามราคาน�า้มนัดเีซล 

ณ ช่วงใดช่วงหนึง่ของราคาขายหน้าสถานบีริการน�า้มนั อ�าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน ีซึง่สามารถแสดง

ได้ดังนี้ 

ตำรำงแสดงกำรเปลีย่นแปลงค่ำโดยสำรเรือประจ�ำทำงเส้นทำงอ�ำเภอดอนสกั–อ�ำเภอเกำะพะงนั

หน่วย: บาท

ล�ำดับ รำยกำร1/
รำคำน�้ำมัน (บำท/ลิตร) 2/

20.00 – 30.00 30.00 – 40.00 ไม่เกิน 45.00

1 ผู้ใหญ่ 210 220 280

2 เด็ก 110 110 140

3 รถจักรยานยนต์ 260 280 370

4 รถจักรยานยนต์ใหญ่, พ่วงข้าง 360 460 570

5 รถยนต์, รถจิ๊ป, รถปิคอัพ 550 620 800

6 รถตู้, รถ 2 แถว 550 620 800

7 รถทัศนาจรขนาดกลาง 1,100 1,250 1,650

8 รถทัศนาจรขนาดใหญ่ 1,300 1,450 1,900

9 รถ 4 ล้อใหญ่, 6 ล้อเล็ก 1,100 1,250 1,650

10 รถ 4 ล้อใหญ่ยาว, 6 ล้อเล็กยาว 1,300 1,450 1,900

11 รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ 1,300 1,450 1,900

12 รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ยาว 1,600 1,750 2,300

13 รถบรรทุก 10 ล้อ 2,220 2,420 3,200

14 รถบรรทุก 10 ล้อยาว 2,800 3,000 4,000

15 รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกแทรกเตอร์ 5,500 5,700 7,550

16 รถบรรทุกน�้ามันเชื้อเพลิง คิดราคาแยกตามประเภทรถ

17 รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผง-ผสมปูน จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�า

18 รถไถนา จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�า

19 รถตัก จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�า

20 รถเทรลเลอร์ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 6,000 6,400 8,500

21 รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 4,500 4,900 6,500

22 รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 5,500 5,900 7,800

23 รถไถนา 1,600 1,800 2,400

24 รถตัก 1,600 1,800 2,400

25 รถบด-เกรดเตอร์, รถแบคโฮ 4,500 4,900 6,500

26 รถยนต์ลากล้อเลื่อนรวมคนขับ 1 คน คิด 2 เท่าของรถหัวลาก

หมำยเหต:ุ  

  1/  ค่าระวางบรรทกุชนดิต่างๆ ได้รวมคนขบั หรอืขี ่จ�านวน 1 คน

  2/ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ราคาขายปลกีน�า้มนัดเีซลท่ีประกาศโดยบมจ.ปตท. ณ อ�าเภอดอนสกั จงัหวัด
สรุาษฎร์ธาน ี เท่ากบั 20.99 บาทต่อลติรดงันัน้ อตัราค่าบรกิารจะอยูใ่นช่วงราคาน�า้มนัระหว่าง 20.00 – 
30.00บาทต่อลติร

ท้ังนี ้บรษิทัจะจ�าหน่ายบตัรโดยสารตามราคาทีไ่ด้ประกาศไว้ข้างต้น ให้กบัลกูค้าทีม่าซือ้บตัรโดยสาร
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หน้าท่าเรอืของบริษทั งานออกบธู หรือช่องทางจ�า

หน่ายอืน่ๆ ทีบ่ริษทัได้เปิดให้บรกิาร แต่ส�าหรับลกูค้า

ท่ีประสงค์จะซือ้บตัรโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทาง 

Call Booking หรือ E-Ticket หรือหน้าท่าเรอืจะได้

รับสิทธิจองคิวส�าหรับบัตรโดยสารประเภทยาน

พาหนะ 4 ล้อ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีช่องทางการ

จ�าหน่ายบตัรโดยสารผ่านตัวแทนจ�าหน่าย ซึง่บรษัิท

จะให้ส่วนลดจ�านวนหนึง่จากราคาปกติแก่ตวัแทน

จ�าหน่าย โดยไม่จ�ากดัจ�านวนขัน้ต�า่ในการสัง่ซือ้ และ

จะมีการพิจารณาให้เครดิตการค้าแก่ตัวแทน

จ�าหน่ายเพิม่ข้ึนเพือ่เป็นการส่งเสรมิช่องทางการจัด

จ�าหน่ายให้มคีวามหลากหลายมากขึน้และสามารถ

แข่งขนัได้ อีกทัง้ บรษัิทยงัมนีโยบายช่วยแบ่งเบา

ภาระในการเดินทางของประชาชนท้องถ่ิน โดยให้

ส่วนลดกบัผูท้ีส่มคัรบตัรสมาชิกกบับรษิทั ซึง่ก�าหนด

ระยะเวลาบตัรสมาชกิเป็นเวลา 1 ปี 

นอกจากน้ัน การให้บริการเดินเรือแบบ

ประจ�าทางแบบเหมาล�า บริษทัจะคดิราคาเหมาล�า

ทัง้ขาไปและขากลับ ส�าหรบัลูกค้าทีต้่องการเช่าเหมา

ล�าเรอืไปยงัเกาะสมยุ หรอืเกาะพะงนั โดยราคาเช่า

เหมาล�าเรอืจะข้ึนอยูก่บัจ�านวนรถบรรทกุทีข่ึน้บนเรือ

เฟอร์รี ่ซึง่มีตัง้แต่ 9 – 21 คันต่อเรือเฟอร์รี ่1 ล�า
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ตำรำงค่ำโดยสำรเรือเส้นทำงอ�ำเภอเกำะสมุย–อ�ำเภอเกำะพะงนั

หน่วย: บาท

ล�ำดับ รำยกำร1/
เริ่มวันที่ 1 ธันวำคม 2558

รำคำบุคคลทั่วไป
1 ค่าโดยสารคนละ

- ภิกษุ สามเณร นักศึกษาในเครื่องแบบ
- เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม.

150
75
75

2 รถจักรยาน / รถจักรยานยนต์ธรรมดารวมคนขี่
- รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ รถเข็น 2-3 ล้อ และ        
รถตู้พ่วง รวมคนขี่

200
250

3 รถยนต์ 4 ล้อ รวมคนขับ 1 คน
- รถ 3 ล้อ รวมคนขับ 1 คน

470
470

4 รถสองแถว รถตู้ รวมคนขับ 1 คน 470

5 รถทัศนาจรขนาดกลางรวมคนขับ 1 คน และพนักงาน     
2 คน   

900

6 รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่รวมคนขับ 1 คน 
และพนักงาน 2 คน

1,100

7 รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ และ 6 ล้อเล็ก รวมคนขับ 1 คน 
ผู้ช่วย 1 คน (ไม่เกิน 6.5 เมตร)

- บรรทุกสิ่งของซึ่งมีความยาวเลยแนวท้ายรถออกไป
เกิน 1 เมตร

900

1,100

8 รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่รวมคนขับ 1 คน ผู้ช่วย 1 คน (ไม่
เกิน 7.5 เมตร)

- บรรทุกสิ่งของซึ่งมีความยาวเลยแนวท้ายรถออกไป
เกิน 1 เมตร

1,200

1,300

9 รถบรรทุก 10 ล้อรวมคนขับ 1 คน และผู้ช่วย 1 คน     
(ไม่เกิน 8.5 เมตร)

- บรรทุกสิ่งของซึ่งมีความยาวเลยแนวท้ายออกไปเกิน   
1 เมตร

- บรรทุกรถแทรกเตอร์ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
- บรรทุกรถจักรกลหนักทุกประเภท

1,900

2,400

4,400
คิดราคาแยกตามประเภทรถ

10 รถบรรทุกน�้ามันเชื้อเพลิง 10 ล้อ รวมคนขับ 1 คนและ    
ผู้ช่วย 1 คน

จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�า

11 รถบรรทุกแก๊ส 4 ล้อ รวมคนขับและผู้ช่วย 1 คน จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�า

12 รถบรรทุกแก๊ส 6 ล้อ รวมคนขับและผู้ช่วย 1 คน จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�า

13 รถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รวมคนขับ 1 คน 
และผู้ช่วย 1 คน

4,300

14 รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตันรวมคนขับ 1 คนและผู้ช่วย    
1 คน

- ยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป รวมคนขับและผู้ช่วย 1 คน

3,200
3,700

15 รถไถนารวมคนขับ 1 คน 1,300

16 รถตักรวมคนขับ 1 คน 1,300

17 รถบด รถเกรตเตอร์ รถแบคโฮ รวมคนขับ 1 คน 2,600

18 รถยนต์ ลากล้อเลื่อน รวมคนขับ 1 คน คิด 2 เท่าของหัวลาก



51

 ทัง้นีค่้าโดยสารระหว่างอ�าเภอเกาะสมยุ – อ�าเภอเกาะพะงนั กฏหมายไม่ได้ก�าหนดไว้ บรษิทัได้ตัง้

ราคาโดยใช้หลกัการใกล้เคยีงกบัค่าโดยสารในเส้นทาง 2 เส้นทางหลกัทีบ่รษัิทได้ให้บรกิารอยูเ่ดมิ เน่ืองจาก

เส้นทางระหว่างอ�าเภอเกาะสมยุ – อ�าเภอเกาะพะงนั นัน้ บรษิทัได้เปิดให้บรกิารเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว เม่ือ 

1 ธนัวาคม 2558 ในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวปลายปีต่อเนือ่งจนถงึต้นปี 2559

 3.  กลยทุธ์ด้ำนกำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย (Place)

บริษทัมช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายบตัรโดยสารเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าทีม่าใช้บรกิารได้อย่าง

ท่ัวถงึ โดยม ี2 ช่องทางการจดัจ�าหน่ายหลกั ได้แก่ 

  ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยทีเ่ป็นของบรษิทัเอง 

มดัีงต่อไปน้ี

 - การจ�าหน่ายบตัรโดยสารโดยตรงให้กบั

ลกูค้าบรเิวณท่าเรอืซึง่เปิดให้บรกิารทีท่่าเรอืทัง้ 3 

แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดอนสกัสากล ท่าเรอืสมยุสากล 

และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเทศบาลต�าบล

เกาะพะงนั ซึง่จ�าหน่ายตัว๋โดยสารและรบัช�าระเป็น

เงินสดหรือบัตรเครดิตตามจ�านวนผู้โดยสารและ

ประเภทรถยนต์ทีล่กูค้าต้องการ ณ อตัราราคาที่

ประกาศหน้าท่าเรือ โดยลูกค้าสามารถซ้ือตัว๋โดยสาร

แบบรายวันซึง่ใช้ได้ 1 เทีย่วภายใน 1 วนั หรอืตัว๋

ไป-กลบัซ่ึงมอีายตุัว๋เป็นเวลา 45 วนั และสามารถ

ระบุเที่ยวเวลาที่เดินทางไปกลับได้ตามตารางเรือ     

ที่ว่าง ณ เวลา ที่จุดจ�าหน่ายดังกล่าว พร้อมทั้ง

สามารถจองคิวรถลงเรอืล่วงหน้าได้ ทัง้นี ้ลกูค้าทีใ่ช้

ช่องทางการจ�าหน่าย ณ จุดท่าเรือส่วนใหญ่เป็น

ลกูค้าท่ีเดินทางท่องเทีย่วด้วยตนเอง นกัท่องเทีย่วที่

โดยสารรถยนต์โดยสารประจ�าทาง ชาวบ้านท่ีอาศยั

บรเิวณพ้ืนทีใ่กล้เคียง เป็นต้น 

 - การจ�าหน่ายบตัรโดยสารผ่านเคาน์เตอร์    

ในท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฏร์ธานี และท่า

อากาศยาน จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่สามารถให้

บริการแก่นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางโดยสายการบิน

ภายในประเทศหรอืสายการบนิเช่าเหมาล�าทีเ่ดนิทาง

มาจากต่างประเทศ ผูโ้ดยสารเหล่านีส้ามารถเลอืก

ที่จะซื้อเฉพาะต๋ัวโดยสารเรือเฟอร์รี่ หรือ ซื้อตั๋ว

โดยสารเรอืเฟอร์รีพ่ร้อมซือ้ตัว๋รถยนต์หรอืรถตูท้ีจ่ะ

รบัส่งผูโ้ดยสารไปยังหน้าท่าเรอืดอนสกัสากลก็ได้ 

กรณีที่ลูกค้าซื้อต๋ัวรถยนต์ด้วย บริษัทจะมีบริษัท     

คู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจเดินรถรับส่งผู้โดยสารระหว่าง

สนามบินไปท่าเรือดอนสักสากล คอยให้บริการ

ลกูค้าตลอดเวลา จดุจ�าหน่ายตัว๋ทีเ่คาน์เตอร์ดงักล่าว

จะรบัช�าระได้ทัง้เงนิสดหรอืบตัรเครดติ

 - การจ�าหน่ายผ่าน Call Booking หรอืจอง

ทางโทรศพัท์ โดยลกูค้าสามารถโทรศพัท์มาตดิต่อ

ได้ทีเ่บอร์ 0-2276-8211-2 หรอื 09-2247-3423-5 

และแจ้งรายระเอียดการเดินทางมายังพนักงาน     

รับสายโทรศัพท์ของบริษัท เพื่อลงบันทึกการจอง 

และรบัรหัสการช�าระเงินได้เฉพาะผ่านบัตรเอทเีอม็

ระบบธนาคารออนไลน์ระบบโทรศัพท์มือถือหรือ

ส�านกังานสาขาของธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคาร  

ซไีอเอม็บ ี ไทย ธนาคารกสกิรไทย และธนาคาร    

กรงุไทย โดยลกูค้าสามารถเลอืกจองตัว๋โดยสารเรือ

เฟอร์รี่อย่างเดียว หรือจองต๋ัวโดยสารเรือเฟอร์ร่ี

พร้อมรถยนต์ 4 ล้อ หรอืรถมอเตอร์ไซต์ หรอืจอง

พร้อมกบัตัว๋รถยนต์รบัส่งไปยงัหน้าท่าเรอืดอนสกัได้

เช่นกนั ทัง้นี ้การจองผ่าน Call Booking ลกูค้าต้อง

แจ้งวันทีจ่ะเดนิทางทัง้ขาไปและขากลับ พร้อมทัง้

ระบุชื่อผู้จอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับตั๋วโดยสาร

ได้ทีเ่คาน์เตอร์บรเิวณหน้าท่าเรอืทนัทีเมือ่เดินทาง

มาถงึท่าเรอื
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 - การจ�าหน่ายบตัรโดยสาร (E-Ticket) ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com 

ช่องทางนีล้กูค้าสามารถช�าระผ่านบตัรเครดติหรอื

บัตรเดบิตของ Visaหรือ Master Card ได้ทุก

ธนาคารภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยของ

ธนาคารกรงุศรอียธุยา ลูกค้าสามารถเลือกจองตัว๋

โดยสารเรอืเฟอร์ร่ีอย่างเดียว หรือจองต๋ัวโดยสารเรอื

เฟอร์รีพ่ร้อมรถยนต์ 4 ล้อ หรอืรถมอเตอร์ไซต์ หรอื

จองพร้อมกับตั๋วรถยนต์รับส่งไปยังหน้าท่าเรือ

ดอนสกัสากลได้เช่นกัน 

 ทัง้นี ้ การจองผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัลกูค้า

ต้องแจ้งวนัทีจ่ะเดนิทางทัง้ขาไปและขากลบั พร้อม

ทัง้ระบุช่ือผู้จอง เพือ่ให้ลูกค้าสามารถรบัตัว๋โดยสาร

ได้ทีเ่คาน์เตอร์บริเวณหน้าท่าเรอืทนัทเีมือ่เดินทางมา

ถงึท่าเรอื

4. กลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย 

(Promotion)

บรษิทัได้มกีารประชาสัมพนัธ์หรอืโฆษณา

ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจ�า เพือ่ให้เข้าถึงกลุม่

ลกูค้าเป้าหมาย เช่น การแจกแผนทีพ่กพาของท่าเรอื

ราชาเฟอร์ร่ี ซ่ึงเป็นแผนทีส่�าหรบัการเดนิทางไปยงั

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในเกาะสมยุและเกาะพะงนับน

กระดาษแผ่นเดียวกัน พร้อมทัง้ได้ระบตุารางเดนิเรอื

เฟอร์ร่ี และเบอร์ตดิต่อของบรษิทั โดยแผนทีดั่งกล่าว

ได้มีการวางแจกไว้บนท่าเรือและเรือเฟอร์ร่ีของ

บริษัท โรงแรมต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญบน

เกาะสมยุและเกาะพะงนั และจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของตัวแทนจัด

 ตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยตัว๋โดยสำร ปัจจุบัน 

บรษัิทมีตัวแทนจดัจ�าหน่ายจ�านวน 24 ราย รวมบรษัิท

ราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากดั ซึง่เป็นบรษัิททีเ่กีย่วข้องกนั 

บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิสายการบนิ โรงแรม บรษิทั

เดนิรถโดยสารประจ�าทางหรอืรถโดยสารเพือ่การ

ท่องเท่ียว รถไฟ และบริษัทจัดหานักท่องเที่ยว 

เป็นต้น ซึง่บรษิทัได้จดัจ�าหน่ายตัว๋โดยสารทัง้แบบ

เงินสด และการให้เครดติทางการค้าให้กบัตัวแทน

จดัจ�าหน่ายตัว๋โดยสารดังกล่าวโดยให้ส่วนลดจ�านวน

หน่ึงจากราคาปกติ และไม่จ�ากดัจ�านวนขั้นต�่าใน

การสัง่ซือ้ เพือ่เป็นผลตอบแทนและแรงจงูใจในการ

จ�าหน่ายตั๋วโดยสาร โดยปกติ ตัวแทนจ�าหน่าย

เหล่าน้ีจะซือ้ต๋ัวจากบรษัิทแบบยกเล่ม (ต๋ัวมอีาย ุ1 ปี) 

แล้วน�าไปจ�าหน่ายควบคู่กับสินค้าหรือบริการของ

ตนเอง 

จ�าหน่ายต๋ัวโดยสารและยงัได้จัดท�าประชาสัมพนัธ์

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น Website ของบรษัิท 

(www.rajaferryport.com) และ Facebook เป็น

ประจ�า 

นอกจากน้ัน บริษัทได้มีการออกบูธงาน

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิด

การรบัรู ้และเลอืกใช้บรกิารเดนิเรอืเฟอร์รีข่องบรษิทั

ส�าหรบัการเดนิทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั 

โดยบรษิทัจะเลือกงานท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิม

จากกลุม่นกัท่องเทีย่ว เช่น งานไทยเท่ียวไทย และ

งานเทีย่วทัว่ไทยไปทัว่โลก เป็นต้น  
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จดุแขง็ของบริษทั

·		ท่าเรอืราชาเฟอร์ร่ี เป็นทีรู้่จกักันอย่างแพร่
หลายในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยัง

เกาะสมยุและเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน ีซึง่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญในฝั ่งอ่าวไทยของ 

ประเทศไทยและมช่ืีอเสยีงไปทัว่โลก ด้วยประสบการณ์

ท่ียาวนานกว่า 30 ปี และมมีาตรฐานคุณภาพการ

ให้บรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ ตรงต่อเวลา และปลอดภยั 

ท�าให้บริษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001:2008 ส�าหรับการบริการเดนิเรือเฟอร์รีแ่ละ

ท่าเรอืจากบรษิทั ยไูนเตด็ รจีสิตร้า ออฟ ซสิเทม็ส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS

·		บริษทัเป็นผูป้ระกอบการเดนิเรือเฟอร์รีเ่พยีง
รายเดยีวทีส่ามารถให้บรกิารบรรทกุผูโ้ดยสารพร้อม

กบัยานพาหนะไปยงัอ�าเภอเกาะพะงนั ซึง่เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติในอ่าวไทย 

และมกีจิกรรมทัง้ฟลูมนูปาร์ตี ้(Full Moon Party) 

ท่ีมช่ืีอเสยีงและเป็นทีรู้่จกัแพร่หลายทัว่โลก

บรษิทัเป็นผูป้ระกอบการเดนิเรือเฟอร์รีเ่พยีง

รายเดียวทีส่ามารถให้บรกิารกบัรถบรรทกุสินค้าโดย

เฉพาะรถบรรทกุน�า้มนั/แก๊สไปยงัอ�าเภอเกาะสมุย

และอ�าเภอเกาะพะงนั

·		กองเรอืเฟอร์รีข่องบรษิทัทีม่อียู่จ�านวน 12 ล�า 
ณ ปัจจบุนั ท�าให้บรษิทัสามารถให้บรกิารได้มากกว่า

คูแ่ข่ง และมคีวามยดืหยุน่ในการให้บรกิารในช่วง

เทศกาลทีม่คีวามต้องการในการเดนิทางเป็นจ�านวน

มาก หรือช่วงที่บริษัทน�าเรือเฟอร์ร่ีเข้าอู่เพื่อหยุด

ซ่อมและบ�ารุงรกัษา

·		บรษิทัเป็นเจ้าของท่าเรอืดอนสกัสากลและ
ท่าเรอืสมยุสากล ซ่ึงมคีวามส�าคัญและเป็นท่าเรอื

เฟอร์รีเ่อกชนขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ท�าให้

บริษัทสามารถบริหารจัดการการเดินเรือทั้งแบบ

ประจ�าทางตามเทีย่วเวลา และแบบประจ�าทางแบบ

เช่าเหมาล�าได้ตามปรมิาณความต้องการใช้บรกิารใน

แต่ละช่วงเวลาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และบรษัิทยงั

สามารถพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้อย่างต่อเนือ่ง 

เช่น อาคาร และลานจอดรถ เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้แก่ผูโ้ดยสาร  

·		ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ผลประกอบการของ
บริษัททัง้ด้านรายได้และก�าไรสุทธมีิการเติบโตอย่าง

สม�า่เสมอ ซึง่สามารถสร้างความมัน่คงทางการเงนิ

ของบรษิทัได้อย่างต่อเนือ่ง 

·		กองเรอืเฟอร์รีข่องบริษทัจ�านวน 3 ล�า ซึง่
ประกอบด้วยเรอืราชา 7 เรอือาร์ 8 และเรอือาร์ 9 

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทนุ โดยมสีทิธปิระโยชน์ทีส่�าคญั เช่น 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี     

นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้ในปี 2553 จนถงึปี 2561 

และได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้

รับการส่งเสริมไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

นติบิคุคล เป็นต้น 

·		บรษัิทได้ใช้ระบบบรหิารทรัพยากรส�าหรบั
องค์กร (ระบบ ERP) และระบบการจดัจ�าหน่ายบตัร

โดยสาร (ระบบ TMS)ท�าให้สามารถเข้าถึงและ

ตรวจสอบข้อมลูได้อย่างรวดเรว็ แม่นย�า และสามารถ 

น�าข้อมลูรายงานทางการเงินมาใช้ในการบรหิารและ

การตดัสนิใจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

·		บรษิทัมแีหล่งสนบัสนนุทางการเงนิทีด่จีาก
สถาบันทางการเงิน รวมทัง้การเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุ

ให้กับประชาชนและน�าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ท�าให้

บริษัทมีความได้เปรียบคู ่แข่งด้านต้นทุนและ 

แหล่งเงนิทนุในการด�าเนนิธรุกจิ เนือ่งจาก ณ ปัจจุบนั 

ยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ

บรษัิททีไ่ด้ระดมทนุผ่านตลาดทนุ โดยการน�าหลกั

ทรพัย์เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
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ลกัษณะลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย

ลกัษณะของลกูค้าของบรษัิทมาจากผู้ทีต้่องการเดินทางระหว่างอ�าเภอดอนสักกบัอ�าเภอเกาะสมยุ หรอื

อ�าเภอเกาะพะงนั  หรือระหว่างอ�าเภอเกาะสมยุกบัอ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี(เปิดให้บรกิาร  

เส้นทางระหว่างอ�าเภอเกาะสมยุและอ�าเภอเกาะพะงนั เมือ่วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2558) ซึง่สามารถแบ่งตาม

วตัถปุระสงค์หลกัของการเดนิทางได้แก่

	 ·		กลุม่นกัท่องเท่ียวซ่ึงมทีัง้นกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ 
ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางไปพักผ่อนหรือร่วมกิจกรรม

นนัทนาการในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอเกาะสมยุหรอือ�าเภอเกาะพะงัน โดยกลุม่ลกูค้า

ประเภทนีน้ยิมเดนิทางโดยใช้รถยนต์ 4 ล้อ หรอืรถประจ�าทางเป็นหลกั

	 ·	  กลุม่ประชาชนท้องถิน่ซึง่ใช้บรกิารเดนิเรอืเฟอร์รีข้่ามฟาก
ระหว่าง อ�าเภอดอนสกักับอ�าเภอเกาะสมยุหรอือ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดั

สรุาษฏร์ธาน ีเพือ่ไปท�างานหรอืไปท�าธรุะเป็นประจ�า เช่น ประชาชนทีม่งีาน

ท�าในอ�าเภอเกาะสมยุหรืออ�าเภอเกาะพะงนั นกัเรยีน พระภกิษ ุและผูท้ีม่ี

ถิน่ฐานในเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าประเภทนีน้ยิม

เดนิทางโดยใช้รถยนต์ 4 ล้อ หรอืรถจกัรยานยนต์เป็นหลกั

	 ·		กลุม่ลกูค้าธุรกจิ ซึง่มีความต้องการใช้ยานพาหนะเพือ่การ
ขนส่งสนิค้าเป็นหลกั เช่น รถบรรทกุสนิค้าอปุโภคบรโิภค วสัดกุ่อสร้าง 

เป็นต้น ยกเว้นการขนส่งสนิค้าประเภทแก๊ส น�า้มนั หรอืวตัถุอนัตราย บรษัิท

จะท�าการแยกขนส่งโดยเรือเหมาล�าต่างหาก โดยมิได้รวมกับการขนส่ง

ผูโ้ดยสารและยานพาหนะทัว่ไป โดยกลุม่ลกูค้าประเภทนีน้ยิมเดนิทางโดย

ใช้รถยนต์ตัง้แต่6 ล้อขึน้ไป หรือรถประเภทอืน่ๆ เป็นหลกั ท้ังนี ้ด้วยขนาด

ของล�าเรือเฟอร์รี ่และศกัยภาพในการรองรบัน�า้หนักบรรทกุเหนือคู่แข่ง ท�าให้

เรือเฟอร์ร่ีของบรษิทัสามารถรองรบัการขนส่งยานพาหนะทีม่ขีนาดใหญ่ได้
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน

ก. ภำวะอตุสำหกรรม

ประเทศไทยได้ก้าวสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน 

(ASEAN Community) ในปี2558 โดยอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียวถอืเป็น 1 ใน 12 ภาคบรกิารทีมี่ความ

ส�าคญัอย่างมากต่อระบบเศรษฐกจิ ประเทศไทยเป็น

ประเทศทีม่ชีือ่เสยีงด้านการท่องเทีย่ว เป็นอย่างมาก

ด้วยสภาพแวดล้อม สถานทีท่่องเทีย่วที ่สวยงามและ

มคีวามหลากหลาย ทัง้แบบเชงิธรรมชาต ิอย่างทะเล 

ภเูขา น�า้ตก และเชิงศลิปวัฒนธรรมทีม่วัีดวาอาราม 

พระราชวัง โบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงแหล่ง

ท่องเทีย่วท่ีตอบสนองวิถีชีวิตคนเมอืง เช่น แหล่ง

ชอ็ปป้ิง สถานบนัเทงิ สปา เป็นต้น ประกอบกบัการ

ให้บรกิารท่ีเป็นมติร และเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทีม่ี 

ความอ่อนโยน สร้างความประทบัใจให้กับนกัท่องเทีย่ว 

โดยเฉพาะชาวต่างชาติ รวมทั้งค่าครองชีพใน

ประเทศไทยเปรียบเทยีบกบัประเทศอืน่แล้วถอืว่า 

ไม่สูงมากนัก และยังมีระบบการสื่อสารและ

สาธารณูปโภคที่ค่อนข้างมีความพร้อม จึงท�าให้

ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่วกว่า 1.25 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 10 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

ปี 2557 อย่างไรกต็าม เนือ่งจากประเทศไทยเกดิปัญหา

ทางการการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 

ท�าให้นกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ข้ามาในประเทศไทยมี

จ�านวนลดลงเมือ่เทยีบกับปี 2556 

ในปี 2558 จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ�านวน 

29.8 ล้านคน เพิม่สงูขึน้กว่าปี 2557 ซึง่มจี�านวน 

24.8 ล้านคน  คดิเป็นเพิม่ข้ึนร้อยละ 20.16 (จาก

รายงานของกรมการท่องเทีย่ว ณ วนัที ่22 มกราคม 

2559) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวที่

เพิม่สงูขึน้

เกาะสมยุและเกาะพะงันได้ถูกเปรยีบเสมอืน

เพชรเม็ดงามในทะเลฝั่งอ่าวไทย และเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีรู่จั้กกนัในวงกว้างทัง้นักท่องเทีย่วชาวไทย

และต่างชาต ิได้แก่ หาดทรายต่างๆ อาท ิหาดเฉวง 

หาดละไม หินตาหินยาย และเกาะใกล้เคียงที่

สามารถเดนิทางจากเกาะสมยุไป-กลบัได้ในวนัเดยีว 

ได้แก่ เกาะพะงนั เกาะเต่า เกาะแตน และหมูเ่กาะ

อ่างทอง รวมทัง้กจิกรรมฟลูมนูปาร์ตี ้(Full Moon 

Party) บนเกาะพะงันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก

แพร่หลายทัว่โลก อย่างไรกต็าม การท่องเทีย่วไปยงั

เกาะสมยุและเกาะพะงนัสามารถเดนิทางได้ตลอด

ทั้งปี โดยการเดินทางไปยังเกาะสมุยสามารถใช้

เส้นทางได้ทัง้ทางเครือ่งบนิและทางเรอื ในขณะที่

การเดินทางไปเกาะพะงันสามารถใช้เส้นทางได้

เฉพาะทางเรือเท่าน้ัน แต่การท่องเทีย่วบนเกาะสมยุ

และเกาะพะงันยังมีผลกระทบบางส่วนตามการ

เปลีย่นแปลงฤดกูาลซึง่สามารถอธบิายได้ดงันี้
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	 ·	ช่วงไตรมาส 1 (เดอืนมกราคม – มนีาคม)
 บรรยากาศการท่องเทีย่วอยูใ่นช่วงทีคึ่กคกั โดยมปัีจจัยสนบัสนนุจากเทศกาลปีใหม่ และ

วันตรษุจนี ประกอบกับสภาพอากาศทีเ่อือ้อ�านวย เนือ่งจากคลืน่ลมทะเลสงบ และฝนตกน้อย

	 ·	ช่วงไตรมาส 2 (เดอืนเมษายน – มถินุายน)
 บรรยากาศการท่องเท่ียวคกึคกักว่าช่วงไตรมาส 1 เน่ืองจากมวัีนหยุดยาวในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ และวันหยดุอืน่ๆ เช่น วนัแรงงานแห่งชาต ิวนัจกัรี วนัฉตัรมงคล วนัวสิาขบูชา และ

วนัพืชมงคล ขณะทีส่ภาวะอากาศอยูใ่นเกณฑ์ทีป่กต ิแต่จะเริม่เข้าสูฤ่ดมูรสมุประมาณเดอืน

มถินุายน เป็นต้นไป

	 ·	ช่วงไตรมาส 3 (เดอืนกรกฏาคม– กนัยายน)
บรรยากาศการท่องเท่ียวค่อนข้างเงียบเหงา และไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางทะเล 

เนือ่งจากเป็นช่วงมรสมุ

	 ·	ช่วงไตรมาส 4 (เดอืนตลุาคม– ธนัวาคม)
 บรรยากาศการท่องเทีย่วอยูใ่นระดบัทีป่านกลาง เน่ืองจากเป็นช่วงมรสุม ทะเลมคีล่ืนลมแรง 

อย่างไรก็ตาม ภาวะการท่องเทีย่วจะเริม่กลบัมาคกึคกัตัง้แต่ช่วงเดอืนพฤศจิกายน ซึง่ถอืเป็น 

ช่วงเปิดฤดกูารท่องเทีย่ว และมปัีจจยัสนบัสนนุจากเทศกาลครสิมาสต์ซึง่เป็นช่วงทีน่กัท่องเทีย่ว 

เริม่หยดุพักท�างาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติทีต้่องการหนีฤดหูนาวของประเทศตนเองเพือ่เดนิทาง

มาท่องเทีย่วมากขึน้ ท�าให้มกีารจดักิจกรรมการท่องเทีย่วมากขึน้

ข. ภำวะกำรแข่งขนั

เกาะสมยุและเกาะพะงนัมทีีต่ัง้อยูใ่นทะเล

อ่าวไทย ซ่ึงห่างจากอ�าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

ไปทางทิศตะวนัออกเป็นระยะทาง 35 กโิลเมตร 

และ 50กโิลเมตร ตามล�าดบั ทัง้นี ้การเดนิทางไป

เกาะสมยุสามารถเดนิทางได้ทัง้ทางเรอืหรอืเครือ่งบนิ 

ขณะทีก่ารไปยงัเกาะพะงนัสามารถเดินทางได้เฉพาะ

ทางเรือเท่านั้น ซึ่งธุรกิจของบริษัทสามารถขนส่ง

ผู้โดยสารพร้อมด้วยยานพาหนะไปยังเกาะสมุยและ

เกาะพะงนัได้ อนึง่ การเดนิทางโดยทางเรือสามารถ

ใช้บรกิารของ (1)  เรือเฟอร์ร่ีของบรษิทั และบรษิทั 

ซทีราน เฟอร์รี ่จ�ากัด (2) เรือความเร็วสงู (High 

Speed Boat)(เรือท่ีวิ่งความเร็วสูง แต่สามารถ

บรรทุกได้เฉพาะผูโ้ดยสาร) ของบรษัิทเรอืเรว็ลม

พระยา จ�ากดั และ(3) เรอืคาตามาราน (เรอืที่

สามารถบรรทกุได้เฉพาะผูโ้ดยสาร แต่ใช้เวลาเดนิ

ทางช้ากว่าเรือความเรว็สูง) ของบรษัิทซทีราน ดิสคัฟ

เวอร์รี่ จ�ากัด และบริษัทส่งเสริมรุ่งเรือง จ�ากัด 

เป็นต้น

ผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและต่างชาตปิระมาณ

ร้อยละ 50 เลอืกการเดนิทางไปยังเกาะสมยุหรอื

เกาะพะงนัผ่านทางเรอืโดยเริม่ต้นจากการใช้บรกิาร

รถไฟ หรอืรถโดยสารประจ�าทาง ทีม่ผู้ีให้บรกิาร

ภายนอกให้บริการรบัส่งผูโ้ดยสารจากสถานีรถไฟ

หรอืสถานีรถโดยสารประจ�าทางของบรษัิท ขนส่ง 

จ�ากัด (บขส.)ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัด

นครศรธีรรมราชหรอืขบัรถยนต์ส่วนตวัไปยงัท่าเรอื

เฟอร์รีข่องบรษัิทในอ�าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฏร์ธานี 

เพือ่โดยสารเรอืเฟอร์ร่ีเดนิทางต่อไปยงัเกาะสมยุหรอื

เกาะพะงนั นอกจากนัน้ ผูเ้ดนิทางยงัสามารถเลอืก
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เดินทางไปท่าเรือในจังหวัดชุมพรเพื่อโดยสารเรือ   

คาตามารานไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน หรือ   

เดินทางไปท่าเรอืสาธารณะในอ�าเภอดอนสัก จังหวดั     

สรุาษฏร์ธาน ีเพือ่โดยสารเรอืเฟอร์รีข่องบริษัทคู่แข่ง

ไปยงัเกาะสมุย หรอืโดยสารเรอืความเรว็สูง ไปยงั

เกาะสมยุหรือเกาะพะงนัได้

ส�าหรบัการเดนิทางโดยเครือ่งบิน ผูเ้ดนิทาง

สามารถเลือกท่าอากาศยานปลายทางได้ทั้งบน

เกาะสมยุโดยตรง (ซึง่มสีายการบนิบางกอกแอร์เวย์ 

และสายการบินไทยเป็นผูใ้ห้บรกิาร) หรอืท่าอากาศยาน

ในจงัหวดัสรุาษฏร์ธานแีละจงัหวดันครศรธีรรมราช

(ซึง่มสีายการบนิแอร์เอเซีย สายการบนินกแอร์และ

สายการบินไทยเป็นผูใ้ห้บรกิาร) ซึง่จะมผีูใ้ห้บรกิาร

ภายนอกให้บรกิารรบัส่งผูโ้ดยสารจากท่าอากาศยาน

ดังกล่าวไปยังท่าเรือเฟอร์ร่ีของบริษัทหรือท่าเรือ

สาธารณะในอ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
เพื่อเดินทางด้วยทางเรือต่อไปยังเกาะสมุยหรือ
เกาะพะงนั 

การเดนิทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั
ด้วยเรอืเฟอร์รีไ่ด้รับความนิยม เน่ืองจากเรอืเฟอร์รี่
สามารถขนส่งผูเ้ดนิทางไปพร้อมกบัยานพาหนะใน
คราวเดยีวกนั ปัจจบุนั การให้บรกิารเรอืเฟอร์ร่ีข้าม
ฟากระหว่างอ�าเภอดอนสัก และอ�าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสรุาษฏร์ธาน ีมผีูใ้ห้บรกิารจ�านวน 2 ราย 
ได้แก่ บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอร์รี ่จ�ากดั (มหาชน) 
และบริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ากัด ซึ่งบริษัทได้
พิจารณาว่าบริษัทดังกล่าวเป็นคู่แข่งขันโดยตรง
มากกว่าบรษิทัทีใ่ห้บรกิารเรอืประเภทอ่ืนและสาย
การบิน ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกนั ทัง้นี ้ จ�านวนเรอืและก�าลงัการบรรทกุ

ของบรษิทัและคูแ่ข่งสามารถแสดงได้ดงันี้

บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีทรำน เฟอร์รี่ จ�ำกัด

ชื่อเรือ
น�้ำหนัก

(ตันกรอส)
ผู้โดยสำร
(คน)

ยำนพำหนะ 
(คัน)

4 ล้อเต็ม
ระวำง

ชื่อเรือ
น�้ำหนัก

(ตันกรอส)
ผู้โดยสำร
(คน)

ยำนพำหนะ 
(คัน)
4 ล้อ    

เต็มระวำง

1. ราชา 1 1,141.00 400 44 1. ซีทราน เฟอร์รี่ 4 961.00 338 60

2. ราชา 2 1,044.92 350 52 2. ซีทราน เฟอร์รี่ 5 1,099.00 270 45

3. ราชา 3 986.32 350 36 3. ซีทราน เฟอร์รี่ 6 1,076.00 270 50

4. ราชา 4 324.00 220 23 4. ซีทราน เฟอร์รี่ 7 815.00 250 60

5. ราชา 5 928.00 350 70 5. ซีทราน เฟอร์รี่ 8 1,053.00 360 90

6. ราชา 6 1,009.50 400 55 6. ซีทราน เฟอร์รี่ 9 1,400.00 601 50

7. ราชา 7 1,188.00 400 53

8. อาร์ 8 1,074.00 400 48

9. อาร์ 9 1,168.00 400 48

10.  วังใน 794.63 300 38

11.  วังทอง 638.98 300 30

12.  วังแก้ว 990.95 400 52

ท่ีมา: บรษิทั และเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซทีราน เฟอร์รี ่จ�ากดั ณ วนัที ่8 กรกฏาคม 2558
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หมำยเหต ุ: 1. กลุม่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัซทีรานเฟอร์รี ่จ�ากดั ยงัได้ประกอบธรุกจิเดนิเรอืคาตามาราน เรอืความเรว็สงู (High 
Speed Boat) และเรอืยอร์ช รวมเป็นจ�านวน 5 ล�าภายใต้การด�าเนนิงานของบรษิทัซทีราน ดสิคฟัเวอร์รี ่จ�ากดั 
(บริษัทในกลุ่มของบริษัทซีทรานเฟอร์ร่ี จ�ากัด) เพ่ือให้บริการเรือโดยสารจากจังหวัดชุมพรไปยังเกาะสมุย 
เกาะพะงนั และเกาะเต่า

  2.  ตารางเวลาเดนิเรอืเฟอร์รีข้่ามฟากระหว่างอ�าเภอดอนสกั และอ�าเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฏร์ธานี ของบรษิทั 
ท่าเรอืราชาเฟอร์ร่ี จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัซทีราน เฟอร์รี ่จ�ากดั ได้จดัตารางเวลาเหมอืนกนั (บรษิทัซทีราน 
เฟอร์รี ่จ�ากดั ไม่ได้มเีรอืเฟอร์รีข้่ามฟากเส้นทางระหว่างอ�าเภอดอนสกัและอ�าเภอเกาะพะงนั)

อย่างไรก็ตาม การเดนิทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั (เฉพาะคน ไม่รวมยานพาหนะ) สามารถ

ใช้บริการจากผูใ้ห้บรกิารสาธารณะต่างๆ ทีใ่ห้บรกิารเดนิทางในหลายเส้นทาง โดยส่วนใหญ่เริม่ต้นมาจาก

กรงุเทพฯ 

การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ

1. การจดัหาเรอืเฟอร์รี่

ในช่วงทีผ่่านมา บริษทัได้จดัหาเรือเฟอร์รี่

ทีใ่ช้แล้วและยงัคงมคีณุภาพในการใช้งาน โดยส่วนใหญ่

น�าเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศทีน่ยิมใช้

เรือเฟอร์รีม่ากท่ีสุดแห่งหนึง่ของโลก ทัง้นี ้เรือเฟอร์รี่

ทุกล�าต้องผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพจาก

กรมเจ้าท่าก่อนน�าเข้าเรือเฟอร์รี่เข้ามาใช้งานใน

ประเทศไทย และผ่านการตรวจสภาพของการใช้งาน

ของเรอืเฟอร์รีเ่ป็นประจ�าทกุปี นอกจากนัน้ บริษทั

ได้จดัหากองเรอืเฟอร์รีท่ีม่ขีนาดบรรทกุเหมาะสม

และปรมิาณเพยีงพอส�าหรบัการให้บรกิารจะท�าให้

บริษัทสามารถขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเวลาที่ลูกค้า

ต้องการได้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษัิท

มเีรอืเฟอร์รีส่�าหรับการให้บริการโดยสารและขนส่ง

จ�านวน 12 ล�า ซึง่มคีวามสามารถบรรทกุผูโ้ดยสาร

ได้ตัง้แต่ 220 คนต่อเทีย่ว จนถึง 400 คนต่อเทีย่ว 

พร้อมท้ังยานพาหนะได้ตัง้แต่ 23 คันต่อเทีย่ว จนถงึ 

70 คนัต่อเท่ียว ทัง้นี ้ บรษิทัได้ให้บรกิารเดนิเรอื

เฟอร์รีร่ะหว่างอ�าเภอดอนสกั-อ�าเภอเกาะสมยุ และ

อ�าเภอดอนสกั-อ�าเภอเกาะพะงนั  และเริม่ให้บรกิาร

เดนิเรอืเฟอร์รีร่ะหว่างอ�าเภอเกาะสมยุ – อ�าเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมือ่ 1 ธนัวาคม 

2558

บรษิทัมกีองเรอืเฟอร์ร่ีจ�านวนรวม 12 ล�า 

โดยมอีายกุารใช้งานเฉลีย่ 37 ปี ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทั

ได้จดัซือ้เรอืเฟอร์รีท่ีใ่ช้งานแล้วมาจากต่างประเทศ 

เนือ่งจากเรอืเฟอร์รีท่ีใ่ช้งานแล้วจะมรีาคาทีถ่กูกว่า

เรอืเฟอร์รีใ่หม่อย่างมนียัส�าคญั แต่เรือเฟอร์รีท่กุล�า

ของบริษัทต้องผ่านการตรวจสภาพการใช้งานกับ

กรมเจ้าท่าก่อนน�ามาใช้ในการเดนิเรือ ทัง้นี ้บรษิทั

คาดการณ์ว่ากองเรือของบริษัทจะมีอายุเฉลี่ย

มากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม ส่งผลให้บริษัทมี

ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาค่อนข้างสูง เพื่อให้

กองเรอืเฟอร์ร่ีของบรษิทัมสีภาพการใช้งานตรงตาม

ข้อก�าหนดและกฏเกณฑ์ของกรมเจ้าท่า ทีด่�าเนนิ
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การตรวจสอบเป็นประจ�าทกุปี อย่างไรก็ตาม บรษัิท

มนีโยบายลดอายเุฉลีย่ของกองเรอืเฟอร์รี ่ เพ่ือให้

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาในอนาคต 

โดยจะจัดหาเรือเฟอร์ร่ีเพ่ิมเติมที่มีอายุการใช้งาน

เฉลีย่น้อยกว่ากองเรือเฟอร์ร่ีของบรษิทั ณ ปัจจบุนั 

นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมนีโยบายเชงิรกุเพือ่

ป้องกนัความเสยีหายรุนแรงจากการเดนิเรอืเฟอร์รี่ 

(Preventive Maintenance) โดยได้ว่าจ้างบรษิทัอู่

ซ ่อมเรือภายนอกเพื่อด�าเนินการบ�ารุงรักษา

โครงสร้างและเครื่องยนต์เรือเฟอร์รี่ตามแผนการ

ซ่อมบ�ารงุประจ�าปี ซึง่ใช้งบประมาณจ�านวน 1 – 3  

ล้านบาทต่อล�าต่อครั้ง และแผนการซ่อมบ�ารุง

ครัง้ใหญ่ ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาการซ่อมบ�ารงุคร้ังใหญ่

ประมาณ 2 เดอืนต่อล�า หรอืใช้งบประมาณจ�านวน 

3 – 8 ล้านบาทต่อล�าต่อครัง้

แผนกำรซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี

เรอืเฟอร์รีข่องบริษทัจะมทีมีงานช่างเครือ่งยนต์ประจ�าในเรอืเฟอร์รีแ่ต่ละล�า โดยมต้ีนกลด�ารงต�าแหน่ง

หวัหน้าสูงสุดในงานเคร่ืองยนต์ พร้อมทัง้ทมีงานช่างเครือ่งทีม่คุีณสมบติัเหมาะสมในงานเครือ่งยนต์ตามประกาศ

ของกรมเจ้าท่า เพือ่ท�าหน้าทีค่วบคมุการท�างานของเคร่ืองยนต์ต่างๆ รวมทัง้งานซ่อมบ�ารงุทัว่ไปตามรอบอายุ

การใช้งานของเคร่ืองยนต์ ทัง้นี ้โดยปกต ิบรษิทัมแีผนงานซ่อมบ�ารงุเครือ่งยนต์ต่างๆ เป็นประจ�าทกุปี และมี

มลูค่าการซ่อมแซมประมาณ 1 - 3 ล้านบาทต่อล�าในแต่ละครัง้ เช่น การเปลีย่นถ่ายน�า้มนัเครือ่ง การเปลีย่น

อะไหล่เคร่ืองยนต์และเครือ่งใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยบรษิทัจะน�าเรอืเฟอร์รีไ่ปจอดเพือ่ซ่อมบ�ารงุทีท่่าเรอืสมยุสากล 

ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของศูนย์ซ่อมบ�ารุงเรอืเฟอร์ร่ี และเกบ็อะไหล่ต่างๆ ส�าหรบัการซ่อมบ�ารงุทัว่ไป

แผนกำรซ่อมบ�ำรุงคร้ังใหญ่ 

บริษทัได้ว่าจ้างอู่ซ่อมเรือจ�านวน 3 แห่ง   ท�าหน้าทีซ่่อมบ�ารงุครัง้ใหญ่ของเครือ่งยนต์และตัวเรอืเฟอร์รี่

แต่ละล�า โดยอูซ่่อมเรอืดงักล่าวตัง้อยูบ่รเิวณจงัหวดัปรมิณฑลของกรุงเทพมหานครและได้รบัรองคณุภาพ

มาตรฐานจากกรมเจ้าท่า ซึง่โดยทัว่ไปบริษทัมแีผนซ่อมบ�ารงุครัง้ใหญ่เป็นประจ�าประมาณทกุ 30 เดอืน ทัง้น้ี 

การซ่อมบ�ารุงครัง้ใหญ่จะต้องน�าเรือเฟอร์รีข่ึน้คานเรอื เพือ่ตรวจสอบคณุภาพเหลก็ใต้ท้องเรอื ใบจกัร หางเสือ 

ท�าความสะอาดและทาสีกันสนมิใต้ท้องเรอื รวมทัง้ซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัรโดยช่างเครือ่งทีม่คีวามรูแ้ละความ

ช�านาญโดยเฉพาะ ปัจจบุนั บรษิทัมแีผนการซ่อมบ�ารงุครัง้ใหญ่ในช่วงเดอืน มกราคม 2559 –เดอืน ธนัวาคม 

2560 ดังนี้
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ชื่อเรือ ช่วงกำรซ่อมบ�ำรุงครั้งใหญ่
ประมำณกำรมูลค่ำซ่อมบ�ำรุงครั้งใหญ่ 

(ล้ำนบำท)*
1. อาร์ 8 ก.พ. 2559 5.0

2. วังทอง พ.ค. – มิ.ย. 2559 8.0

3. ราชา 3 ส.ค. – ก.ย. 2559 7.5

4. วังแก้ว ก.ย. – ต.ค. 2559 5.0

5. ราชา 1 พ.ย. – ธ.ค. 2559 7.0

6. ราชา 6 ม.ีค. – เม.ย. 2560 7.0

7. ราชา 2 พ.ค. – มิ.ย. 2560 7.0

8. อาร์ 9 ก.ค. – ส.ค. 2560 7.0

9. ราชา 5 ก.ย. – ต.ค. 2560 7.0

10. ราชา 4 ต.ค. – พ.ย. 2560 7.0

11. ราชา 7 พ.ย. – ธ.ค. 2560 7.0

หมำยเหต:ุ *การประมาณการมลูค่าซ่อมบ�ารงุครัง้ใหญ่จะพจิารณาจากประวติัการซ่อมบ�ารงุครัง้ใหญ่ทีผ่่านมาประกอบกบัการ

ซ่อมบ�ารงุประจ�าปีทีท่�าโดยทมีงานช่างของบรษิทั

ท้ังนี ้เรือเฟอร์ร่ีทกุล�าของบริษัทจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพการใช้งานโดยกรมเจ้าท่าเพือ่ใช้ต่อใบ

อนญุาตให้ใช้เรอืในแต่ละปี โดยอายใุบอนญุาตให้ใช้เรอืจะมอีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ซึง่ปัจจบุนัเรอืเฟอร์รีท่ัง้ 12 

ล�า มกีารต่อใบอนญุาตให้ใช้เรือครบถ้วน

2. การจดัหาน�า้มนัเชือ้เพลงิ

น�้ามันเช้ือเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลและ

น�า้มนัเตาเป็นวตัถดุบิและต้นทนุหลักของบรษัิทใน

การด�าเนนิธรุกจิ โดยบรษิทัได้น�าน�า้มนัเชือ้เพลงิทัง้ 

2 ประเภทน้ีมาผสมตามสดัส่วนทีส่ามารถใช้เป็นเช้ือ

เพลิงในการเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัทได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ดงันัน้ การบริหารคลงัน�า้มนัอย่างมี

ประสทิธภิาพถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคัญในการประกอบ

ธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันและผล

ประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการสั่งซื้อ

น�า้มนัเชือ้เพลงิจากผูจ้ดัจ�าหน่ายภายในประเทศ โดย

มนีโยบายทีจ่ะจดัเกบ็น�า้มนัเชือ้เพลิงไว้ทีเ่รือเฟอร์รี่

เป็นหลกั โดยจะจดัเก็บประมาณ 10,000 – 15,000 

ลติร/ล�า และมนีโยบายการสัง่ซือ้น�า้มนัดเีซลและ

น�า้มนัเตาล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 วนั และส�ารอง

น�้ามันดีเซลและน�้ามันเตาขั้นต�่าในคลังน�้ามันของ

บรษิทัรวมกนัไม่เกนิ 10,000 ลติร เพือ่ให้ได้น�า้มนั

เชือ้เพลงิในปริมาณทีเ่พยีงพอตามความต้องการและ

ประโยชน์ใช้สอยในการเดนิเรอื นอกจากนัน้ บรษิทั

มรีะบบการบรหิารและการจัดการสินค้าคงคลงัอย่าง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งคลอบคลุมถึงการพิจารณาคัด

เลอืกผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื ทัง้ใน

ด้านคณุภาพของน�า้มันเชือ้เพลงิ และการส่งมอบ

สินค้าทีต่รงต่อเวลา เป็นผลให้บริษัทไม่มอุีปสรรค

และปัญหาในการรบัน�า้มนัเชือ้เพลงิล่าช้า 

อย่างไรกต็าม ปัจจุบัน บรษัิทได้มกีารส่ังซือ้

น�า้มนัเชือ้เพลงิประเภทน�า้มนัดเีซลและน�า้มนัเตา 

รวมท้ังน�้ามันหล่อลื่นจากผู ้จัดจ�าหน่ายจ�านวน

น้อยราย โดยเป็นการจัดซื้อจากผู้ขายรายใหญ่
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ภายในประเทศ ได้แก่บริษัทบางจากปิโตรเลียม 

จ�ากดั (มหาชน) และจากบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จ�ากดั (มหาชน) เนือ่งจากทีผ่่านมานัน้ บรษัิทดงักล่าว

สามารถจดัหาปริมาณน�า้มนัดเีซลและน�า้มนัเตาได้

ตามทีบ่ริษทัต้องการและมรีาคาและเงือ่นไขการค้า

ทีเ่หมาะสมทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกับคูค้่ารายอืน่ใน

การสัง่ซ้ือแต่ละครัง้

นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมมีาตรการลดต้นทนุ

น�้ามันเช้ือเพลิง โดยบริษัทได้ซื้อเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ส�าหรบัผลติน�า้มนัไบโอดเีซล ซึง่น�าน�า้มนั

พชืทีใ่ช้แล้วผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นน�า้มนัพชื

บรสิทุธิก่์อนทีจ่ะน�าไปผสมกับน�า้มนัดเีซลเพ่ือผลติ

น�า้มนัไบโอดีเซล ทัง้นี ้บริษทัมนีโยบายใช้เครือ่งจกัร

ดงักล่าวเป็นระบบ Standby กล่าวคือ เมือ่น�า้มนัพืช

ใช้แล้วมรีาคาลดลงมาถงึจุดคุม้ทนุ บรษิทักจ็ะผลติ

น�้ามันไบโอดีเซล หรือในกรณีที่ขาดแคลนน�้ามัน

ดเีซล บรษิทัก็สามารถผลติน�า้มนัไบโอดเีซลเพ่ือใช้

ทดแทนได้ โดยเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในการผลิตน�า้มนัไบ

โอดีเซลมีจ�านวน 2 เคร่ือง ซ่ึงมีก�าลังการผลิต 

100,000 ลิตรต่อวนัต่อ 1 รอบการผลติ (เป็นเวลา 

2 วนั) และ 200 ลติรต่อวนัต่อ 1 รอบการผลติ 

(เป็นเวลา 1 วนั) และได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 

ISO 9001:2008 นอกจากนี ้บรษิทัได้ด�าเนินการ

ปรบัปรงุเคร่ืองยนต์ของเรอืเฟอร์รีแ่ละรถยนต์ทีใ่ช้

บรเิวณท่าเรอื เพ่ือให้สามารถน�าน�า้มนัพชืใช้แล้วที่

ผ่านการผลติไปผสมกบัน�า้มนัดเีซล มาใช้ในการเดิน

เรอืได้ ซึง่การด�าเนินการดงักล่าวจะช่วยลดต้นทนุ

น�า้มนัเช้ือเพลงิลงได้ อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมา รฐับาล

มีนโยบายตรึงราคาน�้ามันดีเซลเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการต่างๆ ส่งผลให้ระดับราคาน�า้มนัดเีซล

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และท�าให้บริษัทไม่

สามารถผลติน�า้มนัไบโอดเีซลทีผ่สมกบัน�า้มนัพชืที่

ใช้แล้วเพือ่ใช้ด�าเนนิงาน เนือ่งจากต้นทนุในการผลติ

น�า้มนัไบโอดเีซลผสมน�า้มนัพชืทีใ่ช้แล้ว มจี�านวนสงู

กว่าราคาน�า้มนัดเีซลตามนโยบายของรฐับาล แต่

บรษิทัได้มกีารผลติน�า้มนัไบโอดเีซลผสมน�า้มนัพชืที่

ใช้แล้วเป็นระยะๆ จากเครือ่งจกัรชดุเล็ก (ก�าลังการ

ผลิต 200 ลติรต่อวนัต่อ 1 รอบการผลติ) เพือ่

ทดสอบการใช้เคร่ืองจักรทีใ่ช้ผลติและได้น�าน�า้มัน

ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับ

ยานพาหนะที่ใช้ภายในบริเวณท่าเรือและโรงงาน

ผลติน�า้มนัไบโอดเีซลของบรษิทั

3. นโยบายจดัเกบ็น�า้มนัเชือ้เพลงิ

       บริษัทมนีโยบายจดัเก็บน�า้มนัดีเซลและน�า้มนัเตาให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม โดยค�านงึถึงระดบัราคา 

ณ จดุเวลาทีซ่ือ้ ต้นทนุการเกบ็รกัษา (Inventory Carrying Cost) ต้นทนุการสัง่ซือ้ (Order Cost) และต้นทนุ

สนิค้าขาดแคลนให้อยูใ่นระดับต�า่ ซ่ึงโดยปกต ิบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจดัเกบ็น�า้มนัเชือ้เพลงิไว้ทีเ่รอืเฟอร์รีเ่ป็น

หลกั โดยจะจดัเก็บประมาณ 10,000 – 15,000 ลติร/ล�า และจะจดัเกบ็น�า้มนัดเีซลและน�า้มนัเตาส�ารองไว้

รวมกนัไม่เกิน 10,000 ลิตรในคลังน�า้มนั เพือ่ให้มีปรมิาณเพียงพอในการใช้เดนิเรอืเฟอร์รีไ่ด้อย่างต่อเนือ่ง 

ทัง้นีบ้รษิทัมนีโยบายให้เจ้าหน้าทีใ่นเรือเฟอร์รีต่รวจนบัและบนัทกึน�า้มนัคงเหลอืในแต่ละล�าเป็นประจ�าทกุวัน    

วันละ 2 เวลา ได้แก่ เวลาทีห่ยดุเดนิเรอื และเวลาก่อนเริม่เดนิเรอืของแต่ละวนั เพือ่ให้บรษิทัสามารถทราบได้

ว่าเรอืแต่ละล�ามปีรมิาณน�า้มนัเช้ือเพลงิคงเหลอื และก�าหนดให้พนกังานบญัชตีรวจนบัปรมิาณน�า้มนัเชือ้เพลงิ

คงเหลอืในการคลังสนิค้าและเรือเฟอร์ร่ีทัง้หมดของบรษัิทเป็นประจ�าทกุส้ินเดอืน โดย ณ ปัจจบุนั บรษัิทได้เช่า

ท่ีดินกบับริษทัเก่ียวข้องกัน เพือ่เป็นทีต่ัง้ของคลงัน�า้มนั
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นอกจากนัน้ ถึงแม้ว่าทีผ่่านมารัฐบาลไทยมนีโยบายควบคมุราคาน�า้มนัดเีซลให้อยูใ่นระดบัไม่เกนิ 30 

บาทต่อลติร แต่บรษิทัมนีโยบายป้องกนัความเสีย่งทางการตลาดเพือ่ควบคมุปรมิาณน�า้มนัเชือ้เพลงิให้มจี�านวน

ทีเ่หมาะสม และเพ่ือป้องกันมใิห้บริษทัมคีวามเสีย่งจากการขาดทนุสนิค้าคงคลงัของน�า้มนัเชือ้เพลงิรวมทัง้

อบัุตเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้จากไฟไหม้ โดยมนีโยบายควบคมุปรมิาณน�า้มนัเชือ้เพลงิรวมกนัไม่เกนิประมาณ 10,000 

ลติรในคลงัน�า้มนั

 4. การก�ากบัดแูลโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

การด�าเนนิธุรกิจเดินเรือเฟอร์รีข่องบริษทัจะต้องปฏบิติัตามข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องโดยมกีรมเจ้าท่าเป็น

หน่วยงานราชการหลักเป็นผูก้�ากับดูแลกิจการในธุรกจิของบรษิทัทัง้นี ้กฏหมายทีเ่กีย่วข้องจะประกอบด้วย 

3 ส่วนหลกั คอื กฎหมายทีเ่ก่ียวกับตวัเรอื ท่าเทยีบเรอื และคนประจ�าเรอื โดยมรีายละเอยีดดงันี้

กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง ใบอนุญำตที่ส�ำคัญ

ตัวเรือ ·	 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ.2456

·	 พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481

·	 พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522

·	 กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / ค�าสั่ง ประกาศ 
ระเบียบที่ออกโดย กรมเจ้าท่า

·	ใบอนุญาตใช้เรือ ซึ่งมีอายุใบ
อนุญาตเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี

·	ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ�าทาง
ซึ่งมีอายุใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี

ท่าเทียบเรือ ·	 พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ.2456

·	 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 และฉบับที่ 2 
พ.ศ.2548

·	 กฎกระทรวงฉบับที่ 63 / กฎกระทรวงฉบับที่ 64 /  
กฎกระทรวงฉบับที่ 19

·	 พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518

·	 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

·	 พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2535

·	ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือ
เดินทะเลซึ่งมีอายุใบอนุญาตเป็น
เวลา 15 ปี

·	หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า
(เดิมชื่อ “ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบ
เรือ”)ซึ่งมีอายุใบอนุญาตเป็นเวลา 
1ปี

คนประจ�าเรือ ·	 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. 2456

·	 กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (หมวด ซ.) /  
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ฯ พ.ศ.2532

·	ชั้นประกาศนียบัตรของคนประจ�า
เรือ
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อนึ่งเนื่องจากในการประกอบธุรกิจให้

บริการเรือเฟอร์รี่ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเดนิเรือและท่าเรอื โดยมี

กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลหลัก บรษัิทมี

กระบวนการท�างานส�าหรับการตดิตามและด�าเนนิ

การต่อใบอนญุาตทีส่�าคัญต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการ

ด�าเนนิธรุกิจเดนิเรือและท่าเรืออย่างชัดเจน โดยเริม่

ต้นจากสายงานปฏิบัติงานท่าเรือและเดินเรือเป็น

หน่วยงานหลักส�าหรับการควบคุมดูแลการปฏิบัติ  

ตามกฏเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ ซึง่ได้แต่งตัง้คณะ   

ท�างานฯ ทีป่ระกอบด้วยรองกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ ผู้อ�านวยการ

ปฏิบัตกิารท่าเรอื ผูอ้�านวยการปฏบัิตกิารเดนิเรอื 

และนายเรือประจ�าเรอืเฟอร์ร่ีทัง้ 12 ล�า ด�าเนนิการ

ประชุมร่วมกันเป็นประจ�าทกุสิน้เดอืน เพือ่วางแผน

การเดินเรอื การซ่อมบ�ารุงเรอื และการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ รวมทัง้การตดิตามการต่อใบอนญุาตต่างๆ ที่

เกีย่วข้องกบัการเดนิเรอื เช่น ใบส�าคญัการตรวจเรือ 

ใบส�าคญัรบัรองแนวน�า้บรรทกุ ใบอนญุาตใช้เรอื ใบ

อนญุาตให้เรือกลเดนิประจ�าทาง ใบอนญุาตต่างๆ ที่

เกีย่วข้องกบักจิการท่าเรอื เช่น หนงัสอืรบัรองการ

ตรวจสภาพท่า และใบอนญุาตให้ประกอบกจิการ

ท่าเรือเดินทะเล และชั้นประกาศนียบัตรของคน

ประจ�าเรือ ทั้งนี้ คณะท�างานดังกล่าวได้จัดท�า

ทะเบยีนคมุใบอนญุาตต่างๆ และช้ันประกาศนียบตัร

ไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งวางแผนการต่ออายุไว้   

อย่างน้อย 3 เดอืนล่วงหน้าก่อนวนัทีห่มดอายขุองใบ

อนุญาตต่างๆ และช้ันประกาศนียบัตรดังกล่าว    

โดยคณะท�างานดังกล่าวจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่       

ในสายงานปฏบิตักิารท่าเรือและเดินเรอื รวมทัง้ส่ัง

การให้พนักงานประจ�าเรือด�าเนินการต่อชั้น

ประกาศนยีบัตรดงักล่าวทนัททีีก่รมเจ้าท่าอนญุาต  

ให้ด�าเนินการต่อใบอนุญาตต่างๆ และชั้น

ประกาศนยีบตัร ล่วงหน้าได้ 30 วนัหรอื 45 วนั

ก่อนวนัหมดอาย ุซึง่ขึน้อยูก่บัประเภทของแต่ละใบ

อนุญาตต่างๆ และช้ันประกาศนยีบัตร หลงัจากทีไ่ด้

ด� า เ นินการต ่อใบอนุญาตต ่างๆ และชั้น

ประกาศนียบัตรแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ในสายงาน

ปฏิบติัการท่าเรอืและเดนิเรือ และพนักงานประจ�า

เรอืจะส่งต้นฉบบัของใบอนญุาตต่างๆ และส�าเนาชัน้

ประกาศนยีบัตรให้กบัฝ่ายกฏหมายเพือ่ตรวจสอบ

ความถกูต้องและครบถ้วน ก่อนทีจ่ะจดัส่งต้นฉบบั

ของใบอนุญาตต่างๆ ให้รองกรรมการผู้จัดการสาย

งานแผนงานและการเงนิจดัเกบ็และท�าทะเบยีนคมุ

ต่อไป และส�าเนาชั้นประกาศนียบัตรให้กับฝ่าย

บุคคลเพื่อบันทึกข ้อมูลเข ้าระบบโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ Human Resource Management 

(HRM) ซึง่บรษัิทได้น�าระบบดงักล่าวมาใช้ค�านวณ

เงินเดอืนพนักงานประจ�าเรอืตามเวลาทีพ่นักงานดงั

กล่าวได้ปฏิบติังานจรงิบนเรอืเฟอร์ร่ี และใช้ในการ

ติดตามวนัหมดอายขุองชัน้ประกาศนียบตัรส�าหรบั

พนกังานบนเรอืแต่ละคน ทัง้นี ้บรษิทัได้ก�าหนดให้

มีระบบป้องกันเหตุการณ์การต่อใบอนุญาตต่างๆ 

และชัน้ประกาศนยีบตัรส�าหรับพนกังานบนเรอืล่าช้า

อกีทางหน่ึง โดยมอบหมายให้รองกรรมการผู้จดัการ

สายงานแผนงานและการเงิน ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บใบ

อนุญาตต่างๆ แจ้งเตือนคณะท�างานฯ เป็นประจ�าทกุ

ต้นเดอืน และให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุคล ซึง่เป็นผูจั้ดเก็บ

ส�าเนาชัน้ประกาศนยีบตัรแจ้งเตอืนพนกังานบนเรือ

เพิม่เติมจากคณะท�างานฯ เป็นประจ�าทกุวนัที ่ 15 

ของแต่ละเดอืน 
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5. ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

นอกเหนือจากการพฒันาด้านบริการให้กบั

ผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภยั บริษทัยงัได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมด้วยการให้ความส�าคญัต่อสิง่แวดล้อมทัง้

ทางน�้าและอากาศ และรวมทั้งจัดให้มีมาตรการ

รกัษาความปลอดภยัต่างๆ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขใน

ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือของกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ 

บรษิทัได้ปฏบิตัแิละด�าเนินการเพือ่ลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมดังนี้ 

 1. ตดิตามและตรวจสอบคณุภาพน�า้ทิง้จาก

ทุกจุดที่ปล่อยออกจากท่าเรือเป็นประจ�าทุกเดือน 

และตรวจสอบคณุภาพน�า้ในทะเลบรเิวณท่าเทยีบ

เรอืเป็นประจ�าทุก 3 เดอืน และรายงานผลการตรวจ

สอบให้กรมเจ้าท่าพจิารณาทกุคร้ัง

 2. จดัให้มกีารตรวจสอบระบบบ�าบดัน�า้เสยี

ส�าเรจ็รปู (SATS) ทกุๆ 3 เดอืนเพือ่ให้เกิดความ

ม่ันใจว่าระบบดังกล่าวสามารถท�างานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ

 3. จดัเตรียมภาชนะรองรบัขยะ ณ จดุต่างๆ 

ให้เพยีงพอกบัการใช้งานภายในบรเิวณท่าเรอื และ

ก�าหนดให้ห้ามท้ิงขยะ น�า้เสยี และสารเคมลีงทะเล

 4. จัดให้มโีครงการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 

เพ่ือป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิ

 5. ตดิตัง้ไฟแสงสว่างในช่วงเวลากลางคนื 

เพ่ือเตอืนเรอือ่ืนๆ ทีส่ญัจรไปมาในบริเวณท่าเรอื

 6. ดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพ

มัน่คงแขง็แรงและสะอาดอยูเ่สมอ

 7. จัดหาพนักงานและเวรยามเพื่อจัด

ระเบยีบเข้าควิยานพาหนะขึน้ลงเรอืเฟอร์รีค่วบคมุ

น�า้หนกัรถบรรทกุผ่านท่าเรอืได้ไม่เกนิ 21 ตนั และ

คอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ 

รวมทัง้จดัให้มกีารอบรมด้านความปลอดภยั และฝึก

ซ้อมให้ความช่วยเหลอืผูโ้ดยสารในกรณฉีกุเฉนิเป็น

ประจ�า

นอกจากนีบ้รษิทัได้มกีารว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญ

อสิระเพือ่ท�าการตรวจวดัคณุภาพน�า้ทิง้ โดยรายงาน

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน�้าที่ท่าเรือดอนสักสากล

และท่าเรอืสมยุสากลเป็นประจ�าทกุ 6 เดอืน ซึง่

จดัท�าโดยบรษิทัเอน็ไว แลบ็ แอนด์ คอนซลัแทนท์ 

จ�ากดั ซึง่เป็นบริษทัทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั ผลการตรวจ

ทีผ่่านมา พบว่า ตวัอย่างน�า้ทีท่่าเรอืของบรษิทัไป

ตามมาตรฐานน�้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานและ

อาคารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่2 

พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเปิดให้บริการเรือ

เฟอร์รี่ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้อง

เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมในการด�าเนินธรุกจิ และไม่เคย

ได้รบัการตกัเตอืนหรอืเสยีค่าปรบัในเรือ่งดงักล่าว 

เนือ่งจากบรษิทัได้ปฏบิตัติามกฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบั

สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดัมาโดยตลอด

งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บรษิทัไม่มงีานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ
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ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส�าคัญอืน่

ข้อมูลทัว่ไปของบรษิทั

บรษัิท ท่ำเรือรำชำเฟอร์ร่ี จ�ำกดั (มหำชน)

ช่ือย่อ                                    RP

เลขทะเบียนบรษิทั                     0107550000271

ประเภทธรุกิจ                           การบรกิารขนส่งทางน�า้ภายในประเทศ

ทุนจดทะเบยีน                          170,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเจด็สบิล้านหุน้)

มลูค่าหุน้                                หุน้ละ 1 บาท 

ทุนท่ีออกและช�าระเตม็มลูค่า       170,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเจด็สบิล้านบาท)

บคุคลอ้ำงองิอืน่ๆ 

นายทะเบียนหลักทรพัย์              บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จากดั

                                              62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

      ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย 

      เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110

                                              โทรศพัท์ 02-229-2800

                                              โทรสาร 02-359-1259

ผู้สอบบญัช ี                        นำยประวทิย์  ววิรรณธนำนตุร์ 

      ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 4917

                                             นำยบรรจง  พชิญประสำธน์ 

      ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 7147

                                             นำยเทอดทอง  เทพมงักร 

      ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3787

                                            นำยไกรสทิธิ ์ ศลิปมงคลกลุ 

      ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 9429

                                             

      บรษิทั พวี ีออดทิ จ�ากดั 

                                              100/19  อาคารว่องวานชิ อาคารบ ีชัน้ 14 

       ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง

                                              กรงุเทพมหานคร 10310

                                              โทรศพัท์ 02-645-0080

                                              โทรสาร 02-645-0020
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ผู้ตรวจสอบภำยใน                    บรษิทัพแีอนด์แอล อนิเทอนลั ออดทิ จ�ากดั

                                            73/290 หมู ่8 เดอะฟิฟ อเวนวิ คอนโดมเินยีม 

      ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุี

                                            โทรศพัท์ 02-526-6100

·	ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ 25/1 หมู ่8 ถนนมติรภาพ ต�าบลดอนสัก อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 

โทรศัพท์ 0-7737-2800-2, 0-2277-4488 โทรสาร 0-7737-2804, 0-2277-8521  

Website http://www.rajaferryport.com 

·		ท่ีตัง้สาขาท่ี 1 เลขที ่ 281 ซอยสทุธิพงศ์ 1 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 

·		ท่ีตัง้สาขาท่ี 2  เลขท่ี 141/2 หมูท่ี ่10 ต�าบลดอนสกั อ�าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

·		ท่ีตัง้สาขาท่ี 3 44/130 หมูท่ี ่1 ต�าบลเกาะพะงนั อ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

·		ท่ีตัง้สาขา 4 เลขที ่1 หมูท่ี ่2 ต�าบลลปิะน้อย อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

·		ท่ีตัง้สาขาท่ี 5 เลขที ่227 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ

การด�าเนนิธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร่ีของบริษทัจะต้องปฏบิตัติามข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีรมเจ้าท่า

เป็นหน่วยงานราชการหลกัเป็นผูก้�ากับดแูลกิจการในธรุกจิของบรษิทั ทัง้นี ้กฏหมายทีเ่กีย่วข้องจะประกอบด้วย 

3 ส่วนหลกั คอื กฎหมายทีเ่ก่ียวกับเรอื ท่าเทยีบเรอื และคนประจ�าเรอื โดยมรีายละเอยีดดงันี้
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·	ใบอนญุาตใช้เรือ

ชื่อเรือ
น�้ำหนัก*
(ตันกรอส)

น�้ำหนัก**
(ตันเนต)

พื้นล�ำน�้ำและ
ทะเลที่อนุญำต

ให้เดินเรือ

วันที่มีผล
บังคับใช้

ระยะเวลำ
ของใบ
อนุญำต

(ประมำณ)

ประกำศนียบัตรรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถของคนประจ�ำเรือ

ในต�ำแหน่งสูงสุด 
จะต้องไม่ต�่ำกว่ำชั้นดังนี้

ผู้
โดยสำร
(คน)

พนักงำน 
ประจ�ำ
เรือ

 (คน)

นำยเรือ ต้นกล

1. ราชา 1 1,141.00 342.00 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

22 ธ.ค. 
2558 – 21 
มิ.ย. 2559

6 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

คนใช้
เครื่องจักร
ยนต์ชั้นหนึ่ง

พิเศษ

400 9

2. ราชา 2 1,044.92 313.48 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

17 ส.ค. 
2558 – 28 
ก.พ. 2559

2 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

นายช่างกล
เรือชั้นสาม

350 11

3. ราชา 3 986.32 533.35 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

22 ธ.ค.
2558 – 21 
มิ.ย. 2559

6 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

นายช่างกล
เรือชั้นสาม

350 11

4. ราชา 4 324.00 103.00 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

27 ก.พ.
2558 – 26 
ก.พ. 2559

2 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 

500 ตันกรอส

คนใช้
เครื่องจักร
ยนต์ชั้นหนึ่ง

พิเศษ

220 9

5. ราชา 5 928.00 279.00 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

1 เม.ย.
2558 – 31 
มี.ค. 2559

3 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

นายช่างกล
เรือชั้นสาม

350 11

6. ราชา 6 1,009.50 365.09 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

19 มี.ค.
2558 – 28 
ก.พ. 2559

2 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

นายช่างกล
เรือชั้นสาม

400 11

7. ราชา 7 1,188.00 551.00 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

24 พ.ย.
2558 – 23 
พ.ย. 2559

11 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

นายช่างกล
เรือชั้นสาม

400 11

8. อาร์ 8 1,074.00 525.00 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

23 มิ.ย.
2558 – 25 
เม.ย. 2559

4 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

นายช่างกล
เรือชั้นสาม

400 11

9. อาร์ 9 1,168.00 625.00 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

19 ส.ค. 58 
– 17 ส.ค. 
2559 

8 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

นายช่างกล
เรือชั้นสาม

400 11

10. วังใน 794.63 416.49 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

6 ต.ค..
2558 – 5 
เม.ย. 2559

4 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

คนใช้
เครื่องจักร
ยนต์ชั้นหนึ่ง

พิเศษ

300 9

11. วังทอง 638.98 342.24 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

27 ก.พ.
2558 – 26 
ก.พ. 2559

2 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

คนใช้
เครื่องจักร
ยนต์ชั้นหนึ่ง

พิเศษ

300 9

12. วังแก้ว 990.95 467.01 ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด

นราธิวาส

6 ต.ค.
2558 – 5 
ต.ค. 2559

8 เดือน นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน 
1,600 ตันกรอส

นายช่างกล
เรือชั้นสาม

400 11

หมำยเหต:ุ  * ตนักรอส หมายถงึ น�า้หนกัทัง้หมดทีส่ามารถบรรทกุได้ ซึง่ได้รวมน�า้หนกัตวัเรอืและน�า้หนกัสิง่ของทีบ่รรทกุ

    ** ตันเนต หมายถงึ น�า้หนกัสิง่ของทีส่ามารถบรรทกุได้
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·	ใบอนญุาตให้เรือกลเดนิประจ�าทาง

ชื่อเรือ
น�้ำหนัก

(ตันกรอส)
ท่ำต้นทำง ท่ำปลำยทำง วันที่มีผลบังคับใช้

ระยะเวลำ
ของใบ
อนุญำต

เงื่อนไขในกำร
อนุญำต

1. ราชา 1 1,141.00
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลลิปะน้อย 
อ�าเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 
9 ก.ค. 2563

5 ปี 1. ใบอนุญาตนี้มี
ก�าหนดเวลา  
5 ปี แต่จะมีผล
บงัคบัไดใ้นขณะ
ใบอนุญาตใช้
เรือ และระยะ
เวลาประกันภัย
ในกรมธรรม์
ประกันภัยไม่
ขาดอายุ

2. ให้เดินทาง
ระหว่างท่าเรือ 
ที่ก�าหนดไว้

3. ให้มีการฝึก
ซ้อมแผน     
ผู้ประสบภัย
จากอุบัติเหตุ
ทางเรืออย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้

4. เวลาเรือออก
จากท่าเทียบ
เรือต้นทาง 
และท่าเทียบ
เรือปลายทาง 
ตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต

5. อัตราค่า
โดยสารให้เป็น
ไปตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในบัญชี
อตัราค่าโดยสาร 
และค่าระวาง
บรรทุก

2. ราชา 2 1,044.92
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลลิปะน้อย 
อ�าเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 
9 ก.ค. 2563

5 ปี

3. ราชา 3 986.32
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลลิปะน้อย 
อ�าเภอเกาะสมุย

27 มี.ค. 2558 – 
26 มี.ค. 2563

5 ปี

4. ราชา 4 324.00
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลลิปะน้อย 
อ�าเภอเกาะสมุย

27 มี.ค. 2558 – 
26 มี.ค. 2563

5 ปี

5. ราชา 5 928.00
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลลิปะน้อย 
อ�าเภอเกาะสมุย

27 มี.ค. 2558 – 
26 มี.ค. 2563

5 ปี

6. ราชา 6 1,009.50
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลเกาะพะงัน  
อ�าเภอเกาะพะงัน

10 ก.ค. 2558 – 
9 ก.ค. 2563

5 ปี

7. ราชา 7 1,188.00
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลลิปะน้อย 
อ�าเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 
9 ก.ค. 2563

5 ปี

8. อาร์ 8 1,074.00
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลลิปะน้อย 
อ�าเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 
9 ก.ค. 2563

5 ปี

9. อาร์ 9 1,168.00
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลลิปะน้อย 
อ�าเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 
9 ก.ค. 2563

5 ปี

10.  วังใน 794.63
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลลิปะน้อย 
อ�าเภอเกาะสมุย

27 มี.ค. 2558 – 
26 มี.ค. 2563

5 ปี

11.  วังทอง 638.98
ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลเกาะพะงัน  
อ�าเภอเกาะพะงัน

27 มี.ค. 2558 – 
26 มี.ค. 2563

5 ปี

12.  วังแก้ว 990.95 ต�าบลดอนสัก 
อ�าเภอดอนสัก

ต�าบลเกาะพะงัน  
อ�าเภอเกาะพะงัน

10 ก.ค. 2558 – 
9 ก.ค. 2563

5 ปี

หมำยเหตุ:  เส้นทางระหว่างเกาะสมยุ – เกาะพะงนั ซึง่เปิดให้บริการเมือ่ 1 ธนัวาคม 2558  อยูร่ะหว่างการทดลองให้  

            บรกิาร จงึยงัไม่ได้มกีารขอใบอนญุาตให้เรอืกลเดนิประจ�าทาง
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· ใบอนญุาตให้ประกอบกจิการท่าเรอืเดนิทะเล 

- ท่ำเรือดอนสกัสำกล

ชื่อผู้ได้รับ
อนุญาต

บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จ�ากัด (ปัจจุบัน ชื่อบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ากัด 
(มหาชน))

ที่ตั้งท่าเรือ ฝั่งดอนสัก เลขที่ 141/2 แหลมกุลา หมู่ที่ 10 ต�าบลดอนสัก อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

อายุใบอนุญาต 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

เงื่อนไข 1. ในเงื่อนไขนี้ 
(1) “กิจการของตนเอง” หมายความว่า การบรรทุกหรือขนถ่ายของที่เป็นของผู้รับอนุญาต ของ

ที่ผู้รับอนุญาตรับขน หรือของที่ผู้รับอนุญาตรับจัดการขนส่ง
(2) “ให้บริการแก่ผู้อื่น” หมายความว่า ยอมให้บุคคลอื่นใช้ท่าเรือ ส่วนประกอบของท่าเรือหรือ

บริการเกี่ยวกับท่าเรือของผู้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ก็ตาม
2. ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ส�าหรับการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งดอนสัก เลขที่ 141/2 

แหลมกุลา หมู่ที่ 10 ต�าบลดอนสัก อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เท่านั้น โดยมีที่พัก
สินค้า สิ่งติดตั้งและเครื่องอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้

3. ให้ใบอนุญาตนี้เป็นอันยกเลิก ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผู้รับอนุญาตไม่อาจใช้ท่าเรือ ณ สถานที่ตั้งตามข้อ 2 ได้อีกต่อไป เนื่องจากไม่ได้รับ
อนุญาตหรือถูกสั่งห้ามตามกฏหมายอื่น
(2) เมื่อผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิใช้ที่ดินและทรัพย์สินบนที่ดิน ตาม นส.3ก ทะเบียนเลขที่ 1882 
ต�าบลดอนสัก อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ว่าด้วยเหตุใด

4. ผู้รับอนุญาตต้องใช้ท่าเรือ และส่วนประกอบของท่าเรือตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อกิจการของ
ตนเองและให้บริการแก่คนอื่น

5. ในการให้บริการแก่ผู้อื่น ผู้รับอนุญาตต้อง
(1) เรียกเก็บค่าบริการไม่เกินอัตราที่ระบุไว้
(2) ปฏิบัติตามค�าสั่งของรัฐมนตรีที่สั่งให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่ต�่ากว่าในอัตรา (1) เพื่อ
ความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
(3) ไม่ยกเลิกหรืองดเว้นการให้บริการโดยไม่จ�าเป็นหรือเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้อื่น 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

6. ในกรณีที่มีความจ�าเป็น เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของชาติเกิดประโยชน์สูงสุดอันจะน�ามาซึ่งความ
ปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน เมื่อรัฐมนตรีมีค�าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตปรับปรุงหรือ
ขยายท่าเรือ หรือส่วนประกอบของท่าเรือตามความเหมาะสม ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม เว้น
แต่จะมีเหตุผลอันสมควรซึ่งจะต้องท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือแสดงเหตุผลและความจ�าเป็นที่ท�าให้ไม่
อาจปฏิบัติได้เสนอต่อรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งเพื่อพิจารณา
ทบทวนค�าสั่งดังกล่าว

7. ผู้รับอนุญาตต้องกระท�า หรืองดเว้นกระท�าการใดๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น
จากการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และจะต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าของพนักงานเจ้าหน้าที่

8. ผู้รับอนุญาตต้องท�ารายงานยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมกา
รพาณิชยนาวีตามแบบที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนด ดังนี้
(1) รายงานประจ�าเดือนแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเรือ ประเภทและปริมาณสินค้าที่
ผ่านท่า ตลอดจนข้อมูลหรือสถิติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
(2) รายงานประจ�าปีแสดงสภาพปัจจุบันของท่าเรือเกี่ยวกับที่พักสินค้า สิ่งติดตั้ง เครื่องอุปกรณ์ 
และสิ่งอ�านวยความสะดวก รวมทั้งบริการท่าเรือภายเดือนมกราคมของปีถัดไป

9. เมื่อรัฐมนตรีมีค�าสั่งก�าหนดเงื่อนไขขึ้นใหม่ในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดเพิ่มเติมหรือ
ก�าหนดขึ้นใช้แทนเงื่อนไขเดิมทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
ด้วย

10.  ให้เรียกเก็บค่าบริการเฉพาะท่าเรือต้นทางได้เพียง 1 ครั้ง ส�าหรับการเดินทาง 1 เที่ยว
11.  ผู้รับอนุญาตต้องด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือตามแผนงานที่ก�าหนดไว้
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- ท่ำเรอืสมุยสำกล

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จ�ากัด (ปัจจุบัน ชื่อ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ 
จ�ากัด (มหาชน))

ที่ตั้งท่าเรือ ฝั่งเกาะสมุย เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต�าบลลิปะน้อย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

อายุใบอนุญาต 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

เงื่อนไข เงื่อนไขเดียวกันกับท่าเรือดอนสักสากล

·	หนงัสอืรบัรองการตรวจสภาพท่า (เดมิชือ่ “ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรอื”) 

- ท่ำเรอืดอนสกัสำกล

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภท ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส

ลงในล�าน�้าหรือทะเล ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ต�าบลดอนสัก อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

อายุใบอนุญาต 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 – วันที่ 19 มกราคม 2559

เงื่อนไข กรมเจ้าท่ามีสิทธิเรียกใบอนุญาตนี้คืนได้ทุกเมื่อถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

1. ถ้าปรากฏในภายหลังว่า สิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ท�าดังกล่าวล่วงล�้าออกมากีดขวางทางเดิน
เรือ

2. ถ้ามีเหตุจ�าเป็นที่กรมเจ้าท่าจะต้องการให้เลื่อนถอยรื้อถอนไปชั่วครั้งคราว เพื่อประโยชน์
และความสะดวกในการเดินเรือ 

3. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินการของทางราชการ ซึ่งจ�าเป็นจะต้องรื้อถอนเลื่อน
หรือถอนไปให้พ้นจากที่ ที่จอดหรือปลูกโดยรัฐบาลจะต้องการที่เป็นต้น

4. หากปรากฏภายหลังว่า สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตได้เปลี่ยนแปลงผิดไปจากวัตถุประสงค์
เดิมที่ขออนุญาตไว้ อันเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฏหมาย

5. ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายใบอนุญาต

ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตรื้อถอนหรือเลื่อนถอยสิ่งปลูกสร้างไปตามที่กรมเจ้าท่าก�าหนดภายใน
เวลาอันสมควร และจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดจากทางราชการมิได้ 
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เงื่อนไขด้าน  
สิ่งแวดล้อม

1. ห้ามทิ้งเศษสินค้า วัสดุ ขยะ สิ่งปฏิกูล น�้าเสีย น�้าปนน�้ามัน น�้าท้องเรือ และสารเคมี
ต่างๆ ลงสู่แหล่งน�้าโดยเด็ดขาด

2. ต้องท�าความสะอาดท่าเทียบเรือทุกครั้งหลังการขนถ่ายสินค้า และจัดภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และน�าไปขจัด
อย่างเหมาะสม

3. ให้ท�าการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน�า้ทิง้จากทกุจดุท่ีปล่อยออกจากโครงการลงสูแ่หล่งน�า้ 
ดัชนีคุณภาพน�้าที่จะต้องท�าการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด – ด่าง, บีโอดี, ปริมาณ
สารแขวนลอย และปริมาณน�้ามัน และไขมัน ความถี่ในการตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง และ
ต้องรายงานผลการวิเคราะห์ให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง

4. ให้ท�าการตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองใน
บรรยากาศบนบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด และตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในสถานที่
ท�างานในขณะที่มีการขนถ่ายสินค้า 1 จุดและส่งผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่า ทราบทุก
ครั้ง

5. ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน และควบคุมอุบัติภัยต่างๆ เช่น การป้องกันอัคคี
ภัย แผนช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และต้องแจ้งให้
ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 4 สาขาสุราษฏร์ธานี ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

6. มาตรการต่างๆ นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขนี้ และได้เสนอไว้ในรายงานการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

7. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของกรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ตามความจ�าเป็น

8. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจท่าของกรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบด้านความมั่นคง แข็ง
แรงของท่าเทียบเรือตามความจ�าเป็น

9. ต้องปฏิบัติตามกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. เงื่อนไขนี้มีก�าหนด 1 ปี หากการต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งต่อไปมีเหตุท�าให้ล่าช้า ให้ถือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ไปก่อน หากตรวจสอบพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะ
มีผลต่อการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตฯ ในครั้งต่อไป

- ท่ำเรือสมุยสำกล

(1) ท่าเทยีบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตนักรอส

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภท หนังสือรับรองการตรวจภาพท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส (ท่าเทียบเรือที่ 1 
และ 2 (“F1”))

ลงในล�าน�้าหรือทะเล ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ต�าบลลิปะน้อย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

อายุใบอนุญาต 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 – วันที่ 23 มิถุนายน 2559 

เงื่อนไข กรมเจ้าท่าสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้ เมื่อปรากฏว่าท่ารับส่งผู้โดยสาร ท่ารับส่ง
สินค้า ท่าเทียบเรือ มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ 
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เงื่อนไขด้าน 
สิ่งแวดล้อม

1. ห้ามเท ทิ้ง หรือท�าด้วยประการใดๆ ให้วัสดุ ขยะ น�้าเสีย หิน กรวด ทราย ดิน โคลน 
อับเฉา สิ่งปฏิกูล น�้าปนน�้ามัน สารเคมีต่างๆ น�้าและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใดๆ อันอา
จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ 
หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน�้า

2. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถ
ใช้สอยได้สะดวก และน�าไปขจัดอย่างเหมาะสม 

3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ได้แก่ มาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ มาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4. ต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าทิ้ง จากทุกจุดที่ปล่อยออกจากโครงการเป็นประจ�าทุก
เดือน และตรวจสอบคุณภาพน�้าในทะเล บริเวณท่าเทียบเรือทุก 3 เดือน โดยตรวจวัดค่า
ความเป็น กรด-ด่าง(ph) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspend Solids) ปริมาณน�้าและ
ไขมัน (Grease & Oil) และปริมาณความสกปรก (BOD) และรายงานให้กรมเจ้าท่า 
พิจารณาทุกครั้ง  

5. บริเวณท่าเทียบเรือในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ทัศน์วิสัยจ�ากัด ให้ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
เพื่อเตือนเรือประมง และเรืออื่นๆ ที่สัญจรไป-มา ในบริเวณนี้ และควรมีเครื่องบั่นไฟ
ส�ารองเพื่อป้องกัน ขณะไฟฟ้าดับ

6. ให้มีการตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสียส�าเร็จรูป (SATS) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ต้องดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ
8. ห้ามใช้ตัวท่าเทียบเรือหรือพื้นที่ของท่าเทียบเรือในการคัดแยก ล้าง หรือท�าความสะอาด

สัตว์น�้า แปรรูปสัตว์น�้า หรือกิจการอื่นใด นอกเหนือจากการเทียบเรือ
9. จัดให้ยานพาหนะที่จะลงเรือเฟอร์รี่เข้าคิวอย่างมีระเบียบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ

ควบคุมน�้าหนัก รถบรรทุกผ่านท่าเทียบเรือโดยสาร ไม่ให้มีน�้าหนักเกิน 21 ตัน โดยมี
พนักงานประจ�าท่าเทียบเรือ และเวรยามคอยดูแล และอ�านวยความสะดวกตลอดเวลา

10. จัดเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยประจ�าท่าเทียบเรือ พร้อม
กับจัดให้มีการอบรม ด้านความปลอดภัย เพื่อฝึกซ้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร
ในกรณีฉุกเฉินเป็นประจ�า

11. หากเกิดเหตุการณ์ใด ก็ตามที่ก่อให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่า
ทราบโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

12. ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
13. เรือที่เข้าเทียบท่าต้องมีระดับน�้าใต้ท้องเรือไม่ต�่ากว่า 1 เมตร ตลอดเวลาที่เรือเทียบท่า
14. เงื่อนไขนี้มีก�าหนด 1 ปี หากการขออนุญาตครั้งต่อไปมีเหตุล่าช้า ให้ถือปฏิบัติตาม

เงื่อนไขนี้ไปก่อน หากตรวจพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะมีผลต่อการ
พิจารณาการต่ออนุญาตในครั้งต่อไป

15. หากผู้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว กรมเจ้าท่าอาจเพิกถอนใบอนุญาตนี้เสีย



73

(2) ท่าเทยีบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส (ต่อมา ได้เปลีย่นวตัถปุระสงค์เป็นท่าเทยีบเรอืขนาดเกนิ

กว่า 500 ตนักรอส)

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภท หนังสือรับรองการตรวจภาพท่าเทียบเรือ (ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส) (ท่าเทียบเรือที่ 3 
และ 4 (“F2”))

ลงในล�าน้�าหรือทะเล ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ต�าบลลิปะน้อย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

อายุใบอนุญาต 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 – วันที่ 22 มิถุนายน 2559 

เงื่อนไข กรมเจ้าท่าสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้ เมื่อปรากฏว่าท่ารับส่งผู้โดยสาร ท่ารับส่ง
สินค้า ท่าเทียบเรือ มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ 

เงื่อนไขด้านสิ่ง
แวดล้อม

เงื่อนไขเดียวกันกับท่าเรือสมุยสากล (ท่าเทียบเรือที่ 1 และ 2 (“F1”))

ต่อมา กรมเจ้าท่าได้เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบ

การท่ีมท่ีาทีม่ใีบอนญุาตใช้ท่าเทยีบเรอืไม่เกนิ 500 

ตนักรอส แต่มโีครงสร้างทีร่องรับเรอืเกินกว่า 500 

ตนักรอส สามารถยืน่เปลีย่นวตัถุประสงค์ได้ ดงันัน้ 

บริษทัจงึได้ยืน่เปลีย่นวตัถุประสงค์หรอืประเภทการ

ใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสของ

ท่าเทยีบเรอืที ่ 3 และ 4 (“F2”) ของท่าเรอืสมยุ

สากล ให้สามารถใช้ท่าเทยีบเรอืขนาดเกินกว่า 500 

ตนักรอส ตามระเบยีบกรมเจ้าท่าท่ีประกาศไว้ลงวนัที ่

12 ธนัวาคม 2557 โดยเมือ่วนัที่ 25 สิงหาคม 

2558 คณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าวของ 

กรมเจ้าท่ามมีตเิหน็ควรอนญุาตให้เปลีย่นวตัถุประสงค์

หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือให้สามารถใช้ 

ท่าเทยีบเรอืขนาดเกนิ 500 ตนักรอสได้ โดยบริษทั

ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและมาตรการป้องการ

ผลกระทบสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิจากการใช้ท่าเทยีบ

เรอื ซึง่เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2558 บรษิทัได้รับ

ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของท่าเทียบ 

เรอืที ่3 และ 4 บนอ�าเภอเกาะสมยุเป็นท่าท่ีมขีนาด

เกนิ 500 ตันกรอสเรยีบร้อยแล้ว) ท�าให้ ณ ปัจจบุนั 

ท่าเทยีบเรอืของบรษัิทสามารถให้บรกิารแก่เรอืขนาด

เกนิ 500 ตนักรอสได้ทัง้หมด
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โครงสร้างการถือหุ้น

1. จ�านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว

 ทุนจดทะเบยีน และทนุช�าระแล้วของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มดีงันี้ 

ทนุจดทะเบยีน : 170,000,000 บาท

ทนุทีเ่รยีกช�าระแล้ว : 170,000,000 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามญั : 170,000,000 หุน้

มลูค่าทีต่ราไว้ : 1.00 บาทต่อหุน้ 

2. ผูถ้อืหุน้

 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่24 พฤศจกิายน 2558 มดัีงนี้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1. กลุ่มครอบครัวชโยภาส

1.1 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จ�ากัด*

1.2 นายอภิชาติ ชโยภาส

1.3 นายอภิชัย ชโยภาส

1.4 นางอภิญญา ลอยชูศักดิ์

1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส

1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส

1.7 น.ส.ดวงกมล ยืนยง

44,000,000

16,500,000

16,500,000

16,500,000

4,675,000

4,400,000

3,025,000

25.88

9.71

9.71

9.71

2.75

2.58

1.78

รวมกลุ่มครอบครัวชโยภาส 105,600,000 62.12

2. กลุ่มครอบครัวตังประพฤทธิ์กุล

2.1 นางประคอง ตังประพฤทธิ์กุล

2.2 นางสุภัทร ตังประพฤทธิ์กุล

2.3 น.ส.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์

3,080,000

1,840,000

1,362,000

1.81

1.08

0.80

รวมกลุ่มครอบครัวตังประพฤทธิ์กุล 6,282,000 3.69
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

3. นายธนะ  รัตรสาร 6,331,500 3.72

4. นายอธิษณัฎฐ์  วัฒนอุดมเกียรติ 4,230,000 2.49

5. น.ส.ปาณิศา  วัฒนอุดมเกียรติ 3,250,000 1.91

6. น.ส.ธัญชัชณัฎ์  วัฒนอุดมเกียรติ 3,000,000 1.76

7. นายพิทักษ์  เกียรติเดชปัญญา 2,750,000 1.62

8. น.ส.ยุวธิดา  สนิทนราทร 2,594,900 1.53

9. นายกิตติคุณ  เฮ้าประมงค์ 1,750,000 1.03

10. นายภณ  ตรีสุขเกษม 1,353,800 0.79

รวม 137,142,200 80.66

หมำยเหต ุ: * ประกอบธุรกจิโรงแรมและภตัตาคาร โดยมนีายอภชิาต ิชโยภาส นายอภชิยั ชโยภาส นายอภชินม์ ชโยภาส 
นางพกิลุ ชโยภาส และนายธรีเดช ตงัประพฤทธิก์ลุ เป็นกรรมการ และมคีรอบครวัชโยภาสเป็นผูถ้อืหุ้นใน
อตัราร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้ว จ�านวน 200 ล้านบาท ซึง่แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 
20,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท โดย ณ วนัที ่30 เมษายน 2558 มโีครงสร้างการถอืหุน้เป็น

ดงันี้

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษี

เงินได้นติบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั และหลงัหกัเงนิส�ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอืน่ๆ ตาม

ทีบ่รษิทัก�าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปล่ียนแปลงขึน้อยูก่บัฐานะการเงิน ผลการด�าเนนิงาน 

แผนการลงทุน ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัเหน็สมควร

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

นายอภิชาติ    ชโยภาส

นายอภิชัย     ชโยภาส

นางอภิญญา    ลอยชูศักดิ์

นางพกิลุ       ขโยภาส

นางสาวอังสนา ชโยภาส

นายอภิชนม์    ชโยภาส

น.ส.อรณชิา    ชโยภาส

6,000,000

6,000,000

6,000,000

1,999,700

100

100

100

30.00

30.00

30.00

10.00

 0.00

 0.00

0.00

รวม 20,000,000 100.00

ณ 30 เม.ย. 58
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โครงสร้างการจดัการ

1. คณะกรรมการบริษทั
โครงสร้างการจดัการของบรษิทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะ

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีณุสมบตัคิรบตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) และตามประกาศคณะ

กรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

ฉบบัลงวนัที ่ 15 ธันวาคม 2551 ทกุประการ อกีทัง้มกีรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ท่ีมสีญัชาตไิทย 

ซึง่เป็นไปตามคุณสมบตัผิูท้ีจ่ะถือกรรมสทิธ์ิเรอืจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยซึง่ท�าการค้าในน่านน�า้ไทยได้ ตาม 

พระราชบัญญตัเิรอืไทย พ.ศ. 2481 โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 9 ท่าน 

ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล  1/ ประธานกรรมการ

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

4. นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการ 

5. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการ

6. นายพานิช พงศ์พิโรดม กรรมการ และกรรมการอิสระ

7. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมำยเหต:ุ  1/ นายธีรเดช ตงัประพฤทธิก์ลุ ประธานกรรมการบรษิทั เป็นกรรมการทีม่อี�านาจลงนามและญาตสินทิของ

ประธานกรรมการเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบริษัท จึงท�าให้ประธานกรรมการของบรษิทัไม่มคุีณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ ด้วยเหตนุี้ 

บรษิทัจงึได้แต่งต้ังกรรมการอสิระจ�านวน 5 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน) จากกรรมการท้ังหมด 9 ท่าน 

ซึง่มจี�านวนมากกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด เพือ่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยคดิเป็นสดัส่วน

กรรมการอสิระร้อยละ 55 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั ซึง่จะท�าหน้าทีเ่ป็นอสิระเพือ่ช่วยถ่วงดลุในการบริหารจดัการ
ของบรษิทัได้ในระดบัหนึง่
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โดยม ีนางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์ เป็นเลขานกุารบรษิทั และนายบญัญตั ิแสงนริตัน์ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่4/2558 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2558 ได้มี

มตแิต่งตัง้ นายพานชิ พงศ์พโิรดม ให้เป็นกรรมการอสิระ ส่งผลให้บรษิทัมกีรรมการอสิระจ�านวนรวมท้ังส้ิน 

5 ท่าน

กรรมการผูมี้อ�านาจผกูพนัตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั
กรรมการซึง่ลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทั คอื นายอภชิาต ิชโยภาส ลงลายมอืชือ่ร่วมกบั นายอภิชนม์ 

ชโยภาส และประทบัตราส�าคัญของบรษิทั หรอื นายธรีเดช ตงัประพฤทธิก์ลุ นายพทิกัษ์ เกยีรตเิดชปัญญา 

กรรมการคนใดคนหน่ึงในสองคนนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกบั นายอภชิาติ ชโยภาส หรอืนายอภชินม์ ชโยภาส 

รวมเป็นสองคนและประทบัตราส�าคัญของบรษิทั

 รายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัในปี  2558 มดีงันี้

ชื่อ – สกุล
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม

ปี 2558

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล
7/7

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ
6/7

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร
6/7

4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
7/7

5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล 
7/7

6. นายอภิชาติ ชโยภาส
7/7

7. นายอภิชนม์ ชโยภาส
4/7

8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา
7/7

9. นายพานิช พงศ์พิโรดม
7/7
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยงานของคณะกรรมการบรษิทัใน

การปฎบิติัหน้าทีร่บัผดิชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบ

ควบคมุภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทั

ทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที ่10/2550 เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2550 ได้มมีติแต่งต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมจี�านวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายชาตรี ศิริพานิชกร 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา 1/ กรรมการตรวจสอบ

3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล 1/ กรรมการตรวจสอบ

 โดยม ีนางสาววรรณวมิล จองสรีุยภาส จากบรษัิทพแีอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จ�ากดั เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 3)

หมำยเหต:ุ   1/ บุคคลล�าดบัที ่1, 2 และ 3 เป็นผูม้คีวามรูท้างด้านบญัชแีละการเงนิ (โปรดดปูระวตัเิพิม่เตมิของกรรมการ        

             ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านในเอกสารแนบ 1)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี  2558 มดีงันี้

ชื่อ – สกุล

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกำรประชุม / จ�ำนวนกำร
ประชุมทั้งหมด

ปี 2558

1. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ 1/ 4/4

2. นายชาตรี ศิริพานิชกร 1/ 4/4

3. นายอนันต์ เกตุพิทยา 4/4

4. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล 1/ 4/4
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3. คณะกรรมการบริหาร

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2556 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2556 มมีตแิต่งตัง้คณะ

กรรมการบริหารของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจ�านวน 

6 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ

2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอ�านวยการ 

3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน

4. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ 

5. นางสาวศศิพัชร์ บุญชู รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

6.        นางสาวนิตยา  รัตนโชติ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิารในปี 2558 มดัีงนี้

ชื่อ – สกุล

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมกำรประชุม / จ�ำนวนกำรประชุม
ทั้งหมด

ปี 2558

1. นายอภิชาติ ชโยภาส 17/17

2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ 12/17

3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์ 17/17

4. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์ 13/17

5. นางกัลยา โกเมนทร์  1/ 4/4

6. นางสาวศศิพัชร์ บุญชู2/ 5/5

                                    

หมำยเหต:ุ  

  1/ นางกลัยา โกเมนทร์ ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรหิารเมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2558 
  และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรหิารเมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2558

    2/ นางสาวศศพิชัร์ บญุช ูได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรหิารเมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2558 

 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรหิารเมือ่ 31 ธนัวาคม 2558



80

4. ผูบ้รหิาร

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมผู้ีบรหิารตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ที ่กจ. 17/2551 ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมส่วนทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) เป็นจ�านวน 

6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ 

2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอ�านวยการ

3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน 

และรักษาการผู้อ�านวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน

4. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ

5. นางสาวศศิพัชร์ บุญชู รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บรษิทัมโีครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษทั ดังนี้

หมำยเหต ุ:

 * หน่วยงานตรวจสอบภายในจะท�างานขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบรษิทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมนิระบบ

ควบคมุภายในอสิระท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั

คณะกรรมการบริษทั

ฝ่าย
กฎหมาย

ฝ่าย
บคุคล

ฝ่ายแผนงาน
และ

งบประมาณ

ฝ่ายบรกิาร
ลกูค้า

ฝ่าย
ท่าเรือ

ฝ่าย
เทคนคิ

ฝ่าย
โรงงาน

ฝ่าย
ผลติ

ไบโอดเีซล

ฝ่าย
พสัดุ

ฝ่าย
การตลาด

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายแผน
และ

ควบคมุ
การเดนิเรือ

ฝ่ายขายสนิค้า
และภตัตาคาร

ฝ่ายบญัชี

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานอ�านวยการ
(นายสรุพล ศรเีพญ็)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จดัการ
(นายอภชิาต ิชโยภาส)

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานแผนงานและการเงนิ
(นางสาวสนุนัทา เจรญิวงษ์)

รองกรรมการผู้จดัการ
สายงานปฏิบตังิานและเดนิเรือ 
(นายจติตพนัธ์ สกลุสรุเอกพงศ์)

ผู้อ�านวยการ
ปฏิบตักิารเดนิเรือ

ผูอ้�านวยการ
ปฏบิตักิารท่าเรือ

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานพฒันาธรุกจิ

(นางสาว ศศพิชัร์ บญุช)ู
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5. เลขานุการบริษทั

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 

7/2556 เม่ือวนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2556 คณะ

กรรมการบริษทัได้มมีตแิต่งตัง้นางสาวสนุนัทา เจรญิ

วงษ์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท (โปรดดู

คณุสมบัตใินเอกสารแนบ 1) โดยมหีน้าทีค่วามรบั

ผิดชอบท่ีส�าคัญ ดงันี:้-

- จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี้

1. ทะเบยีนกรรมการ

2.หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปี

ของบรษิทั

3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน

การประชมุผูถ้อืหุน้

- เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงาน

โดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

- ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานราชการที่

เกีย่วข้อง หรอืบุคคล หรอืคณะบุคคลทีไ่ด้รบัมอบ

หมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศ

ก�าหนด

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร

6.1 ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ

กรรมการ

ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2558 ของบรษิทั เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2558 ได้มมีตกิ�าหนดค่า

ตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558 ซึง่ได้แก่ กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ�ากัด

เพียง เงินเดอืน โบนสั เบีย้ประชมุ ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอืน่ เป็นจ�านวนไม่เกนิ 5,000,000 

บาท ซ่ึงมรีายละเอยีดดงันี ้:-

1. ค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทั

-ประธานกรรมการบรษิทั  จ�านวน 10,000 บาทต่อครัง้

- กรรมการบรษิทั   จ�านวน 10,000 บาทต่อครัง้

2. ค่าตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ     จ�านวน 30,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการตรวจสอบ             จ�านวน 30,000 บาทต่อคนต่อเดอืน
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อนึง่ บรษิทัได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จ�านวน 5,000,000 บาท โดยอ้างอิงตามสดัส่วน

ของผลก�าไรสทุธใินอดตี อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมา 

บริษัทยังไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใดๆ นอก

เหนอืจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุ 

โดยในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่า

ตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

เป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ 1.42 ล้านบาท และ 1.66 

ล้านบาท ตามล�าดบั และบริษทัไม่มแีผนในการจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษใดๆ เพ่ิมเติมเช่นกัน ท้ังน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีอาจมีจ�านวน

เปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญ

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีของบรษิทัในแต่ละปี และในอนาคต 

หากบรษิทัมคีวามประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพเิศษ 

และค่าตอบแทนอ่ืน (นอกเหนอืจากค่าเบ้ียประชมุ

และค่าตอบแทนรายเดือน) ให้แก่กรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ บรษัิทจะใช้หลกัเกณฑ์พจิารณา

จากผลประกอบการและผลก�าไรของบรษิทัในแต่ละปี 

โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็น

ผู้พิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินส�าหรับค่าตอบแทน

พิเศษและค่าตอบแทนอื่นๆ และจัดสรรให้แก่

กรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่ละราย โดย

จ�านวนเงนิทีจ่่ายให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจ

สอบจะมีจ�านวนไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และบรษิทัจะน�าเสนอให้

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีของบรษิทัรบัทราบ

ในปีถัดไป อนึ่ง ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่าย

ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ 

คณะกรรมการบรหิาร โดยในปี 2557 และปี 2558 

บรษัิทได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดงัน้ี 

:-

หน่วย : บาท

ชื่อ – สกุล ปี 2557 1/  ปี 2558

กรรมกำร กรรมกำรตรวจ
สอบ

กรรมกำร กรรมกำรตรวจ
สอบ

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล 55,000 - 70,000 -

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ 1/ 45,000 249,000 60,000 -

3. นายอภิชาติ ชโยภาส 55,000 - 70,000 -

4. นายอภิชนม์ ชโยภาส 35,000 - 40,000 -

5. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา 35,000 - 70,000 -

6. นายพานิช พงศ์พิโรดม 55,000 - 70,000 -

7. นายชาตรี ศิริพานิชกร 2/ 55,000 330,000 60,000 360,000

8. นายอนันต์ เกตุพิทยา 55,000 330,000 70,000 360,000

9. นายวัลลภ ผลิโกมล 3/ 5,000 - - -

10. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล 2/ 3/ 30,000 81,000 70,000 360,000

หมำยเหต:ุ 

 1/ ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2557 ของบรษิทั เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2557 ได้มมีตกิ�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ โดยกรรมการบรษิทัทกุท่านได้รบัค่าเบีย้ประชมุในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อครัง้ (จากเดมิปี 2556 ก�าหนดไว้

ครัง้ละ 5,000 บาท) และกรรมการตรวจสอบได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนในอตัรา 30,000 บาทต่อคนต่อเดอืน (จากเดมิปี 

2556 ก�าหนดไว้เดอืนละ 20,000 บาท)

 2/ พลเรอืเอกพีระจติร์ สรุกัขกะ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมการ
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บรษิทั ครัง้ที ่ 4/2557 เมือ่วนัที ่ 9 ตลุาคม 2557 โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัดงักล่าวได้มมีตแิต่งตัง้ นายชาตรี        

ศริพิานิชกร ซึง่เดมิด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรอืเอกพีระจติร์ 

สรุกัขกะ และแต่งตัง้นายพรชยั วริยิะธนะสกลุ กรรมการท่ีได้รบัการแต่งต้ังใหม่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอกี

ต�าแหน่งหนึง่ โดยค่าตอบแทนรายเดอืนได้มกีารแบ่งปันตามจ�านวนวนัทีด่�ารงต�าแหน่งของพลเรือเอกพรีะจติร์ สรุกัขกะ และ

นายพรชยั วริยิะธนะสกลุ

 3/ นายวลัลภ ผลโิกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัท่ี 20 มนีาคม 2557 โดยทีป่ระชมุคณะ

กรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 4/2557 เมือ่วนัที ่ 9 ตลุาคม 2557 ได้มมีติแต่งตัง้นายพรชยั วริยิะธนะสกุล เข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการแทนนายวลัลภ ผลโิกมล

ผู้บริหารและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

ในปี 2557 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิให้แก่ผูบ้รหิารและผูจ้ดัการฝ่ายบัญชจี�านวน 6 คน 

(รวมค่าตอบแทนของนายอภชินม์ ชโยภาส ซึง่ได้ลาออกเม่ือวนัที ่31 ธันวาคม 2557) อนัได้แก่ เงนิเดอืน 

ค่าต�าแหน่ง โบนสั จ�านวนรวม 9.41 ล้านบาท และค่าตอบแทนอืน่ๆ เช่น เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 

และรายได้อืน่ๆ เป็นต้น จ�านวนรวม 1.24 ล้านบาท 

ส�าหรับในปี 2558 บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิให้แก่ผูบ้รหิารและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชจี�านวน 

7 คน (รวมค่าตอบแทนของ นางกลัยา โกเมนทร์ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพฒันาธรุกจิ 

และกรรมการบรหิาร ได้เข้าท�างานและลาออกในเดอืนมนีาคม 2558) อนัได้แก่ เงนิเดอืน ค่าต�าแหน่ง โบนัส 

จ�านวนรวม 11.71 ล้านบาท และค่าตอบแทนอืน่เช่น เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี จ�านวน 0.30 ล้านบาท 

ต่อเดือน ค่าต�าแหน่ง โบนสั จ�านวนรวม 11.71 ล้านบาท (รวมค่าตอบแทนพเิศษจ�านวน 2.3 ล้านบาทแล้ว) 

7. บคุลากร  
จ�านวนพนกังานทัง้หมดของบริษทั (ไม่รวมผูบ้รหิารและผูจ้ดัการฝ่ายบญัช)ี ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2557 และวนัที ่31 ธันวาคม 2558 มจี�านวนทัง้สิน้ 436 คน และ 419 คน โดยบรษิทัได้จ่ายผลตอบแทน

ให้แก่พนักงานเป็นจ�านวนท้ังสิ้น 83.16 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ 

เงินเดือน ค่าต�าแหน่ง โบนสั ค่าสวสัดกิารอาหาร กองทนุส�ารองเลีย้งชพี และอืน่ๆ เป็นต้น โดยสามารถแบ่ง

รายละเอียดตามสายงานได้ดงันี ้:-

สำยงำน จ�ำนวนพนักงำน (คน)

ปี 2557  ปี 2558

สายงานพัฒนาธุรกิจ 17 16

สายงานอ�านวยการ 85 91

สายงานแผนงานและการเงิน 20 17

สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ 313 294

สายงานบริหาร 1 1

รวม 436 419
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ค่าตอบแทนอืน่ๆ แก่พนกังานของบรษิทั (ไม่รวมผูบ้ริหาร)

- ไม่ม ี- 

กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี

บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีตัง้แต่วันที ่ 29 เมษายน 2551 กบับริษัทหลักทรพัย์จัดการ

กองทนุ กสกิรไทย จ�ากดั โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพือ่จงูใจให้พนกังาน

ท�างานกบับรษัิทในระยะยาว 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน

ท่ีผ่านมา บริษทัมข้ีอพพิาทด้านแรงงานกบัพนกังานของบรษิทั โดยบรษิทัอยูใ่นฐานะจ�าเลย จ�านวน

รวม 4 คด ีแบ่งเป็นคดคีวามทีย่ตุแิล้ว จ�านวน 3 คด ีและคดีความทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลสงู จ�านวน 

1 คดี ซ่ึงมรีายละเอยีด สรปุได้ดงันี้ 

คดีควำมทีย่ตุแิล้ว

1) คดีแพ่งหมายเลขด�าที ่4411/2554 ของศาลแพ่ง

อดีตพนกังานของบรษิทัได้ยืน่ฟ้องบรษัิทและบรษัิททีเ่กีย่วข้อง เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2554 ในวงเงิน

ทนุทรพัย์ 5 ล้านบาท ทัง้นี ้อธิบด ี ผูพ้พิากษาศาลแรงงานกลางวนิจิฉยัว่า คดอียูใ่นอ�านาจพจิารณาพพิากษา

ของศาลแรงงาน ศาลแพ่งจงึมคี�าสัง่จ�าหน่ายคดอีอกจากสารบบความ คดเีป็นอนัยตุิ

2) คดีแพ่งหมายเลขด�าที ่5576/2555 ของศาลแรงงานกลาง

อดตีพนกังานของบรษิทั (พนกังานรายเดียวกนักบัข้อ ก)) ได้ยืน่ฟ้องบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 

เมือ่วันท่ี 26 พฤศจกิายน 2555 ในวงเงนิทุนทรพัย์ 3 ล้านบาท ทัง้นี ้จ�าเลยตกลงร่วมกนัช�าระค่าเสยีหายให้

แก่โจทก์เป็นจ�านวนเงนิ 850,000 บาทในปี 2556 โจทก์จงึถอนฟ้อง และศาลจ�าหน่ายคดอีอกจากสารบบ

ความ คดีเป็นอันยตุิ

3) คดีแพ่งหมายเลขด�าที ่8/2554 หมายเลขแดงที ่160/2555 ของศาลแรงงานภาค 8

อดีตพนักงานของบริษทั (พนกังานรายเดยีวกนักบัข้อ ก) และข้อ ข) ได้ย่ืนฟ้องบริษทัและบรษิทัท่ี

เกีย่วข้อง เมือ่วันที ่14 มกราคม 2554 ในวงเงนิทนุทรพัย์ 12,776,500 บาท ทัง้น้ี ในปี 2555 ศาลชัน้ต้น

ได้พิพากษาให้จ�าเลยร่วมกันช�าระเงนิ 1,215,500 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงนิ

สนิจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและการเลกิจ้างไม่เป็นธรรมรวม 977,500 บาท และดอกเบ้ียร้อยละ 15 

ต่อปีจากต้นเงนิค่าจ้างท�างานในวนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปีและค่าชดเชยรวม 238,000 บาท นบัตัง้แต่วนัฟ้อง 

เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระให้แก่โจทก์แล้วเสรจ็ โดยทีจ่�าเลยได้ยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาดงักล่าว ต่อมา เมือ่วนัที่ 

29 มกราคม 2558 ศาลแรงงานภาค 8 นดัฟังค�าพิพากษาศาลฎีกา ปรากฎว่า ศาลฎกีาพพิากษายนืตาม 

ค�าพพิากษาศาลแรงงานภาค 8 จ�าเลยจงึได้ร่วมกนัช�าระเงนิให้แก่โจทก์เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 1.66 ล้านบาท

ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 คดเีป็นอนัยตุิ
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คดคีวำมทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลสงู คอื คดแีพ่งหมำยเลขด�ำที ่38/2555 หมำยเลข

แดงท่ี 316/2555 ของศำลแรงงำนภำค 8

อดตีพนกังานของบรษิทัได้ยืน่ฟ้องบรษิทั เมือ่วันที ่1 มนีาคม 2555 ในวงเงนิทนุทรพัย์ 850,000 บาท 

ท้ังนี ้ในปี 2555 ศาลชัน้ต้นได้พพิากษาให้จ�าเลยช�าระเงิน 234,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 

จากต้นเงิน 90,000 บาท และดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงนิ 144,000 บาท นบัตัง้แต่วนัฟ้อง เป็นต้น

ไปจนกว่าจะช�าระให้แก่โจทก์แล้วเสรจ็ โดยท่ีจ�าเลยได้ยืน่อุทธรณ์ค�าพพิากษาดังกล่าว ซึง่ปัจจุบัน คดีอยูร่ะหว่าง

การพิจารณาในชัน้อทุธรณ์ ทัง้นี ้ในงบการเงนิประจ�าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัได้

ตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนนีไ้ว้แล้วจ�านวนประมาณ 0.30 ล้านบาท

นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพฒันาบคุลากรของบริษทั ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

สงูสดุ ดังน้ันบริษทัจงึมนีโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของบรษิทัในทกุระดับอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัท

ได้จดัท�าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยมตัีวช้ีวัดประสิทธภิาพทัง้ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และ

ทบทวนลกัษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธรุกจิ เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างระบบการพฒันาศกัยภาพของ

บุคลากร ท้ังนี ้บริษทัได้วางแนวทางโดยก�าหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในส่วนต่างๆ ของบริษทั 

เพ่ือให้เหมาะสมกับแผนการพฒันาองค์กร ก�าหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาโดยการส�ารวจความต้องการ

และความจ�าเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบรษัิทเพือ่ความเหมาะสมและเพิม่ประสิทธภิาพในการท�างานของหน่วยงานน้ัน 



86

การก�ากบัดแูลกจิการ

1. นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

บรษิทัมนีโยบายการปฏิบตัติามข้อพงึปฏบัิติทีดี่ (Code of Best Practice) เพือ่เสรมิสร้างความโปร่งใส 

และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจของบริษทั อนัจะท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ในกลุม่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่

เกีย่วข้องทุกฝ่าย ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก�าหนดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ ตามแนวทางการก�ากบั

ดแูลกจิการท่ีดี  ซึง่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้:-

 หมวดที ่1 สทิธิของผูถ้อืหุน้ (The Rights 

of Shareholders)

บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคัญในสทิธพิืน้

ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบรษิทั 

และในฐานะนกัลงทนุในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการ

ซือ้ ขาย หรอืโอนหลักทรัพย์ทีต่นถืออยู ่สทิธิในการ

ได้รับข้อมลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สิทธิในการทีจ่ะ

ได้รบัส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษทั สทิธิต่างๆ ในการ

ประชมุผูถื้อหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สิทธิ

ในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองส�าคัญของบริษัท เช่น 

การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติ

ธรุกรรมท่ีส�าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด�าเนนิ

ธรุกจิของบรษัิท เป็นต้น

นอกเหนอืจากสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว 

บริษัทยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ

อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น      

ดงันี ้:-

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืนนบัจากวนั

สิน้สดุรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทัง้จดัส่งหนงัสอืนดั

ประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ

ต่างๆ ให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ     

7 วัน และลงประกาศหนังสือพมิพ์แจ้งวันนดัประชุม

ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนท่ีจะถึงวัน

ประชมุ โดยในแต่ละวาระการประชมุจะมคีวามเหน็

ของคณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย

2. บริษทัจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทั พร้อม

ทัง้แจ้งสิทธขิองผูถ้อืหุน้ในการเข้าประชมุ และสิทธิ

ออกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้

3. ในกรณีทีผู้่ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้สามารถมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วม

ประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใด

แบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด

ประชมุ

4. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อ

ซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผ่านอเีมล์แอดแดรส 

(Email Address) ของเลขานกุารบรษิทั

5. ในการประชมุบรษิทัจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อื

หุ้นต้ังข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรอืแสดงความ
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เหน็ต่อท่ีประชมุในประเดน็ต่างๆ อย่างอสิระและเท่า

เทียมกนั ทัง้นี ้ในการประชมุผูถื้อหุ้นจะมกีรรมการ

และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบ

ค�าถามและให้ข้อมลูรายละเอยีดในทีป่ระชมุ

หมวดที ่ 2 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำ

เทียมกัน (The Equitable Treatment of 

Shareholders)

บรษิทัจะให้โอกาสแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน

ทกุราย และก�าหนดให้สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชมุเป็น

ไปตามจ�านวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึง

เสียงและไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการจ�ากัดหรือ

ละเมดิสทิธิหรือริดรอนสทิธิของผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็น

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย นกัลงทนุสถาบนั 

ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิบรษิทัก�าหนดให้กรรมการอิสระ

เป็นผูม้หีน้าทีด่แูลผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วน

น้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็หรอืข้อ

ร้องเรยีนไปยงักรรมการอสิระซึง่จะพจิารณาด�าเนิน

การให้เหมาะสมในแต่ละเรือ่ง เช่น หากเป็นข้อร้อง

เรยีน กรรมการอสิระจะด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็

จรงิและหาวธิกีารแก้ไขให้เหมาะสม กรณเีป็นข้อ

เสนอแนะทีเ่ป็นเรือ่งส�าคญัและมผีลต่อผู้มส่ีวนได้

เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของ

บรษิัท กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดังกล่าวตอ่ที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาก�าหนด

เป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถื้อหุ้น เป็นต้น

การด�าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ

บริษัทตามล�าดับวาระการประชุมมีการเสนอราย

ละเอยีดในแต่ละวาระครบถ้วน มกีารแสดงข้อมลู

ประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่

วาระการประชมุทีไ่ม่แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า

โดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส�าคัญทีผู้่ถือ

หุน้ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

ท้ังน้ี ในกรณีทีผู่ถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ

ด้วยตนเอง บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถ

มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ เข้าร่วม

ประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะทีบ่รษิทั

ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลง

คะแนนเสยีงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล�าดบัวาระที่

ก�าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิด

โอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สิทธใินการแต่งต้ังกรรมการ

ด้วยการลงมตเิป็นรายบคุคล

นอกจากนัน้ บริษทัได้ก�าหนดมาตรการการ

ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider 

trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง 

กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานในหน่วยงานที่

เกีย่วข้องกบัข้อมลูภายใน (รวมทัง้คูส่มรสและบตุร

ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดังกล่าว) โดยห้าม

บคุคลทีเ่กีย่วข้องท�าการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษัท

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผย

งบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปีและ

ควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิด

เผยข้อมลูดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้าม

ไม่ให้เปิดเผยข้อมลูนัน้ต่อบคุคลอืน่ด้วย

บรษิทัได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิาร

เกี่ยวกับหน้าที่ท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลัก

ทรพัย์ในบรษิทั และบทก�าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกั

ทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อ

ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ในกรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกั

ทรพัย์ของบรษิทั ต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์ใน

บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญตัหิลกั

ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 

วนัท�าการ ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ทราบ เพือ่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะต่อไป
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 หมวดท่ี 3 บทบำทของผูมี้ส่วนได้เสยี (The Role of Stakeholders)

บรษัิทได้ให้ความส�าคัญต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ 

พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูม้ส่ีวนได้เสียภายนอก เช่น คูแ่ข่ง คูค้่า ลกูค้า เป็นต้น โดยบรษัิท

ตระหนกัดว่ีา การสนบัสนนุและข้อคดิเห็นจากผูม้ส่ีวนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิงานและการ

พัฒนาธรุกจิของบริษทั ดงันัน้ บรษัิทจะปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้สทิธขิองผูม้ส่ีวน

ได้เสยีดงักล่าวได้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีนอกจากนัน้บรษิทัยงัส่งเสรมิให้มคีวามร่วมมอืระหว่างบรษิทัและกลุม่

ผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุ่ม เพือ่สร้างความมัน่คงให้แก่บรษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปนี ้:-

(ก) ผู้ถือหุ้น : บรษัิทมุง่เน้นพฒันาองค์กรให้มกีารเติบโตอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะส่งผลให้บริษทัมรีายได้
และผลก�าไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

(ข) ลูกค้า : บริษัทค�านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย รวมถึง
การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 

(ค) คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ท�าร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

(ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติ
ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 

(จ) พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผล
ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถของพนักงาน

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความส�าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด�าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตาม
ความเหมาะสม 

(ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังนี ้บรษิทัจะปฏบิตัติามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้สิทธขิอง   

ผูม้ส่ีวนได้เสยี เหล่านัน้ได้รับการดแูลอย่างดี
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 หมวดที ่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำม

โปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความส�าคัญของการ

เปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 

ท้ังรายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไป ตาม

หลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรพัย์เอม็เอไอ ตลอด

จนข้อมูลอื่นท่ีส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก

ทรพัย์ของบริษทัซ่ึงล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิน

ใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดย

บรษิทัจะเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษทัต่อผูถ้อื

หุน้ นกัลงทนุ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่

การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

เว็บไซต์ของบริษทั คือ www.rajaferryport.com

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น 

บริษทัได้มอบหมายให้นางสาวสุนนัทา เจรญิวงษ์ 

เลขานกุารบริษัท และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

แผนงานและการเงนิ ท�าหน้าทีใ่นส่วนงานด้านนกั

ลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพือ่ท�าหน้าที่

ตดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห์

และภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ท้ังน้ี คณะกรรมการบรษัิท

เป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ

ทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิ

ดงักล่าวจดัท�าตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป

ในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะ

สมและถือปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มกีารเปิด

เผยข้อมลูอย่างเพียงพอในงบการเงนิ ซ่ึงในการนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

 หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะ

กรรมกำร (Responsibilities of the Board of 

Directors)

 1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลซึง่

มคีวามรูค้วามสามารถ โดยเป็นผู้มบีทบาทส�าคญัใน

การก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอด

จนมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการด�าเนินงานของบรษัิทให้เป็นไปตาม

แผนทีว่างไว้อย่างเป็นอสิระ

ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 9 

ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน 

และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดย

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 5 ใน 8 ท่านดงักล่าว มี

คณุสมบัติเป็นกรรมการอสิระ ซึง่จะท�าให้เกดิการ

ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรือ่งต่างๆ ตลอดจน

กรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ของกรรมการอสิระ

ทัง้หมด 5 ท่าน ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการตรวจ

สอบด้วย เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ใน

การก�ากับดูแลด�าเนินงานของบริษัทให้มีความถูก

ต้องและโปร่งใส

ตามข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดไว้ว่าในการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี กรรมการต้องออก

จากต�าแหน่งในอัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวน

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีสุ่ดกับ

ส่วนหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่ง

ในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้

ให้ใช้วิธจัีบฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป 

ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น

ผูอ้อกจากต�าแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการทีอ่อก

ตามวาระนัน้อาจได้รบัเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่

กไ็ด้
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัได้แต่ง

ตัง้คณะอนกุรรมการจ�านวน 2 ชดุ ได้แก่ คณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร เพือ่

ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรือ่งทีไ่ด้รบัมอบหมายและเสนอ

เรือ่งให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ 

ซึง่คณะอนกุรรมการแต่ละชุดมสิีทธิหน้าทีต่ามทีไ่ด้

ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ

แต่ละชุด 

บรษิทัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิด

ชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักับผูบ้ริหารอย่าง

ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัท�าหน้าทีใ่นการ

ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานของ

ผู้บรหิารในระดบันโยบาย  ในขณะทีผู่บ้รหิารท�า

หน้าทีบ่รหิารงานของบริษทัในด้านต่างๆ ให้เป็นไป

ตามนโยบายทีก่�าหนด ดงันัน้ ประธานกรรมการ

บรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการจงึเป็นบคุคลคนละคนกัน 

โดยท้ังสองต�าแหน่งต้องผ่านการคัดเลอืกจากคณะ

กรรมการบรษิทัเพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีวามเหมาะสม

ทีส่ดุ

ท้ังนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการ

บรษิทัซ่ึงท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ 

ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง

ประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ

 2. บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบ

ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยบคุคล

ทีม่คีวามรู ้ทักษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย 

และมภีาวะผูน้�า ซึง่เป็นทีย่อมรับ โดยคณะกรรมการ

บรษิทัจะมส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ 

กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธรุกจิ และ

ก�ากบัดแูลการปฏบัิตงิานของบรษิทัให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ และเพือ่ประโยชน์ในการตดิตาม

และก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างใกล้ชดิ 

คณะกรรมการบรษิทัจงึได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการ

ชดุต่างๆ เพือ่ตดิตามและดแูลการด�าเนนิงานของ

บรษิทั

2.1 นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแล

กจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความเหน็ชอบนโยบาย 

ดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการจะจดัให้มกีารทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็น

ประจ�า และบรษัิทถอืปฏบัิติตามกฎและข้อบังคบั

ต่างๆ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็เอไอ ก�าหนด

ทกุประการ 

2.2 จรรยำบรรณธรุกจิ

บรษัิทได้ก�าหนดหลกัปฏบัิติเกีย่วกบัจรรยา

บรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน 

เพ่ือให้ผู้เกีย่วข้องยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิติ

หน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ 

และเท่ียงธรรมทัง้การปฏบิติัต่อบริษัท ผู้มส่ีวนได้เสีย

ทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมท้ังการก�าหนด

ระบบติดตามการปฏบัิติตามแนวทางดงักล่าวเป็น

ประจ�า

ทั้งน้ี บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้

พนักงานทกุคนรับทราบและยึดปฏบัิติอย่างเคร่งครดั 

รวมถงึให้มกีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว

2.3 ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดั

แย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจ

ใดๆ ในการด�าเนินกจิกรรมทางธรุกจิจะต้องท�าเพือ่

ผลประโยชน์สูงสุดของบรษัิทเท่าน้ัน และควรหลกี
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เล่ียงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ

เกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบถงึความสัมพนัธ์หรอืการเกีย่วโยงของตนใน

รายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณา

ตดัสนิ รวมถึงไม่มอี�านาจอนมุตัใินธุรกรรมนัน้ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะ

กรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ

รายการท่ีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มี

การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและ/หรือส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 

รวมทัง้จะได้มกีารเปิดเผยไว้ในงบการเงนิ รายงาน

ประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าป ี

(แบบ 56-1) ด้วย

2.4 ระบบกำรควบคมุภำยใน

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุม

ภายในท้ังในระดบับรหิาร และระดบัปฏิบตังิาน และ

เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

บรษัิทจงึได้ก�าหนดภาระหน้าที ่ อ�านาจการด�าเนนิ

การของผูป้ฏิบตังิานและผูบ้ริหารไว้เป็นลายลกัษณ์

อักษรอย่างชัดเจน มกีารควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิ

ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และแบ่งแยกหน้าที่ 

ผูป้ฏบิตังิาน ผู้ตดิตามควบคมุและประเมนิผลออก

จากกัน โดยบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อท�าหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในให้มคีวามเหมาะสม 

และมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้าง ผูเ้ช่ียวชาญ

จากภายนอกเพือ่ท�าหน้าทีต่ดิตาม ตรวจสอบระบบ

ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติ

งานหลักที่ส�าคัญของบริษัทได้ด�าเนินการตาม

แนวทางท่ีก�าหนดและมปีระสทิธิภาพ

2.5 รำยงำนของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่ 

สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมรีองกรรมการ 

ผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน และผูส้อบ

บญัชมีาประชมุร่วมกนั และน�าเสนอรายงานทางการ

เงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะ

กรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของ

บริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง 

การเงิน) ทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิ 

ดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งจะ

ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ 

ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ บนพืน้ฐาน

ของข้อเทจ็จรงิอย่างครบถ้วน และสม�า่เสมอ

 3. กำรประชมุคณะกรรมกำร

 ตามข้อบงัคบัของบรษิทั บรษิทัจดัให้มีการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างน้อยทกุ 3 เดอืน 

และจะจดัให้มกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจ�าเป็น 

มกีารส่งหนงัสือเชญิประชมุล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนั

ประชมุ เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นรบีด่วนเพือ่รกัษาสิทธิ

ประโยชน์ของบรษิทั ทัง้นี ้ในการประชมุแต่ละคร้ัง

ได้ก�าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจน มเีอกสาร

ประกอบการประชมุทีค่รบถ้วนเพยีงพอ โดยจดัส่ง

ให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพือ่ให้คณะกรรมการ

ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชมุ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัและ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระการ

ประชมุและพจิารณาเรือ่งเข้าวาระการประชมุคณะ

กรรมการบรษัิท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ

คนสามารถเสนอเรือ่งต่างๆ เพือ่เข้ารบัพจิารณาเป็น

วาระการประชุมได้ โดยทีก่รรมการทกุท่านสามารถ

อภิปรายและแสดงความคดิเห็นได้อย่างเปิดเผย และ
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มปีระธานทีป่ระชมุเป็นผูป้ระมวลความเหน็และข้อสรปุทีไ่ด้จากการประชุม ทัง้น้ี ในการลงมติในทีป่ระชุมคณะ

กรรมการบรษิทัให้ถือมตเิสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีง โดยกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี

จะไม่เข้าร่วมประชมุและ/หรือไม่ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งน้ันๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที่

ประชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเพือ่ชีข้าด นอกจากนี ้ รายงานการประชมุจะถกูจดัท�าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรภายหลงัจากการประชมุแล้วเสร็จ พร้อมทัง้จดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการ

บรษิทัอย่างเป็นระเบยีบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท้ีเ่กีย่วข้องตรวจสอบได้

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษทัได้จดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 6 ครัง้ และ 7 ครัง้ ตาม

ล�าดบั โดยมรีายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน ดังน้ี :-

รายชื่อ ต�าแหน่ง

 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /                         
จ�านวนการประชุมทั้งหมด

ปี 2557  ปี 2558

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล ประธานกรรมการ 6/6 7/7

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขก รองประธานกรรมการ 5/6 6/7

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร
กรรมการ                 

และประธานกรรมการตรวจสอบ
6/6 6/7

4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการ

และกรรมการตรวจสอบ
6/6 7/7

5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล 1/ กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

3/3 7/7

6. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ 6/6 7/7

7. นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการ 4/6 4/7

8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการ 4/6 7/7

9. นายพานิช พงศ์พิโรดม กรรมการ 6/6 7/7

10. นายวัลลภ ผลิโกมล 1/ กรรมการ 1/1 -

หมำยเหต:ุ 

 1/ นายวลัลภ ผลโิกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วันท่ี 20 มนีาคม 2557 โดยท่ีประชุมคณะ

กรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 4/2557 เมือ่วนัที ่ 9 ตลุาคม 2557 ได้มมีติแต่งตัง้นายพรชยั วริยิะธนะสกุล เข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการแทนนายวลัลภ ผลโิกมล

ทัง้นี ้ ทีผ่่านมา บรษัิทได้ด�าเนินการจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชมุล่วงหน้าทกุครัง้ เพือ่ให้

กรรมการบรษิทัมเีวลาทีจ่ะศกึษาข้อมลูในเร่ืองต่างๆ อย่างเพยีงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการบรษัิทเข้า

ร่วมการประชมุด้วยทกุคร้ัง โดยเลขานกุารบริษทัจะเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธาน

กรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชือ่รบัรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ทีป่ระชมุรับรองในวาระแรกของการ

ประชมุครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเกีย่วกบัการประชมุต่างๆ เพือ่สะดวกในการสืบค้น

อ้างอิงในภายหลงั
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 4. ค่ำตอบแทน

บริษัทก�าหนดนโยบายค ่าตอบแทน

กรรมการบริษทัไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่า

ตอบแทนอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพยีงพอทีจ่ะ

ดแูลรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และ

ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ�าปี (Annual General Shareholders’ Meeting: 

AGM)

ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดให้มีการเปิดเผย 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่กรรมการและผูบ้รหิารตาม

รปูแบบท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด

 5. กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำร

คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิให้มกีาร

อบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกีย่วข้องในระบบ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร 

ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทั เพือ่ให้การปฏบิตังิาน

มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมกีารเปลีย่นแปลง

กรรมการ บรษัิทจะจัดให้มกีารแนะน�าแนวทางใน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ 

เพือ่ส่งเสรมิให้การปฏบัิติหน้าท่ีมปีระสิทธภิาพอย่าง

ต่อเนือ่งภายใต้กรอบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบรหิาร ดงันี้

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั
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 2.1 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิ

ชอบของคณะกรรมกำรบริษทั

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

7/2556 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2556 ได้ก�าหนด

ให้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจ หน้าที ่และความ

รับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นที่ชอบด้วย

กฎหมาย โดยสรปุอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิ

ชอบท่ีส�าคญัได้ดังนี้

1. จดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม

สามญัประจ�าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ

ระยะเวลาบัญชีของบรษิทั

2. จัดให้มกีารประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 

3 เดอืน ต่อ 1 คร้ัง โดยกรรมการทกุคนมหีน้าที่

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั และอาจมกีาร

ประชุมเพิม่เตมิในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็น

3. จัดท�ารายงานคณะกรรมการประจ�าปี และ

รบัผิดชอบต่อการจดัท�าและการเปิดเผยงบการเงนิ 

ซ่ึงผู ้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบแล ้ว 

เพือ่แสดงถงึฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานใน

รอบปีทีผ่่านมา และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่

พิจารณาและอนมุตัิ

4. มอี�านาจและรบัผดิชอบในการปฏบัิตหิน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบั

ของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถื้อหุ้น ด้วยความ

ซือ่สตัย์สจุรติ และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นโดย

สม�า่เสมอ

5. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก�ากับดแูลการ

บรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารให้

เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่าทาง

เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและก�าไรสูงสุดให้แก่

ผูถ้อืหุน้ 

6. มอี�านาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรอืแนะน�าให้

อนุกรรมการหรือคณะท�างาน เพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติในเรือ่งหน่ึงเรือ่งใดทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็น

สมควร

7. มีอ�านาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ 

นโยบาย แนวทาง และแผนการด�าเนนิงานส�าหรบั

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามท่ีได้รับ

เสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรอืฝ่ายบรหิาร

8. มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาท ิการท�า

รายการทีเ่ก่ียวโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป

ซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

หรอืคณะกรรมการตลาดทนุ หรอืตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ

ของบรษิทั เป็นต้น

9. มคีวามรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และด�าเนินงาน

โดยรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ ตลอดจน

มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผูล้งทนุอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

มมีาตรฐาน และโปร่งใส

10.  พจิารณาโครงสร้างการบรหิารงาน รวมทัง้

ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงานและ

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการ

ด�าเนินกิจการและการปฏิบั ติงานของคณะ

อนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อให้การด�าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมี

ประสทิธผิล
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11.  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมี

สภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนักบักจิการ

ของบรษิทั หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้ส่วนสามญั 

หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ

บรษัิทอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั 

และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�า

เพ่ือประโยชน์ตนหรอืเพ่ือประโยชน์ผูอ้ืน่ เว้นแต่จะ

ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมตแิต่งตัง้

12.  กรรมการต้องแจ้งให้บรษิทัทราบโดยไม่

ชกัช้า หากมส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม

ในสญัญาทีบ่ริษทัท�าขึน้หรือถือหุ้นหรือหุ้นกูเ้พิม่ขึน้

หรอืลดลงในบรษิทัหรือบริษทัในเครอื

13.  ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดย

สม�า่เสมอ และด�าเนนิงานโดยรกัษาผลประโยชน์

สงูสดุของผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อ

ผูล้งทนุอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มมีาตรฐาน และ

โปร่งใส

14. ด�าเนนิการให้บรษิทัมมีาตรการการตรวจ

สอบภายใน เพือ่ให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีม่ี

ประสทิธภิาพ รวมทัง้การจดัการความเสีย่ง และ

ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิ โดยจดัจ้าง

ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกทีเ่ป็น

อิสระ ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บรษิทั ในการตรวจสอบ ติดตาม และด�าเนินการ

ร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

15. มีอ�านาจพจิารณาและอนมุตัเิรือ่งใดๆ ที่

จ�าเป็น และเก่ียวเนือ่งกับบรษิทั หรือท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

และเพ่ือผลประโยชน์ของบรษิทั

16. เรือ่งดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการบรษิทัจะ

กระท�าได้กต่็อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 

คอื

 ก) เรือ่งใดๆ ทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้

รบัมตจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น และ

 ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย     

และอยู ่ ในข ่ายที่กฎหมายหรือประกาศของ   

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม     

ผูถ้อืหุน้

17. การตัดสินใจของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่

ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะ

กระท�าได้กต่็อเมือ่ได้รบัอนุมติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชมุและมสิีทธอิอก

เสยีงลงคะแนน

 1) การขายหรือโอนกจิการของบรษิทั

ทัง้หมด หรอืบางส่วนทีส่�าคญัให้แก่บคุคลอืน่

 2) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทั

อืน่มาเป็นของบรษิทั

 3) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญา 

เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ

บุคคลอ่ืน โดยมวีตัถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทนุกัน

 4) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์ 

สนธหิรอืข้อบงัคบับรษิทั

 5) การเพิม่ทนุ การลดทนุ หรือการ

ออกหุน้กูข้องบรษิทั

 6) การควบกจิการ หรอืเลกิบรษิทั

 7) การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บท 

บัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชมุคณะกรรมการบริษทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ด้วยคะแนนเสยีงดงักล่าวข้างต้น
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ท้ังนี ้เรือ่งใดท่ีกรรมการ และ/หรือผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

ของกรรมการ มส่ีวนได้เสียหรือมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษัิทและ/หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี 

กรรมการซ่ึงมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผล

ประโยชน์ดังกล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้

 2.2 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิ

ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

7/2556 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2556 ได้ก�าหนด

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบ ดงันี้

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงนิ

อย่างถกูต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผูต้รวจสอบบัญชีภายนอก และผูบ้ริหารทีรั่บผดิชอบ

จัดท�ารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่

กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณา

แต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจ

สอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ

เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ

ของบรษิทั

4. พิจารณา คัดเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มี

ความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บรษิทัและเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดังกล่าว รวม

ทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ

เข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี้ 

เพือ่ให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท 

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลู

อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

ก. ความเห็นเกีย่วกบัความถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ

ระบบควบคมุภายในของบรษิทั

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

ง. ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของ

ผูส้อบบญัชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ฉ. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน

ช. ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะ

กรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบติัหน้าทีต่าม

กฎบตัร

ซ. รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุน

ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั
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7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของ

บริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ล่าวข้างต้น หาก

คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี

รายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผล 

กระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการ

ด�าเนนิงานของบรษิทั ให้รายงานต่อคณะกรรมการ

บรษัิท เพือ่ด�าเนนิการปรับปรงุแก้ไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

ข. การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมี

ความบกพร่องทีส่�าคัญในระบบควบคุมภายใน

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลัก

ทรพัย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิท

หากคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารของบรษิทัไม่

ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

ก�าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจ

รายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าดังกล่าวต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลักทรพัย์ฯ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจ 

หน้าท่ี ข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจ

เรยีก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ หวัหน้าหน่วยงาน หรอื

พนกังานของบริษทัมาให้ความเห็น ร่วมประชมุหรอื

ส่งเอกสารตามทีเ่ห็นว่าเกีย่วข้องและจ�าเป็น รวมทัง้

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่

ปรกึษาอสิระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชพีอืน่ๆ 

หากเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น และเหมาะสม โดยบริษทั

จะเป็นผู้รบัผดิชอบในเร่ืองค่าใช้จ่ายทัง้หมด

 2.3 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผดิ

ชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

7/2556 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2556 ได้ก�าหนด

ให้คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจ หน้าที ่และความ

รับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการ

ด�าเนนิงานตามปกตธิรุะและงานบรหิารของบรษิทั 

ก�าหนดนโยบาย แผนธรุกจิ งบประมาณ โครงสร้าง

การบริหารงาน และอ�านาจการบรหิารต่างๆ ของ

บรษัิท หลกัเกณฑ์ในการด�าเนินธรุกจิให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะ

กรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนมุตัแิละ/หรอืให้

ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ

ติดตามผลการด�าเนินงานของบรษัิทตามนโยบายที่

คณะกรรมการก�าหนด โดยสรปุอ�านาจ หน้าท่ี และ

ความรบัผดิชอบทีส่�าคญัได้ดงันี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าท่ีจัด  

การงานและด�าเนินกิจการของบริษัทตามท่ีคณะ

กรรมการบรษิทัก�าหนด  หรอืได้รบัอนมุตัจิากคณะ

กรรมการบรษิทัให้ด�าเนนิการเฉพาะกรณี 

2. คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจหน้าทีใ่นการ

บรหิารธรุกจิของบรษัิทตามนโยบายและแผนงานที่

ก�าหนดไว้ 

3. คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจตามทีค่ณะ

กรรมการบรษิทัมอบอ�านาจ 

4. กจิการดงัต่อไปนีใ้ห้เสนอเพือ่รบัอนมัุติจาก

คณะกรรมการบรษิทัก่อน

4.1 เรือ่งเกีย่วกบันโยบายของบรษิทั

4.2 เรื่องที่หากท�าไปแล้วจะเกิดการ

เปลีย่น แปลงอย่างส�าคญัแก่กจิการของบรษิทั

4.3 เรือ่งทีจ่ะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดย

คณะกรรมการบรษิทัเอง

4.4 เรื่องท่ีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่

บรษิทัวางไว้
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4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็น

สมควรเสนอเพ่ืออนมุตัเิป็นรายเร่ือง หรือตามหลกั

เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบรษิทัได้วางไว้ 

5. คณะกรรมการบริหารมอี�านาจและหน้าที่ 

ในการด�าเนินกิจกรรมตามที่ก�าหนดเพื่อบริหาร

บรษิทัให้ประสบความส�าเร็จ และบรรลุเป้าหมายของ

บริษทั  ซ่ึงรวมถงึ

5.1 จัดท�าและสอบทานวัตถุประสงค์

เชงิกลยทุธ์ แผนทางการเงนิและนโยบายทีส่�าคัญ

ของบรษัิท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่

พจิารณาอนมุตัิ 

5.2 พจิารณากลัน่กรองแผนธุรกิจประจ�า

ปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททนุ เป้าหมายการ

ปฏิบัตงิาน รวมถึงสิง่ทีต้่องรเิริม่ต่างๆ ท่ีส�าคัญ เพือ่

ให้บรรลเุป้าหมาย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มี 

ค่าใช้จ่ายประเภททุนทีเ่กินวงเงินทีค่ณะกรรมการ

บริษทัก�าหนด เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท

เพือ่พจิารณาอนมัุติ

5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ 

ตามท่ีก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนนิการหรอืได้รบัมอบ

อ�านาจจากคณะกรรมการบรษิทั

5.5 พจิารณาทบทวนอ�านาจด�าเนนิการ

ในเรื่องต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในตารางการมอบ

อ�านาจ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่

พจิารณาอนมุตัิ

5.6 จดัการและสร้างสมดุลระหว่างวตัถุ 

ประสงค์ในระยะส้ันและวตัถุประสงค์ในระยะยาว

 5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้

ด�าเนนิไปตามกลยทุธ์ด้านทรัพยากรบคุคล ทีไ่ด้ให้

ความเหน็ชอบไว้

 5.8  ตดิตามและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทและ

ความก้าวหน้าในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของบริษทั

6. พจิารณาเรือ่งการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี

ก่อนทีจ่ะน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

และอนมุตั ิทัง้นีใ้ห้รวมถงึการพจิารณาและอนมุตัิ

การเปลีย่นแปลงและเพิม่เติมงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีในระหว่างทีไ่ม่มกีารประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทในกรณเีร่งด่วน และให้น�าเสนอคณะกรรมการ

บรษิทั เพือ่ทราบในทีป่ระชมุคราวต่อไป

7. อนุมัติการจัดซือ้วตัถุดบิ สินค้า หรอืบรกิาร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่

ลกูค้า ในจ�านวนไม่เกนิ 30 ล้านบาทต่อรายการ 

8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น 

ทีด่นิ อาคาร หรอืสิง่ปลกูสร้าง เป็นต้น ในวงเงนิ

ไม่เกนิ 30 ล้านบาทต่อรายการ

9. อนมุตักิารใช้จ่ายเงนิลงทนุทีส่�าคญั ๆ ทีไ่ด้

ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามทีจ่ะได้

รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามที่

คณะกรรมการบรษิทัได้เคยมมีตอินมุตัใินหลกัการ

ไว้แล้ว

10.  จดัสรรเงนิบ�าเหนจ็รางวลัซึง่ได้รบัอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบรษัิทแล้วแก่พนักงานหรือลกูจ้าง

ของบรษิทั หรอืบคุคลใดๆ ท่ีกระท�ากจิการให้แก่

บรษิทั

11. แต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล

หนึง่หรอืหลายคนกระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดแทน

คณะกรรมการบรหิารตามทีเ่หน็สมควรได้ และคณะ

กรรมการบรหิารสามารถยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง 

หรอืแก้ไขอ�านาจนัน้ๆ ได้

ทัง้น้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร และการอนุมติั

รายการของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึ การ

มอบหมายอ�านาจ และการอนุมติัรายการทีผู้่ได้รบั

มอบอ�านาจ คณะกรรมการบรหิาร หรือบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความ 
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ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษัิท 

และ/หรือบรษิทัย่อย(ถ้าม)ีรวมทัง้รายการทีก่�าหนด

ให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�า

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป

ซึง่สนิทรัพย์ทีส่�าคัญของบริษัท และ/หรือ บรษัิทย่อย 

(ถ้าม)ี เพือ่ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับ

ธรุกจิของบรษิทั เว้นแต่เป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็น

ลักษณะการด�าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของ

บรษัิททีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีค่ณะ

กรรมการบริษทัได้พจิารณาอนมุตัไิว้

 2.4 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิ

ชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำร

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

7/2556 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2556 ได้ก�าหนด

ให้กรรมการผูจั้ดการมขีอบเขตอ�านาจหน้าที ่ และ

ความรบัผิดชอบ ดงันี ้:- 

	 ·	 เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการ

บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อก�าหนด ค�าสัง่ มติ

ที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะ

กรรมการและคณะกรรมการบริหารของบรษัิททกุ

ประการ

	 ·	มอี�านาจสัง่การ วางแผน ควบคมุ และ
ดูแลด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณทีค่ณะกรรมการบรษิทั

และ/หรอืคณะกรรมการบริหารก�าหนด

	 ·	จดัท�าแผนงานและงบประมาณประจ�าปี

ของแต่ละหน่วยงาน เพือ่น�าเสนอขออนมุตัจิากคณะ

กรรมการบริษทั รวมทัง้ควบคุมดแูลการใช้จ่ายของ

แต่ละหน่วยงานตามงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทั

	 ·	มอี�านาจในการให้ความเห็นชอบนิตกิรรม
ทีเ่กีย่วกับการด�าเนินธรุกรรมปกติของบรษัิท เช่น 

การซือ้ขาย การจัดหาสนิค้า ค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

ธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการ

จ�าหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ 

เป็นต้น เพือ่ผลประโยชน์ของบรษัิท ภายใต้วงเงนิ

อนมุตัทิีก่�าหนด 

	 ·	อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือ
บรกิาร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการขายหรอืให้บรกิาร

แก่ลกูค้า ในจ�านวนไม่เกนิ 5 ล้านบาทต่อรายการ 

เว้นแต่เป็นกรณเีรอืขึน้อูใ่นจ�านวนไม่เกนิ 10 ล้าน

บาท และอนมุตัทิ�าธรุกรรมนอกงบประมาณไม่เกิน 

5 ล้านบาทต่อครัง้

	 ·	มอี�านาจออกค�าส่ัง ระเบียบ ประกาศ 
บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 

และผลประโยชน์ของบรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบ

วนิยัการท�างานภายในองค์กร

	 ·	มอี�านาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก 
ไล่ออก ก�าหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดอืนและสวัสดกิาร

ต่างๆ โบนัส และปรับข้ึนเงนิเดอืน ส�าหรบัพนกังาน

ในระดบัต�าแหน่งถดัจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา 

	 ·	มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็น
ตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่

เกีย่วข้องจ�าเป็น และเป็นการด�าเนนิธรุกรรมทางการ

ค้าปกต ิเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทั

	 ·	พจิารณาและด�าเนนิการเสนอเรือ่งราว

ต่างๆ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ซึง่เป็นเรือ่ง

ที่จะต้องได้รับการลงมติและ/หรืออนุมัติจากที่

ประชมุคณะกรรมการบรษิทั และเรือ่งดงักล่าวจะ

ต้องแจ้งต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เช่น ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ 

เอม็ เอ ไอ และกระทรวงพาณชิย์ เป็นต้น
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·	 ปฏบิติัหน้าทีอ่ืน่ใด ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ของบรษิทั รวมถงึการมอบอ�านาจช่วงในการด�าเนนิ

การดงักล่าวข้างต้นเพือ่ก่อให้เกดิความคล่องตวัใน

การด�าเนนิงานของบรษิทั

 อย่างไรก็ตาม กรรมการผูจ้ดัการและ/หรือ

ผู้รบัมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการจะไม่มอี�านาจ

อนมุตัริายการใดทีต่นและ/หรือบคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผล

ประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัหรอืบริษทัย่อย 

(ถ้าม)ี ทัง้นี ้ในการท�านติกิรรมใดๆ ทีอ่าจก่อให้เกดิ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตามท่ีก�าหนดไว้ใน

กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 

กรรมการผู้จัดการและ/หรอืผู้รบัมอบอ�านาจทีม่ส่ีวน

ได้เสียดังกล่าวจะต้องน�าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็น

ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่น�าเสนอ

ต่อไปยงัทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี ตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบงัคบั

ของบรษิทัและ/หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องต่อไป 

เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการ

ด�าเนินธรุกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัททีค่ณะ

กรรมการบริษัทได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาไว้

ชดัเจนแล้ว

3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงสุด

 3.1 กำรสรรหำกรรมกำรบริษทั

 บริษทัไม่มคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ ในการสรรหาและเลอืกตัง้กรรมการ

บรษิทั ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยจะพจิารณาคุณสมบติัเบือ้งต้นและพจิารณา

คดัเลอืกกรรมการบริษทั ตามเกณฑ์คุณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 

2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ท่ีเกีย่วข้องตามเกณฑ์ทีก่ฎหมาย

ก�าหนด รวมท้ังพจิารณาจากปัจจยัในด้านอืน่ๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ที่

เกีย่วข้องกบัธรุกจิ และความเอือ้ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั เป็นต้น โดยมหีลกัเกณฑ์และขัน้ตอน

ดงัต่อไปนี ้:-

1. กรรมการของบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคบัของบรษิทั 

ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่

ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถ่ิีนทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนและไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจัดการกจิการทีม่ี

มหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด โดยจะต้อง

เป็นบุคคลท่ีมช่ืีออยูใ่นระบบข้อมลูรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ตามประกาศคณะ

กรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์แสดงช่ือบุคคลในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บรหิารของ

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
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3. คณะกรรมการบรษิทัต้องมกีรรมการจ�านวน 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ทีม่สีญัชาตไิทย ซึง่เป็นไปตาม

คุณสมบัติผู้ท่ีจะถือกรรมสิทธ์ิเรือจดทะเบียนเป็น

เรือไทยซึ่งท�าการค้าในน่านน�้าไทยได้ ตามพระ

ราชบัญญตัเิรอืไทย พ.ศ. 2481

4. คณะกรรมการบรษิทัต้องมกีรรมการตรวจ

สอบ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า     

1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมจี�านวนไม่ต�า่

กว่า 3 คน โดยมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

คณุสมบติักรรมการอิสระตามทีก่�าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ที ่ ทจ. 28/2551 

เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้

ท่ีออกใหม่

5. กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการอันมี

สภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนักบักจิการ

ของบรษิทั หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการใน

นติบิคุคลอ่ืนทีม่สีภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แข่งขนักบักจิการของบริษทั ไม่ว่าจะท�าเพือ่ประโยชน์

ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งต้ัง

6. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่

ชกัช้า หากมส่ีวนได้เสยีในสญัญาหรอืกิจกรรมใดๆ 

ทีบ่รษิทัท�าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรอืโดยอ้อม หรอืถือหุ้น 

หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครอื 

7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุก

ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งในสดัส่วนหนึง่ใน

สามของกรรมการทัง้หมด  ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะ

ออกจากต�าแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องซึง่อยู่

ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากต�าแหน่งก่อน 

กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ัง    

ใหม่ได้

8. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทกุ

ครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

บคุคลทีจ่ะเข้ามาต�าแหน่งแทนกรรมการทีต้่องออก

ตามวาระ โดยเลขานุการบรษัิทจะรวบรวมรายชือ่ดงั

กล่าวน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณา

คณุสมบติัตามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง และคดัเลอืก

รายชือ่ทีเ่หมาะสม เพือ่น�าเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้

พจิารณาอนมุตัต่ิอไป

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ 

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้

 9.1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง มคีะแนนเสียงเท่ากับ

จ�านวนหุน้ทีต่นถือ โดยหนึง่หุน้เท่ากบัหนึง่เสียง

 9.2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่

มีอยู ่เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด้ ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็น

กรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียง

ใดไม่ได้

 9.3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตาม

ล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

เท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรือจะพงึเลือกต้ังใน

ครัง้น้ัน ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ได้รบัการเลือกต้ังในล�าดบั

ถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ

ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น

ประธานในทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

10. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ

เหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้ด�าเนนิการ

เลอืกบุคคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดและ 

พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดั

ไป เว้นแต่วาระของกรรมการนัน้จะเหลอืน้อยกว่า

สองเดอืน โดยบุคคลซึง่เข้าเป็นกรรมการดงักล่าว

แทนจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งั

เหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน โดยมติดงักล่าว
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ของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยัง    

เหลอือยู่

11. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคน

ใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ 

ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถื่อโดย

ผูถ้อืหุน้ท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง

    3.2 กำรสรรหำกรรมกำรอสิระ

    กรรมการอสิระจะต้องมคีวามเป็นอิสระจาก

การควบคมุของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และต้อง

ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีในทางการเงิน

และการบรหิารจัดการ อีกทัง้มคุีณสมบัตคิรบถ้วน

ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่

ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุที่ 

ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาต

ให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ โดยจะต้องมคุีณสมบัติ

ดงันี ้:-

 1. ถอืหุน้ไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ี

อ�านาจควบคมุของบริษทั ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุน้

ของผู้ท่ีเกีย่วข้องของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ๆ 

ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วม

บรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้เงนิเดอืน

ประจ�า หรอืผู้มอี�านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษัท 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ

ส�านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่

รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 

หรือทีป่รกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ถอืหุ้นราย

ใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั 

 3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสาย

โลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะทีเ่ป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน้่อง และ

บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอื

บคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร

หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษัิท หรือบรษัิทย่อย 

(ถ้าม)ี

 4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธรุกจิกบั

บรษิทั บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ใน

ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ

อย่างอสิระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อ

หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความ

สมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีย่ืน่ค�าขอ

อนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ทัง้น้ี ความสัมพนัธ์

ทางธรุกจิตามทีก่ล่าวข้างต้น รวมถงึการท�ารายการ

ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบั

สินทรพัย์หรอืบรกิาร หรือการให้หรอืรบัความช่วย

เหลอืทางการเงิน ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื ค�า้ประกนั 

การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนท�านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลท�าให้บรษิทั

หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ 

ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ

บรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวน

ใดจะต�า่กว่า  ทัง้นี ้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้

เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่ว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว 

ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวัน

ท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกนั

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ

บรษัิท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท และไม่

เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน

ของส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

บรษัิทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน ก.ล.ต. 

 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี 

ใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีป่รกึษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน  

กว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจ

ควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมนัีย ผู้มี

อ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง

วชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ 

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขอ

อนญุาตต่อส�านกังาน ก.ล.ต. 

 7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังขึน้

เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกบัผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ของบรษิทั

 8. ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีว 

กนัและเป็นการแข่งขันท่ีมนียักบักจิการของบรษัิท 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง

หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอื

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสยีงทัง้หมดของบริษทัอืน่ ซ่ึงประกอบกจิการทีม่ี

สภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ

กจิการของบรษิทั หรอืบริษทัย่อย (ถ้าม)ี

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้

ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนินงานของ

บรษิทั 

ส�าหรบัหลักเกณฑ์และวธีิการแต่งตัง้กรรมการ

อิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

กรรมการบรษิทั กรรมการอสิระซึง่พ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังให้กลับมาด�ารง

ต�าแหน่งใหม่ได้ กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการอสิระว่าง

ลงเพราะเหตุอืน่ใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ 

ให้คณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นแต่งตัง้

บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการอสิระเพ่ือ

ให้กรรมการอสิระมจี�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัก�าหนด โดยบคุคลทีเ่ป็นกรรมการอสิระแทน

จะอยู ่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการอิสระซึ่งตนทดแทนและบริษัทต้องแจ้ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการอิสระลาออก

หรอืถกูให้ออกก่อนครบวาระ

3.3 กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

กรรมการอสิระจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมวีาระ

อยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบต้อง

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

อกีทัง้มขีอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบ 

ตามทีป่ระกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่า

ด้วยคณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบก�าหนด โดยกรรมการอสิระที่

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้องมคุีณสมบตัิ

เพิม่เตมิดงันี ้:-
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1. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ

บรษัิท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั

ย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจ

ควบคมุของบรษิทั

2. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

หรอืบรษิทัย่อยล�าดบัเดียวกันเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจด

ทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ

สามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ 

ต้องมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวาม

รูแ้ละประสบการณ์ด้านการบญัชีและ/หรอืการเงนิ

เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิได้

ส�าหรบัหลักเกณฑ์และวธีิการแต่งตัง้กรรมการ

ตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมา

ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการตรวจ

สอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อื

หุ ้นแต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี

จ�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด โดย

บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู ่ใน

ต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน และบรษิทัต้องแจ้งตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ทนัทท่ีีกรรมการตรวจสอบลาออกหรอื

ถกูให้ออกก่อนครบวาระ

3.4 กำรสรรหำกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

บรหิาร โดยเลอืกจากกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบั

สงูของบรษิทัทีส่ามารถบริหารงานในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบั

การด�าเนนิงานตามปกตธิรุกจิและงานบรหิารของ

บรษิทั และสามารถก�าหนดนโยบาย แผนธรุกจิ งบ

ประมาณ โครงสร้างการบรหิารงาน รวมถึงการตรวจ

สอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัตาม

นโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด

3.5 กำรสรรหำผูบ้รหิำร

ในการสรรหากรรมการผู ้จัดการ คณะ

กรรมการบริหารจะท�าการคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คณุสมบตัคิรบถ้วน มคีวามรูค้วามสามารถ เหมาะ

สมกบัต�าแหน่ง เพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั

พจิารณาและอนมุตัต่ิอไป

ในการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูรายรองลงมา 

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและ

ความเหมาะสมของบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์และ

ความรูค้วามสามารถในการบรหิารงานในสายงานที่

เกีย่วข้องเพ่ือด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูงในแต่ละ

สายงาน 

4. การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน
บรษัิทมนีโยบายและวิธกีารดูแลกรรมการและ

ผูบ้รหิารในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่แสวงหาประโยชน์

ส่วนตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย์ ดังนี ้:-

-  ให้ความรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารฝ่าย

ต่างๆ เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต้่องรายงานการถอืครองหลกั

ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ

นิติภาวะ ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษ 

ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร

แก้ไขเพ่ิมเตมิ) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรอื

จ�าหน่ายหลกัทรพัย์ของตน คูส่มรส และบุตรท่ียงัไม่

บรรลนุติิภาวะ ต่อส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 246 และบทก�าหนด
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โทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลัก

ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่ี

การแก้ไขเพิม่เตมิ)

- ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที่

ต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราช

บญัญัตหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 

(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิม่เตมิ) ภายใน 3 วนัท�าการ

ถดัไปจากวนัทีเ่กดิรายการเปลีย่นแปลงและจัดส่ง

ส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่ง

รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

-  บริษทัก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผู้

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่

เป็นสาระส�าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา

หลกัทรพัย์ จะต้องห้ามในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของ

บรษิทัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนทีง่บการ

เงนิหรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงภายหลงัการ

เปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่

ให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นสาระส�าคัญนัน้ต่อบคุคลอืน่

จนกว่าจะได้มกีารแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ 

ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการ

ฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าวข้างต้น โดยจะพจิารณา

ลงโทษจากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรง

ของความผดินัน้ๆ ตามควรแก่กรณ ีซึง่เริม่ต้ังแต่การ

ตกัเตอืนเป็นหนงัสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดย

ไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน แล้วแต่กรณี 

- ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ

ลกูจ้างของบริษทั ใช้ข้อมลูภายในของบริษทั ท่ีมหีรอื

อาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกั

ทรพัย์ของบริษัท ซ่ึงยังมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ซ่ึงตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้

เพือ่การซือ้หรือขายหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขาย หรอื

ชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรือ

เสนอขาย ซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัย์อืน่ (ถ้าม)ี ของบรษิทั 

ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม ในประการทีน่่าจะเกดิ

ความเสียหายแก่บรษัิท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม 

และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะท�าเพ่ือประโยชน์ต่อ

ตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืน�าข้อเทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิด

เผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตนได้รับผล

ประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
 ส�าหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2557 บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่

บรษิทั พ ีว ีออดทิ จ�ากดั รวมทัง้สิน้ 800,000 บาท 

ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชรีายไตรมาสและค่าสอบ

บญัชรีายปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ของผูส้อบ

บญัช ีเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น 

ซึง่มจี�านวนรวม 192,173 บาท 

 ส�าหรบั ปี 2558 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 บรษัิทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่

บรษัิท พ ีว ีออดทิ จ�ากดั รวมทัง้ส้ิน 950,000 บาท 

ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชรีายไตรมาส โดยไม่รวม

ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ของผูส้อบบญัช ีเช่น ค่าทดสอบ

ระบบ IT ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น 

ซึง่มจี�านวนรวม 297,208 บาท 

6. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอ่ืนๆ

 - ไม่ม ี–
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ปัจจัยความเสีย่ง

ก่อนการตดัสนิใจในการลงทนุ ผูล้งทนุควรพจิารณาปัจจัยความเส่ียงอย่างรอบคอบ รวมทัง้ข้อมลู 

รายละเอยีดอืน่ในเอกสารฉบบันี ้ทัง้นี ้ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธรุกจิและแนวทางในการป้องกนัความเส่ียง 

ของบรษิทัอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทนุอย่างมนียัส�าคญั 

·	 ความเสีย่งด้านธุรกจิของบรษัิท

1. ควำมเสีย่งจำกกำรเกดิอบุตัเิหตุในระหว่ำงกำรให้บรกิำรเดนิเรอืเฟอร์รี่  

เนือ่งจากธุรกิจหลักของบริษทัเป็นการให้บรกิารเดนิเรอืเฟอร์รีเ่พือ่โดยสารและขนส่งทางเรอืเป็นหลกั ซึง่

มีท้ังการขนส่งผูโ้ดยสาร รถยนต์ส่วนบคุคล รถบรรทกุสนิค้า และยานพาหนะประเภทต่างๆ ส�าหรบัเส้นทาง

ระหว่างท่าเรอืดอนสกัสากล-ท่าเรอืสมยุสากลทีม่รีะยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร หรอืใช้ระยะเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีเส้นทางระหว่างท่าเรอืดอนสกัสากล-ท่าเรือเทศบาลต�าบลเกาะพะงนัทีม่รีะยะทาง

ประมาณ 50 กโิลเมตร หรือใช้ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี และเส้นทางทีเ่ปิดด�าเนนิการ

ล่าสดุเมือ่วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 คือเส้นทางระหว่างท่าเรอืสมยุสากล – ท่าเรอืเทศบาลต�าบลเกาะพะงนั ทีมี่

ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร หรอืใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาทีโดยบรษิทัมกีารให้บรกิาร

เดนิเรือเฟอร์รีเ่ป็นประจ�าทกุวนัตลอดทัง้ปี ซึง่การเดินเรอืข้ามฟากทางทะเล จะมคีวามเส่ียงในการเกดิอุบัติเหตุ

ทีเ่กดิจากภยัธรรมชาต ิเช่น คลืน่ลมทะเล และพาย ุเป็นต้น และการกระท�าของมนษุย์ เช่น เรอืชนกนัหรอื

เรอืชน  โขดหนิ การไม่รกัษาคณุภาพการให้บรกิารและมาตรฐานของตัวเรือ การประมาทเลนิเล่อของพนักงาน

บรษัิทท่ีปฏิบัตงิานในเรือแต่ละล�า หรอืการฝ่าฝืนค�าสัง่หรอืกฏระเบยีบบนเรอืของผูโ้ดยสาร เป็นต้น และหาก

เกดิเหตกุารณ์ดงักล่าวบรษิทัจะได้รับผลกระทบในเชงิลบอย่างมนียัส�าคญั คอื

- เรอืเฟอร์รีล่�าทีป่ระสบอุบตัเิหตุจะไม่สามารถ

ให้บริการได้ตรงตามตารางเวลาของเที่ยวเดินทาง 

หรอืเรือเฟอร์รีเ่สยีหายทัง้ล�าไม่สามารถใช้งานได้อกี

ต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการ

ด�าเนนิงานของบรษิทั

- มค่ีาใช้จ่ายส�าหรับการซ่อมแซมหรือจดัหาเรอื

เฟอร์รีล่�าใหม่ เพือ่ให้การบรกิารทดแทนอย่างเพยีง

พอ ซึง่จะท�าให้บริษทัต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายและ

ต้นทุนท่ีเพิม่ข้ึน

- มค่ีาใช้จ่ายส�าหรบัความเสียหายจากการถกู

ฟ้องร้องจากผู้โดยสารหรอืผู้ทีใ่ช้บริการบรรทกุยาน

พาหนะชนิดต่างๆ ท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและส่ง 

ผลกระทบต่อผลก�าไรจากการด�าเนนิงานของบรษิทั

- ท�าให้บริษัทมีภาพลักษณ์ในด้านลบต่อ

สาธารณชน ผู้โดยสารขาดความเช่ือมั่นในระบบ

ควบคุมความปลอดภัยในการด�าเนินงานของบรษัิท 

ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานในอนาคต

ของบรษิทั
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- บรษิทัผูร้บัประกนัภยัอาจไม่รับประกนัภยัเรอื

และผู้โดยสารกับบริษทั หรือ เพิม่ค่าเบีย้ประกนัภยั

ให้สงูข้ึน ซึง่จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสงูขึน้และกระทบ

ต่อผลการด�าเนนิงานของบริษทั

บรษิทัตระหนกัถึงความเสีย่งในเร่ืองดงักล่าว

เป็นอย่างยิง่ จงึได้มนีโยบายป้องกันความเส่ียงดัง

กล่าวท้ังเชงิรกุและเชงิรับต่างๆ ดงัต่อไปนี้

- แม้ว่าสภาพภูมอิากาศและคล่ืนลมทะเลใน

อ่าวไทยจะเงยีบสงบตลอดทัง้ปี เมือ่เทยีบกบัพืน้ที่

ตดิทะเลฝ่ังอนัดามนั และคลืน่ลมทะเลจะไม่มผีลก

ระทบต่อการเดินเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ บรษิทัยงัคง

ตดิตามการพยากรณ์อากาศ รวมทัง้คลืน่ลมทะเล

เป็นประจ�าทกุวนั เพ่ือจดัการเดนิเรือในแต่ละช่วง

เวลาให้มคีวามปลอดภยัมากทีส่ดุ

- ก�าหนดเส้นทางเดนิเรือทีช่ดัเจนและไม่ทบั

ซ้อนกบัคูแ่ข่ง ซึง่จะท�าให้โอกาสการเกดิอบุติัเหตุเรอื

ชนกนัเป็นไปได้ยาก อกีทัง้ บริษทัยงัได้ตดิตัง้เครือ่ง

มอืและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เรดาห์และเขม็ทศิ เพือ่

ตรวจสอบเรือประเภทต่างๆ ทีเ่ดนิทางเข้าใกล้หรอื

ขวางเส้นทางเดนิเรือเฟอร์ร่ีของบริษทั วทิยส่ืุอสาร

เพ่ือตดิต่อเรอืประเภทต่างๆ ทีอ่ยูใ่กล้ในทะเล และ

เจ้าหน้าท่ีประจ�าชายฝ่ังทะเล และสเกลทีใ่ช้วดัองศา

ความเอยีงของล�าเรือภายหลังจากการบรรทกุยาน

พาหนะลงเรือเพ่ือจดัระเบียบการบรรทกุยานพาหนะ

ให้เกดิความสมดลุ รวมทัง้มเีสือ้ชูชพีครบตามจ�านวน

ผูโ้ดยสารและพนกังานประจ�าเรอื และแพแขง็ในเรือ

เฟอร์รีทุ่กล�า

- ท่ีตัง้ของท่าเรอืดอนสกัสากลและท่าเรอืสมยุ

สากลมคีวามลึกมาก โดยเฉพาะท่าเรือดอนสักทีม่ี

ลกัษณะเป็นแหลมยืน่เข้าสูท่ะเล ท�าให้ไม่มโีขดหิน

หรอืทรายทบัถมบรเิวณหน้าท่า ซึง่เรอืเฟอร์รีข่อง

บริษทัสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก อีกทัง้ บรษัิท

สามารถตดิตัง้เคร่ืองจกัรส�าหรบัการดงึและผูกตัว

เรอืกับท่าเรอืเพือ่ช่วยให้เรอืเฟอร์รีเ่ข้าจอดเทยีบท่า

ได้อย่างปลอดภยั 

- บรษิทัมแีผนงานในการบ�ารงุรกัษาในบริเวณ

ท่าเรอื และตวัล�าเรอื ทัง้แผนการบ�ารงุรกัษาตัวล�า

เรอืครัง้ใหญ่ (Major Maintenance) เป็นประจ�า 

และแผนการบ�ารุงรักษาขนาดเล็ก (Minor 

Maintenance) ซึง่ปฏิบัติเป็นประจ�าทกุเดอืน เช่น 

การเปลีย่นอะไหล่ การเปลีย่นถ่ายน�า้มนัเครือ่ง การ

ซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ เป็นต้น ทั้งน้ี เพื่อให้ทั้ง

ท่าเรอืและตวัเรอืมสีภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งานตลอด

เวลา บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ซ่อมบ�ารุงรักษาที่มี

ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของเรอืเฟอร์รีแ่ละเป็น

บรษัิทอูเ่รือทีผ่่านการอนุญาตตามมาตรฐานของกรม

เจ้าท่า เพือ่ด�าเนนิการซ่อมและบ�ารงุรกัษาตวัล�าเรือ

คร้ังใหญ่ นอกจากน้ี บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายโดยจะต้องน�าเรือเฟอร์รีใ่ห้กรมเจ้าท่าตรวจ

สภาพสภาพการใช้งานของเรือเฟอร์รี่ทุกล�าเป็น

ประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ป้องกนัอนัตรายที่

อาจจะเกดิขึน้ 

- บรษิทัได้จดัหาพนกังานประจ�าเรอืเฟอร์ร่ีทีมี่

คุณสมบัติครบถ้วนในแต่ละต�าแหน่งตรงตามที่

ก�าหนดไว้ของกรมเจ้าท่า โดยพนักงานประจ�าเรือ

เฟอร์รีจ่ะถกูก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใน

แต่ละต�าแหน่งอย่างชดัเจน อกีท้ัง บรษิทัได้จดัท�า

คูม่อืความปลอดภยัในเรอืเฟอร์รีแ่ละท่าเรอื รวมทัง้

จัดอบรมและซักซ้อมพนักงานประจ�าเรือร่วมกับ

บุคคลภายนอก เพือ่จ�าลองสถานการณ์ฉกุเฉนิในรปู

แบบต่างๆ เป็นประจ�าทกุปี เช่น การฝึกซ้อมเพ่ือช่วย

ชีวิตผู ้โดยสารกรณีเกิดภัยทางธรรมชาติหรือ

อุบัติเหตุผู้โดยสารตกน�า้ การฝึกซ้อมกรณีเกดิไฟ

ไหม้บนเรือ และการเตรียมอพยพออกจากเรือ 

เป็นต้น  โดยพนกังานบรษิทัจะมกีารอมรมสมัมนา

ให้ความรูท้ัง้ในด้านการปฏบิตังิานโดยตรงตามหน้าที่

ของแต่ละบุคคล การเฝ้าระวังดูแลพฤติกรรมผู้

โดยสารให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบการท่ี

ก�าหนดในการโดยสารเรือ เช่น การชั่งน�้าหนัก

บรรทกุก่อนขึน้เรอืเฟอร์รีแ่ละจัดต�าแหน่งการจอด

ยานพาหนะ การห้ามผู้โดยสารอยูบ่นยานพาหนะ
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ระหว่างโดยสารเรอืเฟอร์รี ่ และการดงึเบรคมอืของ

ยานพาหนะรวมทัง้การอัดล่ิมล้อรถเพ่ือป้องกันการ

ลืน่ไหล เป็นต้น และได้ปรับปรุงแก้ไขกฏระเบยีบที่

เก่ียวข้องกบัการปฏบิตัตินส�าหรับผูโ้ดยสารระหว่าง

เดินทางเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ

สถานการณ์

-บริษทัได้จัดกิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม

และสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้โครงการความ

ปลอดภยัและอบุตัภิยั โดยก�าหนดวงเงนิในการจดั

ท�าโครงการต่างๆ ในแต่ละปี เป็นจ�านวนวงเงนิไม่

เกิน 1,000,000 บาท เพือ่ส่งเสรมิความปลอดภยั 

และป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกาย 

และทรพัย์สนิของลกูค้าของบรษิทั โดยให้หน่วยงาน

หรอืองค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องด้านความปลอดภยัและ

อบุตัภิยัมส่ีวนร่วมท�างานกับบรษิทัในการดแูล และ

รักษาความปลอดภัย และป้องกันการเกิด

อาชญากรรมทกุประเภท อาทิเช่น การให้ความร่วม

มอืกบัเจ้าหน้าทีใ่นการตรวจตราความปลอดภยัและ

เฝ้าระวังเพือ่ป้องกันอาชญากรรมบรเิวณท่าเรอื และ

บนเรอืของบรษัิท การตรวจสอบสภาพเรอืและการ

ตรวจสอบความปลอดภยัของผูโ้ดยสารบนเรอื การ

ซ้อมแผนจัดการสถานการณ์ฉกุเฉนิ การตรวจสอบ

อปุกรณ์เพือ่รกัษาความปลอดภยั และกิจกรรมส่ง

เสรมิการเรยีนรูก้ารป้องกันอบุตัภิยั เป็นต้น

-บริษัทได้จัดท�าประกันภัยส�าหรับผู้โดยสาร

และพนกังานประจ�าเรอืทีใ่ช้บรกิารเรือเฟอร์ร่ีทกุล�า

ของบรษิทัตามทีก่ฏหมายได้ก�าหนดไว้ และยงัได้จดั

ท�าประกนัภัยทางทะเลเพ่ือคุ้มครองเรือเฟอร์ร่ีทกุล�า

จากอบุตัเิหตุต่างๆ ทีท่�าให้เรือเฟอร์ร่ีเกิดความเสีย

หายมากจนไม่สามารถใช้งานได้ โดยได้คดิค�านวณ

ทนุประกนัตามความเหมาะสมของสภาพเรอืทีใ่ช้งาน

ปัจจุบัน ซ่ึงครอบคลมุมลูค่าทางบญัชขีองเรอืเฟอร์รี่

ในแต่ละล�า อย่างไรก็ตาม บรษิทัยงัคงมคีวามเสีย่ง

จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะของผู้

โดยสาร ซ่ึงบริษัทได้ใช้มาตราต่างๆ ข้างต้นเพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวทีอ่าจจะเกิดขึน้ได้ 

ทัง้นี ้บรษิทัยงัไม่เคยเกดิอบุตัเิหตจุนท�าให้เรอื

อบัปางแต่อย่างใดนบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ด�าเนนิกจิการมา

จนถงึปัจจบุนั

2 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิอตุสำหกรรมท่อง

เทีย่วในประเทศไทย

ธรุกจิการเดนิเรอืเฟอร์รีข่องบรษัิทตามเส้นทาง

ระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเรือสมุยสากล 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเส้นทางระหว่างท่าเรอืดอนสกั

สากล-ท่าเรือเทศบาลอ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีและเส้นทางระหว่างท่าเรอืสมยุสากล 

– ท่าเรอืเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (เปิดให้

บรกิารเมือ่วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2558) เป็นธรุกจิที่

พึง่พาการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วเป็นหลกั ซึง่ใน

สถานการณ์ทีป่กติหรือสงบสุขและสภาวะเศรษฐกจิ

ทีเ่จรญิเตบิโตทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศจะ

ส่งผลกระทบต่อภาวะการท่องเทีย่วของประเทศมี

การเติบโตขึน้และส่งผลดีกบัผลการด�าเนินงานของ

บรษิทั แต่หากเกดิภาวะไม่ปกต ิเช่น สงคราม การ

ก่อการร้าย โรคระบาด หรอืความไม่มัน่คงของทาง

รฐับาล ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ปัจจัยเหล่าน้ีจะส่ง

ผลกระทบต่อจ�านวนนักเที่ยวในประเทศไทย ซึ่ง

ธรุกจิของบรษัิทกจ็ะได้รบัผลกระทบในเชงิลบตามไป

ด้วย นอกจากนี ้ธรุกจิการท่องเทีย่วยงัมลีกัษณะเป็น

ฤดกูาล ซึง่ทัว่ไปประเทศไทยมฤีดูกาลท่องเทีย่วตาม

ช่วงวันหยุดยาว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

และเทศกาลสงกรานต์ของทกุปี รายได้และผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

ด้วยเช่นกนั 

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่เกิดจาก

ภายนอกและควบคมุได้ยาก บรษิทัจงึบริหารความ

เสี่ยงด้วยการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจกับ

ลกูค้าด้วยความสะดวกสบาย การตรงต่อเวลาในการ

เข้า-ออกของเรอื ความปลอดภยั เป็นต้น เพือ่สร้าง

ความประทบัใจให้กบัลกูค้าและกลบัมาใช้บรกิารของ

บริษัทเป็นประจ�าสม�่าเสมอ นอกจากนี้ ลักษณะ 
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รายได้ของบรษิทัไม่ได้พึง่พงิกลุม่นกัท่องเทีย่วเพยีง

อย่างเดยีวแต่ได้กระจายการพ่ึงพิงไปยงัลูกค้าทีเ่ป็น

ร้านสะดวกซือ้ ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และ

ผู้ประกอบการเชงิพาณชิย์ทีต้่องมกีารขนส่งสนิค้า

ข้ามฟาก เช่น ผกั ผลไม้ อาหารแห้ง วสัดกุ่อสร้าง 

และอ่ืนๆ สินค้าทีม่ลีกัษณะพเิศษทีต้่องเหมาล�า เช่น 

น�า้มนั เป็นต้น 

3. ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรขอต่อใบ

อนุญำตให้ประกอบกิจกำรท่ำเรือเดินทะเลของ

ท่ำเรอืดอนสกัสำกลและท่ำเรือสมุยสำกล

ปัจจบุนั บริษทัเป็นเจ้าของท่าเรอืเฟอร์รีจ่�านวน 

2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรอืดอนสกัสากล และท่าเรอืสมยุ

สากล ต้ังอยูท่ีอ่�าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

และอ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีตามล�าดับ 

ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.

2521 และฉบบัที ่2 พ.ศ.2548 ก�าหนดให้ผูป้ระกอบ

การธุรกิจท่าเรือเดินทะเลต้องขอใบอนุญาตให้

ประกอบกิจการท่าเรอืเดนิทะเล ดงันัน้ บรษิทัจงึได้

ปฏิบัตติามข้อก�าหนดในกฏหมายดงักล่าว โดยมใีบ

อนญุาตดังกล่าวส�าหรบัท่าเรอืเฟอร์ร่ีทัง้ 2 แห่ง ซึง่

มอีายใุบอนญุาตตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2544 

– 13 พฤศจิกายน 2559 รวมเป็นเวลา 15 ปี 

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากใบอนญุาตของท่าเรอืทัง้สอง

แห่งดงักล่าวจะหมดอายใุนวนัที ่ 13 พฤศจิกายน 

2559 ท�าให้บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งท่ีจะไม่สามารถ

ต่อใบอนญุาตดงักล่าว หรอืได้รบัใบอนญุาตดงักล่าว

ล่าช้า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของ

บรษัิท ท�าให้ไม่สามารถน�าเรือมาเทยีบท่าได้ 

บรษัิทได้ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว แต่

เนือ่งจากใบอนญุาตดงักล่าวได้ก�าหนดให้ผูป้ระกอบ

การธรุกจิท่าเรอืเดนิทะเลสามารถต่ออายลุ่วงหน้าได้

ไม่เกนิ 45 วนัก่อนวนัทีใ่บอนญุาตหมดอาย ุบรษิทั

จงึยงัไม่สามารถต่อใบอนญุาตดังกล่าวในขณะนีไ้ด้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบก�าหนดวันที่บริษัท

สามารถด�าเนินการต่ออายุได้ บริษัทจะเตรียม

เอกสารและด�าเนินการเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่างๆ เพือ่ให้การยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตดงักล่าว

สามารถด�าเนินการได้ตรงตามเวลา โดยบริษัทมี

กระบวนการท�างานส�าหรบัการตดิตามและด�าเนนิ

การต่อใบอนญุาตทีส่�าคญัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ด�าเนนิธรุกจิเดนิเรือและท่าเรอือย่างชดัเจน โดยมี

สายงานปฏิบตังิานท่าเรอืและเดนิเรอืเป็นหน่วยงาน

หลักส�าหรับการควบคุมดูแลการปฏิบัติตาม 

กฏเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องต่างๆ ซึง่ได้แต่งต้ังคณะท�างานฯ 

และด�าเนินการประชุมร่วมกันเป็นประจ�าทุกสิ้น

เดอืน เพ่ือวางแผนการเดินเรอื การซ่อมบ�ารุงเรอื 

และการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทัง้การตดิตามการต่อ

ใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินเรอื นอกจาก

นี ้บรษิทัได้ก�าหนดให้มรีะบบป้องกนัเหตกุารณ์การ

ต่อใบอนุญาตต่างๆ ล่าช้า โดยมอบหมายให้รอง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานและการเงนิ ซึง่

เป็นผูจ้ดัเกบ็ใบอนญุาตต่างๆ เป็นผูแ้จ้งเตอืนคณะ

ท�างานฯ เป็นประจ�าทุกต้นเดือนด้วยอีกทางหนึ่ง 

ทัง้น้ี ทีผ่่านมา บรษัิทได้เคยต่ออายใุบอนุญาตดงั

กล่าวแล้วในปี 2544 และสามารถด�าเนนิการได้โดย

ไม่มีอุปสรรคใดๆ จึงคาดว่าการต่อใบอนุญาต 

ดงักล่าวทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2559 จะสามารถด�าเนนิ

การได้เรยีบร้อยเช่นเดมิ

4. ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิบุคลำกรทีต้่องใช้

ควำมเชีย่วชำญพเิศษเฉพำะทำง

บริษทัมคีวามจ�าเป็นต้องใช้บคุลากรทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในการประกอบธุรกิจ

ส�าหรบัให้บรกิารเดนิเรอืและขนส่งทางเรอื เช่น นาย

เรอื และนายช่างกลเรอื เป็นต้น โดยจะต้องมจี�านวน 

และช้ันประกาศนียบัตรของคนประจ�าเรอื รวมถงึ

ต�าแหน่งต่างๆ ในล�าเรอื ตามกฎหมายทีก่�าหนด ซึง่

อาจเป็นอปุสรรคและข้อจ�ากดัแก่บรษิทัในการจัดหา

บุคลากรดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบธรุกิจในอนาคตของบรษิทัได้
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บรษิทัได้ตระหนกัถึงความเสีย่งในด้านบคุลากร

เป็นอย่างด ีทีผ่่านมา บรษิทัมมีาตรการในการลด

ความเสีย่งจากการสญูเสยีบคุลากรดงักล่าว โดยมี 

นโยบายส่งเสริม และมีการฝึกอบรมและพัฒนา

บคุลากรของบรษัิทอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มคีวามรู้

ความสามารถและเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างาน 

รวมท้ังช่วยด�าเนนิการให้คนประจ�าเรอืของบริษทัไป

สอบความรูต้ามทีก่ฎหมายก�าหนดอย่างสม�า่เสมอ 

และมกีารจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดเพ่ือจงูใจให้

แก่บุคลากรดังกล่าวท�างานทีบ่ริษทัอย่างต่อเนือ่งและ

เตบิโตไปพร้อมๆ กบัความส�าเรจ็ของบรษิทั นอกจาก

นี ้บรษิทัมกีารติดต่อกบัสถาบนัการศกึษาต่างๆ ทาง

ภาคใต้ เพือ่ช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการสรรหา

ก�าลังคนให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา 

บริษัทไม่เคยประสบปัญหาขาดคนประจ�าเรือจน

ท�าให้ไม่สามารถให้บรกิารและขนส่งทางเรือ 

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำพื้นท่ีจอดยำน

พำหนะของลูกค้ำบริษทั ในช่วงระหว่ำงรอควิเพือ่

ข้ึนเรอืเฟอร์รีบ่รเิวณข้ำงท่ำเทยีบเรืออเนกประสงค์

ของเทศบำลต�ำบลเกำะพะงนั

เนื่องจากพื้นที่บริเวณหน้าท ่าเทียบเรือ

อเนกประสงค์ของเทศบาลต�าบลเกาะพะงนัมพ้ืีนที่

จ�ากดั บรษิทัจงึได้เช่าพ้ืนทีท่่าเทยีบเรือท้องศาลา ซึง่

ตั้งอยู่บริเวณข้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของ

เทศบาลต�าบลเกาะพะงัน กับส�านักงานเทศบาล

ต�าบลเกาะพะงัน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่

ลกูค้าบรษัิทในการใช้เป็นพืน้ทีจ่อดรถเพือ่รอคิวขึน้

เรอืเฟอร์รีใ่นท่าเทยีบเรืออเนกประสงค์เกาะพะงัน 

โดยสัญญาเช่าเดิมได้ครบก�าหนดไปแล้วตั้งแต่ปี 

2552 อย่างไรก็ตาม ส�านักงานเทศบาลต�าบล

เกาะพะงัน ได้มหีนงัสอืเลขที ่สฎ 52401/880 ลง

วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 แจ้งต่อบริษทัว่าเนือ่งจาก

พืน้ท่ีดงักล่าวอยู่ระหว่างด�าเนนิการโครงการปรับปรงุ

ภมูทิศัน์ท่าเทยีบเรือ จึงไม่สามารถอนญุาตต่อสญัญา

เช่าได้ แต่หากบริษทัประสงค์จะใช้พืน้ทีด่งักล่าวต่อ

ไป ก�าหนดให้บรษิทัเสยีค่าธรรมเนยีมการใช้ในอตัรา

ค่าเช่าเดือนสุดท้ายตามสัญญาเช่าเดิม ซึ่งคือ 

52,000 บาทต่อเดอืน และเมือ่ส�านกังานเทศบาล

ต�าบลเกาะพะงนัจะใช้พืน้ทีด่งักล่าว จะแจ้งให้บรษิทั

ทราบในล�าดับต่อไป ดังนั้น ในอนาคต หาก

ส�านกังานเทศบาลต�าบลเกาะพะงนัมแีผนใช้งานใน

พื้นที่ดังกล่าว และไม่อนุญาตให้บริษัทใช้พื้นท่ีดัง

กล่าวอีกต่อไป บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่

สามารถจัดหาพื้นที่จอดรถเพื่อให้บริการที่สะดวก

สบายต่อลกูค้าของบรษิทัได้

บรษิทัมคีวามเหน็ว่า แม้ว่าลานจอดรถดงักล่าว

จะไม่ได้เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัท

โดยตรง แต่ในทางปฏิบัติและในการให้บรกิารแก่ผู้

โดยสาร พื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการให้

บริการเรือเฟอร์รี่ของบริษัทที่บริเวณท่าเทียบเรือ

อเนกประสงค์ของเทศบาลต�าบลเกาะพะงนัมคีวาม

ราบรืน่และเป็นระเบียบเรยีบร้อย ทัง้น้ี บรษัิทเช่ือว่า

ส�านักงานเทศบาลต�าบลเกาะพะงันมคีวามเข้าใจใน

ธุรกิจให้บริการขนส่งแบบสาธารณะ (Public 

Transport) เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการอ�านวยความ

สะดวกในการขนส่งผู ้โดยสารและยานพาหนะ

ระหว่างอ�าเภอดอนสักและอ�าเภอเกาะพะงนั และ

คาดหวงัว่าส�านักงานเทศบาลต�าบลเกาะพะงันจะให้

สิทธิแก่บริษัทในการเช่าใช้พื้นที่ดังกล่าวตลอดไป 

อย่างไรกต็าม ในอนาคต หากส�านักงานเทศบาล

ต�าบลเกาะพะงนัมคีวามจ�าเป็นต้องใช้พืน้ทีดั่งกล่าว 

และไม่ให้บริษัทเช่าและใช้พื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป 

บริษทัคาดว่า บรษิทัอาจจะได้รบัผลกระทบในการ

จัดล�าดบัควิรถทีจ่อดรอขึน้เรอื และอาจท�าให้การ

จราจรในบรเิวณท่าเรอืดงักล่าวมกีารติดขดัในระยะ

แรก แต่คาดว่าลกูค้าทีต้่องการน�ายานพาหนะของ

ตนข้ามฟากจะยงัคงต้องใช้บรกิารของบรษัิทต่อไป 

เนือ่งจากบรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิารเรอืเฟอร์ร่ีรายเดยีวใน

เส้นทางระหว่างอ�าเภอดอนสักและอ�าเภอเกาะพะงนั 

ส�าหรบัในระยะกลางถงึระยะยาว บริษทัจะแก้ปัญหา

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า โดยจะจดัหา

พืน้ทีเ่ช่าแห่งใหม่ ซึง่อาจจะอยูห่่างจากท่าเทยีบเรอื
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อเนกประสงค์ของเทศบาลต�าบลเกาะพะงนั และผูโ้ดยสารอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายในช่วงแรกท่ีมีการ

เปลีย่นแปลงพืน้ทีจ่อดรถ แต่บรษิทัเชือ่ว่าผูโ้ดยสารจะมคีวามเข้าใจและสามารถปรบัพฤตกิรรมได้ เนือ่งจาก

พ้ืนท่ีท่ีอยูใ่กล้บริเวณหน้าท่าเรือดังกล่าวมพีืน้ทีจ่�ากดั

·	ความเสีย่งจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั

6. ควำมเสีย่งจำกกำรปฏิบติัตำมข้อกฏหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิกำรเดนิเรอืโดยสำรข้ำมฟำก

การประกอบธรุกจิเดนิเรอืเฟอร์รีข่องบรษิทัจะต้องปฏบิตัติามข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ประกอบด้วย     

3 ส่วนหลกั คือ กฎหมายทีเ่ก่ียวกับ ตวัเรอื ท่าเทยีบเรอื และคนประจ�าเรอื 

ตวัเรอื กฎหมายก�าหนดให้ต้องมใีบทะเบยีน

เรือไทยที่ถูกต้องตามกฏหมาย และตัวเรือต้องมี

ความปลอดภยั และทนทานต่อสภาพการใช้งานใน

ทะเล รวมทัง้ต้องมใีบอนญุาตต่างๆ ครบถ้วนและมี

ผลบังคบัใช้ เช่น ใบส�าคัญรบัรองการตรวจเรอื ใบ

ส�าคญัรบัรองแนวน�า้บรรทกุ ใบอนญุาตใช้เรอื ใบ

อนญุาตให้เรอืกลเดนิประจ�าทาง เป็นต้น  นอกจาก

นัน้ คนประจ�าเรือต้องมปีระกาศนยีบตัรทีอ่อกโดย

กรมเจ้าท่าเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ ตามต�าแหน่งทีไ่ด้

รบัมอบหมายบนเรอื  โดยบรษิทัต้องด�าเนินขัน้ตอน

ต่างๆ ได้แก่ การตรวจสภาพเรือ อปุกรณ์ทีใ่ช้ในเรอื 

ก�าหนดเขตการเดนิเรือ ก�าหนดจ�านวนคนประจ�าเรอื 

เพ่ือน�าไปใช้ในการออกใบส�าคัญรบัรองการตรวจเรอื

และใบอนญุาตใช้เรือเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

เมือ่ได้ใบอนญุาตครบแล้ว บรษิทัจงึจะสามารถน�า

เรอืท�าการค้าในน่านน�า้ไทยได้ และหน้าท่ีต้องปฏบิตัิ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดนิเรอื/เรือไทย นอกจาก

นัน้ เนือ่งจากการเดนิเรือของบริษทัเป็นการเดนิเรอื

ประจ�าทาง บรษิทัจงึต้องมใีบอนญุาตเรอืเดนิประจ�า

ทางซึง่มอีายใุบอนญุาตเป็นเวลา 5 ปี ต่อครัง้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. การเดนิเรอื

ในน่านน�า้ไทย พ.ศ. 2456 / พ.ร.บ.เรอืไทย พ.ศ. 

2481 / พ.ร.บ.ป้องกนัเรอืโดนกัน พ.ศ. 2522 / กฎ

ข้อบงัคบัการตรวจเรอืฉบบัต่างๆ / ค�าสัง่ ประกาศ 

ระเบยีบทีอ่อกโดย กรมเจ้าท่า 

ท่ำเทยีบเรอื ท่าเทยีบเรอืถอืเป็นส่ิงล่วงล�า้ล�าน�า้ 

จึงต้องปฏบัิติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยบรษิทั

ต้องมใีบอนุญาตให้ประกอบกจิการท่าเรอืเดินทะเล

และหนงัสือรบัรองการตรวจสภาพท่า นอกจากนัน้ 

เนื่องจากท่าเทียบเรือของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือ

ส�าหรบัเรอืขนาดเกนิกว่า 500 ตนักรอส บรษิทัจงึ

ต้องดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมบรเิวณท่าเทยีบเรอื เพือ่

ไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมตามเง่ือนไขใน 

ใบอนญุาตให้ใช้ท่าเทยีบเรอื
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เดินเรือในน่าน

น�้าไทย พ.ศ. 2456 / พระราชบัญญัติส่งเสริม      

การพาณชิยนาว ีพ.ศ.2521 และฉบบัที ่ 2 พ.ศ.

2548 / กฎกระทรวงฉบบัที ่63 / กฎกระทรวงฉบบั

ที ่64 /  กฎกระทรวงฉบบัที ่19 / พ.ร.บ.ผงัเมอืง 

พ.ศ. 2518 / พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 / 

พ.ร.บ.ควบคมุมลพษิ พ.ศ. 2535 

คนประจ�ำเรือ การเดินเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟาก

ระหว่างอ�าเภอดอนสกั และ อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดั

สรุาษฎร์ธานี และระหว่างอ�าเภอดอนสกั และอ�าเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี เป็นเรือเดินทะเล

เฉพาะเขต ซึ่งจะมีการก�าหนดจ�านวน และชั้น

ประกาศนยีบตัรของคนประจ�าเรอื รวมถงึต�าแหน่ง

ต่างๆ ในล�าเรือ โดยคนประจ�าเรอื จะต้องมกีารสอบ

ความรูต้ามกฎหมายทีก่�าหนด

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง พ.ร.บ. การเดนิเรอืใน

น่านน�า้ไทย พ.ศ. 2456 / กฎข้อบงัคบัการตรวจเรอื 

ฉบบัท่ี 15 (หมวด ซ.) / ข้อบงัคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย

การสอบความรูฯ้ พ.ศ. 2532

 บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตา

มกฏหมายอย่างเคร่งครดั แม้ว่าการประกอบธรุกจิ

เกีย่วกบัการเดินเรือเฟอร์ร่ีของบรษิทัมกีฎหมายเข้า

มาควบคมุและเก่ียวข้องหลายฉบบั ซึง่บรษิทัมหีน้า

ทีต้่องปฏบิตัติามให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากบริษทั

ฝ่าฝืน หรอืละเมดิ และไม่ปฏิบัตติาม บริษทัมคีวาม

เสีย่งท่ีจะถกูตรวจสอบและลงโทษ โดยมบีทลงโทษ

ทัง้การปรบัเป็นตวัเงนิ การสัง่ให้หยดุประกอบธรุกจิ

ชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ หรือการยึดใบ

อนญุาต เป็นต้น ทัง้นี ้หากบริษทัได้รับการลงโทษ 

จะส่งผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ที่ลดลงหรืออาจ

ท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อผล

ประกอบการของบรษิทัในทีส่ดุ ด้วยเหตนุี ้บรษิทัจงึ

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีก่ฎหมายภายในบริษทัท�า

หน้าท่ีตรวจสอบ และประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ๆ 

ภายในบรษิทั ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฎบิตังิาน รวมถงึ

การท�าเรือ่งต่อใบอนญุาตต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ท�าธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติ     

ตามกฏหมายอย่างครบถ้วนและถกูต้อง

7. ควำมเสีย่งจำกกำรปรบัค่ำโดยสำรเดนิเรอื

แบบประจ�ำทำงตำมเทีย่วเวลำเกนิกว่ำเพดำนรำคำ

ทีก่�ำหนดไว้

เนือ่งจากการปรบัค่าโดยสารการเดนิเรือเฟอร์รี่

ของบรษิทัจะต้องปฏบิติัตามท้ายประกาศของจงัหวดั

สรุาษฎร์ธาน ีเรือ่ง การเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรอื

ประจ�าทางเส้นทางอ�าเภอดอนสกั – อ�าเภอเกาะสมยุ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท้ายประกาศจังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีเรือ่ง การเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรอื

ประจ�าทางเส้นทางอ�าเภอดอนสัก – อ�าเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีซึง่อ้างองิตามราคา

น�า้มนัดเีซล ณ ช่วงใดช่วงหน่ึงของราคาขายหน้า

สถานบีรกิารน�า้มนั อ�าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์

ธานี ซึง่จะมลัีกษณะการก�าหนดเป็นช่วงตามราคา

น�า้มนัดเีซลท่ีมกีารเปลีย่นแปลง โดยคณะกรรมการ

ก�าหนดค่าโดยสารจะประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทน

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิผูแ้ทนการท่องเทีย่วแห่ง

ประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัด และตัวแทน

จากเจ้าของเรอื เป็นต้น ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทักเ็ป็น

หนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งค่าโดยสารดัง

กล่าวก�าหนดตามระยะทางของแต่ละเส้นทาง 

ประเภทของผู้โดยสาร และประเภทของยานพาหนะ 

เป็นต้น ยกเว้นกรณค่ีาโดยสารทีเ่ป็นประเภทเหมา

ล�าทีบ่รษิทัสามารถก�าหนดราคาเหมาล�าเองได้ เช่น 

การเหมาเทีย่วของผูโ้ดยสารเป็นกลุม่ การเหมาเทีย่ว

ส�าหรับขนส่งสินค้าชนิดพิเศษ เช่น น�้ามัน แก๊ส  

เป็นต้น โดยรายได้ค่าโดยสารแบบประจ�าทางตาม

เทีย่วเวลาจะคดิเป็นสดัส่วนรายได้หลกัของบรษิทัมา
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โดยตลอดและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่ราคาค่าโดยสาร

แบบประจ�าทางตามเทีย่วเวลา จะเป็นค่าโดยสารที่

ถูกก�าหนดเพดานสูงสุดเป็นช่วงอ้างอิงตามการ

เปลีย่นแปลงราคาน�า้มนัดีเซล โดยหน่วยงานภาครฐั 

ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ดงันัน้ หากราคาน�า้มนัดเีซล

ที่เป็นต้นทุนหลักในการด�าเนินธุรกิจเดินเรือของ

บรษัิท มกีารปรับตวัเพิม่ข้ึนเกินกว่าลติรละ 32.99 

บาทส�าหรับเส้นทางอ�าเภอดอนสัก – อ�าเภอ

เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีและ 45 บาทส�าหรบั

เส้นทางอ�าเภอดอนสกั – อ�าเภอเกาะพะงนั  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี บริษัทจะไม่สามารถปรับราคาค่า

โดยสารได้เนื่องจากอยู่นอกเหนือเพดานราคาที่

ก�าหนดไว้  ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนขายและการให้

บรกิารในส่วนของต้นทนุน�า้มนัสงูขึน้ แต่ราคาค่า

โดยสารยงัคงเท่าเดมิ ซึง่จะกระทบต่อก�าไรจากการ

ด�าเนนิงานของบรษิทั ทัง้นี ้ การจะขอปรบัราคาค่า

โดยสารเพิม่ขึน้เกนิกว่าเพดานราคาทีก่�าหนดไว้ อาจ

จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากต้องผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการทีป่ระกอบด้วยบคุคลที่

เกีย่วข้องในการออกใบอนญุาตให้เรอืกลเดนิประจ�า

ทาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น

ประธาน พจิารณาปรบัค่าโดยสาร  ในขณะทีบ่รษิทั

ได้รับผลกระทบจากราคาน�้ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ทันที เหตุการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบท�าให้ก�าไร

จากการด�าเนนิงานของบรษิทัลดลง 

ดังนัน้ บรษิทัจงึมนีโยบายบรหิารความเสีย่ง

ด้านต้นทนุน�า้มนัด้วยการปรับปรงุสูตรน�า้มนัทีใ่ช้ใน

การเดนิเรอื ซึง่เป็นน�า้มนัทีผ่สมระหว่างน�า้มนัดเีซล

และน�้ามันเตาในสัดส่วนที่ก�าหนด เพื่อลดต้นทุน

น�า้มนัท่ีใช้ต่อลติรให้ต�า่ลง พร้อมๆ กับปรับสภาพ

เครือ่งยนต์ของล�าเรอืทกุล�าเรือให้สามารถใช้น�า้มัน

สูตรผสมดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของ

บรษัิทจะต้องเฝ้าติดตามราคาน�า้มนัของตลาดโลก

อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะน�าเสนอข้อมูล

ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นเพื่อ

พจิารณาปรบัอัตราค่าโดยสารในกรณีทีร่าคาน�า้มนั

ดเีซลมรีาคาสงูกว่าราคาเพดานของน�า้มนัดเีซลทีใ่ช้

ก�าหนดอตัราผูโ้ดยสาร  

นอกจากน้ี บรษัิทยงัมเีครือ่งจักรและอปุกรณ์

ส�าหรับผลติน�า้มนัไบโอดเีซล ซึง่น�าน�า้มนัพืชทีใ่ช้

แล้วผ่านกระบวนการผลติให้เป็นน�า้มนัพชืบรสิทุธิ์

ก่อนทีจ่ะน�าไปผสมกบัน�า้มนัดีเซลเพือ่ผลติน�า้มันไบ

โอดเีซล ทัง้นี ้บรษิทัมเีครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการผลติน�า้

มนัไบโอดเีซลจ�านวน 2 เครือ่ง ซึง่มกี�าลงัการผลติ 

100,000 ลติรต่อ 1 รอบการผลติ (คดิเป็นเวลา 2 

วนั) และ 200 ลติรต่อวนัต่อ 1 รอบการผลติ (คดิ

เป็นเวลา 1 วนั)  โดยกระบวนการผลติดงักล่าวได้

รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  และ

สามารถน�าน�า้มนัทีผ่ลติได้มาใช้ในการเดนิเรือได้ ซึง่

การด�าเนนิการดงักล่าวจะช่วยลดต้นทนุน�า้มนัเชือ้

เพลงิลงได้ในระดบัหนึง่ 

อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมารฐับาลมนีโยบายตรงึ

ราคาน�า้มนัดเีซลเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการต่างๆ 

ส ่งผลท�าให ้ระดับราคาน�้ามันดีเซลไม ่มีการ

เปลีย่นแปลงมากนักและยงัไม่เคยมรีาคาทีส่งูกว่า

ระดบัราคาน�า้มนัทีบ่รษิทัไม่สามารถปรบัค่าโดยสารได้ 

ด้วยเหตุน้ี ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยได้รับ 

ผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว 
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·	ความเส่ียงด้านวัตถดุบิ

8. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำ

น�ำ้มนัเชือ้เพลิง

ราคาน�า้มนัเริม่มคีวามผนัผวนอย่างมากในช่วง

ปี 2554 - 2556 และมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก

ตัง้แต่กลางปี 2557 ต่อเนือ่งถงึปี 2558  ในอนาคต 

หากรฐับาลไทยปล่อยให้ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิเป็นไป

ตามกลไกทางตลาดซึง่มคีวามผนัผวน และบรษิทัไม่

สามารถปรบัราคาค่าโดยสารของบริษทัให้สอดคล้อง

กับต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิง อาจท�าให้บริษัทได้รับ 

ผลกระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรของบรษิทัได้ 

แม้ว่าค่าโดยสารจะถูกก�าหนดและปรับเปล่ียน

ตามต้นทุนน�้ามันดีเซล ซ่ึงช่วยลดผลกระทบจาก

ราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ผันผวนได้ในระดับหน่ึง 

บริษัทยังมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุน

น�า้มนัด้วยการปรบัปรงุสตูรน�า้มนัทีใ่ช้ในการเดนิเรอื 

ซึง่เป็นน�า้มนัท่ีผสมระหว่างน�า้มนัดเีซลและน�า้มนั

เตาในสดัส่วนทีก่�าหนด โดยราคาน�า้มนัเตาจะมรีาคา

ต�า่กว่าน�า้มนัดีเซล ท�าให้สามารถลดต้นทนุน�า้มนัที่

ใช้ต่อลติรให้ต�า่ลง พร้อมๆ กบัปรบัสภาพเครือ่งยนต์

ของล�าเรือทุกล�าเรือให้สามารถใช้น�้ามันสูตรผสม 

ดงักล่าวได้ นอกจากนี ้ บรษิทัยงัมเีคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ส�าหรบัผลติน�า้มนัไบโอดเีซล ซึง่น�าน�า้มัน

พชืทีใ่ช้แล้วผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นน�า้มนัพชื

บรสิทุธิก่์อนทีจ่ะน�าไปผสมกับน�า้มนัดเีซลเพ่ือผลติ

น�า้มนัไบโอดีเซล ทัง้นี ้บริษทัมนีโยบายใช้เคร่ืองจกัร

ดังกล่าวเป็นระบบ Standby กล่าวคือ เมือ่น�า้มนัพืช

ใช้แล้วมรีาคาลดลงมาถงึจุดคุม้ทนุ บรษิทัก็จะผลติ

น�้ามันไบโอดีเซล หรือในกรณีที่ขาดแคลนน�้ามัน

ดเีซล บรษัิทก็สามารถผลติน�า้มนัไบโอดเีซลเพ่ือใช้

ทดแทนได้ โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน�้ามัน 

ไบโอดเีซลมจี�านวน 2 เครือ่ง ซึง่มกี�าลงัการผลติ 

100,000 ลิตรต่อ 1 รอบการผลิต (คิดเป็นเวลา 

2 วัน) และ  200 ลติรต่อวนัต่อ 1 รอบการผลติ 

(คดิเป็นเวลา 1 วนั)  ซึง่สามารถน�าน�า้มนัทีผ่ลติได้

มาใช้ในการเดนิเรอืได้ โดยการด�าเนนิการดงักล่าว

จะช่วยลดต้นทนุน�า้มันเชือ้เพลงิลงได้ในระดับหนึง่ 

ทัง้นี ้ทีผ่่านมา บรษิทัได้มกีารผลติน�า้มนัไบโอดเีซล

เป็นระยะๆ จากเครือ่งจกัรชดุเลก็ (ก�าลงัการผลติ 

200 ลติรต่อวนัต่อ 1 รอบการผลติ) เพือ่ทดสอบ

การใช้เครือ่งจกัรทีใ่ช้ผลติ โดยบรษิทัน�าน�า้มนัไบโอ

ดเีซลทีผ่ลติได้ไปใช้เป็นเช้ือเพลงิส�าหรบัยานพาหนะ

ทีใ่ช้ภายในระหว่างท่าเรอืและโรงงานของบรษิทั  

9. ควำมเสี่ ย งจำกกำรพึ่ งพิ งผู ้ จั ดหำ

ผลติภณัฑ์น�ำ้มนัจ�ำนวนน้อยรำย 

บริษัทได้มีการสั่งซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงประเภท

น�า้มนัดเีซล และน�า้มนัเตา รวมทัง้น�า้มนัหล่อลืน่ 

ส�าหรับใช้ในธรุกจิเดินเรอืเฟอร์ร่ี โดยทีผ่่านมา ใน

ช่วงปี 2556 – 2558 บรษิทัได้ส่ังซ้ือจากผูผ้ลติหลกั

จ�านวน 2 รายภายในประเทศ ได้แก่ บรษัิท บางจาก

ปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ซึง่คดิเป็นสดัส่วน

รวมกนัประมาณร้อยละ 57 - 67 ของยอดรวมของ

การซือ้ทัง้หมดของบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัได้สัง่ซือ้ราคา

น�้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดในราคาตลาดจร (Spot 

Price) เนือ่งจากบรษิทัไม่ได้มกีารท�าสญัญาใดๆ ใน

การซือ้ขายน�า้มนัเชือ้เพลงิ ด้วยเหตนุี ้บรษิทัจงึอาจ

มคีวามเส่ียงจากการขาดแคลนน�า้มนัเชือ้เพลงิ หาก

ผูผ้ลติน�า้มนัเชือ้เพลงิดงักล่าวไม่สามารถจดัส่งน�า้มนั

เชือ้เพลงิให้แก่บรษิทัได้ หรอืบรษิทัไม่สามารถจัดหา

น�า้มนัเช้ือเพลงิจากแหล่งอืน่ได้ทนัตามความต้องการ

ในการใช้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลด�าเนินงานและ

ฐานะทางการเงนิของบรษิทัอย่างมนียัส�าคญัได้

อย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่าบรษัิทจะพึง่พาผู้ผลติ

น�า้มนัเชือ้เพลงิรายใหญ่จ�านวนน้อยราย บรษิทัเชือ่ว่า

ความเสีย่งดงักล่าวมผีลกระทบต่อบรษิทัไม่มากนกั 
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เนือ่งจากผูผ้ลิตน�า้มนัเชือ้เพลิงทัง้ 2 รายดงักล่าวเป็นบรษิทัทีผ่ลติน�า้มนัเชือ้เพลงิรายใหญ่ของประเทศ และมี

ความสัมพนัธ์ทางการค้าทีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลายาวนาน กอปรกบัทีผ่่านมาน้ัน ผู้ผลติน�า้มนัเช้ือเพลงิดังกล่าว

มคีลงัน�า้มนัเชือ้เพลงิซึง่ตัง้อยู่ในจังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีท�าให้สามารถจัดหาน�า้มนัเชือ้เพลงิให้บรษิทัได้ทนัตาม

ความต้องการใช้มาโดยตลอด นอกจากนี ้บรษิทัมนีโยบายในการวางแผนการใช้น�า้มนัเชือ้พลงิทีช่ดัเจน และ

ใช้เวลาประมาณ 3 วนัในการจดัส่งน�า้มนัเชือ้เพลงินบัจากวนัทีท่ีม่คี�าสัง่สัง่ซือ้น�า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่คาดว่าจะช่วย

ลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักล่าวได้ระดบัหนึง่

 ·	ความเสีย่งส�าหรับผูล้งทนุ

10. ควำมเสี่ยงจำกกำรมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำย

ใหญ่ท่ีมอิีทธพิลต่อกำรด�ำเนนิงำน

 บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม

ครอบครัวชโยภาส ถือหุ ้นรวมกันจ�านวน 

105,600,000 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 62.12 ของ

ทุนช�าระแล้ว 170 ล้านบาท  ดังนัน้ หากกลุม่ผูถ้อื

หุน้ดังกล่าวออกเสยีงไปในทศิทางเดยีวกัน จะท�าให้

สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมด 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรอืการขอม

ตใินเรือ่งอืน่ทีต้่องใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อื

หุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท

ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่

สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงให้เพยีงพอเพือ่ตรวจ

สอบและถ่วงดลุในเร่ืองทีผู่ถื้อหุ้นรายใหญ่เสนอได้

นอกจากนี ้ ประธานกรรมการของบรษัิทเป็น

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามและญาติสนิทของ

ประธานกรรมการเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั จงึท�าให้

ประธานกรรมการของบริษัทไม่มีคุณสมบัติเป็น

กรรมการอิสระ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดัง

กล่าว จึงได้แต่งตัง้กรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน 

(รวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน) จาก

กรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ซ่ึงมจี�านวนมากกว่ากึง่

หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด เพือ่เป็นไปตาม

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ โดยคดิเป็นสดัส่วน

กรรมการอิสระร้อยละ 55 ของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมดของบรษิทั ซึง่จะท�าหน้าทีเ่ป็นอสิระเพือ่ช่วย

ถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้ในระดับ

หนึง่ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

เป็นบุคคลทีมี่ความเป็นอสิระ มวีฒุกิารศึกษาและ

คณุวฒุ ิรวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะคุม้ครอง

ผูถ้อืหุน้รายย่อย นอกจากนี ้ในการตดัสนิใจกระท�า

การหรอืละเว้นกระท�าการใดๆ คณะกรรมการบริษัท

มีนโยบายในการด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก นอกจากนี้ หาก

บริษัทมีความจ�าเป็นในการท�ารายการกับบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแย้ง บรษิทัจะปฏิบตัติามขัน้ตอนการ

อนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั และหลกัเกณฑ์ที่

ประกาศไว้ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

โดยบคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยีไม่มสีทิธกิารออกเสยีง
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 2/2559 เมือ่วันที ่26 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่มคีณะกรรมการ

ตรวจสอบครบทัง้สามท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้พจิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบ

ควบคมุภายในของบริษทั ตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยการสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบรหิารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คอื

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

2) การประเมนิความเสีย่ง

3) มาตการควบคุม

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู

5) ระบบการตดิตาม

ภายหลงัการประเมนิ คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเหน็ว่า ในสภาพปัจจบุนั บรษิทัมรีะบบการควบคมุ

ภายในทีเ่พยีงพอและสอดคล้องกับแบบประเมนิการควบคมุภายในของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคมุภายในทีเ่กีย่วกบัเร่ืองการท�าธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวนัน้ (ตามข้อ 10.2.1 และข้อ 12.1 ถงึ 

12.3 ของแบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน) บริษัทมรีะบบการควบคมุภายในทีร่ดักมุ

และเพยีงพอ รวมทัง้ยงัได้มกีารจัดจ้างบริษทัอสิระจากภายนอก เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการส�ารวจและประเมนิระบบ

ควบคมุภายในของบริษทั พร้อมทัง้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท้ังนี ้ ผู้สอบบญัชจีากบริษทั พวี ีออดทิ จ�ากดั ได้เข้าตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัส�าหรับปีสิน้สดุ

วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมทัง้ท�าการศกึษาและประเมนิประสทิธภิาพระบบการควบคมุภายในทางการ

บัญชีของบริษทัตามทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการก�าหนดขอบเขตการปฏบัิติงานตรวจสอบให้รัดกมุและ

เหมาะสม รวมทัง้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีเพือ่แสดงว่า งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการ

ด�าเนนิงานของบริษัทโดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชไีด้

แจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2558 ว่า ผูส้อบบญัชไีม่มี

ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานบญัชขีองบรษิทั

 นอกจากนี ้ผูส้อบบัญชีได้สอบทานการควบคมุทัว่ไป (General Control) และการควบคมุเฉพาะระบบ

งาน (Application Control) ทีเ่ก่ียวข้องกับการประมวลผลข้อมลูทางบญัชขีองบรษิทัในช่วงไตรมาสที ่2 และ 

3 ของปี 2558 โดยสามารถสรปุข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชแีละความเหน็ของผูบ้รหิารของบรษิทั ลงวนัที ่14 

พฤษภาคม 2558 และวนัที ่14 กันยายน 2558 ได้ดงันี้
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ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ความเห็นของฝ่ายบริหาร

1. จากการสุม่สอบทานการปรบัปรงุข้อมลูไวรสัคอมพวิเตอร์ ณ 
วนัที ่1 เมษายน 2558 พบว่า เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีใ่ห้บริการ
ระบบ TMS (Ticket Management System) มกีารปรบัปรงุ
ฐานข้อมลูไวรสัล่าสดุเมือ่วนัที ่5 มกราคม 2558 ซึง่ยงัไม่เป็น
ปัจจบุนั และอาจส่งผลให้ระบบสารสนเทศทีส่�าคญัของบรษิทั
เกดิความเสีย่งจากภยัคกุคามของไวรสัคอมพวิเตอร์ชนดิใหม่ๆ 
ได้

ทัง้นี ้บรษิทัได้ด�าเนนิการแก้ไขการปรบัปรงุ
ข้อมลูเพือ่ป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร์เสรจ็
เรยีบร้อยในเดอืน พฤศจกิายน 2558

2. บรษิทัมกีารจดัท�าสมดุทะเบยีนควบคมุสตอ็กตัว๋โดยสาร ซึง่อยู่
ในรปูแบบของ Excel โดยจะมกีารบนัทกึจ�านวนเล่มของตัว๋
โดยสารทัง้การรบัเข้าและจ่ายออก แล้วมาค�านวณยอดคงเหลอื 
แต่จากการตรวจสอบวธิกีารควบคมุสตอ็กของตัว๋โดยสารดงั
กล่าว พบว่า

·	 บรษิทัมกีารควบคมุตัว๋โดยสารเพยีงระดบัของจ�านวนเล่มเท่านัน้ 
ไม่ได้ครอบคลมุถงึจ�านวนใบของตัว๋โดยสาร

·	 บรษิทัมกีารบนัทกึข้อมลูบางรายการในทะเบยีนคมุไม่ถกูต้อง

บรษิทัได้ก�าหนดวธิกีารจดัท�าสตอ็กตัว๋โดยสาร
ใหม่ โดยท�าสตอ็กการ์ดคมุตามจ�านวนเล่มและ
เลขทีเ่พือ่ให้ครอบคลมุจ�านวนใบของตัว๋ทีม่แีต่ละ
เล่ม และให้จดัท�าเหมอืนกนัทุกจดุทีม่กีารเบกิ
ตัว๋ โดยปกตจิะตรวจนบัทกุเดอืน และก�าหนด
ให้มกีารสุม่ตรวจนบัจากส�านกังานกรงุเทพฯ 
หรอืส�านกังานดอนสกัทกุ 3-6 เดอืน และเมือ่
วธิกีารดงักล่าวมคีวามเทีย่งตรงระดบัหนึง่แล้ว 
บรษิทัจะพจิารณารปูแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์
เพือ่ควบคมุสตอ็กตัว๋โดยสารให้มคีวามเทีย่งตรง
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ทัง้นี ้บรษิทัคาดว่าจะ
ด�าเนนิแล้วเสรจ็ภายใน 6 เดอืน นบัจากวธิกีาร
จดัท�าสตอ็กการ์ดมคีวามเทีย่งตรง

ทัง้นี ้บรษิทัได้จดัท�าสตอ็กการ์ดแบบใหม่ตามค�า
แนะน�าของผูส้อบบญัช ีและเริม่บนัทกึจ�านวน
เล่มและเลขทีข่องตัว๋โดยสารเพือ่ควบคมุสตอ็ก
ตัว๋โดยสารแล้วตัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 2558

นอกจากนี ้บรษิทัได้แต่งตัง้บริษทั พแีอนด์แอล อนิเทอร์นอล ออดทิ จ�ากดั (“ผูต้รวจสอบภายใน”) 

ซึง่เป็นบริษทัอสิระจากภายนอก ท�าหน้าทีต่รวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบรษัิท โดยผูต้รวจ

สอบภายในได้เข้าท�าการตรวจสอบภายในระบบงาน และกระบวนการท�างานทีส่�าคญัของบรษิทั อันได้แก่ ระบบ

งานวงจรรายได้ ระบบงานวงจรรายจ่าย ระบบงานสินทรพัย์ และระบบงานซ่อมบ�ารุงและคลังอะไหล่ ในระหว่าง

วนัท่ี 10 – 27 มนีาคม 2558 และได้จดัท�ารายงานการตดิตามผลการตรวจสอบการควบคมุภายใน (“รายงาน

ประเมนิระบบควบคุมภายใน”) ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 2558 พร้อมข้อเสนอแนะเพือ่ให้บริษทัพจิารณา โดย

สามารถสรปุข้อสงัเกตของผูต้รวจสอบภายใน และความเหน็ของผูบ้รหิารของบรษิทัได้ดงันี้
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภำยใน ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

1. จากการสุม่ตรวจนบัเงนิสดย่อย จ�านวน 5 รายการ พบจ�านวน 
1 รายการมผีลต่างจากการตรวจนบั ซึง่มเีงนิเกนิ 3 บาท

ฝ่ายบริหารได้ก�าชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบเงินสดย่อย และ
ท�าการตรวจนบัเงนิสดย่อยอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้
เป็นไปตามวงเงนิสดย่อยทีไ่ด้ก�าหนดไว้

2. จากการตรวจสอบทะเบยีนสนิทรพัย์ในระบบ ERP เปรยีบเทยีบ
กบัเล่มทะเบยีนรถ และการต่อภาษรีถยนต์ จ�านวนทัง้หมด 24 
รายการ พบว่า มคีูม่อืทะเบยีนรถทีย่งัไม่ได้เปลีย่นเป็นกรรมสทิธิ์
ของบรษิทัจ�านวน 4 รายการ ได้แก่

·	 รถบรรทุกน�า้มนั (81-8654 สฎ) Izusu
·	 รถบรรทุกน�า้มนั (81-5316 สฎ) Mitsubishi
·	 รถบรรทุกน�า้มนั (91-9865) Nissan
·	 รถบรรทุกน�า้มนั (87-9017 กทม) Hino

     โดยคู่มอืทะเบยีนรถดงักล่าวระบชุือ่ในนามบรษิทั ราชาไบโอ-ดเีซล 
จ�ากดั และบรษิทั ปาร์คโฮเตล็แอนด์รสีอร์ท จ�ากดั

ฝ่ายบริหารได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างด�าเนินการโอน
ย้ายกรรมสทิธิข์องรถยนต์ดงักล่าว ซึง่คาดว่าจะ
แล้วเสรจ็ภายในเดอืนมถินุายน 2558

ทัง้น้ี เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2558 บรษิทัได้ด�าเนนิ
การโอนย้ายกรรมสิทธ์ิของรถยนต์ดงักล่าวมาเป็น
กรรมสทิธิข์องบรษิทัเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ซ่ึงมรีาย
ละเอยีดดงันี้ 

·	 รถบรรทกุน�า้มนั (81-8654 สฎ) Izusu
·	 รถบรรทกุน�า้มนั (81-5316 สฎ) Mitsubishi
·	 รถบรรทกุน�า้มนั (91-9865) Nissan ซ่ึงเดมิ

จดทะเบยีนทีก่รงุเทพฯ บรษิทัได้เปลีย่นเลข
ทะเบยีนใหม่เป็น 82-4227 สรุาษฎร์ธานี

·	 รถบรรทกุน�า้มนั (87-9017 กทม) Hino ซึง่
เดิมจดทะเบยีนทีก่รงุเทพฯ บริษทัได้เปลีย่น
เลขทะเบยีนใหม่เป็น 82-4228 สรุาษฎร์ธานี

3. การประเมนิสภาพคลงัอะไหล่ พบว่ามกีารตดิตัง้กล้องวงจรปิด 
ซึง่ไม่สามารถมองเหน็ได้อย่างชดัเจน

ฝ่ายบรหิารแจ้งว่า บรษิทัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ
ส�ารวจและตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพิม่เตมิ เพือ่ทีจ่ะ
ตดิต้ังกล้องวงจรปิดให้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีของคลงั
สนิค้าและอะไหล่ เพ่ือท่ีจะได้สามารถควบคุมและ
มองเหน็การเข้าออกของคลงัได้อย่างชดัเจน

ทัง้นีบ้รษิทัได้พจิารณาการจดัซือ้กล้องวงจรปิด
เพิม่เตมิ และด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายในเดอืน 
ธนัวาคม 2558 เรยีบร้อยแล้ว

ทัง้นี ้ ผูต้รวจสอบภายในได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานประเมนิระบบควบคมุภายในว่า บรษิทัมรีะบบ

ควบคมุภายในในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคัญทีเ่พยีงพอ และท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2559 เมือ่

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้รับทราบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในตามทีก่ล่าวข้างต้น

เรยีบร้อยแล้ว
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รายการระหว่างกนั

บรษิทัมกีารท�ารายการกบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นการ

ท�ารายการกับผูถื้อหุน้ของบริษทั และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนัซึง่มบีคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งเป็นผูถ้อืหุน้และ/หรอื

ผู้บรหิาร ซึง่สามารถสรปุลักษณะความสมัพนัธ์ได้ดังนี้ 

1. รำยกำรระหว่ำงกนั

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  บรษิทัมรีายการทางบญัชท่ีีเก่ียวข้องกนัตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 5

2. ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั

ในการด�าเนนิธรุกจิทีม่กีารแข่งขนัสงู การมพีนัธมติรหรอืเครอืข่ายทางธรุกจิจะช่วยให้เกดิความคล่องตวั

ในการด�าเนินธุรกิจมากกว่าการทีต้่องพึง่พงิบคุคลภายนอก

3 มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนมัุตกิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั

 ข้ันตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าส่ัง หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครดั โดยทีก่รรมการ หรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยี 

หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กบับรษิทั  ไม่มสีทิธอิอกเสียงในการพจิารณาอนมุตักิารเข้าท�า

รายการระหว่างกันนัน้ๆ และหากรายการระหว่างกนัมมีลูค่าสงูตามเกณฑ์ทีก่�าหนด บรษิทัจะจดัให้มทีีป่รึกษา

ทางการเงนิอสิระเพือ่ให้ความเห็นต่อการท�ารายการดงักล่าว พร้อมทัง้น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา

อนมุตัก่ิอนการท�ารายการ 

4 นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั

นโยบายของบริษทัในการท�ารายการระหว่างกนัสามารถจ�าแนกตามประเภทรายการ ได้ดงันี้

 รายการธุรกิจปกตแิละรายการสนบัสนนุธุรกจิปกตซิึง่มเีงือ่นไขทางการค้าทัว่ไป เช่น การจ�าหน่ายบตัร

โดยสารเรอืเฟอร์ร่ี การจ�าหน่ายสนิค้าส�าเรจ็รปู อาหาร และเคร่ืองดืม่ ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่า

รบัรอง และค่าใช้จ่ายเดนิทางปฏบิติังาน (ค่าทีพ่กั) เป็นต้น บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายในการท�ารายการระหว่าง

กนัให้มเีงือ่นไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กับ

ราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก และให้ปฏบิตัเิป็นไปตามสญัญาทีต่กลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้ก�าหนด

ราคาและเงือ่นไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้น้ี ผูต้รวจสอบ

ภายใน (Internal Auditor) จะท�าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมลูและจดัท�ารายงานเพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาและให้ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการเป็นประจ�าทกุๆ 

ไตรมาส
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 รายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตซิึง่ไม่มีเงือ่นไขทางการค้าทัว่ไป และรายการระหว่าง

กนัอืน่ๆ บริษัทมนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาและให้ความเห็นเกีย่วกบัความสมเหตุสมผล

และความจ�าเป็นของการท�ารายการก่อนท�ารายการ และจะต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ ค�าส่ังหรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนัและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี โดยรายการ

ระหว่างกันอืน่ๆ ได้แก่ รายการเกีย่วกบัทรพัย์สนิหรือบรกิารอืน่ๆ เช่น การได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สนิ เป็นต้น 

และรายการรบัหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ เช่น การกูย้มื การค�า้ประกนั และการใช้ทรัพย์สนิเป็น 

หลกัประกนั เป็นต้น ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนั

ดงักล่าว บรษิทัจะให้ผูเ้ชีย่วชาญอิสระเป็นผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือ่น�าไปใช้

ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี 

ส�าหรบัรายการระหว่างกนัทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบติัตามระเบยีบต่างๆ ทีไ่ด้

ก�าหนดขึน้ และกรรมการจะต้องไม่อนมุตัริายการใดๆ ทีต่นหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดกบับรษิทั รวมทัง้จะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ให้คณะกรรมการ

บรษัิทพจิารณา 

ท้ังนี ้กรรมการตรวจสอบทกุท่านได้รับทราบภาระหน้าทีด่งักล่าวน้ีแล้ว และในอนาคตหากมกีารแต่งต้ัง

กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูจ้ดัการจะด�าเนนิการแจ้งให้ผูท้ีจ่ะได้รบัการ

เสนอช่ือเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทกุท่านรับทราบภาระหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏบิตัก่ิอนทีจ่ะให้มกีารแต่งต้ังด้วย 

ในการท�ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบัตติามระเบยีบต่างๆ ทีไ่ด้ก�าหนด

ขึน้ และกรรมการจะต้องไม่อนมุตัริายการใดๆ ท่ีตนหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะ

อืน่ใดกับบริษทั รวมทัง้จะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพนัธ์ และรายละเอยีดของรายการดังกล่าวต่อคณะ

กรรมการบรษิทัเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
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รายงานความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงนิ

            
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอร์รี ่ จ�ากดั (มหาชน) 

รวมถงึข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี  งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตาม

ข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญัติ

การบญัช ีพ.ศ. 2543 โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีเีหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพินิจ

อย่างระมดัระวงั และประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า  รวมท้ังให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  เพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทั  ได้จดัให้มรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล  เพือ่ให้มัน่ใจได้

อย่างมเีหตผุลว่า ข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ และทนัเวลา ในอนัทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่

ทรพัย์สนิ  ตลอดจนป้องกันการทจุรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั  และได้แต่งตัง้คณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระก�ากบัดแูล ท�าหน้าทีส่อบทานนโยบายการบัญชแีละ

คณุภาพของรายงานทางการเงนิ  ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในให้มปีระสิทธภิาพ  

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงนิของบรษิทั ได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั พวี ีออดทิ จ�ากัด ใน

การตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบรษิทัได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  โดยผูส้อบบญัชแีสดงความเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไข  

ได้ปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบรษิทั  มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวม มคีวามเพยีงพอและ

เหมาะสมและสามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้อย่างมเีหตผุลว่างบการเงนิของบรษิทั ท่าเรอิราชาเฟอร์รี ่ จ�ากัด 

(มหาชน) ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 มคีวามเชือ่ถือได้ โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และปฏบิตัถิกูต้องตามกฏหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
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ค�าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ
ส�าหรับงบการเงินส�าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558

1. การวเิคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

และการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั

 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนนิงำน

 รำยได้รวม

 บรษัิทมรีายได้หลักจากการให้บรกิารเรอืโดยสารและการขนส่งทางเรอื และมรีายได้จากการจ�าหน่าย
สนิค้าส�าเรจ็รปู อาหารและเครือ่งดืม่ ทัง้ภายในเรอืโดยสารและบนท่าเรอื  นอกจากนี ้บรษิทัยงัมรีายได้อืน่ ๆ  
ได้แก่ รายได้ค่าโฆษณา รายได้ค่าเช่า รายได้จากการให้บรกิารจองต๋ัวเรอืโดยสารผ่านสายการบินพนัธมิตร 
ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรัพย์และเศษซาก เป็นต้น โครงสร้างรายได้รวมแสดงตามตารางได้ดงันี ้:-            

โครงสร้ำงรำยได้

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ     

- แบบประจ�าทางตามเที่ยวเวลา
      
526.71

81.30% 566.43 83.74% 528.58 82.81%

- แบบประจ�าทางแบบเหมาล�า 42.41 6.55% 43.82 6.48% 44.04
      
6.90%

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรเดิน
เรือ

569.13 87.84% 610.25 90.22% 572.62 89.71%

รายได้บริการอื่น1/        
0.28

0.04%
       
0.19

0.03% - -

รายได้จากการจ�าหน่ายอาหารและ
สินค้าสะดวกซื้อ

  53.07 8.19%   54.81 8.10% 49.62 7.77%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้
บริกำร

622.47 96.08% 665.24 98.35% 622.24 97.49%

รายได้อื่น2/ 25.43 3.92% 11.19 1.65%
     
16.03

2.51%

รำยได้รวม 647.90 100.00% 676.43 100.00% 638.27 100.00%

หมำยเหต:ุ   

1/ รายได้บรกิารอืน่เป็นรายได้ทีบ่รษิทัได้คดิค่าธรรมเนยีมในการจดัหาผูโ้ดยสารให้กบัรถโดยสารซึง่เป็นบคุคลภายนอก 
แต่ปัจจบัุนบรษิทัได้ยกเลกิบรกิารนีแ้ล้วตัง้แต่ปี 2558

2/ รายได้อืน่ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บรกิารจองตัว๋เรอืโดยสารผ่านสายการบนิพนัธมติร รายได้ค่าโฆษณาป้าย
ทีท่่าเรอืและในเรอื ค่าโฆษณาในแผ่นพบัแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่ว (Guide Map) รายได้จากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิและเศษ
ซาก รายได้ค่าด�าเนนิการ รายได้ค่าเช่าแผงและตูเ้อทเีอม็ ดอกเบีย้รับ และรายได้อืน่ๆ เป็นต้น 
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บรษิทัมรีายได้รวมในปี 2556 – 2558  บรษัิท
มรีายได้รวมเป็นจ�านวน 647.90 ล้านบาท 676.43 
ล้านบาท และ 638.27 ล้านบาทตามล�าดบั เมือ่
เปรยีบเทยีบรายได้รวมปี 2556 กับรายได้รวมปี 
2557 จะพบว่าปี 2557 มรีายได้รวมเพิม่สงูขึน้ แต่
หากเปรยีบเทยีบรายได้รวมปี 2557 ซึง่มจี�านวน 
676.43 ล้านบาท กบัรายได้รวมปี 2558  ซึง่มี
จ�านวน 638.27 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 38.16     

ล้านบาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 5.64  สาเหตหุลกั
ทีม่าจากการปรบัราคาค่าโดยสารซึง่ปรบัตามการลด
ลงของราคาน�า้มนั     โดยรายได้หลกัมาจากการ
ให้บรกิารเดนิเรอื ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.71 
ของรายได้รวม ส่วนรายได้ทีส่�าคัญรองลงมา ได้แก่ 
รายได้จากการขาย (จ�าหน่ายอาหารและสินค้า
สะดวกซือ้) ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 7.77 ของรายได้รวม 
และ รายได้อืน่ สัดส่วนร้อยละ 2.51 ของรายได้รวม

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรและรำยได้อืน่

บรษัิทให้บริการเดนิเรือเฟอร์ร่ีแบบประจ�าทางตามเทีย่วเวลา และแบบประจ�าทางแบบเหมาล�า บรษิทัให้
บริการเดนิเรอืใน 2 เส้นทางคือ เส้นทางระหว่างท่าเรอืดอนสักสากลและท่าเรอืสมยุสากล และเส้นทางระหว่าง
ท่าเรอืดอนสกัสากลและท่าเรือเกาะพะงนั  ต่อมาเมือ่ 1 ธนัวาคม 2558 บรษัิทเริม่เปิดให้บรกิารเส้นทาง
ระหว่างท่าเรือสมยุสากลและท่าเรอืเกาะพะงนัอกี 1 เส้นทาง โดยแสดงตามตารางดงันี ้:-

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

จ�ำนวน
เที่ยว

รำยได้/
เที่ยว

จ�ำนวน
เที่ยว

รำยได้/
เที่ยว

จ�ำนวน
เที่ยว

รำยได้/
เที่ยว

(เที่ยว) (บำท) (เที่ยว) (บำท) (เที่ยว) (บำท)

- อ�าเภอดอนสัก-อ�าเภอเกาะสมุย 12,212 31,918 12,663 33,068 13,134 28,156

- อ�าเภอดอนสัก-อ�าเภอเกาะพะงัน 3,802 47,172 3,862 49,589 4,345 46,453

- อ�าเภอเกาะสมุย-อ�าเภอเกาะพะงัน* - - - - 124 7,787

รวม (รายได้เฉลี่ยต่อเที่ยว) 16,014 35,539 16,525 36,929 17,603 32,529

  บรษิทัมรีายได้จากการให้บริการเดินเรอืในปี 
2558  เป็นจ�านวน 572.62 ล้านบาท เปรยีบเทยีบ
ปี2557 ซ่ึงมจี�านวน610.25 ล้านบาท ลดลงจ�านวน  
37.63 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.17 ในขณะ
ท่ีจ�านวนเทีย่วเรือวิง่ในปี 2558 มจี�านวน 17,603 
เท่ียว เมือ่เทยีบกับปี 2557 ซึง่มจี�านวน 16,525 
เท่ียว เพ่ิมขึน้จ�านวน 1,078 เทีย่ว เพิม่ขึน้ในอตัรา
ร้อยละ 6.52   สาเหตทุีร่ายได้จากการให้บรกิารลด

ลงทัง้ ๆ  ทีเ่ทีย่วการให้บริการเพิม่สงูขึน้นัน้  เนือ่งจาก
ประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ก�าหนดให้ผู ้
ประกอบการให้บรกิารเรอืเฟอร์รีท่กุรายในจังหวดั
สรุาษฎร์ธานกี�าหนดอตัราค่าโดยสารอ้างองิตามการ
เปลีย่นแปลงของราคาน�า้มนัดเีซล ซึง่ในปี 2558 
ราคาน�า้มนัดเีซลในประเทศได้ปรบัลดลงอย่างมาก
ตามราคาน�้ามันในตลาดโลก ส่งผลให้อัตราค่า
โดยสารของบรษิทัในเส้นทางระหว่างอ�าเภอดอนสัก
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และอ�าเภอเกาะสมยุปรับลดลงเช่นกัน ส่วนอตัรา   
ค่าโดยสารในเส้นทางระหว่างอ�าเภอดอนสักและ
อ�าเภอพะงนัไม่ได้รบัผลกระทบ เนือ่งจากช่วงราคา
ในการปรบัอตัราค่าโดยสารมจี�านวนกว้างกว่าเส้น
ทางระหว่างอ�าเภอดอนสกัและอ�าเภอเกาะสมยุ และ
หากพจิารณาจ�านวนเทีย่วเรือในปี 2556 – 2558 
จะพบว่า จ�านวนเท่ียวเรือของบริษทัเพ่ิมสงูข้ึนมาโดย
ตลอด

รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการ
จ�าหน่ายสนิค้าประเภทอปุโภคและบรโิภคในบรเิวณ
ท่าเรอืและในเรอืเฟอร์ร่ีของบรษิทั ปี 2558 บริษทั
มรีายได้จากการขายจ�านวน 49.62 ล้านบาท เปรียบ
เทยีบกบัปี 2557 ซึง่มรีายได้จากการขายจ�านวน 
54.81 ล้านบาท ลดลง 5.19 ล้านบาท สาเหตหุลกั
เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ 
โดยยกเลกิการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในพ้ืนที่
บรเิวณท่าเรอืและในเรอืเฟอร์ร่ี ในปี 2558 ท�าให้มี

ยอดขายลดลง เนือ่งจากรายได้จากการขายสนิค้า
โดยหลกัมาจากการจ�าหน่ายสินค้าส�าเรจ็รปูซึง่ได้แก่ 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ น�า้ดืม่ และบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปู  
ซึ่งในปี 2558 รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า
ส�าเรจ็รปูมอีตัราร้อยละ 76 ของรายได้จากการขาย 
เมื่อยกเลิกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงท�าให้
กระทบกับรายได้จากการขายโดยตรง และหาก
พจิารณารายได้จากการขายในปี 2556 ซึง่มจี�านวน 
53.07 ล้านบาท กบัรายได้จากการขายในปี 2557  
พบว่ามจี�านวนสงูขึน้เลก็น้อย

รายได้อื่นของบริษัท ได้แก่ รายได้จากค่า
โฆษณาป้ายทีบ่รเิวณท่าเรอืและในเรอืเฟอร์รี ่รายได้
จากการให้บรกิารจองต๋ัวเรอืโดยสารผ่านสายการบิน
พนัธมติร รายได้จากค่าโฆษณาในแผ่นพบัแนะน�า
สถานทีท่่องเทีย่ว ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สนิ 
รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบีย้รบั และรายได้
อืน่ๆ 

ต้นทุนกำรให้บริกำร ต้นทนุขำยและค่ำใช้จ่ำย

ต้นทนุการให้บริการหลักของบริษทัคือ ค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนัหล่อลืน่  ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาและ
ค่าวัสดอุุปกรณ์และของใช้สิน้เปลอืง ค่าเสือ่มราคาและตัดจ่าย ส่วนต้นทนุหลกัทีส่�าคญัรองลงมาได้แก่ ค่าใช้
จ่ายเกีย่วกบัพนกังาน ต้นทนุขายของบริษทัได้แก่ต้นทนุจากการซือ้สินค้าส�าเรจ็รปูและต้นทนุอาหารเป็นส�าคญั  
ในส่วนค่าใช้จ่ายของบรษิทั ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร และต้นทนุทางการเงนิ 
รวมถงึ ภาษเีงินได้นติบิคุคล ดงัแสดงตามตารางดงันี ้:-

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้ำนบำท %  รำยได้
รวม

ล้ำนบำท % รำยได้
รวม

ล้ำนบำท %รำยได้
รวม

ต้นทุนการให้บริการ 440.37 67.97% 462.32 68.35% 420.43 65.87%

ต้นทุนขาย 46.53 7.18% 48.31 7.14% 47.66 7.47%

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริการ

8.53 1.32% 9.17 1.36% 13.77 2.16%

ค่าใช้จ่ายการบริหาร 54.83 8.46% 44.91 6.64% 52.24 8.18%

ต้นทุนทางการเงิน 21.33 3.29% 17.57 2.60% 14.23 2.23%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 7.02 1.08% 8.82 1.30% 11.63 1.82%

ค่าใช้จ่ายรวม 578.61 89.31% 591.10 87.38% 559.96 87.72%
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บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายรวมในปี 2556 – 2558 มี
จ�านวน 559.96 ล้านบาท  591.10 ล้านบาท และ 
578.61 ตามล�าดบั โดยในปี 2558 มค่ีาใช้จ่ายรวม
จ�านวน  559.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึง่
มค่ีาใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 591.10 ล้านบาท ลดลง 31.14 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.27 เนือ่งจากสาเหตุ
หลกัดังต่อไปนี้

- ต้นทนุการให้บรกิารใน ปี 2558 มจี�านวน 
420.43 ล้านบาท เปรยีบเทยีบปี 2557ซึง่มจี�านวน 
462.32 ล้านบาท ลดลง  41.89 ล้านบาท คดิเป็น
ลดลงร้อยละ  9.06  สาเหตหุลกัเนือ่งจากราคา
น�้ามันเชื้อเพลิงลดลง ซึ่งลดลงตามการลดลงของ
ราคาน�า้มนัดเีซล

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบรกิาร และค่าใช้
จ่ายบรหิารในปี 2558 มจี�านวน 66.01 ล้านบาท
เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ซึง่มจี�านวน  54.09 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจ�านวน 11.92 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อย
ละ  22.04 เนือ่งจากมค่ีาใช้จ่ายเก่ียวกับผูบ้ริหาร 
พนกังาน และคณะกรรมการ และค่าโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์เพิม่ขึน้จ�านวน 17.52 ล้านบาท และ 
1.2 ล้านบาท ตามล�าดบั

- ต้นทุนทางการเงินในปี 2558 มีจ�านวน 
14.23 ล้านบาท  เปรยีบเทยีบปี 2557 ซึง่มจี�านวน 
17.57 ล้านบาท ลดลงจ�านวน  3.34 ล้านบาท คดิ
เป็นลดลงร้อยละ 19.00 เนือ่งจากบรษิทัได้ทยอย
ช�าระหนีเ้งนิกูร้ะยะยาวให้แก่สถาบนัการเงนิตามงวด
ทีก่�าหนดในสัญญาอย่างสม�า่เสมอ และเมือ่บรษิทั 
ได้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมือ่เดอืน
พฤศจกิายน 2558 บริษทัได้ช�าระคนืสถาบันการ
เงินจ�านวน 38 ล้านบาท ตามเง่ือนไขทีก่�าหนดใน
สญัญาเงนิกู ้ท�าให้ดอกเบีย้จ่ายในปี 2558 ลดลง
มาก

- ภาษเีงนิได้นติบิคุคลใน ปี 2558 มจี�านวน 
11.63 เพิม่ขึน้จากปี 2557 ซึง่มจี�านวน 8.82 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้จ�านวน 2.81 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ข้ึน
ร้อยละ 31.85 เนือ่งจากปี 2558 บรษิทัได้มกีารน�า
เรอืราชา 7 และเรืออาร์ 9 ซึง่เป็นเรอืทีไ่ด้รบัยกเว้น
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเป็น
เวลา 8 ปี สิน้สดุในปี 2561 ไปขึน้อูเ่พือ่ปรับปรุง
ซ่อมแซมตามรอบระยะเวลาทีก่�าหนด ท�าให้ก�าไรที่
เกดิขึน้ใน ปี 2558 มาจากการให้บรกิารของเรอื
เฟอร์รีท่ีไ่ม่ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบคุคลเป็นหลกั 
บริษัทจึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มข้ึนเม่ือ
เทยีบกบัปี 2557
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ก�ำไรข้ันต้น

บรษัิทมผีลประกอบการทีม่กี�าไรขัน้ต้นมาจาก 2 ส่วนหลกั คอื จากธรุกจิให้บรกิารเรอืโดยสารและขนส่ง
ทางเรอืและจากธุรกิจจ�าหน่ายสนิค้า อาหาร และเครือ่งดืม่ ดงัแสดงตามตารางต่อไปนี ้:-

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้ำนบำท ล้ำนบำท %รำยได้ ล้ำนบำท %รำยได้ ล้ำนบำท % รำยได้

ธุรกิจให้บริกำรเรือโดยสำร

รายได้จากการให้บริการ 569.13 100% 610.44 100.00% 572.62 100.00%

หัก ต้นทุนจากการให้บริการ (440.37) (77.38) (462.32) (75.74%) (420.44) (73.42%)

ก�าไรขั้นต้น – ธุรกิจให้
บริการเรือโดยสาร 128.76 22.62%

148.12 24.26% 152.18 26.58%

ธุรกิจขำย

รายได้จากการขาย 53.07 100% 54.81 100.00% 49.62 100.00%

หัก ต้นทุนขาย (46.53) (87.68%) (48.31) (87.85%) (47.66) (96.05%)

ก�าไรขั้นต้น – ธุรกิจขาย 6.54 12.32% 6.50 11.85% 1.96 3.96%

ก�าไรขั้นต้นรวม 135.30 21.75% 154.62 23.24% 154.14 24.77%

 

ใน ปี 2558 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น จ�านวน 
154.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.77 ของรายได้
จากการขายและการให้บรกิารเรอืโดยสาร ในขณะ
ที ่ ปี 2557 บรษัิทมกี�าไรขัน้ต้น จ�านวน 154.62 
ล้านบาท คดิเป็นร้อย 23.24 ของรายได้จากการขาย
และการให้บรกิารเรือโดยสาร โดยจ�านวนก�าไรข้ัน
ต้นจะมาจากธรุกจิให้บรกิารเรอืโดยสารเป็นหลกั ซึง่
มจี�านวน 152.18 ล้านบาท และ  148.12 ล้านบาท
ใน 2558 และปี 2557 ตามล�าดบั  เมือ่เปรยีบ
เทียบอัตราก�าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้บรกิารเดินเรอืใน

ปี 2558 ซึง่มอีตัราร้อยละ 26.58 สงูกว่าปี 2557 
ซึง่มอัีตราร้อยละ 24.26 น้ัน เน่ืองจากต้นทนุน�า้มนั
เชือ้เพลงิมจี�านวนลดลง  ส่วนก�าไรขัน้ต้นจากธรุกจิ
ขายในปี 2558 ซึง่มอีตัราร้อยละ 3.96 ต�า่กว่าปี 
2557 ซึง่มอีตัราร้อยละ 11.85 สาเหตหุลกัเนือ่งมา
จากในปี 2558 มกีารยกเลกิการจ�าหน่ายเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ในเรอืโดยสารและบรเิวณท่าเรอื  ทัง้นี้ 
เมือ่พจิารณาก�าไรขัน้ต้นในปี 2556 ซึง่มจี�านวน 
135.30 ล้านบาท จะพบว่า บรษิทัมกี�าไรขัน้ต้นเพิม่
สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง
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 ก�ำไรสทุธิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้ำนบำท
% รำยได้

รวม
ล้ำนบำท

% รำยได้
รวม

ล้ำนบำท
% รำยได้

รวม
ก�าไรสุทธิ 69.29 10.69% 85.33 12.61% 78.25 12.27%

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.52 0.65 0.57

 

บรษัิทมกี�าไรสทุธิใน ปี 2558 จ�านวน 78.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึง่มจี�านวน 85.33 ล้าน
บาท คดิเป็นลดลงร้อยละ  8.23 เนือ่งจากสาเหตหุลกัคอื รายได้ทีล่ดลงเนือ่งจากการลดลงของค่าบรกิารซึง่
ปรบัลดตามราคาน�า้มนั และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบรหิาร รวมถึงค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้มจี�านวนเพิม่สงูขึน้ และหากเปรยีบเทยีบปี 2557 กบัปี 2556 พบว่าจ�านวนก�าไรสทุธเิพิม่สงูขึน้  ในปี 
2558 บรษิทัมกี�าไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.57 บาท โดยมอีตัราก�าไรสทุธเิท่ากบัร้อยละ 12.27 ของรายได้รวม

กำรวเิครำะฐำนะกำรเงนิ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 
2558

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

สินทรัพย์รวม 719.25 100.00% 732.69 100.00% 1,161.71 100.00%

หนี้สินรวม 352.95 49.07% 301.21 41.11% 208.44 17.95%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 366.29 50.93% 431.48 58.89% 953.27 82.05%

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อ
หุ้น)

2.77 3.27 5.61

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 
2556-2558 จะพบว่ามีจ�านวนสงูขึน้มาโดยตลอด 
โดยในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 
719.25  ปี 2558 จ�านวน 1,161.71 ล้านบาท เพิม่
ข้ึนจาก ณ สิน้ปี 2557 ซึง่มจี�านวน 732.69 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้จ�านวน 429.01 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่
ข้ึนร้อยละ 58.55 ประกอบด้วย

1) สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 มี
จ�านวน 539.43 ล้านบาท เปรียบเทยีบปี 2557 ซึง่
มจี�านวน 125.83 ล้านบาทเพิม่ขึน้จ�านวน 413.60 
ล้านบาท และในปี 2557 มีจ�านวนสูงขึ้นกว่าปี 
2556 ซึง่มมีีจ�านวน 118.06 ปี 2558 มเีงินสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดจ�านวน 483.59ล้านบาท 
เปรยีบเทยีบปี 2557 ซึง่มจี�านวน 54.27 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้เป็นจ�านวน 429.31 ล้านบาท สาเหตุหลกั
เนือ่งจากการจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อประชาชน 
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2558 ทีผ่่านมา 
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2) สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนในปี 2558 มจี�านวน 
622.28 ล้านบาท เปรยีบเทยีบปี 2557 ซึง่มจี�านวน 
606.87ล้านบาท เพ่ิมขึน้  15.41 ล้านบาท เนือ่งจาก
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์เพิม่ขึน้ 15.62 ล้านบาท 
และหากเปรียบเทยีบปี 2557 กบัปี 2556 ซึง่มี
จ�านวน 601.18 พบว่าปี 2557 สงูขึน้เล็กน้อย

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ณ สิน้ ปี 2558 
จ�านวน 14.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของ
สนิทรพัย์รวม เปรียบเทยีบกับปี 2557 ซึง่มจี�านวน 
18.94 ล้านบาท มจี�านวนลดลง 4.76 ล้านบาท และ
ในปี 2556 มจี�านวน 21.16 ล้านบาท พบว่าแนว
โน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากการบรหิารจดัการ
ลกูหน้ีมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  เมือ่พจิารณาอตัราส่วน
หมุนเวยีนลกูหนีก้ารค้า ปี 2558 มอีตัรา 37.23 
สงูกว่าปี 2557 ซึง่มอีตัรา 33.13  และปี 2556 มี
อตัรา 36.73 แสดงถึงความสามารถในการบรหิาร
หนีท่ี้ดีข้ึนมาโดยตลอด

จ�านวนสนิค้าคงเหลอืในปี 2556 -2558 มี
จ�านวน 49.51 ล้านบาท 45.95 ล้านบาทและ 

36.02 ล้านบาท ลดลงอย่างต่อเนื่องตามล�าดับ 
สนิค้าคงเหลอื ณ สิน้ปี 2558 มจี�านวน 36.02 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.10 ของสินทรพัย์รวม ซึง่
ประกอบด้วย อะไหล่และวสัดสุิน้เปลอืง น�า้มนัเชือ้
เพลงิ และอาหารและเครือ่งดืม่ ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 
78.99 ร้อยละ13.77 และร้อยละ 7.24 ของมลูค่า
สินค้าคงเหลือรวม ตามล�าดับ เมื่อพิจารณา
อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอืปี 2558 มอีตัรา 
17.05 สงูกว่าปี 2557 ซึง่มอีตัรา 16.98 แสดงให้
เหน็ถงึความสามารถในการบรหิารการขายสนิค้าที่
สงูขึน้  

ในระหว่างปี 2558 บรษิทัมกีารประเมนิราคา
ทีด่นิเพิม่เป็นจ�านวน 8.1 ล้านบาท มกีารลงทนุใน
อาคาร เรอื ยานพาหนะ และอปุกรณ์ต่างๆ จ�านวน 
65.16 ล้านบาท มค่ีาเสือ่มราคาทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง
งวดเป็นจ�านวน 57.55 ล้านบาท ส่งผลท�าให้บรษิทั
มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ณ สิน้ปี 2558 มี
จ�านวน 616.43 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 53.06 
ของสนิทรพัย์รวม ประกอบด้วย :-

 ณ 31 ธ.ค.2557 ณ 31 ธ.ค.2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

 มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน

ที่ดิน 174.49 29.33% 174.49 29.04% 182.60 29.62%

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10.90 1.83% 9.63 1.60% 9.29 1.51%

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 92.05 15.47% 92.80 15.45% 112.73 18.29%

เรือและส่วนซ่อมแซมและส�ารวจ
เรือ

297.89 50.07% 290.12 48.29% 279.70 45.37%

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 6.77 1.14% 9.12 1.52% 7.37 1.20%

เค รื่ อ ง ตกแต ่ ง แ ล ะอุ ป ก รณ ์
ส�านักงาน

4.81 0.81% 5.76 0.96% 7.09 1.15%

ยานพาหนะ 4.69 0.79% 3.33 0.55% 17.36      
2.82%

งานระหว่างก่อสร้าง 3.29 0.55% 15.57 2.59% 0.29 0.04%

รวม 594.88 100.00 600.81 100.00% 616.43 100.00%



129

หน้ีสนิ

บรษิทัมหีนีส้นิรวม ปี 2558 จ�านวน 208.44 
ล้านบาท เปรยีบเทยีบปี 2557 ซึง่มจี�านวน 301.21 
ล้านบาท ลดลง 92.78 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 30.80 สาเหตหุลกัเนือ่งจากบรษิทัมกีารช�าระ
หนี้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นจ�านวน 
89.54 ล้านบาท  มเีจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ลด
ลงประมาณ 15.54 ล้านบาท

บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 
สิน้ ปี 2558 เท่ากับ 0.22 เท่า เปรียบเทยีบปี 2557 
จ�านวน 0.70 เท่า ลดลง 0.48 เท่า สาเหตุหลกั
เน่ืองจากการจ่ายช�าระคืนเงนิกู้สถาบนัการเงนิและ
มกีารจ�าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชน ส่งผล
ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นมี
อัตราส่วนลดลง 

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทในปี 2556 – 2558 
มจี�านวน 366.29 ล้านบา 431.48 ล้านบาท และ 
952.27 ล้านบาทตามล�าดบั จะเหน็ว่ามแีนวโน้มเพิม่
ขึน้มาโดยตลอด บรษิทัมส่ีวนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 
2558 เท่ากบั  952.27 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากส้ินปี 
2557 ซึ่งมีจ�านวน 431.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
521.79 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 
2558 บริษัทได้มีการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�านวน 38 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อ
ประชาชนในราคาเสนอขาย 12 บาทต่อหุน้  รวม
เป็นมลูค่าการเสนอขายเท่ากบั 456 ล้านบาท  ซึง่
ภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น
เพิม่ทนุจ�านวนประมาณ 19.49 ล้านบาท คงเหลอื
เท่ากบั 436.51 ล้านบาท ประกอบกบับรษิทัมีก�าไร
สทุธใินปี 2558 เท่ากบั 78.30 ล้านบาท

อัตรำส่วนแสดงประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิงำน

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 9.34% 11.75% 8.27%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%) 19.04% 22.09% 22.32%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.87 0.93 0.67

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2558 
และปี 2557 ประมาณร้อยละ 8.26 และ 11.75 ตามล�าดบั     
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรในปี 2558 และปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ 22.31 และ 22.09 ตามล�าดบั  และมอีตัราการหมนุของ
สนิทรพัย์ในปี 2558 และ 2557 ประมาณ 0.67 เท่า และ     
0.93 เท่า  
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สภำพคล่อง

หน่วย: ล้ำนบำท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 107.27 155.87 152.23

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 29.14 (52.94) (51.22)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (121.26) (90.73) 328.30

เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 15.15 12.21 429.31

เงินสดยกมาต้นงวด 26.92 42.07 54.27

เงินสดคงเหลือปลายงวด 42.07 54.27 483.58

บรษัิทมีเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด�าเนนิงานใน
ปี 2558 จ�านวน 152.23 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่มา
จากก�าไรก่อนภาษ ีจ�านวน 89.94 ล้านบาท ค่า
เสือ่มราคาและรายการตดับญัช ี 58.78 ล้านบาท 
โดยบริษัทได้ใช ้เงินในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 
ประมาณ 51.22 ล้านบาท โดยเป็นการลงทนุในส่วน
ของท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์เกอืบทัง้หมด และ
บริษัทมีเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 
328.30 ล้านบาท ซึง่มาจากการจ�าหน่ายหุ้นสามญั

เพิม่ทนุต่อประชาชนเมือ่เดอืนพฤศจิกายน 2558 ที่
ผ่านมา 

 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current 
Ratio) และมอีตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (Quick 
Ratio) ในปี 2558  เท่ากบั 4.65 เท่า และ 4.29 
เท่า ตามล�าดบั ซึง่แสดงถงึสภาพคล่องของกจิการมี
สูงมาก เน่ืองจากได้รบัเงินเพิม่ทุนจากการเสนอขาย
หุน้เพิม่ทนุต่อประชาชนในช่วงปลายปี 2558

2. ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงนิ
และการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคญัในอนาคต

ปัจจัยและอิทธิพลหลกัทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานในอนาคต ได้แก่

·	 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน�ำ้มนัดเีซล ซึง่มผีลกระทบต่ออตัรำค่ำโดยสำร และต้นทนุ

กำรให้บรกิำรของบริษทั

ความผันผวนของราคาน�้ามันดีเซลจะมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของอัตราค่าโดยสาร
ของบรษัิท เนือ่งจากการก�าหนดและปรับราคาค่า
โดยสารเรือเฟอร์ร่ีของบริษัทนั้น อ้างอิงตามท้าย
ประกาศจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเรือ่ง การเปล่ียนแปลง
ค่าโดยสารเรอืประจ�าทางเส้นทางอ�าเภอดอนสกั – 
อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีลงวนัที ่ 25 

ธันวาคม 2551 ซึ่งก�าหนดให้ผู้ประกอบการเรือ
โดยสารประจ�าทางจังหวดัสรุาษฎร์ธานสีามารถปรบั
เพ่ิม/ลดอัตราค่าโดยสารระหว่างอ�าเภอดอนสกั – 
อ�าเภอเกาะสมยุ จังหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นแบบขัน้
บนัได เมือ่ระดบัราคาของราคาน�า้มนัดเีซลอยูใ่นช่วง
ราคาทีก่�าหนด ซึง่มทีัง้หมด 6 ช่วงราคา เริม่ตัง้แต่ 
14 บาทต่อลติร จนถึง 32.99 บาทต่อลิตร และ
อ้างองิตามท้ายประกาศจงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ี เรือ่ง 
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การเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรอืประจ�าทางเส้นทาง
อ�าเภอดอนสัก – อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีลงวันที ่ 4 พฤศจกิายน 2551 ซึง่
ก�าหนดให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารประจ�าทาง
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานสีามารถปรบัเพิม่/ลดอตัราค่า
โดยสารระหว่างอ�าเภอดอนสกั – อ�าเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี เป็นแบบขัน้บันได เมือ่ระดบั
ราคาของราคาน�า้มนัดเีซลอยูใ่นช่วงราคาท่ีก�าหนด 
ซึง่มทีัง้หมด 4 ช่วงราคา เร่ิมตัง้แต่ 20 บาทต่อลติร 
จนถงึ 45 บาทต่อลิตร

นอกจากนี ้น�า้มนัดเีซลยงัเป็นต้นทนุหลกัของ
ต้นทุนการให้บริการของบรษิทั  ความผนัผวนของ
ราคาน�้ามันดีเซลจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการให้
บรกิารของบริษทัด้วย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อก�าไร
จากการด�าเนนิงานในอนาคตของบริษทัในท้ายทีส่ดุ

·	 กำรลงทุนเพิ่มเติมในกำรซื้อเรือเฟอร์รี่
ใหม่ และค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำเพิม่ขึน้ใน
อนำคต เนือ่งจำกเรือเฟอร์ร่ีของบริษทัมีอำยเุฉลีย่
ค่อนข้ำงสงู

ปัจจุบนั บรษิทัมกีองเรอืเฟอร์ร่ีทัง้หมด 12 ล�า 
ซึง่มีอายเุฉลีย่ประมาณ 37 ปี โดยบรษิทัมเีรอืเฟอร์รี่
ท่ีมอีายมุากกว่า 30 ปีเป็นจ�านวน 9ล�า และมเีรอื
เฟอร์รีท่ี่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้ว เหลือเพยีงราคา
ซาก จ�านวน 5 ล�า ด้วยเหตนุี ้ในการประกอบธรุกจิ
ต่อไปในอนาคต บริษัทมีความเสี่ยงที่จะมีค่า
ซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาเพิม่ขึน้ และการลงทนุใน
เรอืเฟอร์รีล่�าใหม่ ท�าให้มค่ีาใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าเสือ่ม
ราคาของเรือเพิ่มขึ้นในอนาคต ทัง้นี้ ณ ปัจจบุัน 
บรษิทัได้มแีผนทีจ่ะลงทนุซือ้เรอืเฟอร์รีใ่หม่เพิม่ขึน้ 
จ�านวน 2 ล�า ในวงเงนิไม่เกินจ�านวน 150 ล้านบาท 
(ตามท่ีแจ้งไว้ในหนงัสือชีช้วน) แต่เนือ่งจากบรษิทั
ยงัไม่สามารถก�าหนดได้ชดัเจนถึงคณุลกัษณะและ
ราคาซือ้ขาย จงึยงัไม่สามารถก�าหนดมลูค่าท่ีชัดเจน
ของจ�านวนเงนิทีต้่องใช้ในการซือ้ขายได้ ซึง่บรษิทัจะ
พจิารณาให้ได้ราคาและคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมทีส่ดุ  

คาดว่า การเจรจาและกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะ
เสรจ็สิน้ภายในไตรมาสที ่1 ของปี 2559  

·	 ผลกระทบจำกกำรไม่ได้รับยกเว้นภำษเีงิน
ได้นิติบุคคลส�ำหรับกจิกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสรมิกำร
ลงทนุ

ปัจจุบัน บรษัิทได้รบัสิทธปิระโยชน์ต่างๆ ใน
ฐานะผู้ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุตามพระราช
บญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 ในประเภท
กจิการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1190(2)/2553 เลขที่ 
1188(2)/2553 และเลขที ่1189(2)/2553 ส�าหรับ
เรอืราชา 7 เรอือาร์ 8 และเรอือาร์ 9 ตามล�าดบั 
โดยได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่
เกดิจากการใช้บรกิารของเรอืราชา7 เรอือาร์ 8 และ
เรอือาร์ 9เป็นเวลา 8 ปี ซึง่ในระหว่างปี 2555 – 
2557 และปี 2558 บรษิทัมกี�าไรส�าหรบัส่วนงาน
ธรุกจิทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทนุและได้รับยกเว้น
ภาษเีงนิได้นติบิคุคล เป็นจ�านวน 30 ล้านบาท 39 
ล้านบาท 48 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามล�าดบั 
ซึง่หากน�าอตัราภาษใีนอตัราร้อยละ 23 ในปี 2555 
และอตัราร้อยละ 20 ในปี 2556 – 2557 และปี 
2558 มาค�านวณกบัก�าไรดงักล่าว จะพบว่า บริษทั
ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลไปเป็นจ�านวนรวม
ประมาณ 27 ล้านบาท ด้วยเหตนุี ้เมือ่สทิธิประโยชน์
ทางภาษีดังกล่าวน้ีได้หมดลงในอนาคต (ตั้งแต่ปี 
2561 เป็นต้นไป)  ผลประกอบการของบรษิทัจะได้
รบัผลกระทบจากการเสยีภาษใีนอตัราปกต ิซึง่อาจ
จะมผีลท�าให้ก�าไรสทุธขิองบรษิทัมจี�านวนลดลง 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอร์รี ่ จ�ากดั ( มหาชน )ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 

ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุแิละมปีระสบการณ์ด้านกฎหมาย การบญัช ีการเงนิ การบรหิารองค์กร จ�านวน 3 ท่าน 

ดงันี้

1. นายชาตรี ศริพิานชิกร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนนัต์ เกตพุทิยา กรรมการตรวจสอบ

3. นายพรชยั วริิยะธนะสกุล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายทีส่�าคญั

คอื ดูแลรายงานทางการเงนิของบรษิทัให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป สอบทานการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสิทธภิาพ 

มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องตลอดจนดแูลกรณทีีอ่าจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างบรษิทักบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ทัง้นีใ้นรอบปีบญัช ี2558ได้จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จ�านวน 4ครัง้ โดยได้มกีารหารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชใีนเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง สรุป

สาระส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ดังนี้

1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัประจ�ารายไตรมาส

และงบการเงินประจ�าปีร่วมกับฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัช ีก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

- ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วม

ประชุมด้วย 

ส�าหรบัรายงานทางการเงนิของบรษิทัส�าหรบัรอบปีบญัช ี2558คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายงาน

ทางการเงนิของบรษิทัได้จดัท�าขึน้อย่างถกูต้องเป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลู

ทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และมข้ีอมลูซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทนุ

2. รำยกำรทีเ่กีย่วโยงหรือรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยง หรอื

รายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถกูต้องและครบถ้วน และมีความเหน็ว่าการเปิดเผย

ข้อมลูของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเป็นไปตามเงือ่นไขหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 

ก.ล.ต.
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3. กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณานโยบายการบรหิารความเส่ียง แผนงาน และการบรหิารจัดการความ

เสีย่งท้ังภายใน และภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการได้มกีารประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ รวมทัง้

พจิารณา และสอบทานประสทิธภิาพ และความเหมาะสมของการบรหิารความเส่ียงอย่างสม�า่เสมอทกุไตรมาส 

พร้อมท้ังให้มข้ีอเสนอแนะเพือ่น�าไปปรบัปรงุให้ดยีิง่ขึน้

4. กำรสอบทำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตังิานตามจรรยาบรรณและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ พบว่า 

กรรมการบรษิทัและพนกังานได้ปฏบิตัติามหลกัการทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั โดยคณะกรรมการได้ส่งเสรมิ

ให้พนกังานทกุระดบัมจีติส�านกึในจรยิธรรมและคุณธรรมอย่างสม�า่เสมอและต่อเน่ือง เพ่ือให้เกดิการก�ากบัดแูล

กจิการท่ีดีตามหลักการของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่ให้มคีวามโปร่งใสและมจีรยิธรรม ก่อให้เกิด

ความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ลกูค้า คูค้่าและผูท่ี้เกีย่วข้องทกุฝ่าย

5. กำรสอบทำนกำรก�ำกบัดแูลงำนตรวจสอบภำยใน

เพื่อความเป็นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล 

อินเทอร์นอล ออดทิ จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่ห้บรกิารด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผูต้รวจสอบ

ภายในของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี รายงาน

ผลการตรวจสอบภายใน และตดิตามผลการตรวจสอบภายในกบัฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า

กบัผู้ตรวจสอบภายใน เพือ่ให้เกิดความเชือ่มัน่ว่าการปฏบิตังิานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีเป็นไป

อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี2558 ไม่พบข้อบกพร่องด้านการ

ควบคมุภายในทีม่นียัส�าคัญ 

6. กำรสอบทำนประสทิธผิลของกำรควบคมุภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในตามแนวทางทีก่�าหนดโดย

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่ครอบคลมุถงึการควบคมุด้านการปฏิบติั

งานการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมายตลอดจนสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบรษิทัฯ โดยท�าการ

ประเมนิตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ผลการประเมนิโดยฝ่ายบรหิารและ

ส�านกัตรวจสอบภายในมคีวามเห็นว่าการควบคมุภายในของบริษทัฯ มคีวามเพยีงพอ

7. กำรพจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำรก�ำหนดค่ำสอบบญัชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาความรู ้ความสามารถ คณุสมบตัแิละผลการปฏบิตังิานของบรษิทั 

พีวี ออดทิ จ�ากัดในรอบระยะเวลาบญัชปีีทีผ่่านมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอให้คณะกรรมการ

บรษัิทพจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีพร้อมทัง้ค่าสอบบญัชเีพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษทัฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มคีวามเป็นอิสระอย่างเพยีงพอ 
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เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานข้อมลู

ทางการเงนิของบรษัิทฯ มคีวามถกูต้อง เชือ่ถอืได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัฯ 

มกีารบรหิารจัดการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและ

มปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องตามระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี มกีารปฏบัิติตามกฎหมาย 

ข้อก�าหนดและข้อผกูพนัต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ 

  ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

                    นายชาตร ีศริพิานชิกร 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ        
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รายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต

เสนอ คณะกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ บรษิทั ท่ำเรอืรำชำเฟอร์รี ่จ�ำกดั (มหำชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอร์รี ่ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วน

ของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสด ส�าหรับปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

และหมายเหตเุรือ่งอืน่ ๆ

ควำมรับผดิชอบของผูบ้ริหำรต่องบกำรเงนิ

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถกูต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือ
ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรือข้อผดิพลาด

ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบัิติตามข้อก�าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏิบัตงิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ
ปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิ
และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ วธีิการตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัชี ซึง่รวมถงึ
การประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิ
จากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเส่ียงดงักล่าว ผู้สอบบัญชีพจิารณาการควบคุมภายในที่
เกีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจ
สอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธผิลของการควบคมุ
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และ
ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการ
เงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า
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ควำมเหน็

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอร์รี ่จ�ากดั (มหาชน) 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 และผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกู
ต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4 ในระหว่างปี 2558 บรษิทัได้แก้ไขข้อผดิพลาด

เกีย่วกบัการบันทกึบญัชอีสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุ ดังนัน้ งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2557 และ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 ทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบได้มกีารปรบัย้อนหลงัผลกระทบจาก

การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบญัชแีล้ว 

ท้ังนี ้ข้าพเจ้ามไิด้แสดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไขเกีย่วกบัเรือ่งทีข้่าพเจ้าให้ข้อสงัเกตข้างต้น

(นายไกรสทิธิ ์ศลิปมงคลกลุ) 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 9429

                                                                                                               

บรษิทั พวี ีออดทิ จ�ากดั
กรงุเทพฯ 26 กมุภาพนัธ์ 2559
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี่ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
3 (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

สินทรพัย์หมนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 483,587,917.91 54,273,904.32 42,068,651.66 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5, 7 14,181,320.83 18,941,909.66 21,156,970.68 
สินค้าคงเหลือ 8 36,023,337.73 45,955,802.61 49,513,244.93 
สินทรพัย์หมนุเวียนอื่น 5 5,635,732.42 6,654,092.16 5,324,397.56 

รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 539,428,308.89 125,825,708.75 118,063,264.83 
สินทรพัย์ไมห่มนุเวียน
เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลักประกนั 9 670,609.05 674,628.20 678,455.66 
อสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ 4, 10 1,230,000.00 980,000.00 980,000.00 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 5, 11 616,429,202.43 600,813,439.53 594,883,500.41 
สินทรพัย์ไมม่ตีวัตน 12 2,980,208.75 3,447,937.82 4,394,481.12 
สินทรพัย์ไมห่มนุเวียนอื่น 5 969,710.00 951,640.00 1,229,337.07 

รวมสินทรพัย์ไมห่มนุเวียน 622,279,730.23 606,867,645.55 602,165,774.26 
รวมสินทรัพย์ 1,161,708,039.12 732,693,354.30 720,229,039.09 

 บาท

สินทรัพย์

ลงชื่อ..............................................................................................กรรมการ
นายธีรเดช ตงัประพฤทธิ์กลุ และนายอภิชาต ิชโยภาส
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             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�        3

บริษัท ทาเรือราชาเฟอรรี่ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

3 (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 5, 14 39,708,987.16 55,251,379.52 55,375,558.45 

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 65,237,454.15 92,571,852.34 51,786,594.68 

ภาษีเงินไดคางจาย 28 3,827,626.53 778,666.75 1,387,847.75 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5 7,188,224.86 8,422,214.16 8,190,130.73 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 115,962,292.70 157,024,112.77 116,740,131.61 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 64,377,646.50 126,581,547.01 218,437,290.38 

หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 17 11,571,079.41 1,283,519.82 2,098,650.68 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 18, 19 2,022,825.11 3,885,199.17 3,446,515.23 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 9,766,205.57 7,771,530.76 7,859,267.54 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5 4,735,441.38 4,665,786.13 4,373,911.72 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 92,473,197.97 144,187,582.89 236,215,635.55 

รวมหน้ีสิน 208,435,490.67 301,211,695.66 352,955,767.16 

ลงชื่อ..............................................................................................กรรมการ

นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล และนายอภิชาติ ชโยภาส

 บาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน          
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี่ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 3 (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)
ทนุเรอืนหุ้น 21
หุ้นสามญั 170,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 

ทนุที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามญั 170,000,000 หุ้น ในปี 2558 และ 170,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00 
132,000,000 หุ้น ในปี 2557 ช าระเตม็มลูค่าแล้ว 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้นสามญั 22 398,514,262.00 -     -     
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 23 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 
   ยังไมไ่ดจ้ัดสรร 4, 24 392,968,116.57 314,180,288.76 249,971,902.05 
ส่วนเกนิทนุจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 2, 25 (162,377,639.22) (162,377,639.22) (162,377,639.22)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 11 137,167,809.10 130,679,009.10 130,679,009.10 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 953,272,548.45 431,481,658.64 367,273,271.93 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,161,708,039.12 732,693,354.30 720,229,039.09 

 บาท

ลงชื่อ..............................................................................................กรรมการ
นายธีรเดช ตงัประพฤทธิ์กลุ และนายอภิชาต ิชโยภาส
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หมายเหตุ 2558 2557

3

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5 622,235,468.20  665,244,545.25  
ตน้ทนุขายและการให้บริการ 2, 5, 26 (468,092,822.88) (510,625,694.18)

ก าไรข้ันต้น 154,142,645.32  154,618,851.07   
รายไดอ้ืน่  5 16,032,338.64    11,186,192.78     

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ 5, 26 (13,767,867.80) (9,173,993.31)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2, 5, 26 (52,241,509.63) (44,914,038.02)

ตน้ทนุทางการเงิน 27 (14,229,361.07) (17,566,233.54)

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 89,936,245.46 94,150,778.98 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 2, 20, 28 (11,631,982.71) (8,822,392.27)

ก าไรส าหรับปี 78,304,262.75 85,328,386.71 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน: 2
รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 604,456.33 -     
    ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

ภาษีเงินไดท้ีเ่กีย่วกบัก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ (120,891.27) -     
    ประกนัภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

ผลก าไรจากการตมีูลค่าสินทรัพยใ์หม่ 8,111,000.00 -     
ภาษีเงินไดท้ีเ่กีย่วกบัผลก าไรจากการตมีูลค่าสินทรัพยใ์หม่ (1,622,200.00) -     
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,972,365.06 -     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 85,276,627.81 85,328,386.71 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พื้นฐาน 2, 3 0.57              0.65              

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (หุ้น) 3 137,517,808      132,000,000      

นายธีรเดช ตงัประพฤทธิก์ลุ และนายอภิชาต ิชโยภาส

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 บาท

ลงชือ่..............................................................................................กรรมการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี       6
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2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 89,936,245.46 94,150,778.98 
ปรบักระทบก ำไรก่อนภำษีเงนิได้เป็นเงนิสดสุทธริบั(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ค่ำเส่ือมรำคำและรำยกำรตัดบัญชี 58,783,022.96 47,852,653.25 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 14,229,361.07 17,566,233.54 
หนีส้งสัยจะสูญ 184,777.06 61,848.62 

ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำ -     73,876.25 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ 91,252.02 103,674.48 
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (250,000.00) -     
ประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 441,497.63 305,371.44 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 163,416,156.20 160,114,436.56 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์ด ำเนินงำน(เพิม่ขึน้)ลดลง
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 4,575,811.77 2,153,212.40 
สินค้ำคงเหลือ 9,932,464.88 3,483,566.07 
สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 1,018,359.74 (1,329,694.60)
เงนิฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน 4,019.15 3,827.46 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (18,070.00) 277,697.07 
กำรเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้(ลดลง)
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ (15,499,906.44) 32,933.56 
หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ (1,233,989.30) 232,083.43 
จ่ำยช ำระหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน (76,048.00) -     
ประมำณกำรหนีสิ้นระยะยำวอืน่ (1,623,367.36) 133,312.50 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอืน่ 69,655.25 291,874.41 

เงนิสดรบัจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 160,565,085.89 165,393,248.86 
จ่ำยภำษีเงนิได้ (8,331,439.39) (9,519,310.05)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 152,233,646.50 155,873,938.81 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี ่จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

บำท

ลงชือ่..............................................................................................กรรมกำร
นำยธรีเดช ตังประพฤทธิก์ุล และนำยอภิชำติ ชโยภำส

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         8
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2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือ้อำคำรและอุปกรณ์ (50,470,528.69) (52,767,944.35)
ซือ้สินทรพัย์ไม่มีตัวตน (767,660.80) (184,799.70)
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ 20,085.11 13,020.50 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (51,218,104.38) (52,939,723.55)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยช ำระเงนิกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงนิ (92,642,228.47) (51,237,681.39)
จ่ำยช ำระหนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ (1,552,965.07) (899,185.18)
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนหุ้นสำมัญ 436,514,262.00     -                 
จ่ำยเงนิปันผล -     (21,120,000.00)
จ่ำยดอกเบีย้ (14,020,596.99) (17,472,096.03)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 328,298,471.47 (90,728,962.60)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึนสุทธิ 429,314,013.59 12,205,252.66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 54,273,904.32 42,068,651.66 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 483,587,917.91 54,273,904.32 

รายละเอียดเพิม่เติมทีไ่ม่เป็นตัวเงิน

ระหว่ำงปี 2558
1.  บรษัิทซือ้ยำนพำหนะและอุปกรณ์ รำคำทุน จ ำนวนเงนิ 15.13 ล้ำนบำท โดยจ่ำยช ำระเงนิสด จ ำนวนเงนิ 0.44 ล้ำนบำท ส่วนทีเ่หลือ

ได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงนิ

บำท

ลงชือ่..............................................................................................กรรมกำร
นำยธรีเดช ตังประพฤทธิก์ุล และนำยอภิชำติ ชโยภำส

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี ่จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         9
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บรษัิท ท่ำเรอืรำชำเฟอร์ร่ี จ�ำกดั (มหำชน)

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

1. ข้อมลูท่ัวไป

บรษัิท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ได้จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2524 และได้แปรสภาพบรษิทั

เป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2550 เพือ่ประกอบธรุกจิหลกัเกีย่วกบัการให้บรกิารเรอืโดยสาร

และขนส่งทางเรอื ให้บรกิารท่าเทยีบเรอื จ�าหน่ายสนิค้าบนท่าเรือและในเรือโดยสาร

เมือ่วันท่ี 12 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัได้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาด

หลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ (mai)” 

บรษิทัมสี�านกังานจดทะเบยีนตัง้อยูเ่ลขที ่25/1 หมู ่8 ถนนมติรภาพ ต�าบลดอนสกั อ�าเภอดอนสกั 

จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีและบรษิทัมสีาขาทัง้ในกรงุเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 7 สาขา

2. เกณฑ์กำรจดัท�ำงบกำรเงนิ

งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) 

รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ (“สภา

วชิาชีพบัญชี”) เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไปของประเทศไทย

การแสดงรายการในงบการเงนิได้ท�าขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการ

ค้าลงวันท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบัญช ีพ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงิน

ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจดัท�ารายงานในประเทศ ดงัน้ัน เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิ

ทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบับภาษาไทย

ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้การประมาณ

และข้อสมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินทีเ่กีย่วกบั 

สนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยั

ต่าง ๆ ทีผู่บ้รหิารมคีวามเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ซึง่ไม่อาจอาศยัข้อมลูจาก

แหล่งอ่ืนและน�าไปสูก่ารตดัสนิใจเก่ียวกับการก�าหนดจ�านวนสนิทรพัย์และหนีส้นินัน้ๆ ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ

จากการตัง้ข้อสมมตฐิานต่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิอาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รบัการทบทวนอย่างสม�า่เสมอ การปรบั
ประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชท่ีีการประมาณการดงักล่าวได้รบัการทบทวน หากการปรบัประมาณ
การกระทบเฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะบนัทกึในงวดทีป่รบัและงวดในอนาคตหากการปรบัประมาณการกระทบ
ท้ังงวดปัจจบุนัและอนาคต 

ส่วนเกนิทุนจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธรุกจิ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมลูค่าตามบญัชขีองกจิการทีถ่กูน�ามารวม ซึง่การลงทุนดงักล่าวเป็นการรวม
กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิและผูบ้รหิารชดุเดยีวกนั โดยส่วนเกนิทนุดงักล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ภายใต้“ส่วนของผูถื้อหุ้น”

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศสภาวชิาชพีบัญชใีห้ใช้กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ 
(ปรบัปรงุ 2558) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและ
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดงัต่อไปนี้

1) กรอบแนวคิดส�ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที
ในปี 2558

2) มำตรฐำนกำรบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการ
ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 
1 มกราคม 2558 ดงัต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/   
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี/

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/   
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี/

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)   การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2557) อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรับปรงุ 2557) การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2557) การรวมธรุกจิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด�าเนนิงาน
ทีย่กเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่6 (ปรบัปรงุ 2557) การส�ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2557) ส่วนงานด�าเนนิงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 งบการเงนิรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12  การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีในกจิการอืน่
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/   
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี/

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 การวดัมลูค่ายตุธิรรม

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2557) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนนิงาน

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาเช่าด�าเนนิงาน - สิง่จงูใจทีใ่ห้แก่ผูเ้ช่า

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษเีงนิได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษขีอง
กจิการหรอืผูถ้อืหุน้

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557)  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2557) รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 
2557)

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิข้ึนจากการรือ้ถอน การ
บรูณะ และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรบัปรงุ 2557)

การประเมนิว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรบัปรงุ 2557) 

สทิธใินส่วนได้เสียจากกองทนุการร้ือถอน การบรูณะและ
การปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 
(ปรบัปรงุ 2557)

การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 
29 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่งการรายงานทางการเงนิใน
สภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
(ปรบัปรงุ 2557)

งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
(ปรบัปรงุ 2557)

ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อ
ก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ 
เหล่านี ้ ส�าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรับปรงุ 
2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2557) 

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมือง
ผิวดิน
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ในระหว่างปี บรษิทัได้น�ากรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรงุ 2558) และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ซึง่มผีลบังคับใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวัน
ที ่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิกรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2558) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รับการปรบัปรงุหรอืจัดให้มขีึน้เพือ่ให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การน�ากรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงาน
ทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏบัิติน้ีไม่มผีลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิของบรษิทั ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรับปรงุ 2557) เรือ่ง กำรน�ำเสนองบกำรเงนิ

การเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ ได้แก่ การเพิม่เตมิข้อก�าหนดให้บรษิทัจดักลุม่รายการทีแ่สดงอยูใ่นรายการ
ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการดงักล่าวสามารถจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอื
ขาดทนุในภายหลงัได้หรือไม่ มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวจะมผีลต่อการแสดงรายการก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ในงบก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบรษิทั

มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรับปรงุ 2557) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มาตรฐานการบญัชีฉบับปรับปรุงนีก้�าหนดให้บรษัิทต้องรบัรูร้ายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทันทีในก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ ในขณะทีม่าตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิอนญุาต
ให้บรษิทัเลอืกรบัรู้รายการดงักล่าวทนัทใีนก�าไรหรอืขาดทนุ หรอืในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ หรอืทยอยรับรูใ้น
ก�าไรหรอืขาดทุนได้  

ฝ่ำยบรหิำรของบริษทัได้ประเมินผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในงบการเงนิ และปรากฏในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 สรปุได้ดงันี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหบริษัทตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตใหบริษัทเลือก
รับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรหรือขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุนได   

ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในงบการเงิน และปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 

บาท

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตนทุนขายและการใหบริการ เพิ่มขึ้น (233,163.51)      

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น (371,292.82)      

คาใชจายภาษีเงินได ลดลง 120,891.27       

กําไรสําหรับป ลดลง (483,565.06)     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ลดลง (บาทตอหุน) 0.0035           

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 604,456.33      

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (120,891.27)      
 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ี
เก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ หากบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของอื่น กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้และใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเร่ิมใชมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินนี้  

บริษัทไดเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไวในหมายเหตุขอ 33 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่13 เรือ่ง กำรวดัมลูค่ำยตุธิรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนีก้�าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายติุธรรมและการเปิดเผย
ข้อมลูทีเ่กีย่วกับการวัดมลูค่ายตุธิรรม กล่าวคอื หากบรษิทัต้องวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิใด
ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องอืน่ กจิการต้องวดัมลูค่ายตุธิรรมนัน้ตามหลกั
การของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีแ้ละใช้วธิเีปลีย่นทนัทเีป็นต้นไปในการรบัรูผ้ลกระทบจากการ
เริม่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้ 

บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีไ้ว้ในหมายเหตุข้อ 33

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ แต่ยังไม่มผีลบงัคบัใช้

ในระหว่างปี 2558 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศสภาวชิาชพีบัญชใีห้ใช้มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบัญช ีการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนว
ปฏิบัตทิางการบญัชทีีอ่อกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐานการบญัช ีการตคีวาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชี
เริม่ในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบญัช/ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัช/ี

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/
แนวปฏิบตัทิำงกำรบญัชี

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2558) การน�าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2558) สนิค้าคงเหลอื

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2558) งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2558)
นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการ
ทางบญัชแีละข้อผดิพลาด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2558) ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2558) ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาเช่า

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2558) รายได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2558)
การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิด
เผยข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล
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มำตรฐำนกำรบญัช/ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัช/ี

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี

เรือ่ง

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2558)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2558) ต้นทนุการกูย้มื

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2558)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่
เกีย่วข้องกนั

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2558)
การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่
ออกจากงาน

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2558) เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2558)
การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อ
รนุแรง

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2558) ก�าไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงนิระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2558) การด้อยค่าของสนิทรพัย์ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2558)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สนิทรพัย์ทีอ่าจเกดิขึน้

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2558) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2558) อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ

มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่41 เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2558) การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2558) การรวมธรุกจิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาประกนัภยั

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2558)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการ
ด�าเนนิงานทีย่กเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่6 (ปรบัปรงุ 2558) การส�ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2558) ส่วนงานด�าเนนิงาน



151

มำตรฐำนกำรบญัช/ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัช/ี

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี

เรือ่ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงนิรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2558) การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีในกจิการอืน่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2558) การวดัมลูค่ายตุธิรรม

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ
เกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนนิงาน

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาเช่าด�าเนนิงาน - สิง่จงูใจทีใ่ห้แก่ผูเ้ช่า

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2558) ภาษเีงินได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกจิการหรอืผูถ้อืหุน้

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2558) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าข้ึนตามรปูแบบ
กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2558) รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2558) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1      
(ปรบัปรงุ 2558)

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกดิขึน้จากการร้ือถอน 
การบรูณะ และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4     
ปรบัปรงุ 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 
หรอืไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5     
(ปรบัปรงุ 2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7    
(ปรบัปรงุ 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
รนุแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10  
(ปรบัปรงุ 2558)

งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า
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มำตรฐำนกำรบญัช/ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัช/ี

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี

เรือ่ง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12  
(ปรบัปรงุ 2558)

ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13  
(ปรบัปรงุ 2558)

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่14   
(ปรบัปรงุ 2558)

ข้อจ�ากดัสนิทรพัย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อ
ก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
(ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15           
ปรบัปรงุ 2558)  

สญัญาส�าหรบัการก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17   
(ปรบัปรงุ 2558)

การจ่ายสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18  
(ปรบัปรงุ 2558) 

การโอนสนิทรพัย์จากลกูค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่20  
(ปรบัปรงุ 2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส�าหรบัเหมือง
ผวิดนิ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่21 เงนิทีน่�าส่งรัฐ

แนวปฏิบัตทิางการบญัชสี�าหรบัการวดัมลูค่าและการรบัรูร้ายการของพชืเพือ่การให้ผลติผล

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงินในปีทีเ่ร่ิมใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับดงักล่าว

3. สรปุนโยบำยกำรบญัชทีีส่�ำคญั

เกณฑ์กำรวดัค่ำในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ

นอกจากทีเ่ปิดเผยไว้ในหวัข้ออืน่ ๆ  ในสรุปนโยบายการบัญชีทีส่�าคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อืน่ๆ เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิใช้ราคาทนุเดมิ

รำยได้



153

รายได้ทีร่บัรูไ้ม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่  และแสดงสทุธจิากส่วนลดการค้า

รายได้จากการให้บรกิารรบัรูร้ายได้เมือ่ได้ให้บรกิารแล้ว

รายได้รับรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เมือ่ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิค้า

ทีม่นียัส�าคญัไปให้กับผูซ้ื้อแล้ว และจะไม่รบัรูร้ายได้ถ้าฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสินค้าทีข่ายไป

แล้วนัน้หรอืมคีวามไม่แน่นอนทีม่นียัส�าคญัในการได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากการขายสนิค้า ไม่อาจวดั
มลูค่าของจ�านวนรายได้และต้นทนุทีเ่กิดข้ึนได้อย่างน่าเชือ่ถือหรอืมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ะต้องรบัคนื
สนิค้า

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็โดยวธิเีส้นตรงตลอดอายสุญัญา

ดอกเบีย้รบั

ดอกเบีย้ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิ

รายได้อืน่

รายได้อืน่รบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

ค่ำใช้จ่ำย

สญัญาเช่าด�าเนนิงาน

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงานบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญา
เช่า ประโยชน์ทีไ่ด้รบัตามสญัญาเช่าจะรับรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทัง้ส้ินตามสญัญา 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึน้จะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ในรอบบญัชทีีม่รีายการดงักล่าว

ต้นทนุทางการเงนิ

ต้นทนุการกู้ยมืของเงนิกู้ทีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลติสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรอืขาย ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรพัย์จนกว่าสินทรพัย์น้ันจะอยูใ่น
สภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามทีมุ่่งประสงค์ ส่วนต้นทนุการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทนุการ
กูย้มืประกอบด้วยดอกเบีย้ และต้นทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืนัน้

ดอกเบีย้ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทกึในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็โดยใช้วธิี
อัตราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ
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ค่าใช้จ่ายรับรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์ของพนกังำน

ผลประโยชน์ระยะสัน้

บรษัิทรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงนิทีก่�าหนดไว้

บรษิทัด�าเนนิการจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีทีเ่ป็นแผนจ่ายสมทบทีก่�าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกอง
ทนุโดยสนิทรพัย์ของกองทนุแยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษัิท กองทนุส�ารองเล้ียงชพีดงักล่าวได้รบัเงินสมทบ
เข้ากองทุนจากพนกังานและบรษิทั เงนิจ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบ
เงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วข้อง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานส่วนทีเ่ป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
การท�างานของพนักงาน โดยการประมาณจ�านวนเงนิผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่นักงานจะได้รบัจากการท�างาน
ให้กบับรษัิทตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีท่ีเกษยีณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั โดยผล
ประโยชน์ดงักล่าวได้ถกูคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบัุน อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอัตรา
อ้างอิงเริม่ต้น การประมาณการหนีส้นิดงักล่าวค�านวณตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วธิคิีดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมือ่ผลประโยชน์พนกังานมกีารเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ซึง่เกีย่วข้องกบัการท�างาน
ให้กบับรษิทัในอดตีของพนกังานจะถกูบันทกึในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ตามวธิเีส้นตรงตามอายงุานคงเหลอื
โดยเฉลีย่จนกระทัง่ผลประโยชน์ได้มกีารจ่ายจรงิ

เมือ่ข้อสมมตทิีใ่ช้ในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัมกีารเปลีย่นแปลง บรษิทัรบัรู้
ผลก�าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัยทีเ่กดิขึน้ทนัทีในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
อืน่ท้ังจ�านวน

กำรวัดมลูค่ำยตุธิรรม

มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาทีจ่ะได้รับจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะจ่ายเพือ่โอนหนีส้นิให้
ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กิดขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัทีว่ดั
มลูค่า บรษัิทใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มี
ตลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายใน
ตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ บริษทัจะประมาณมลูค่ายติุธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรพัย์หรือหน้ีสินทีจ่ะวัดมลูค่ายติุธรรม
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นัน้ให้มากทีส่ดุ 

ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินในงบการ
เงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดังนี้

ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอืน่ท่ีสามารถสงัเกตได้ของสินทรพัย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรอืทางอ้อม

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีบ่รษัิทประมาณขึน้ 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษัิทจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของ
มลูค่ายตุธิรรมส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทีถ่อือยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายตุธิรรม
แบบเกดิข้ึนประจ�า

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย เงนิสด เงนิฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย์ 
เงนิฝากธนาคารทีม่กี�าหนดระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู โดยไม่รวมเงนิ
ฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกัน

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

บรษิทับนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงินลกูหนี้
ไม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์อายลูุกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญของลกูหน้ี ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิิจในการประมาณ
การผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุอง
หน้ีท่ีคงค้างและภาวะเศรษฐกิจทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น อย่างไรกต็ามการใช้ประมาณการและข้อสมมตฐิาน
ท่ีแตกต่างกันอาจมผีลต่อจ�านวนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ดงันัน้ การปรบัปรงุค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูอาจมีข้ึนได้
ในอนาคต

สินค้ำคงเหลอื

สนิค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุตามวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะ
ต�า่กว่า

ต้นทนุสนิค้าประกอบด้วยต้นทนุทีซ่ือ้ ต้นทนุในการดดัแปลง หรอืต้นทนุอืน่ เพือ่ให้สนิค้าอยูใ่นสถาน
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ที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส�าเร็จรูป ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง 
เหมาะสม โดยค�านงึถึงระดบัก�าลงัการผลติปกติ

มลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายได้จากการด�าเนินธรุกจิปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่
จ�าเป็นในการขาย

บรษิทับันทกึค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลงส�าหรบัสนิค้าทีเ่สือ่มคณุภาพ เสยีหาย ล้าสมยัและค้างนาน

อสังหำรมิทรัพย์เพือ่กำรลงทนุ

อสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุได้แก่ ทีด่นิ ทีถ่อืครองเพือ่หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรอืจากมลูค่า
ทีเ่พ่ิมข้ึนหรอืท้ังสองอย่าง ทัง้นีไ้ม่ได้มไีว้เพือ่ขายตามปกติธุรกิจหรอืใช้ในการผลติหรอืจัดหาสินค้าหรอืให้บรกิาร
หรอืใช้ในการบรหิารงาน

ท่ีดิน แสดงในราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี

ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์

ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทีต่ใีหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทนุหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้าม)ี

บรษิทับันทกึมลูค่าเร่ิมแรกของทีด่นิในราคาทุน ณ วนัทีไ่ด้สนิทรพัย์มา หลงัจากนัน้บรษิทัจดัให้มกีาร
ประเมนิราคาทีด่นิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระและบนัทกึทีด่นิดงักล่าวในราคาทีต่ใีหม่ ทัง้นีบ้รษิทัจะจดัให้มกีาร
ประเมนิราคาท่ีดินดงักล่าวเป็นครัง้คราวเพือ่มใิห้ราคาตามบญัช ีณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจาก
มลูค่ายตุธิรรมอย่างมสีาระส�าคัญ

บรษิทับนัทกึราคาตามบญัชีของทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้จากการตีราคาใหม่ในบญัช ี“ส่วนเกนิทนุจากการตีราคา
สนิทรพัย์” ในส่วนของผูถ้อืหุน้โดยแสดงเป็นยอดสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีอย่างไรกต็าม หาก
ทีด่นินัน้เคยมกีารตรีาคาลดลงและบริษัทได้รบัรู้ราคาทีล่ดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็แล้ว ส่วน
ทีเ่พิม่จากการตรีาคาใหม่นีจ้ะถูกรบัรูเ้ป็นรายได้ไม่เกนิจ�านวนทีเ่คยลดลง ซึง่รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็ปีก่อนแล้ว

บรษัิทรบัรูร้าคาตามบญัชขีองทีด่นิทีล่ดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
อย่างไรกต็าม หากทีด่นินัน้เคยมกีารตรีาคาเพ่ิมขึน้และยงัมยีอดคงค้างของบญัช ี“ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคา
สนิทรพัย์” อยู่ในส่วนของผูถ้อืหุ้น ส่วนทีล่ดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกน�าไปหักออกจาก “ส่วนเกนิทนุจากการ
ตรีาคาสนิทรพัย์” ไม่เกนิจ�านวนซึง่เคยตรีาคาเพ่ิมขึน้ของสินทรพัย์ชนิดเดียวกัน และส่วนท่ีเหลอืจะรบัรูเ้ป็น 
ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ค่าเสือ่มราคา

ค่าเสือ่มราคาค�านวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย์ ดงันี้
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จ�ำนวนปี

ส่วนปรบัปรงุทีด่นิ 5 - 20

อาคารและสิง่ปลูกสร้าง 5 - 20

เรอื 18 - 20

ส่วนซ่อมแซมและส�ารวจเรือ 2.5

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ 5

เครือ่งตกแต่งและอปุกรณ์ส�านกังาน 5

ยานพาหนะ 5

ค่าเสือ่มราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงานและไม่มกีารคดิค่าเส่ือมราคาส�าหรบัท่ีดนิและ
สนิทรพัย์ระหว่างก่อสร้าง

การซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ระหว่างปีบญัชท่ีีเกดิรายการขึน้ ต้นทนุของ
การปรับปรุงให้ดีขึน้ทีส่�าคัญจะบนัทกึรวมไว้ในราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าการปรบัปรงุนัน้จะท�าให้บรษิทัได้ประโยชน์กลบัคืนมาเกนิกว่ารอบระยะเวลาบัญช ี สินทรพัย์ทีไ่ด้มาจากการ
ปรบัปรงุหลกัจะตดัค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ทีเ่หลอือยูข่องสนิทรพัย์ทีเ่กีย่วข้อง 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ระหว่างการตรวจสอบ สภาพเรอืและค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรอืครัง้ใหญ่จะรบัรูร้วมใน
รายจ่ายการซ่อมเรอืครัง้ใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรอืครัง้ใหญ่จะถกูตดัจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารให้
ประโยชน์จนกระทัง่มกีารซ่อมเรือคร้ังใหญ่ครัง้ต่อไป ซึง่อายกุารตดัจ�าหน่ายสงูสดุไม่เกนิ 2-3 ปี ในกรณทีีมี่
การซ่อมเรอืคร้ังใหญ่ก่อนวนัครบก�าหนด ต้นทนุทีเ่หลอือยูข่องการซ่อมเรอืครัง้ใหญ่จะถกูตดัจ�าหน่ายทนัที

รายการก�าไรและรายการขาดทนุจากการจ�าหน่ายก�าหนดโดยเปรยีบเทยีบส่ิงตอบแทนทีไ่ด้รบักบัราคา
ตามบัญชีและรวมไว้อยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับสนิทรพัย์รวมทัง้ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืเพือ่ใช้ในการได้มา
ซ่ึงสนิทรพัย์ข้างต้นก่อนสนิทรพัย์จะแล้วเสรจ็ถอืเป็นต้นทนุของสนิทรพัย์

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

สนิทรัพย์ไม่มตีวัตนแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี ค่าตดั
จ�าหน่ายค�านวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย์ 5 ปี

ค่ำธรรมเนยีมทำงกำรเงนิรอตัดจ่ำย

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องกบัการกูย้มืเงนิซึง่เกดิขึน้ก่อนหรือ ณ วนัท�าสัญญาวงเงนิกูย้มืและก่อน
การเบิกถอนเงนิกู้ยมืจะถูกบนัทกึเป็นค่าธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจ่าย โดยค่าธรรมเนยีมทางการเงนิรอตัด
จ่ายตามสดัส่วนของเงนิกู้ยืมทีไ่ด้เบิกถอนแล้วจะแสดงหกัจากเงนิกูย้มืทีเ่กีย่วข้องและถกูตดัจ�าหน่ายโดยวธีิอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตามอายขุองเงนิกู้
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สัญญำเช่ำกำรเงนิ

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กบัผู้เช่าถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของ
สนิทรพัย์ท่ีเช่า หรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า โดย
จ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีส้นิและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือ่ให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงทีต่่อหน้ีสินคง
ค้างอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหน้ีสิน
ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรพัย์ทีไ่ด้มาตาม
สญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรืออายขุองสญัญาเช่าแล้ว
แต่ระยะเวลาใดจะต�า่กว่า

กำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์

ยอดสนิทรพัย์ตามบญัชขีองบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิว่า มข้ีอบ่งชี้
เรือ่งการด้อยค่าหรอืไม่ ในกรณทีีม่ข้ีอบ่งชีจ้ะท�าการประมาณมลูค่าสนิทรพัย์ทีค่าดว่าจะได้รบัคนื

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้มือ่มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืมลูค่าตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัย์ที่
ก่อให้เกดิเงนิสดสงูกว่ามลูค่าทีจ่ะได้รับคนื ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เว้นแต่เมือ่
มกีารกลบัรายการการประเมนิมูลค่าของสนิทรพัย์เพิม่ของสินทรัพย์ช้ินเดยีวกันทีเ่คยรับรูใ้นส่วนของผู้ถือหุ้น
และมกีารด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณนีีใ้ห้รับรูใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้

การค�านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรัพย์หมายถงึมลูค่ายุติธรรมหักต้นทนุในการขายของสินทรพัย์หรอื
มลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์แล้วแต่มลูค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้ของสินทรพัย์ ประมาณ
การกระแสเงนิสดทีจ่ะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนค�านึงภาษีเงนิได้เพือ่ให้
สะท้อนมลูค่าทีอ่าจประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย์ ส�าหรบั
สนิทรพัย์ทีไ่ม่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อืน่ให้พจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืรวม
กบัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสดทีส่นิทรัพย์นัน้มคีวามเกีย่วข้องด้วย

การกลบัรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค�านวณมลูค่า
ทีค่าดว่าจะได้รบัคนื

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพยีงเพือ่ให้มลูค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ไม่เกนิกว่ามลูค่า
ตามบญัชีภายหลังหกัค่าเสือ่มราคาหรือค่าตดัจ�าหน่าย เสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบันทกึขาดทนุจากการด้อยค่า
มาก่อน
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ประมำณกำรหนีส้นิ

ประมาณการหนีส้นิจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมือ่บรษิทัมภีาระหนีส้นิเกดิขึน้จากข้อพพิาท
ทางกฎหมายหรอืภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์
เชงิเศรษฐกิจจะต้องถกูจ่ายไปเพือ่ช�าระภาระหนีส้นิดงักล่าว โดยจ�านวนภาระหนีส้นิดงักล่าวสามารถประมาณ
จ�านวนเงนิได้อย่างน่าเชือ่ถอื ถ้าผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัส�าคญั ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะจ่ายในอนาคต
จะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค�านงึภาษเีงนิได้  เพือ่ให้สะท้อนมลูค่าทีอ่าจ
ประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเส่ียงทีม่ต่ีอหนีสิ้น ซึง่การใช้ดลุยพินจิและการประมาณ
การทางบัญชทีีส่�าคัญมดีงันี้

ข้อพพิาททางการค้าและคดฟ้ีองร้อง

บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรยีกค่าเสียหาย ซึง่ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของข้อพพิาทและคดทีีถ่กูฟ้องร้องแล้วและเชือ่มัน่ว่าจะไม่มคีวามเสยีหายเกดิ
ข้ึนจึงไม่ได้บนัทกึประมาณการหนีส้นิดงักล่าว ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ อย่างไรกต็ามผลทีเ่กดิขึน้จริง
อาจแตกต่างไปจากทีไ่ด้ประมาณการไว้

เงนิตรำต่ำงประเทศ

รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน โดยใช้อัตรา 
แลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กิดรายการ

สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน แปลง
ค่าเป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนก�าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุ

สนิทรพัย์และหนีส้นิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศทีว่ดัมลูค่าด้วยราคาทนุเดมิ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ

ภำษเีงนิได้

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษเีงนิได้ปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

ภาษเีงนิได้ปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูใ้นก�าไรหรือขาดทนุ เว้นแต่ภาษเีงนิได้รอการตัด
บัญชีในส่วนทีเ่ก่ียวกับรายการทีบ่นัทกึในส่วนของผูถ้อืหุน้ให้รบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่
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ภาษเีงนิได้ปัจจบุนัได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระหรอืได้รบัช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรอืขาดทนุ
ประจ�าปีท่ีต้องเสยีภาษ ีโดยใช้อตัราภาษทีีป่ระกาศใช้หรอืทีค่าดว่ามผีลบังคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่ก่ียวกับรายการในปีก่อน ๆ 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชี
และมลูค่าฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชวีดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษทีีค่าดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเมือ่มกีารกลบั
รายการโดยใช้อัตราภาษทีีป่ระกาศใช้หรอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  บริษัทต้องค�านึงถึง 
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษทีีไ่ม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษทีีต้่องจ่ายเพิม่ขึน้ และมดีอกเบีย้ที่
ต้องช�าระ บริษทัเชือ่ว่าได้ตัง้ภาษเีงนิได้ค้างจ่ายเพยีงพอส�าหรบัภาษีเงินได้ทีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการ
ประเมนิผล กระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การ
ประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตกุารณ์ในอนาคต  ข้อมลูใหม่ ๆ อาจท�าให้บรษิทัเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยูก่บัความเพยีงพอของภาษี
เงนิได้ค้างจ่ายทีม่อียู่  การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ในงวดทีเ่กดิการ
เปลีย่นแปลง

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชสีามารถหกักลบได้เมือ่กจิการ
มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั
และภาษีเงินได้นีป้ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัส�าหรบัหน่วยภาษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภาษี
ต่างกนั ส�าหรบัหน่วยภาษต่ีางกันนัน้กิจการมคีวามต้ังใจจะจ่ายช�าระหน้ีสินและสินทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวด
ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตัง้ใจจะรบัคืนสนิทรัพย์และจ่ายช�าระหนีส้นิในเวลาเดยีวกนั 

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไรเพือ่เสียภาษีใน
อนาคตจะมจี�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัด
บัญชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษีจะมโีอกาส
ถกูใช้จรงิ

เงนิปันผลจ่ำย

เงนิปันผลจ่ายและเงนิปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบัญชซีึง่ทีป่ระชมุผูถื้อ
หุน้และคณะกรรมการของบรษัิทได้อนมุตักิารจ่ายเงินปันผล                                                                           

ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรบัปีด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญั
ทีอ่อกจ�าหน่ายและช�าระแล้วในระหว่างปี 

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงันี้
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4. กำรแก้ไขข้อผดิพลำด

ในระหว่างปี 2558 บริษทัได้แก้ไขข้อผดิพลาดทางการบญัชเีกีย่วกบัการบนัทกึทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ในการ

ด�าเนนิงาน

ผลกระทบต่องบการเงนิจากการแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าว มดีงันี้

 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

2558 2557

ก าไรส าหรบัปี (บาท)     78,304,262.75     85,328,386.71

หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉลี่ยถว่งน  ำหนัก (หุน้)
หุ้นสามญัที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม       132,000,000       132,000,000

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกและจ าหน่าย          5,517,808                 -   

หุ้นสามญัตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)        137,517,808       132,000,000

ก าไรตอ่หุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)               0.57               0.65

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การแก้ไขข้อผดิพลาด 

ในระหวา่งปี 2558 บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 

ผลกระทบต่องบการเงินจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว มีดงัน้ี 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
อสังหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ เพิม่ขึ้น 980,000.00   980,000.00   980,000.00   
ก าไรสะสม เพิม่ขึ้น 980,000.00   980,000.00   980,000.00   

บาท

 

5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกันกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมีสาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
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5. รำยกำรบญัชกีบับคุคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทัมรีายการบญัชส่ีวนหนึง่กบับคุคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั ซึง่บคุคลหรอืกจิการเหล่านีเ้กีย่วข้อง

กนัโดยการถอืหุน้และ/หรือมกีรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักับบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัทีม่สีาระ

ส�าคญัทีร่วมไว้ในงบการเงนิใช้ราคาตามปกตธิรุกจิ โดยถอืตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาทีต่กลงกนัตาม

สญัญาหากไม่มรีาคาตลาดรองรับ 

ยอดคงเหลือของสนิทรัพย์และหนีส้นิ และรายการบัญชแีละรายการค้าทีม่สีาระส�าคญักบับคุคลหรอื

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั มดีงันี้

รายการบญัชแีละรายการค้าทีม่สีาระส�าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 

ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงันี้

 

 

รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี
ดงัน้ี 

2558 2557
รายไดจ้ากการขายและการให้บรกิาร

บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จ ากดั 116,594.75        76,809.88        
บรษัิท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิ้ง ทวัร ์จ ากดั 50,100.00         41,230.00         
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั 166,737.75        189,528.79       
บรษัิท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากดั 8,054.02          67,996.31         

รายไดอ้ื่น
บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จ ากดั 56,400.00        299,100.00       
บรษัิท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิ้ง ทวัร ์จ ากดั 56,400.00        299,100.00       
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั 291,199.98        19,800.00         
บรษัิท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากดั 82,100.00         305,700.00       

ค่าใช้จ่าย
บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จ ากดั 1,268,823.12      1,792,629.96      
บรษัิท เจ้าพระยาลอดจ์ จ ากดั 3,682,817.65      3,487,551.02      
บรษัิท ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จ ากดั 599,745.27       62,562.05        
บรษัิท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิ้ง ทวัร ์จ ากดั 55,975.84        1,800.00          
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั 216,950.00       255,866.00       
บรษัิท เอลการจัดการ จ ากดั 923,784.27       453,080.40       
บรษัิท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากดั 49,518.00         5,500.00          
บคุคลที่เกี่ยวข้องกนั 763,658.96       576,447.34       

ขายอุปกรณ์
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั -               6,663.55         

ซื้ออุปกรณ์
บรษัิท ราชาพาณิชย์นาวีและบรกิาร จ ากดั 64,200.00        -               
บรษัิท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากดั 80,250.00        -               
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั -     20,865.50 

บาท
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราช

บญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากัด โดยไม่รวมเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วข้องทีจ่่ายให้กบักรรมการซึง่ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จ�านวนเงนิ 1.66 ล้านบาท 

และ 1.42 ล้านบาท ตามล�าดบั

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส�ำคญั

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส�าคัญส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 11,709,352.00    10,055,180.18    
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 247,934.26      186,370.00       
รวม 11,957,286.26    10,241,550.18    

บาท

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดย
ไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย 

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จ านวนเงิน 1.66 ลา้นบาท และ 1.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 11,709,352.00    10,055,180.18    
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 247,934.26      186,370.00       
รวม 11,957,286.26    10,241,550.18    

บาท

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดย
ไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย 

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จ านวนเงิน 1.66 ลา้นบาท และ 1.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนีส้นิทีม่สีาระส�าคัญกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2558  และ  2557 มดีงันี้  

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัจ�าหน่ายตัว๋โดยสารเรอืล่วงหน้าให้แก่บรษิทั 

ราชาเฟอร์รีพั่ฒนา จ�ากัด ในฐานะตวัแทนจ�าหน่ายเพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าทัว่ไปอกีทอดหนึง่ จ�านวนเงนิ 36.17 

ล้านบาทและ 38.75  ล้านบาท ตามล�าดบั

 

 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และ  2557 มีดงัน้ี   

2558 2557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บรษัิท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากดั 12,700.00 14,868.00 
บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จ ากดั 28,539.00 31,974.00 
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั 2,209,470.33 6,378,674.00 
บรษัิท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิ้ง ทวัร ์จ ากดั 14,815.00 9,129.00 
รวม 2,265,524.33 6,434,645.00 

เงนิมดัจ า/ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บรษัิท เจ้าพระยาลอดจ์ จ ากดั 696,000.00 696,000.00 
บรษัิท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิ้ง ทวัร ์จ ากดั -     16,050.00 
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั 44,000.00 -     

เจ้าหนี้อื่น
บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จ ากดั 168,252.59 53,803.92 
บรษัิท เจ้าพระยาลอดจ์ จ ากดั 79,708.80 65,606.16 
บรษัิท เอลการจัดการ จ ากดั 227,974.01 43,098.20 
บรษัิท ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จ ากดั 21,089.65 13,430.60 
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั 473,172.23 202,653.85 
บรษัิท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิ้ง ทวัร ์จ ากดั -     1,800.00 
บรษัิท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากดั 36,000.00 -     

รายไดร้บัล่วงหน้า
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั 2,283,730.00      3,791,215.00       

เงนิประกนั
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั 600,000.00        600,000.00        

บาท

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัจ าหน่ายตัว๋โดยสารเรือล่วงหนา้ใหแ้ก่บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ใน
ฐานะตวัแทนจ าหน่ายเพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ไปอีกทอดหน่ึง จ านวนเงิน 36.17 ลา้นบาทและ 38.75  ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

 

 

 

การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 
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กำรค�ำ้ประกนัหนีส้นิระหว่ำงกนั

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัมกีารค�า้ประกนัหนีส้นิระหว่างกนั ดงัน้ี 

บรษิทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ�ากัด ได้จดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง เพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมื

จากสถาบันการเงนิของบรษิทั โดยไม่มผีลตอบแทน (ดหูมายเหต ุ13 และ 16) 

กรรมการบรษิทัได้ค�า้ประกันหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิของบรษิทั โดยไม่มผีลตอบแทน

ลักษณะควำมสมัพนัธ์ของบริษทั/บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั

 

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการค ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี  

บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของ
บริษทั โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 13 และ 16)  

กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของบริษทั โดยไม่มีผลตอบแทน 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

ชื่อบริษัท/บุคคล ประเทศ/สัญชาติ ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ราชาเฟอร์รีพ่ัฒนา จ ากดั ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จ ากดั ไทย บริการห้องพัก ภัตตาคาร และดนตรี กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากดั ไทย บริการห้องพัก ร้านอาหาร และจ าหน่าย กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั

ตั๋วโดยสาร
บริษัท แกรนดเ์ฉวงบีช จ ากดั ไทย โรงแรมและภัตตาคาร กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท ปาร์คโฮเตล็แอนดร์ีสอร์ท จ ากดั ไทย โรงแรมและภัตตาคาร กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท เอลการจัดการ จ ากดั ไทย ตวัแทนจ าหน่ายตั๋วโดยสาร กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท แปซฟิิค ไซท์-ซอีิ้ง ทวัร์ จ ากดั ไทย โรงแรมและภัตตาคาร กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท ราชาพาณิชยน์าวีและบริการ จ ากดั ไทย ประกอบกจิการจัดการนักศกึษา จัดอบรม กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั

สัมมนาดา้นโรงแรมและบริการ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ไทย - ผู้ถอืหุ้น

  

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มลูค่าการซื้อ - ขายอุปกรณ์ ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา
มลูค่าจากการให้บรกิารโดยสารและขนส่ง ราคาตามปกตธิุรกจิ
มลูค่าจากการจ าหน่ายสินค้า ราคาตามปกตธิุรกจิ
มลูค่าจากการให้บรกิารอื่น ราคาตามปกตธิุรกจิ
ตน้ทนุขายและบรกิาร ราคาตามปกตธิุรกจิ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ราคาตามปกตธิุรกจิ  

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการค ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี  

บริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของ
บริษทั โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 13 และ 16)  

กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของบริษทั โดยไม่มีผลตอบแทน 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

ชื่อบริษัท/บุคคล ประเทศ/สัญชาติ ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ราชาเฟอร์รีพ่ัฒนา จ ากดั ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จ ากดั ไทย บริการห้องพัก ภัตตาคาร และดนตรี กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากดั ไทย บริการห้องพัก ร้านอาหาร และจ าหน่าย กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั

ตั๋วโดยสาร
บริษัท แกรนดเ์ฉวงบีช จ ากดั ไทย โรงแรมและภัตตาคาร กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท ปาร์คโฮเตล็แอนดร์ีสอร์ท จ ากดั ไทย โรงแรมและภัตตาคาร กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท เอลการจัดการ จ ากดั ไทย ตวัแทนจ าหน่ายตั๋วโดยสาร กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท แปซฟิิค ไซท์-ซอีิ้ง ทวัร์ จ ากดั ไทย โรงแรมและภัตตาคาร กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั
บริษัท ราชาพาณิชยน์าวีและบริการ จ ากดั ไทย ประกอบกจิการจัดการนักศกึษา จัดอบรม กรรมการและ/หรือผู้ถอืหุ้นร่วมกนั

สัมมนาดา้นโรงแรมและบริการ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ไทย - ผู้ถอืหุ้น

  

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มลูค่าการซื้อ - ขายอุปกรณ์ ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา
มลูค่าจากการให้บรกิารโดยสารและขนส่ง ราคาตามปกตธิุรกจิ
มลูค่าจากการจ าหน่ายสินค้า ราคาตามปกตธิุรกจิ
มลูค่าจากการให้บรกิารอื่น ราคาตามปกตธิุรกจิ
ตน้ทนุขายและบรกิาร ราคาตามปกตธิุรกจิ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ราคาตามปกตธิุรกจิ  
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6. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

7. ลูกหน้ีกำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
เงนิสด 3,399,392.92 2,787,321.96 
เงนิฝากธนาคาร 480,188,524.99 51,486,582.36 
รวม 483,587,917.91 54,273,904.32 

บาท

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
ลูกหนี้การค้า 14,366,269.50   19,057,234.67    

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (209,416.67)      (177,316.67)       

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 14,156,852.83    18,879,918.00    

ลูกหนี้อื่น 347,508.43      232,355.03      

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (323,040.43)      (170,363.37)      

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 24,468.00        61,991.66        

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 14,181,320.83    18,941,909.66    

บาท

 

 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
เงนิสด 3,399,392.92 2,787,321.96 
เงนิฝากธนาคาร 480,188,524.99 51,486,582.36 
รวม 483,587,917.91 54,273,904.32 

บาท

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
ลูกหนี้การค้า 14,366,269.50   19,057,234.67    

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (209,416.67)      (177,316.67)       

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 14,156,852.83    18,879,918.00    

ลูกหนี้อื่น 347,508.43      232,355.03      

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (323,040.43)      (170,363.37)      

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 24,468.00        61,991.66        

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 14,181,320.83    18,941,909.66    

บาท

 

 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
เงนิสด 3,399,392.92 2,787,321.96 
เงนิฝากธนาคาร 480,188,524.99 51,486,582.36 
รวม 483,587,917.91 54,273,904.32 

บาท

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
ลูกหนี้การค้า 14,366,269.50   19,057,234.67    

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (209,416.67)      (177,316.67)       

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 14,156,852.83    18,879,918.00    

ลูกหนี้อื่น 347,508.43      232,355.03      

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (323,040.43)      (170,363.37)      

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 24,468.00        61,991.66        

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 14,181,320.83    18,941,909.66    

บาท

 

 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
เงนิสด 3,399,392.92 2,787,321.96 
เงนิฝากธนาคาร 480,188,524.99 51,486,582.36 
รวม 483,587,917.91 54,273,904.32 

บาท

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
ลูกหนี้การค้า 14,366,269.50   19,057,234.67    

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (209,416.67)      (177,316.67)       

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 14,156,852.83    18,879,918.00    

ลูกหนี้อื่น 347,508.43      232,355.03      

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (323,040.43)      (170,363.37)      

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 24,468.00        61,991.66        

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 14,181,320.83    18,941,909.66    

บาท
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บรษัิทมยีอดลกูหน้ีการค้าคงเหลอื โดยแยกตามจ�านวนเดอืน

ท่ีค้างช�าระได้ดงันี้

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูมรีายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

8. สินค้ำคงเหลอื

สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2558 2557
   ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 13,895,732.83 14,436,485.00 
   เกนิก าหนดช าระ
      ไมเ่กนิ 3 เดอืน 261,120.00 4,409,193.00 
      มากกว่า 3 ถึง 6 เดอืน -     2,140.00 
      มากกว่า 6 ถึง 12 เดอืน -     32,100.00 
      มากกว่า 12 เดอืนขึ้นไป 209,416.67 177,316.67 
      รวม 14,366,269.50 19,057,234.67 

บาท

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

2558 2557

ยอดยกมา 347,680.04       285,831.42       
บวก หนี้สงสัยจะสูญ 184,777.06        61,848.62         
ยอดคงเหลือ 532,457.10        347,680.04       

บาท

 
8. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
อาหารและเครือ่งดื่ม 2,657,437.51    2,932,090.08   
น้ ามนัเชื้อเพลิง 5,055,269.72 7,138,113.77 
อะไหล่และวัสดส้ิุนเปลือง 28,993,688.32 36,568,656.58 
รวม 36,706,395.55 46,638,860.43 
หัก ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้า (683,057.82) (683,057.82)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 36,023,337.73 45,955,802.61 

บาท

 

 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2558 2557
   ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 13,895,732.83 14,436,485.00 
   เกนิก าหนดช าระ
      ไมเ่กนิ 3 เดอืน 261,120.00 4,409,193.00 
      มากกว่า 3 ถึง 6 เดอืน -     2,140.00 
      มากกว่า 6 ถึง 12 เดอืน -     32,100.00 
      มากกว่า 12 เดอืนขึ้นไป 209,416.67 177,316.67 
      รวม 14,366,269.50 19,057,234.67 

บาท

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

2558 2557

ยอดยกมา 347,680.04       285,831.42       
บวก หนี้สงสัยจะสูญ 184,777.06        61,848.62         
ยอดคงเหลือ 532,457.10        347,680.04       

บาท

 
8. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
อาหารและเครือ่งดื่ม 2,657,437.51    2,932,090.08   
น้ ามนัเชื้อเพลิง 5,055,269.72 7,138,113.77 
อะไหล่และวัสดส้ิุนเปลือง 28,993,688.32 36,568,656.58 
รวม 36,706,395.55 46,638,860.43 
หัก ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้า (683,057.82) (683,057.82)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 36,023,337.73 45,955,802.61 

บาท

 

 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2558 2557
   ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 13,895,732.83 14,436,485.00 
   เกนิก าหนดช าระ
      ไมเ่กนิ 3 เดอืน 261,120.00 4,409,193.00 
      มากกว่า 3 ถึง 6 เดอืน -     2,140.00 
      มากกว่า 6 ถึง 12 เดอืน -     32,100.00 
      มากกว่า 12 เดอืนขึ้นไป 209,416.67 177,316.67 
      รวม 14,366,269.50 19,057,234.67 

บาท

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

2558 2557

ยอดยกมา 347,680.04       285,831.42       
บวก หนี้สงสัยจะสูญ 184,777.06        61,848.62         
ยอดคงเหลือ 532,457.10        347,680.04       

บาท

 
8. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
อาหารและเครือ่งดื่ม 2,657,437.51    2,932,090.08   
น้ ามนัเชื้อเพลิง 5,055,269.72 7,138,113.77 
อะไหล่และวัสดส้ิุนเปลือง 28,993,688.32 36,568,656.58 
รวม 36,706,395.55 46,638,860.43 
หัก ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้า (683,057.82) (683,057.82)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 36,023,337.73 45,955,802.61 

บาท

 

 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2558 2557
   ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 13,895,732.83 14,436,485.00 
   เกนิก าหนดช าระ
      ไมเ่กนิ 3 เดอืน 261,120.00 4,409,193.00 
      มากกว่า 3 ถึง 6 เดอืน -     2,140.00 
      มากกว่า 6 ถึง 12 เดอืน -     32,100.00 
      มากกว่า 12 เดอืนขึ้นไป 209,416.67 177,316.67 
      รวม 14,366,269.50 19,057,234.67 

บาท

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

2558 2557

ยอดยกมา 347,680.04       285,831.42       
บวก หนี้สงสัยจะสูญ 184,777.06        61,848.62         
ยอดคงเหลือ 532,457.10        347,680.04       

บาท

 
8. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
อาหารและเครือ่งดื่ม 2,657,437.51    2,932,090.08   
น้ ามนัเชื้อเพลิง 5,055,269.72 7,138,113.77 
อะไหล่และวัสดส้ิุนเปลือง 28,993,688.32 36,568,656.58 
รวม 36,706,395.55 46,638,860.43 
หัก ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้า (683,057.82) (683,057.82)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 36,023,337.73 45,955,802.61 

บาท

 

 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
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ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผือ่การลดมลูค่าสนิค้ามรีายการเคล่ือนไหว

ดงันี้

9. เงนิฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงนิฝากธนาคารของบรษิทัได้ใช้เป็นหลกัประกนัในการให้

ธนาคารออกหนงัสอืค�า้ประกันการใช้ไฟฟ้าของบรษิทั (ดหูมายเหต ุ32)

10. อสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุ

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บรษิทัได้ว่าจ้าง บริษทั ท.ีเอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จ�ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคาอสิระให้

ท�าการประเมนิราคาทีด่นิ ซึง่มรีาคาประเมนิ รวมจ�านวนเงนิ 8.35 ล้านบาท โดยราคาประเมนิได้พิจารณา

จากวิธเีปรยีบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมนิราคาทรพัย์สนิ ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2558

 

 

 

2558 2557
ยอดยกมา 683,057.82 609,181.57 
บวก ขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้า -     73,876.25 
ยอดคงเหลือ 683,057.82 683,057.82 

บาท

 

9. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารของบริษทัไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าของบริษทั (ดูหมายเหตุ 32) 

10. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
(ปรบัปรงุใหม)่

ที่ดนิ 1,230,000.00    980,000.00      

บาท

 

บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาท่ีดิน ซ่ึงมี
ราคาประเมิน รวมจ านวนเงิน 8.35 ลา้นบาท โดยราคาประเมินไดพ้ิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 

  
 

 

 

2558 2557
ยอดยกมา 683,057.82 609,181.57 
บวก ขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้า -     73,876.25 
ยอดคงเหลือ 683,057.82 683,057.82 

บาท

 

9. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารของบริษทัไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าของบริษทั (ดูหมายเหตุ 32) 

10. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
(ปรบัปรงุใหม)่

ที่ดนิ 1,230,000.00    980,000.00      

บาท

 

บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาท่ีดิน ซ่ึงมี
ราคาประเมิน รวมจ านวนเงิน 8.35 ลา้นบาท โดยราคาประเมินไดพ้ิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 
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บรษิทัได้บนัทกึทีดิ่นตามมลูค่ายตุธิรรม เมือ่วนัที ่16 และ 17 ธนัวาคม 2558 บรษิทัได้ประเมนิมูลค่า

ทีด่นิใหม่ โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ซึง่วดัมลูค่ายตุธิรรมทีด่นิโดยใช้วธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market 

Approach) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ราคาตามบญัชขีองทีด่นิทีต่รีาคาใหม่เปรยีบเทยีบกบัราคาทนุเดมิ มดีงันี้

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 ผลกระทบของราคาของทีด่นิท่ีตีราคาใหม่ทีม่ต่ีอบัญชส่ีวน

เกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรัพย์ มดีงันี้

 

 

บริษทัไดบ้นัทึกท่ีดินตามมูลค่ายติุธรรม เม่ือวนัท่ี 16 และ 17 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดป้ระเมินมูลค่าท่ีดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ ซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีดินโดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีตีราคาใหม่เปรียบเทียบกบัราคาทุนเดิม มีดงัน้ี 

ราคาที่ตใีหม่ ราคาทนุเดมิ
ที่ดนิ 182,600,000.00 35,261,420.31 

บาท

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลกระทบของราคาของท่ีดินท่ีตีราคาใหม่ท่ีมีต่อบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
มีดงัน้ี 

บาท
ยอดยกมา 130,679,009.10 
บวก ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรพัย ์เพิม่ขึ้น 8,111,000.00 
หัก หนี้สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีเพิม่ขึ้น (1,622,200.00)
ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรพัย์ 137,167,809.10 

 

 

2558 2557
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
แสดงไว้ใน
   - ตน้ทนุขายและบรกิาร 52.07          41.88          
   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 5.48           4.84           
รวม 57.55          46.72          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ราคาทนุกอ่นหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ไดต้ดัจ าหน่าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแล้วแตย่ังคงใช้งานอยู่ 63.59          59.44          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มลูค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรพัย์ภายใตสั้ญญาเช่าการเงนิ (ดหูมายเหต ุ17)
   - ยานพาหนะ 16.03          2.48           
   - เครือ่งจักรและอุปกรณ์ 0.10            -             
รวม 16.13           2.48           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เครือ่งจักรที่หยุดใช้งานเป็นการชั่วคราว มลูค่าตามบญัชี            2.02            0.24

ล้านบาท

 

 

 

บริษทัไดบ้นัทึกท่ีดินตามมูลค่ายติุธรรม เม่ือวนัท่ี 16 และ 17 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดป้ระเมินมูลค่าท่ีดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ ซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีดินโดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีตีราคาใหม่เปรียบเทียบกบัราคาทุนเดิม มีดงัน้ี 

ราคาที่ตใีหม่ ราคาทนุเดมิ
ที่ดนิ 182,600,000.00 35,261,420.31 

บาท

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลกระทบของราคาของท่ีดินท่ีตีราคาใหม่ท่ีมีต่อบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
มีดงัน้ี 

บาท
ยอดยกมา 130,679,009.10 
บวก ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรพัย ์เพิม่ขึ้น 8,111,000.00 
หัก หนี้สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีเพิม่ขึ้น (1,622,200.00)
ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรพัย์ 137,167,809.10 

 

 

2558 2557
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
แสดงไว้ใน
   - ตน้ทนุขายและบรกิาร 52.07          41.88          
   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 5.48           4.84           
รวม 57.55          46.72          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ราคาทนุกอ่นหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ไดต้ดัจ าหน่าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแล้วแตย่ังคงใช้งานอยู่ 63.59          59.44          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มลูค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรพัย์ภายใตสั้ญญาเช่าการเงนิ (ดหูมายเหต ุ17)
   - ยานพาหนะ 16.03          2.48           
   - เครือ่งจักรและอุปกรณ์ 0.10            -             
รวม 16.13           2.48           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เครือ่งจักรที่หยุดใช้งานเป็นการชั่วคราว มลูค่าตามบญัชี            2.02            0.24

ล้านบาท
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัได้จดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างทีม่อียูแ่ล้วและที่

จะมข้ึีนในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการท�าประกนัภัยส่ิงปลกูสร้าง เพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัเงนิเบกิ

เกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ (ดหูมายเหต ุ13 และ 16)

 

 

บริษทัไดบ้นัทึกท่ีดินตามมูลค่ายติุธรรม เม่ือวนัท่ี 16 และ 17 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดป้ระเมินมูลค่าท่ีดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ ซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีดินโดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีตีราคาใหม่เปรียบเทียบกบัราคาทุนเดิม มีดงัน้ี 

ราคาที่ตใีหม่ ราคาทนุเดมิ
ที่ดนิ 182,600,000.00 35,261,420.31 

บาท

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลกระทบของราคาของท่ีดินท่ีตีราคาใหม่ท่ีมีต่อบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
มีดงัน้ี 

บาท
ยอดยกมา 130,679,009.10 
บวก ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรพัย ์เพิม่ขึ้น 8,111,000.00 
หัก หนี้สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีเพิม่ขึ้น (1,622,200.00)
ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรพัย์ 137,167,809.10 

 

 

2558 2557
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
แสดงไว้ใน
   - ตน้ทนุขายและบรกิาร 52.07          41.88          
   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 5.48           4.84           
รวม 57.55          46.72          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ราคาทนุกอ่นหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ไดต้ดัจ าหน่าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแล้วแตย่ังคงใช้งานอยู่ 63.59          59.44          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มลูค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรพัย์ภายใตสั้ญญาเช่าการเงนิ (ดหูมายเหต ุ17)
   - ยานพาหนะ 16.03          2.48           
   - เครือ่งจักรและอุปกรณ์ 0.10            -             
รวม 16.13           2.48           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เครือ่งจักรที่หยุดใช้งานเป็นการชั่วคราว มลูค่าตามบญัชี            2.02            0.24

ล้านบาท

 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจน
ผลประโยชน์จากการท าประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (ดูหมาย
เหตุ 13 และ 16) 

. อัตราค่าเช่า
ตอ่เดอืน

คู่สัญญา (ผู้ให้เช่า) ระยะเวลา ล้านบาท หมายเหตุ
สัญญาเช่าอสังหารมิทรพัย์ (ผู้เช่า)
บรษัิท บรษัิท เจ้าพระยาลอดจ์ จ ากดั 3 ปี 0.23            -
บรษัิท บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จ ากดั 3 ปี 0.02            -
บรษัิท บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ัฒนา จ ากดั 3 ปี 0.01            -
บรษัิท ผู้ถือหุ้น 3 ปี 0.13            -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 
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12. สินทรพัย์ไม่มตีวัตน

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย  

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา รวม

รำคำทนุ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 6,288,270.97     429,273.30       6,717,544.27     
ซื้อ -               184,799.70        184,799.70       
โอน/ ปรบัปรงุ 614,073.00        (614,073.00)       -               
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 6,902,343.97     -               6,902,343.97     
ซื้อ 296,860.80       470,800.00       767,660.80      
จ าหน่าย (660,000.00)      -               (660,000.00)     
โอน/ ปรบัปรงุ -               -               -               
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 6,539,204.77     470,800.00       7,010,004.77     
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 2,323,063.15      -               2,323,063.15     
ค่าตดัจ าหน่าย 1,131,343.00      -               1,131,343.00      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 3,454,406.15     -               3,454,406.15     
ค่าตดัจ าหน่าย 1,235,388.87      -               1,235,388.87     
จ าหน่าย (659,999.00)      -               (659,999.00)     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 4,029,796.02     -               4,029,796.02     
มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 3,447,937.82      -               3,447,937.82     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,509,408.75     470,800.00       2,980,208.75     

บาท

 

2558 2557
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
แสดงไว้ใน
- ตน้ทนุขายและการให้บรกิาร 0.01 0.02 
- ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 1.23            1.11            

รวม 1.24            1.13            

ล้านบาท

 

12. วงเงนิสินเช่ือ 

รายละเอียดวงเงินสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
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13. วงเงนิสนิเชือ่

รายละเอยีดวงเงนิสนิเชือ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงันี้

บรษิทัและบรษิทั ราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากดั ได้จดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างทีม่อียูแ่ล้วและทีจ่ะ

มข้ึีนในภายหน้าและบรษิทัได้จดจ�านองเรือ เพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัหนีส้นิจากสถาบนัการเงนิ (ดหูมายเหตุ 5 

และ 11)

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

 

 

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
เจ้าหนี้ ประเภทสินเชื่อ 2558 2557 (รอ้ยละ)

ธนาคาร เงนิเบกิเกนิบญัชี 8.00 8.00 MOR
ธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ 10.00 10.00 MLR

รวม 18.00 18.00 

วงเงนิ (ล้านบาท)

 
 

บริษทัและบริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้และบริษทัได้
จดจ านองเรือ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 11) 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

เจ้าหนี้การค้า 15,673,321.23 21,265,563.44 

เจ้าหนี้อื่น

   ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 24,035,665.93 33,985,816.08 

รวมทั้งหมด 39,708,987.16 55,251,379.52 

บาท

 

 

 

 

14. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2558 2557
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 16 61,569,643.50 91,756,721.46 
หนี้สินภายใตสั้ญญาเชา่การเงนิ 17 3,667,810.65 815,130.88 
รวม 65,237,454.15 92,571,852.34 

บาท

 

15. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 

 

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
เจ้าหนี้ ประเภทสินเชื่อ 2558 2557 (รอ้ยละ)

ธนาคาร เงนิเบกิเกนิบญัชี 8.00 8.00 MOR
ธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ 10.00 10.00 MLR

รวม 18.00 18.00 

วงเงนิ (ล้านบาท)

 
 

บริษทัและบริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้และบริษทัได้
จดจ านองเรือ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 11) 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

เจ้าหนี้การค้า 15,673,321.23 21,265,563.44 

เจ้าหนี้อื่น

   ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 24,035,665.93 33,985,816.08 

รวมทั้งหมด 39,708,987.16 55,251,379.52 

บาท

 

 

 

 

14. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2558 2557
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 16 61,569,643.50 91,756,721.46 
หนี้สินภายใตสั้ญญาเชา่การเงนิ 17 3,667,810.65 815,130.88 
รวม 65,237,454.15 92,571,852.34 

บาท

 

15. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 
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15. หน้ีสินส่วนทีถ่งึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี

หนีส้นิส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

16. เงนิกูยื้มจำกสถำบนักำรเงนิ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

โดยมรีายละเอยีดแยกตามมลูหนีด้งันี้

 

 

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
เจ้าหนี้ ประเภทสินเชื่อ 2558 2557 (รอ้ยละ)

ธนาคาร เงนิเบกิเกนิบญัชี 8.00 8.00 MOR
ธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ 10.00 10.00 MLR

รวม 18.00 18.00 

วงเงนิ (ล้านบาท)

 
 

บริษทัและบริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้และบริษทัได้
จดจ านองเรือ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 11) 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

เจ้าหนี้การค้า 15,673,321.23 21,265,563.44 

เจ้าหนี้อื่น

   ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 24,035,665.93 33,985,816.08 

รวมทั้งหมด 39,708,987.16 55,251,379.52 

บาท

 

 

 

 

14. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2558 2557
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 16 61,569,643.50 91,756,721.46 
หนี้สินภายใตสั้ญญาเชา่การเงนิ 17 3,667,810.65 815,130.88 
รวม 65,237,454.15 92,571,852.34 

บาท

 

15. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 

 

2558 2557
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 125,947,290.00 218,338,268.47 
หัก ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (61,569,643.50) (91,756,721.46)
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 64,377,646.50 126,581,547.01 

บาท

 

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

อา้งองิ
อตัราดอกเบี้ย 

เจา้หนี้ 2558 2557 2558 2557 ระยะเวลา (ร้อยละ)

ธนาคาร 402.00 402.00 125.95 218.34 ธ.ค. 2558 - ก.ค. 2563 MLR จา่ยช าระเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดอืน 

เดอืนละไมต่่ ากว่า 5.70 ล้านบาท

วงเงิน
การช าระหนี้

มลูหนี้

ล้านบาท

 

 

 

 

 
 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557
ยอดยกมา 218,338,268.47 269,324,699.86 
เพิม่ขึ้น -     -     
ลดลง (92,390,978.47) (50,986,431.39)
ยอดคงเหลือ 125,947,290.00 218,338,268.47 

บาท

 

บริษทัและบริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้และบริษทัได้
จดจ านองเรือ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 11) 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขสญัญากบัสถาบนัการเงิน โดยตกลงยกเลิกการค ้าประกนัเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงินของกรรมการบริษทัและบริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 

16. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 

 

2558 2557
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 125,947,290.00 218,338,268.47 
หัก ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (61,569,643.50) (91,756,721.46)
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 64,377,646.50 126,581,547.01 

บาท

 

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

อา้งองิ
อตัราดอกเบี้ย 

เจา้หนี้ 2558 2557 2558 2557 ระยะเวลา (ร้อยละ)

ธนาคาร 402.00 402.00 125.95 218.34 ธ.ค. 2558 - ก.ค. 2563 MLR จา่ยช าระเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดอืน 

เดอืนละไมต่่ ากว่า 5.70 ล้านบาท

วงเงิน
การช าระหนี้

มลูหนี้

ล้านบาท

 

 

 

 

 
 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557
ยอดยกมา 218,338,268.47 269,324,699.86 
เพิม่ขึ้น -     -     
ลดลง (92,390,978.47) (50,986,431.39)
ยอดคงเหลือ 125,947,290.00 218,338,268.47 

บาท

 

บริษทัและบริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้และบริษทัได้
จดจ านองเรือ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 11) 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขสญัญากบัสถาบนัการเงิน โดยตกลงยกเลิกการค ้าประกนัเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงินของกรรมการบริษทัและบริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 

16. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 
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การเพ่ิมขึน้และลดลงของเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงินส�าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 

2557 มดัีงนี้

บรษิทัและบรษิทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ�ากดั ได้จดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างทีม่อียูแ่ล้วและทีจ่ะมี

ขึน้ในภายหน้าและบรษิทัได้จดจ�านองเรอื เพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัหนีสิ้นจากสถาบนัการเงนิ (ดหูมายเหต ุ5 

และ 11)

เม่ือวนัที ่28 ธันวาคม 2558 บรษิทัได้ท�าบนัทกึข้อตกลงแก้ไขสญัญากบัสถาบนัการเงนิ โดยตกลง

ยกเลกิการค�า้ประกันเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิของกรรมการบรษิทัและบรษิทั ราชาเฟอร์รีพ่ฒันา จ�ากัด

17. หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิ

หน้ีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าการเงินเพ่ือซื้ออุปกรณ์ และยานพาหนะ ก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นราย        

เดือน ๆ  ละ 0.41 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระ

ภายในหนึง่ปี จ�านวนเงนิ 3.67 ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557: 0.82 ล้านบาท) แสดงภายใต้หน้ีสิน

หมนุเวียน

 

 

2558 2557
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 125,947,290.00 218,338,268.47 
หัก ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (61,569,643.50) (91,756,721.46)
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 64,377,646.50 126,581,547.01 

บาท

 

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

อา้งองิ
อตัราดอกเบี้ย 

เจา้หนี้ 2558 2557 2558 2557 ระยะเวลา (ร้อยละ)

ธนาคาร 402.00 402.00 125.95 218.34 ธ.ค. 2558 - ก.ค. 2563 MLR จา่ยช าระเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดอืน 

เดอืนละไมต่่ ากว่า 5.70 ล้านบาท

วงเงิน
การช าระหนี้

มลูหนี้

ล้านบาท

 

 

 

 

 
 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557
ยอดยกมา 218,338,268.47 269,324,699.86 
เพิม่ขึ้น -     -     
ลดลง (92,390,978.47) (50,986,431.39)
ยอดคงเหลือ 125,947,290.00 218,338,268.47 

บาท

 

บริษทัและบริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้และบริษทัได้
จดจ านองเรือ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 11) 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขสญัญากบัสถาบนัการเงิน โดยตกลงยกเลิกการค ้าประกนัเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงินของกรรมการบริษทัและบริษทั ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 

16. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 

 

ปี มลูค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ยรอตดับัญชี ค่าเชา่ขั้นต่ า มลูค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ยรอตดับัญชี ค่าเชา่ขั้นต่ า
1 3,667,810.65 1,167,174.29 4,834,984.94 815,130.88 118,407.89 933,538.77 

2 - 5 11,571,079.41 2,139,390.44 13,710,469.85 1,283,519.82 62,963.41 1,346,483.23 
รวม 15,238,890.06 3,306,564.73 18,545,454.79 2,098,650.70 181,371.30 2,280,022.00 

บาท
2558 2557

 

 

บริษทัไดท้ าสญัญาเช่าการเงินเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ และยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.41 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวนเงิน 3.67 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557: 0.82 ลา้นบาท) แสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

 

 

 

 

17. ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2558 2557
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 19 1,695,619.63 1,934,626.33 
ผลเสียหายจากคดคีวามฟ้องรอ้ง 35 327,205.48 1,950,572.84 
รวม 2,022,825.11 3,885,199.17 

บาท

 

18. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี
ดงัน้ี 
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18. ประมำณกำรหนีส้นิระยะยำว

ประมาณการหนีส้นิระยะยาว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

19. ผลประโยชน์ของพนกังำน

การเปลีย่นแปลงมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงันี้

บรษิทัก�าหนดโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึง่

ให้สทิธแิก่พนกังานทีเ่กษยีณอายแุละท�างานครบระยะเวลาทีก่�าหนด เช่น 10 ปีขึน้ไป ได้รบัเงนิชดเชยไม่น้อย

กว่าอัตราเงินเดือนเดอืนสดุท้าย 300 วนั หรอื 10 เดอืน

 

 

ปี มลูค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ยรอตดับัญชี ค่าเชา่ขั้นต่ า มลูค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ยรอตดับัญชี ค่าเชา่ขั้นต่ า
1 3,667,810.65 1,167,174.29 4,834,984.94 815,130.88 118,407.89 933,538.77 

2 - 5 11,571,079.41 2,139,390.44 13,710,469.85 1,283,519.82 62,963.41 1,346,483.23 
รวม 15,238,890.06 3,306,564.73 18,545,454.79 2,098,650.70 181,371.30 2,280,022.00 

บาท
2558 2557

 

 

บริษทัไดท้ าสญัญาเช่าการเงินเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ และยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.41 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวนเงิน 3.67 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557: 0.82 ลา้นบาท) แสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

 

 

 

 

17. ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2558 2557
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 19 1,695,619.63 1,934,626.33 
ผลเสียหายจากคดคีวามฟ้องรอ้ง 35 327,205.48 1,950,572.84 
รวม 2,022,825.11 3,885,199.17 

บาท

 

18. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี
ดงัน้ี 

 

 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2558 2557
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 1,934,626.33 1,629,254.89 
ส่วนที่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ:
     ตน้ทนุบรกิารปัจจุบนั 338,245.00 245,281.94 
     ตน้ทนุดอกเบี้ย 103,252.63 60,089.50 
ส่วนที่รบัรูใ้นก าไรเบด็เสรจ็อื่น:
     ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกนัภัย (604,456.33) -     
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปีปัจจุบนั (76,048.00) -     
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,695,619.63 1,934,626.33 

บาท

 

บริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่พนักงานท่ี
เกษียณอายแุละท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 300 วนั 
หรือ 10 เดือน 

 

 

 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 

2558 2557

อัตราคิดลด 4.06 4.59

อัตราการขึ้นเงนิเดอืน 7.62 7.01
อัตราการลาออก 0 - 75.00 0 - 75.00

อัตราการทพุพลภาพ 10.00 ของอัตรามรณะ 10.00 ของอัตรามรณะ

รอ้ยละ

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
สะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการจาก
ตารางมรณะปี 2551 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
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ข้อสมมตฐิานในการประมาณตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัยทีส่�าคญั (แสดงด้วยค่าเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั)    

มดีงันี้

 

 

เพิม่ขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.50) (63,886.00)        67,750.00         

อัตราการขึ้นเงนิเดอืน (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.50) 70,232.00         (66,743.00)        

บาท

 

19. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 404,565.02 777,039.83 
หนี้สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี (10,170,770.59) (8,548,570.59)

หนี้สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ (9,766,205.57) (7,771,530.76)

บาท

 

 

 

เพิม่ขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.50) (63,886.00)        67,750.00         

อัตราการขึ้นเงนิเดอืน (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 0.50) 70,232.00         (66,743.00)        

บาท

 

19. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 404,565.02 777,039.83 
หนี้สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี (10,170,770.59) (8,548,570.59)

หนี้สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ (9,766,205.57) (7,771,530.76)

บาท

 

ข้อสมมติเก่ียวกบัอตัราคดิลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถัวเฉลีย่ของพนัธบตัรรฐับาล ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

ข้อสมมตเิก่ียวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ท่ีจะอยูจ่นเกษยีณในอนาคตอย่าง
สมเหตสุมผลประมาณการจากตารางมรณะปี 2551

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมตฐิานทีส่�าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 สรปุได้ดังนี้

ขอสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ (แสดงดวยคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก) มีดังนี้ 

2558 2557

อัตราคิดลด 4.06 4.59

อัตราการขึ้นเงินเดือน 7.62 7.01

อัตราการลาออก 0 - 75.00 0 - 75.00

อัตราการทุพพลภาพ 10.00 ของอัตรามรณะ 10.00 ของอัตรามรณะ

รอยละ

 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดท่ีจะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะป 2551 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงานของ
พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 

เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงรอยละ 0.50) (63,886.00)        67,750.00         

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงรอยละ 0.50) 70,232.00         (66,743.00)        

บาท

 

1. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

2558 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 404,565.02 777,039.83 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (10,170,770.59) (8,548,570.59)

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (9,766,205.57) (7,771,530.76)

บาท

 

 
20. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
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21. ทุนเรอืนหุ้น

ในระหว่างวนัที ่4 – 6 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัได้น�าหุน้สามญั จ�านวน 38 ล้านหุน้ เปิดให้ประชาชน

จองซ้ือหุน้ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 12 บาท โดยบรษิทัได้รบัช�าระเงนิค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวเป็นจ�านวนเงนิ

รวม 436.51 ล้านบาท (บรษิทับนัทกึค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจ�าหน่ายหุน้เพิม่ทนุ จ�านวนเงนิ 19.49 ล้านบาท 

เป็นรายการหกัในบญัชส่ีวนเกนิมลูค่าหุน้สามญั) และเมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2558 บรษัิทได้จดทะเบยีน

เปลีย่นแปลงทนุช�าระแล้วกบักระทรวงพาณชิย์ จากการรบัช�าระเงินเพิม่ทนุหุ้นสามญัดงักล่าวจากเดมิจ�านวน

เงิน 132 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงนิ 170 ล้านบาท 

22. ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น

ตามบทบญัญัตแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณทีีบ่รษิทัเสนอ

ขายหุน้ สงูกว่ามลูค่าหุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว้ บรษิทัต้องน�าค่าหุน้ส่วนเกนินีต้ัง้เป็นทนุส�ารอง (“ส่วนเกนิมลูค่าหุน้”) 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้นีจ้ะน�าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได้

23. ส�ำรองตำมกฎหมำย

ตามพระราชบญัญัตบิริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัจะต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหน่ึง

ไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา      

(ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุจดทะเบยีน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่

สามารถน�าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได้

24. กำรจ่ำยเงนิปันผล

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2557 มมีตอินมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใน

อัตราหุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นจ�านวนเงนิ 21.12 ล้านบาท

25. ส่วนเกนิทนุจำกกำรรวมธรุกจิภำยใต้กำรควบคมุเดยีวกนั

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดยีวกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

ประกอบด้วย

 

 

20. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหวา่งวนัท่ี 4 – 6 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดน้ าหุน้สามญั จ านวน 38 ลา้นหุ้น เปิดให้ประชาชนจองซ้ือหุ้น โดยเสนอขายใน
ราคาหุน้ละ 12 บาท โดยบริษทัไดรั้บช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 436.51 ลา้นบาท (บริษทับนัทึกค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุน จ านวนเงิน 19.49 ลา้นบาท เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั) และเม่ือวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จากการรับช าระเงินเพ่ิมทุนหุ้นสามญั
ดงักล่าวจากเดิมจ านวนเงิน 132 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 170 ลา้นบาท  

21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น สูงกวา่มูลค่าหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

22. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

23. การจ่ายเงนิปันผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท รวม
เป็นจ านวนเงิน 21.12 ลา้นบาท 

24. ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

บาท
เงนิสดจ่ายซื้อทรพัยสิ์น 299,189,000.00 
หัก  ราคาตามบญัช ี- ที่ดนิ (23,515,273.25)

ราคาตามบญัช ี- เรอื (107,247,866.94)
ราคาตามบญัช ี- เครือ่งจักรและยานพาหนะ (6,048,220.59)

รวม 162,377,639.22 
 

ปี 2551 บริษทัไดซ้ื้อธุรกิจเดินเรือจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนสองแห่ง และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยบริษทัจ่ายเงิน
ซ้ือท่ีดิน จ านวนเงิน 120 ลา้นบาท และเรือ จ านวนเงิน 166.99 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนเงิน 286.99 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัมูลค่า
ตามบญัชีของทรัพยสิ์น ณ วนัซ้ือ จ านวนเงิน 130.75 ลา้นบาท ท าให้เกิดบญัชีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั จ านวนเงิน 156.24 ลา้นบาท 

ปี 2554 บริษทัไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลและยานพาหนะ จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนสองแห่ง และอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั โดยบริษทัจ่ายเงินซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล จ านวนเงิน 8.58 ลา้นบาท และยานพาหนะ จ านวนเงิน 3.61 
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ปี 2551 บรษิทัได้ซือ้ธุรกิจเดนิเรอืจากบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัจ�านวนสองแห่ง และอยูภ่ายใต้การควบคมุ

เดียวกนั โดยบรษิทัจ่ายเงนิซือ้ทีด่นิ จ�านวนเงนิ 120 ล้านบาท และเรอื จ�านวนเงนิ 166.99 ล้านบาท รวม

เป็นจ�านวนเงิน 286.99 ล้านบาท ซึง่เมือ่เทยีบกบัมลูค่าตามบญัชขีองทรพัย์สนิ ณ วนัซือ้ จ�านวนเงนิ 130.75 

ล้านบาท ท�าให้เกดิบญัชส่ีวนเกินทนุจากการรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั จ�านวนเงนิ 156.24 ล้าน

บาท

ปี 2554 บรษิทัได้ซือ้เครือ่งจกัรผลติน�า้มนัไบโอดีเซลและยานพาหนะ จากบรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนัจ�านวน

สองแห่ง และอยูภ่ายใต้การควบคุมเดยีวกัน โดยบรษิทัจ่ายเงนิซือ้เครือ่งจกัรผลติน�า้มนัไบโอดเีซล จ�านวนเงนิ 

8.58 ล้านบาท และยานพาหนะ จ�านวนเงนิ 3.61 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนเงนิ 12.19 ล้านบาท ซึง่เมือ่เทยีบ

กบัมลูค่าตามบัญชขีองทรัพย์สนิ ณ วนัซือ้ จ�านวนเงนิ 6.05 ล้านบาท ท�าให้เกดิบญัชส่ีวนเกนิทนุจากการรวม

ธรุกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกัน จ�านวนเงนิ 6.14 ล้านบาท

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะทีส่�าคัญส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

 

 

ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนเงิน 12.19 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์น ณ วนัซ้ือ จ านวนเงิน 6.05 ลา้นบาท ท า
ใหเ้กิดบญัชีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จ านวนเงิน 6.14 ลา้นบาท 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
การเปล่ียนแปลงในอาหาร เครือ่งดื่มและน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,357,496.62    1,957,427.29     

ซื้ออาหารและเครือ่งดื่ม 19,085,641.04   24,706,403.95   

ซื้อน้ ามนัเชื้อเพลิง 170,290,219.02   224,743,740.52  

เงนิเดอืน ค่าแรงและผลตอบแทนของพนักงาน 109,908,989.27  92,388,624.38   

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่าย 58,783,022.96   47,852,653.25   

ค่าวัสดอุุปกรณ์และของใช้ส้ินเปลือง 3,337,160.16     6,520,079.28    

ค่าซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา 46,679,838.38   50,695,281.19   

ค่าเช่าและค่าบรกิาร 23,419,602.62   25,126,747.23    

บาท

 

26. ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
ดอกเบี้ยจ่าย 13,978,111.07 17,314,983.54 
บวก ค่าธรรมเนียมทางการเงนิตดัจ่าย 251,250.00 251,250.00 
รวม 14,229,361.07 17,566,233.54 

บาท
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27. ต้นทุนทำงกำรเงนิ

ต้นทนุทางการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

28. ภำษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงันี้

ภาษเีงนิได้ของบรษิทั ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค�านวณขึน้ในอตัราที่

ก�าหนดโดยกรมสรรพากร หลงัจากบวกกลบัด้วยส�ารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีไ่ม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการค�านวณภาษเีงินได้และหกัด้วยรายได้ทีไ่ด้รบัยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมเป็นเงินได้ และสิทธิประโยชน์ตาม

บัตรส่งเสรมิการลงทนุ โดยบริษทับนัทกึภาษเีงนิได้เป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ�านวนในบญัช ีและบนัทกึภาระส่วนทีค้่าง

จ่ายเป็นหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิ

 

 

ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนเงิน 12.19 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์น ณ วนัซ้ือ จ านวนเงิน 6.05 ลา้นบาท ท า
ใหเ้กิดบญัชีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จ านวนเงิน 6.14 ลา้นบาท 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
การเปล่ียนแปลงในอาหาร เครือ่งดื่มและน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,357,496.62    1,957,427.29     

ซื้ออาหารและเครือ่งดื่ม 19,085,641.04   24,706,403.95   

ซื้อน้ ามนัเชื้อเพลิง 170,290,219.02   224,743,740.52  

เงนิเดอืน ค่าแรงและผลตอบแทนของพนักงาน 109,908,989.27  92,388,624.38   

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ่าย 58,783,022.96   47,852,653.25   

ค่าวัสดอุุปกรณ์และของใช้ส้ินเปลือง 3,337,160.16     6,520,079.28    

ค่าซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา 46,679,838.38   50,695,281.19   

ค่าเช่าและค่าบรกิาร 23,419,602.62   25,126,747.23    

บาท

 

26. ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
ดอกเบี้ยจ่าย 13,978,111.07 17,314,983.54 
บวก ค่าธรรมเนียมทางการเงนิตดัจ่าย 251,250.00 251,250.00 
รวม 14,229,361.07 17,566,233.54 

บาท

 

 

 

27. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557
ภำษีเงินได้ปจัจุบนั
ส าหรบัปีปัจจุบนั 11,380,399.17 8,910,129.05 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกตา่งชั่วคราว 251,583.54 (87,736.78)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 11,631,982.71 8,822,392.27 

บาท

 

ภาษีเงินไดข้องบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค านวณข้ึนในอตัราท่ีก าหนดโดยกรมสรรพากร หลงัจาก
บวกกลบัดว้ยส ารองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณภาษีเงินไดแ้ละหักดว้ยรายไดท่ี้ไดรั้บ
ยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมเป็นเงินได ้และสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน โดยบริษทับนัทึกภาษีเงินไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายทั้ง
จ านวนในบญัชี และบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ.2554 ลงวนัท่ี 14 
ธนัวาคม 2554 ใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 ของก าไรสุทธิส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  2555 และอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลา
บญัชีถดัมาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 
2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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กำรลดภำษเีงนิได้นติิบคุคล

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรษัฎากร ฉบบัท่ี 

530 พ.ศ.2554 ลงวนัที ่14 ธันวาคม 2554 ให้ปรบัลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลจากอตัราร้อยละ 30 ของ

ก�าไรสทุธ ิเป็นอตัราร้อยละ 23 ของก�าไรสทุธสิ�าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริม่ในหรอืหลงัวันที ่1 มกราคม 

2555 และอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสทุธิส�าหรบัสองรอบระยะเวลาบญัชถีดัมาทีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที ่ 1 

มกราคม 2556 เป็นต้นไป

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัรารษัฎากร ฉบบัที ่ 577 พ.ศ. 

2557 ลงวันท่ี 3 พฤศจกิายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลเป็นร้อยละ 20 ของก�าไร

สทุธสิ�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร่ิมในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  

 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ท้จรงิ
 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

อัตราภาษี อัตราภาษี
(รอ้ยละ) บาท (รอ้ยละ) บาท

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได้ 89,936,245.46 94,150,778.98 
หัก สิทธิประโยชน์ที่ไดร้บัจากการส่งเสรมิการลงทนุ (11,990,774.70) (49,253,359.81)
เงนิไดท้ี่ตอ้งเสียภาษี 77,945,470.76 44,897,419.17 

จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงนิได้ 20 15,589,094.15 20 8,979,483.83 
รายจ่ายที่ไมใ่ห้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 625,916.75 961,508.59 
รายไดท้ี่ไดร้บัการยกเว้นภาษี (271,236.81) -     
ค่าใช้จ่ายที่มสิีทธิหักไดเ้พิม่ขึ้น (4,563,374.92) (1,030,863.37)
ภาษีเงนิไดส้ าหรบัปีปัจจุบนั 15 11,380,399.17 20 8,910,129.05 
การเปล่ียนแปลงผลแตกตา่งชั่วคราว 251,583.54 (87,736.78)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 15 11,631,982.71 20 8,822,392.27 

2558 2557

 

28. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับกิจการขนส่ง
มวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์หลกั ๆ ดงัน้ี 

1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

3. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัไดรั้บการส่งเสริม 

4. อ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมดว้ย 

 

 

รายไดร้วมของบริษทัแยกตามส่วนงานธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 
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29. สิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทนุ

บรษิทัได้รับสทิธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสรมิการลงทนุ ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 

2520 ส�าหรับกิจการขนส่งมวลชนและสนิค้าขนาดใหญ่ โดยได้รับสทิธิประโยชน์หลกั ๆ ดังนี้

1.  ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครือ่งจกัรทีน่�าเข้าตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนมุตัิ

2. ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธจิากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิเป็น

เวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้

3. ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้ส�าหรับเงินปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิตลอดระยะเวลาทีบ่รษัิทได้

รบัการส่งเสรมิ

4. อืน่ ๆ ตามทีร่ะบใุนบตัรส่งเสรมิการลงทนุ

ท้ังนีบ้รษิทัต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขท่ีก�าหนดไว้ในบตัรส่งเสรมิด้วย

รายได้รวมของบรษิทัแยกตามส่วนงานธรุกจิทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ 

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

 

 

2558 2557
ธุรกจิที่ไดร้บัการส่งเสรมิ 157,493,355.00  231,097,395.00  
ธุรกจิที่ไมไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 480,774,451.84  445,333,343.03  
รวม 638,267,806.84 676,430,738.03  

บาท

 

29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั ในระหวา่งปี 2558 
บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.62 ลา้นบาท (ปี 2557: 0.50 ลา้นบาท) 

30. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัประกอบกิจการเก่ียวกบัการใหบ้ริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ใหบ้ริการท่าเทียบเรือ จ าหน่ายสินคา้บนท่าเรือและใน
เรือโดยสาร ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

32.1 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการค ้าประกนั จ านวนเงิน 0.55 ลา้นบาท 

32.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

32.2.1 สญัญาเช่าท่ีดินและส านกังาน และบริการอ่ืน อตัราค่าบริการเดือนละ 1.35 ลา้นบาท 

32.2.2 สญัญาก่อสร้างอาคาร และบริการอ่ืน จ านวนเงิน 2.05 ลา้นบาท 

 

32. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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30. กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี

บรษัิทและพนกังานได้ร่วมกันจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีตามพระราชบัญญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี 

พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจบุนักองทนุส�ารอง

เลีย้งชพีนีบ้ริหารโดยบริษทั หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั และจะจ่ายให้พนกังานในกรณทีีล่าออก

จากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุของบรษิทั ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวน

เงิน 0.62 ล้านบาท (ปี 2557: 0.50 ล้านบาท)

31. ข้อมลูทำงกำรเงนิจ�ำแนกตำมส่วนงำน

ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานสอดคล้องกับรายงานภายในส�าหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรพัยากร

ให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิงานของส่วนงานของผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานของ

บรษิทั คอื กรรมการบรษิทั

บริษัทประกอบกิจการเก่ียวกับการให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ 

จ�าหน่ายสนิค้าบนท่าเรอืและในเรอืโดยสาร ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัมส่ีวนงานธรุกจิเพียงส่วน

งานเดียว

บริษัทด�าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานทาง

ภมูศิาสตร์เพยีงส่วนงานเดยีว

32. ภำระผูกพันและหนีส้นิทีอ่ำจเกดิขึน้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บรษิทัมภีาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ ดงันี้ 

32.1 หนงัสอืค�า้ประกันทีอ่อกโดยธนาคารเพือ่ใช้ในการค�า้ประกนั จ�านวนเงนิ 0.55 ล้านบาท

32.2 ภาระผกูพนัทีต้่องจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปนี้

32.2.1 สญัญาเช่าทีด่นิและส�านกังาน และบรกิารอืน่ อตัราค่าบรกิารเดอืนละ 1.35 ล้านบาท

32.2.2 สญัญาก่อสร้างอาคาร และบรกิารอืน่ จ�านวนเงนิ 2.05 ล้านบาท
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33. ล�ำดับชัน้ของมูลค่ำยตุธิรรม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีนิทรพัย์ทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรือเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรม

แยกแสดงตามล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม ดงันี้

 

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพยท์ีว่ัดมลูค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรม
ที่ดนิ -           182,600,000.00  -          182,600,000.00   
สินทรัพยท์ีเ่ปดิเผยมลูค่ำยติุธรรม
อสังหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ -           8,354,000.00    -          8,354,000.00     

บาท

 

เทคนิคการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส าหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 2  

มูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach)  

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

33. การเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

34.1 นโยบายการบัญชี 

 รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินรวมถึงการวดัมูลค่า การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

34.2 การบริหารจดัการทุน 

 นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงบริษทัพิจารณา
จากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้สามญั 

 

 

 

 

34.3 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 
 บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัมีการบริหารความ

เส่ียงดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

34.3.1 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยตุธิรรมและข้อมลูทีใ่ช้ส�ำหรบักำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมระดบั 2 

มลูค่ายตุธิรรมของทีด่นิ และอสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุค�านวณโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ ซึง่วดั
มลูค่าโดยใช้วิธกีารเปรียบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) 

ในระหว่างปี ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม

34. กำรเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ

34.1 นโยบำยกำรบญัชี

 รายละเอยีดของนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและวธิปีฏบิตัทิางบญัช ีการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการ
เงินและหนีส้นิทางการเงนิรวมถึงการวดัมลูค่า การรบัรูร้ายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 3

34.2 กำรบริหำรจดักำรทนุ

 นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงนิทนุให้มัน่คงเพือ่รกัษานักลงทนุ เจ้าหน้ีและ
ความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกดิการพฒันาของธรุกจิในอนาคต คณะกรรมการได้มกีารก�ากบัดแูลผล
ตอบแทนของเงนิทนุ ซึง่บรษิทัพจิารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกจิกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของผู้ถือ
หุน้ อีกท้ังยงัก�ากับดูแลระดบัการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้สามญั

34.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ

 บรษิทัมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และจากการท่ีคูสั่ญญาไม่ปฏบิติัตามสัญญา 
บริษทัมกีารบรหิารความเสีย่งดงักล่าว ดงัต่อไปนี้

34.3.1 ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้

 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ คอืความเสีย่งทีม่ลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิจะเปล่ียนแปลง
ไปเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด

 บรษิทักู้ยมืเงนิมาเพือ่ใช้ในการด�าเนนิงาน ซึง่ต้องจ่ายดอกเบีย้แบบลอยตวั บรษิทัไม่ได้ใช้ 
เครือ่งมอืทางการเงนิใดเพือ่ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงนิสดในอนาคตทีจ่ะเกดิจากการเปลีย่นแปลงของ
อตัราดอกเบ้ีย

34.3.2 ควำมเสีย่งด้ำนสนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ำรค้ำ

 บรษิทัมนีโยบายป้องกนัความเส่ียงด้านสินเชือ่ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลกูหน้ีการค้า โดยบริษัทมี 
นโยบายการให้สนิเช่ือทีร่ะมดัระวังและการก�าหนดวธิกีารช�าระเงนิจากการให้บรกิาร ดงัน้ัน บรษัิทจึงคาดว่าจะ
ไม่ได้รบัความเสยีหายจากการเรียกช�าระหนีจ้ากลูกหน้ีเหล่าน้ันเกนิกว่าจ�านวนทีไ่ด้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแล้ว

34.4 มูลค่ำยตุธิรรม

เนือ่งจากสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยส่วนใหญ่เป็นเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ่ื้นและหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ และเงินกูยื้มจากสถาบันการเงินซึง่
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มอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอัตราในตลาด จงึท�าให้ราคาตามบญัชขีองสินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงนิดงักล่าว

ไม่แตกต่างกับมลูค่ายตุธิรรมอย่างเป็นสาระส�าคญั 

35. คดีฟ้องร้อง

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บริษทัมคีดฟ้ีองร้อง ดงันี้

35.1 บริษทัและบรษิทั แกรนด์เฉวงบชี จ�ากดั และบรษิทั อาร์. เอฟ. ท ีจ�ากดั (บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง

กนั) ถูกฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายในข้อหาผดิสญัญาจ้างแรงงานและการละเมดิ จ�านวนทนุทรพัย์ 12.78 ล้าน

บาท เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2554 ศาลชัน้ต้นได้มคี�าพพิากษาให้บรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัร่วมกันจ่าย

ช�าระเงิน จ�านวนเงนิ 1.22 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้

เม่ือวนัที ่29 มกราคม 2558 ศาลฎกีาได้พพิากษาให้บรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัร่วมกนัจ่ายช�าระ

เงิน จ�านวนเงนิ 1.22 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ โดยเมือ่วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2558 บรษิทัได้วางเงนิเพือ่ช�าระ

หนีต้ามค�าพพิากษาทีศ่าลแรงงานแล้ว

35.2 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผดิสัญญาจ้างแรงงาน จ�านวนทนุทรพัย์ 0.85 ล้าน

บาท ต่อมาเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2555 ศาลชัน้ต้นได้มคี�าพพิากษาให้บรษิทัช�าระเงนิ จ�านวนเงนิ 0.23 ล้าน

บาท พร้อมดอกเบีย้ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพจิารณาคดขีองศาลอทุธรณ์

ทัง้นี ้บริษทัได้บนัทกึประมาณการหนีส้นิเกีย่วกบัผลเสยีหายจากคดคีวามฟ้องร้องตามค�าพพิากษาของ

ศาลช้ันต้นภายใต้บญัช ี“ประมาณการหนีส้นิระยะยาว” ทัง้จ�านวนแล้ว 

36. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มมีตอินมุตัจิดัตัง้บรษิทัย่อยดงัน้ี

“บรษิทั อาร์พ.ีแวน ทรานสปอร์ต จ�ากดั” โดยมีทนุจดทะเบียน จ�านวนเงนิ 5 ล้านบาท แบ่งเป็นจ�านวน

หุน้สามญั 1,000,000 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 5 บาท ซึง่บรษิทัจะถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99

โดยได้ด�าเนินการจดทะเบยีนจัดตัง้บรษิทัดงักล่าวกบักระทรวงพาณชิย์แล้วเมือ่วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2559 มมีตอินมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลในอตัรา

หุน้ละ 0.82 บาท รวมเป็นจ�านวนเงนิ 139.40 ล้านบาท

37. กำรอนมัุติงบกำรเงนิ

งบการเงนินีไ้ด้รบัการอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมการของบรษิทัเมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2559
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