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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน
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สารจากประธานกรรมการบริษัทสารจากประธานกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการ

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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        สถานการณโ์ดยรวมของการระบาดของโรค โควิด-�� ยงัคงเป็นประเดน็
ที�อยู่ในความสนใจของชาวโลกและยงัคงสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินชีวิต
ของคนจาํนวนมาก รวมทั�งกิจการของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ดว้ยเป็นธรรมดา ประเดน็ที�เหน็ไดช้ดัคือจาํนวนนกัทอ่งเที�ยวชาวตา่งประเทศ
ยงัไม่อาจฟื�นคืนกลบัไปอยู่ในตวัเลขเช่นเดียวกบัจาํนวนนกัท่องเที�ยวเมื�อ
ครั�งก่อนเกิดโรคระบาดได ้เพื�อตอบรบักบัเหตกุารณเ์ช่นนี � คณะกรรมการ
และฝ่ายบรหิารไดพ้ยายามอยา่งเตม็ที�ที�จะดาํเนินธรุกิจของบรษัิทใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณที์�เปลี�ยนแปลงไป ไมว่า่จะเป็นเรื�องของการควบคมุคา่ใชจ้า่ย
อยา่งเขม้งวด แสวงหาลูท่างการทาํธรุกิจใหมเ่พื�อเสรมิรายไดข้องบรษัิท ตลอด
จนเตรยีมความพรอ้มที�จะใหบ้รกิารอยา่งเตม็รูปแบบอีกครั�งหนึ�งเมื�อผูใ้ชบ้รกิาร
ของบรษัิทมีจาํนวนกลบัคืนมาสูภ่าวะปกติในวนัขา้งหนา้
        จากการติดตามขอ้มลูขา่วสารโดยใกลชิ้ด ทกุทา่นคงเหน็พอ้งกบัผมวา่ 
เมื�อเรามีความรูเ้กี�ยวกบัโรคอบุตัใิหมเ่รื�องนี �มากขึ �น มีการฉีดวคัซีนอยา่งกวา้งขวาง
และทั�วถงึ ขณะเดียวกนักบัที�ภาครฐัก็มีนโยบายชดัเจนที�จะรบัมือกบัปัญหา
เรื�องนี �โดยคาํนงึถงึสขุภาพอนามยัของประชาชนควบคูไ่ปกบัโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ การประกอบธรุกิจของบรษัิทในปีพทุธศกัราช ���� นี � จงึนา่จะเป็น
ที�คาดหวงัไดว้า่จะมีความแจม่ใสมากกวา่รอบสองปีที�ผา่นมา
         ผมในนามของคณะกรรมการของบรษัิท ขอขอบพระคณุทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่น
ที�กรุณาติดตามการดาํเนินงานของบรษัิทอย่างใกลชิ้ด คาํแนะนาํที�ทา่นได้
เคยใหไ้วใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ในครั�งที�ผา่นมา และจะไดใ้หค้าํแนะนาํตอ่ไป
อีกในอนาคต เป็นสิ�งมีคา่ที�คณะกรรมการขอนอ้มรบัไปเพื�อใชใ้หเ้กิดประโยชน์
กบัองคก์รของเราทกุคนตอ่ไป
       โอกาสนี�ผมขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ พนัธมิตรในทางธรุกิจ และที�สาํคญัยิ�ง
คือลกูคา้ทกุทา่นที�เป็นพลงัสาํคญัในการกา้วเดินของบรษัิททั�งชว่งเวลาที�ผา่น
มาและการกา้วเดนิตอ่ไปอยา่งมั�นคงในวนัขา้งหนา้

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น



รายงานคณะกรรมการบริหารรายงานคณะกรรมการบริหาร

        ปี ���� นี � เริ�มตน้ดว้ยการระบาดของโรคโควิด �� ในประเทศไทย
ระลอกใหม ่ซึ�งอยูต่อ่เนื�องมาเป็นปีที� � แลว้ สง่ผลกระทบเป็นวงกวา้ง ทั�ง
ภาคการผลติ ภาคการลงทนุ และภาคการทอ่งเที�ยว ทาํใหผ้ลประกอบการ
ของบรษัิทฯ ไม่เป็นไปตามเปา้ที�ตั�งไวอ้ย่างเลี�ยงไม่ได ้ พวกเราทกุคนจาํ
เป็นตอ้งปรบัตวัตามวิถีใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัเพื�อเอา
ชนะขอ้จาํกดัตา่งๆ ที�เกิดขึ �น เช่นเดียวกบับรษัิทฯ ที�ตอ้งมีความคลอ่งตวั 
เตรียมรบัมือทุกสถานการณ ์มีระบบการบริหารที�มีประสิทธิภาพ มอง
วิกฤตใิหเ้ป็นโอกาส เพื�อนาํพาธรุกิจใหเ้ตบิโตตอ่ไปได้
        สาํหรบัปีที�ผ่านมา ต่อเนื�องปีนี � บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกัด 
(มหาชน) ไดเ้นน้ธุรกิจไปที� � ยุทธศาสตรใ์หญ่ คือ การขยายขอบข่าย
เสน้ทางการใหบ้รกิารเดินเรอืเฟอรร์ี�ไปสูเ่กาะพะลวย โดยจะเริ�มก่อสรา้ง
ท่าเทียบเรือเกาะพะลวยในปี ���� นี � เพื�อรองรบัการเดินทางท่องเที�ยว
ไปยงัจดุหมายปลายทาง (Desination) ใหม ่ของนกัทอ่งเที�ยวหลงัสถาน
การณโ์ควิดคลี�คลาย และมีการปรบัโครงสรา้งของธรุกิจกา้วสูก่ารเป็นผู้
ใหบ้รกิารขนสง่โลจิสติกสแ์บบครบวงจร (Logistics Service Provider) 
มีการจบัมือกบัพนัธมิตรเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการ
ใหบ้รกิาร รวมทั�งศกึษาโอกาสธรุกิจใหมใ่นกลุม่ Digital Wallet ดว้ย
        ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ผมขอขอบคณุ ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ 
ลกูคา้ พนัธมิตร ผูบ้ริหาร พนกังาน และ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุท่าน ที�ไดใ้ห้
ความรว่มมือดว้ยดีตลอดมา    ทั�งนี � คณะกรรมการบรษัิทไดป้ฏิบติัหนา้ที�
อย่างตั�งใจ ทุ่มเท เต็มกาํลงัความสามารถ เพื�อที�จะพลิกฟื�นผลประกอบ
การของบริษัทใหก้ลบัมาเติบโตอย่างแข็งแกรง่  รวมถึงบริหารงานดว้ย
ความระมดัระวงั
        สดุทา้ย ผมขอเป็นกาํลงัใจใหก้บัผูที้�ไดร้บัผลกระทบจากโรคโควิด �� 
ทกุทา่น เพื�อฝ่าฟันอปุสรรคตา่งๆ และขอใหท้กุทา่นมีสขุภาพที�แข็งแรงทั�ง
กายและใจ

นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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“ เป็นผูน้าํในกิจการขนส่งและ
เดินเรือทางทะเลในระดบัภมิูภาค ”

มุง่มั�นพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ
สรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยการพฒันาบคุลากร
เทคโนโลยีและสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อยา่งตอ่เนื�อง
สรา้งความพงึพอใจอยา่งสงูสดุใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เป็นผูน้าํในกิจการขนส่งและ
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4



          ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� ประกอบกิจการใหบ้รกิารเดนิเรอืและบรกิารทา่เรอืเดนิทะเล เริ�มจดัตั�งครั�งแรกในปี ���� ในชื�อ
ของ บรษัิท สมยุ-ขนอมเฟอรร์ี� จาํกดั และในปี ���� ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บรษัิท สมยุเฟอรร์ี� จาํกดั ใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้ม
ฟากเพื�อการโดยสารและการขนสง่ จนกระทั�งปี ���� บรษัิท ไดจ้ดทะเบียนเขา้สูต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในชื�อ 
“RAJA FERRY PORT PLC” หรอื บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 
          ตลอดเวลา �� ปีที�ผา่นมา บรษัิทมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื�องทั�งดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารและสรา้งประโยชนต์อบ
แทนกลบัสูส่งัคม โดยมีมาตรฐาน  ISO 9001 Version 2015  เป็นเครื�องยืนยนัในศกัยภาพของบรษัิท และยงัคงมุ่งมั�นที�
จะพฒันาคณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนื�อง ตลอดจนศกัยภาพในการใหบ้รกิารเรอืขา้มฟากและธรุกิจของทา่เรอื เพื�อสรา้ง
ความมั�นใจใหก้บัลกูคา้ในบรกิารของเราอยา่งตอ่เนื�อง
          ปัจจบุนั บรษัิทมีท่าเรือของตวัเองจาํนวน � ท่าคือ ท่าเรือดอนสกัสากล ท่าเรือสมยุสากล และท่าเรือพะงนัสากล 
เปิดใหบ้รกิารทั�วไปเพื�อการขนสง่สนิคา้และพาณิชยน์าวี รวมทั�งบรษัิทมีเรอืเฟอรร์ี�ใหบ้รกิารอยูท่ั�งสิ �นจาํนวน �� ลาํ ใหบ้รกิาร
เรอืขา้มฟาก (ผูโ้ดยสารและรถยนต)์ ใน � เสน้ทาง ไดแ้ก่ ดอนสกั-เกาะสมยุ-ดอนสกั, ดอนสกั-เกาะพะงนั-ดอนสกั และ
เกาะสมยุ-เกาะพะงนั-เกาะสมยุ
          นอกจากนี� ยงัมีใหบ้รกิารรถรบัสง่ระหวา่งทา่เรอืไปยงัจดุตา่งๆ เชน่ สนามบินสรุาษฎรธ์านี,นครศรธีรรมราช สถานี
รถไฟ เขา้สูต่วัเมือง และยงัมีการเปิดใหบ้รกิารเดินรถโดยสารกรุงเทพ-สรุาษฎรธ์านี และเสน้ทางกรุงเทพ-เสียมเรยีบ เพื�อ
เชื�อมตอ่การเดนิทางใหค้รบวงจรทั�งรถและเรอื
          ทั�งนี � บรษัิทมีวิสยัทศันที์�จะเป็น “ผูน้าํธรุกิจเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากของประเทศไทย ดว้ยบรกิารที�เป็นเลศิ และมาตรฐาน
สากลเป็นที�ยอมรบั”  โดยมีพนัธกิจในการมุง่มั�นพฒันาคณุภาพ การบรหิารจดัการแบบบรูณาการและสรา้งขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนั ดว้ยการพฒันาบคุลากรและสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิาร

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีสํ่าคัญ

พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  

พฒันาการที�สาํคัญของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกจินับตั�งแตจ่ดัตั�งบริษัทฯ มดีงัตอ่ไปนี�

ปี ���� เริ�มก่อตั�งครั�งแรก โดยจดทะเบียนในชื�อ "บรษัิท สมยุ-ขนอม เฟอรร์ี� จาํกดั"

ปี ���� จดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์MAI และเริ�มซื �อขายครั�งแรก เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ����

ปี ���� จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบรษัิทเป็น "บรษัิท สมยุเฟอรร์ี� จาํกดั" ใหบ้รกิารเรอืขา้มฟากเพื�อการโดยสารและ
การขนสง่

ปี ���� จดทะเบียนเปลี�ยนชื�ออีกครั�งเป็น "บรษัิท บรหิารสินทรพัยท์่าเรอืดอนสกั-สมยุ จาํกดั"  ใหบ้รกิารทั�งใน
ดา้นการเดินเรอืและท่าเรอื

ปี ���� จดทะเบียนโดยใชชื้�อใหม่ "บริษัท บริหารสินทรพัยท์่าเรือดอนสกั-สมยุ จาํกดั (มหาชน)" เพื�อเตรียม
พรอ้มนาํบริษัทเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ปี ���� จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น " บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) " เป็นการตอกยํ�าความสาํเรจ็
ของการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการ และรบัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  

ปี ����
จดทะเบียนตั�งบรษัิท อารพี์  ทรานสปอรต์ จาํกดั ใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร โดยมีพนัธมิตรใหบ้รกิารรถโดย
สารรว่มสาธารณะทั�งในเกาะสมยุและเกาะพะงนั 
 -     ซื �อเรอืเฟอรร์ี�จากประเทศญี�ปุ่ นชื�อเรอือาร�์� ทาํใหมี้กองเรอืเฟอรร์ี�รวม �� ลาํ

ปี ����

ซื �อเรอืเฟอรร์ี�เพิ�มจากประเทศจีน ชื�อเรอือาร�์� ทาํใหมี้กองเรอืเฟอรร์ี�รวมทั�งสิ �น �� ลาํ 
 -     จดัตั�งบรษัิท อารพี์  จ๊อบ จาํกดั ทนุจดทะเบียน � ลา้นบาท เพื�อประกอบธรุกิจจดัหาบคุลากรใหก้บั
       บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และผูป้ระกอบการอื�นๆ ในพื �นที�เกาะสมยุและเกาะพะงนั
 -     ปรบัเวลาจองตั�วโดยสารใหมใ่หจ้องลว่งหนา้ได ้� ชั�วโมงก่อนการเดินทาง จากเดิมจองลว่งหนา้ � วนั 

ปี ����

�.    เพิ�มทนุจดทะเบียนที�ชาํระแลว้ บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั (RP TRANSPORTATION)
       จากเดมิ �� ลา้นบาท เป็น �� ลา้นบาท เพื�อใชใ้นการขยายกิจการใหบ้รกิารรถโดยสาร
2.    ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� ณ วนัที� �� เม.ย.���� ไดมี้มติเพิ�มทนุชาํระแลว้จากเดิม 
       ���,���,��� ลา้นบาท เป็น ���,���,��� ลา้นบาท 
3.    ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ���� มีมติจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
       อตัรา � หุน้สามญัเดิมตอ่ � หุน้ปันผล หรอืไมเ่กิน ��,���,��� หุน้ ตามมลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท 
       หรอืจา่ยเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ �.��� บาท 
4.    ขยายการดาํเนินการดา้น IT& Digital Marketing ไดแ้ก่ Online Marketing and Advertisting, 
       Web Site Market Place โดยขยายการใหบ้รกิารเพิ�มในสว่นของที�พกัและทวัรจ์ากเดิมที�ใหบ้รกิาร
       ดา้นเรอื รถและสายการบิน รวมทั�งสามารถจองตั�วผ่านระบบออนไลนเ์ช่น Facebook , Line@ , 
       Website และ Go ORCA 
5.    เปิดสาํนกังานของบรษัิทในกรุงเทพเพิ�ม โดยเชา่อาคารพาณิชยข์นาด � คหูา ที�ตั�ง ��� ถนนจกัรพงศ ์
       แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.����� เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานสาํหรบัติดตอ่และรองรบัลกูคา้
       ในเขตพระนครและถนนขา้วสาร
6.    ซื �อเรอืเฟอรร์ี�เพิ�มจากประเทศจีนมลูคา่ ��,���,��� ลา้นหยวน หรอืประมาณ ��,���,��� ลา้นบาท
       (อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัชาํระเงินมดัจาํงวดแรกที� �.�� บาท/� หยวน)  ชื�อเรอือาร�์� ปรมิาณการ
       บรรทกุผูโ้ดยสารประมาณ ��� คน รถยนตป์ระมาณ �� คนั ทาํใหปั้จจบุนัมีกองเรอืเฟอรร์ี� รวมทั�ง
       สิ �นจาํนวน �� ลาํชว่ยเพิ�มขีดความสามารถในการรองรบัการบรกิารลกูคา้ใหม้ากขึ �น เป็นการเพิ�ม
       รายไดใ้หก้บับรษัิทโดยตรง 
�.    บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั ไดจ้บัมือกบับรษัิท เอทีพี�� จาํกดั (มหาชน) หรอื ATP30 
       เพื�อรว่มมือกนัในการขยายเสน้ทางการเดินรถรบัสง่ผูโ้ดยสารจากกรุงเทพไปเกาะพะงนั เพื�อใหบ้รกิาร
       รบัสง่ผูโ้ดยสารแบบครบวงจร
8.    RP ปรบัเวลาจองตั�วโดยสารใหมใ่หจ้องลว่งหนา้ไดเ้รว็ขึ �นก่อนเดนิทาง � ชั�วโมง พรอ้มลดเวลานาํ
       รถลงเรอืลว่งหนา้เหลือเพียง �� นาที 
9.    RP เพิ�มความถี�ปลอ่ยเรอืออกทกุ �� นาทีช่วงชั�วโมงเรง่ดว่น เพื�ออาํนวยความสะดวกและรองรบั
       ปรมิาณความตอ้งการของลกูคา้ที�มาใชบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตั�งแตว่นัที� � ธนัวาคม ����
10.  RP รว่มกบักรมเจา้ทา่และกลุม่จิตอาสาดอกไมท้ะเลเพื�อการอนรุกัษเ์กาะพะงนัดาํเนินโครงการวาง
       ทุน่รอ่งนํ�าแนวปะการงับรเิวณทา่เรอืทอ้งศาลา เกาะพะงนั เมื�อ เพื�อปอ้งกนัการทิ �งสมอเรอืทบัแนว
       ปะการงั และเพื�อใหก้ปัตนัและผูเ้ดินเรอืมองเหน็รอ่งนํ�าที�ชดัเจน  ซึ�งจะทาํใหก้ารเดินเรอืเป็นไปดว้ย
       ความราบรื�น 

�.    เพิ�มทนุจดทะเบียนที�ชาํระแลว้ บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั (RP TRANSPORTATION)
       จากเดมิ �� ลา้นบาท เป็น �� ลา้นบาท เพื�อใชใ้นการขยายกิจการใหบ้รกิารรถโดยสาร
2.    ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� ณ วนัที� �� เม.ย.���� ไดมี้มติเพิ�มทนุชาํระแลว้จากเดิม 
       ���,���,��� ลา้นบาท เป็น ���,���,��� ลา้นบาท 
3.    ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ���� มีมติจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
       อตัรา � หุน้สามญัเดิมตอ่ � หุน้ปันผล หรอืไมเ่กิน ��,���,��� หุน้ ตามมลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท 
       หรอืจา่ยเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ �.��� บาท 
4.    ขยายการดาํเนินการดา้น IT& Digital Marketing ไดแ้ก่ Online Marketing and Advertisting, 
       Web Site Market Place โดยขยายการใหบ้รกิารเพิ�มในสว่นของที�พกัและทวัรจ์ากเดิมที�ใหบ้รกิาร
       ดา้นเรอื รถและสายการบิน รวมทั�งสามารถจองตั�วผ่านระบบออนไลนเ์ช่น Facebook , Line@ , 
       Website และ Go ORCA 
5.    เปิดสาํนกังานของบรษัิทในกรุงเทพเพิ�ม โดยเชา่อาคารพาณิชยข์นาด � คหูา ที�ตั�ง ��� ถนนจกัรพงศ ์
       แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.����� เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานสาํหรบัติดตอ่และรองรบัลกูคา้
       ในเขตพระนครและถนนขา้วสาร
6.    ซื �อเรอืเฟอรร์ี�เพิ�มจากประเทศจีนมลูคา่ ��,���,��� ลา้นหยวน หรอืประมาณ ��,���,��� ลา้นบาท
       (อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัชาํระเงินมดัจาํงวดแรกที� �.�� บาท/� หยวน)  ชื�อเรอือาร�์� ปรมิาณการ
       บรรทกุผูโ้ดยสารประมาณ ��� คน รถยนตป์ระมาณ �� คนั ทาํใหปั้จจบุนัมีกองเรอืเฟอรร์ี� รวมทั�ง
       สิ �นจาํนวน �� ลาํชว่ยเพิ�มขีดความสามารถในการรองรบัการบรกิารลกูคา้ใหม้ากขึ �น เป็นการเพิ�ม
       รายไดใ้หก้บับรษัิทโดยตรง 
�.    บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั ไดจ้บัมือกบับรษัิท เอทีพี�� จาํกดั (มหาชน) หรอื ATP30 
       เพื�อรว่มมือกนัในการขยายเสน้ทางการเดินรถรบัสง่ผูโ้ดยสารจากกรุงเทพไปเกาะพะงนั เพื�อใหบ้รกิาร
       รบัสง่ผูโ้ดยสารแบบครบวงจร
8.    RP ปรบัเวลาจองตั�วโดยสารใหมใ่หจ้องลว่งหนา้ไดเ้รว็ขึ �นก่อนเดนิทาง � ชั�วโมง พรอ้มลดเวลานาํ
       รถลงเรอืลว่งหนา้เหลือเพียง �� นาที 
9.    RP เพิ�มความถี�ปลอ่ยเรอืออกทกุ �� นาทีช่วงชั�วโมงเรง่ดว่น เพื�ออาํนวยความสะดวกและรองรบั
       ปรมิาณความตอ้งการของลกูคา้ที�มาใชบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตั�งแตว่นัที� � ธนัวาคม ����
10.  RP รว่มกบักรมเจา้ทา่และกลุม่จิตอาสาดอกไมท้ะเลเพื�อการอนรุกัษเ์กาะพะงนัดาํเนินโครงการวาง
       ทุน่รอ่งนํ�าแนวปะการงับรเิวณทา่เรอืทอ้งศาลา เกาะพะงนั เมื�อ เพื�อปอ้งกนัการทิ �งสมอเรอืทบัแนว
       ปะการงั และเพื�อใหก้ปัตนัและผูเ้ดินเรอืมองเหน็รอ่งนํ�าที�ชดัเจน  ซึ�งจะทาํใหก้ารเดินเรอืเป็นไปดว้ย
       ความราบรื�น 

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
6



พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  

ปี ����

ปี ����

1.     RP ดาํเนินการก่อสรา้งทา่เทียบเรอืดอนสกั ทา่� และทา่ � โดยไดบ้รษัิท พีโอเค �� วศิวกรรม จาํกดั เป็นผูร้บั
        เหมาก่อสรา้ง คาดวา่จะแลว้เสรจ็ไตรมาสแรกปี ���� 
2.     RP เดนิหนา้โครงการเมืองทา่ดอนสกั เพื�อพฒันาพื �นที�ภายในทา่เรอืดอนสกัสากลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ รวม
        ถงึพฒันาสาธารณปูโภคและปรบัปรุงภมิูทศันบ์รเิวณทา่เรอืใหส้วยงาม
3.     RP ปรบัตารางเดนิเรอืใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัคาํสั�งรฐับาล หลงัประกาศใช ้พ.ร.ก.ฉกุเฉิน และมีมาตรการหา้ม
        ออกนอกเคหะสถาน ตั�งแต ่��.��-��.�� น. เพื�อคมุการแพรร่ะบาดของ Covid-19 
4.     RP ปรบัรูปแบบและเวลาใหบ้รกิารเดนิรถเสน้ทางกรุงเทพฯ-ดอนสกั-เกาะสมยุ-เกาะพะงนั โดยใชร้ถตูบ้รกิาร
        รบั-สง่ลกูคา้แบบเวน้ระยะหา่ง 
5.     RP ปรบัระบบเติมเงิน Online Top Up ใหง้า่ยและสะดวกขึ �น โดยลกูคา้/สมาชิก สามารถเติมเงินเขา้ระบบ
        ไดเ้องผา่นชอ่งทาง Rabbit Line pay , Promt pay , Internet Banking และบตัรเครดติ
6.     RP แจง้เรอืราชา � เกิดอบุตัเิหตเุรอืลม่ เนื�องจากคลื�นลมแรง โดยไดว้า่จา้งบรษัิทผูเ้ชี�ยวชาญเป็นผูด้าํเนินการ
        กูเ้รอืขึ �นมายงัฝั� งดอนสกั
7.     RP รว่มกบักระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (อป.), ตาํรวจนํ�าเกาะสมยุ, เจา้หนา้
        ที�สาํนกังานเจา้ท่า สาํนกังานอาํเภอเกาะสมยุ, ตาํรวจภธูร สภ.เกาะสมยุ, ตาํรวจภธูร สภ.บ่อผดุ, กองทพั
        อากาศจากกองบนิ � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี, ทพัเรอืภาคที� � จงัหวดัสงขลา และหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซอ้มแผน
        เผชิญเหตภุยัพิบตัทิางทะเล เพื�อสรา้งความมั�นใจนกัทอ่งเที�ยว
8.     RP ออกโปรโมชั�นสง่เสรมิการตลาดอยา่งตอ่เนื�อง โดยเฉพาะโปรโมชั�นเสน้ทางดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั ที�ไดร้บั
        การตอบรบัอยา่งดี จนตอ้งขยายเวลาตอ่
9.     RP รว่มกบัผูป้ระกอบการโรงแรมและรา้นอาหารในเกาะสมยุเชิญคณะ InfluencersและBloger กวา่ �� ราย 
        เดนิทางเขา้มาชว่ยโปรโมทการเดนิทางและการทอ่งเที�ยวในเกาะสมยุ เพื�อเรยีกความเชื�อมั�นดา้นการทอ่งเที�ยวกลบัมา
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1.    RP เพิ�มเที�ยวเรอืรอบดกึใน � เสน้ทาง ดอนสกั-สมยุ รอบเวลา ��.�� น. และสมยุ-ดอนสกั รอบเวลา 
       ��.�� น. เพื�ออาํนวยความสะดวกและรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ที�มาใชบ้รกิาร  
2.    RP จดัระบบคิวรถลงเรอืสาํหรบัลกูคา้ Walkin เสน้ทางดอนสกั-สมยุใหม ่โดยนาํรอ่งเสน้ทางดอนสกั
       -สมยุ รอบเวลา ��.��-��.�� น. เพื�ออาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้ไมต่อ้งรอคิวนานและลดการจราจร
       หนา้ทา่
3.    RP เปิดตวัเป็นพันธมิตรและตวัแทนจาํหน่ายตั�วเครื�องบินของสายการบิน Myanmar Airways 
       International (MAI) อยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ����
4.    RP จบัมือ Thai Lion Air พนัธมิตรใหม ่โดยลกูคา้สามารถซื �อตั�วเรอืราชาเฟอรร์ี�ไดต้ั�งแตอ่ยูบ่นเครื�องบนิ
       เพื�อขยายฐานลกูคา้กลุม่สายการบนิสูท่ะเลฝั� งอนัดามนั เมื�อวนัที� � พฤศจิกายน ����   
5.    RP นาํรอ่งใช ้“RP BOX” ใหบ้รกิารขายตั�วเรอืเฟอรร์ี�ผา่นตูอ้ตัโนมติั เพื�ออาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้
       ในการซื �อบตัรโดยสารและเพิ�มความคลอ่งตวัการใหบ้รกิารบรเิวณหนา้ทา่เรอื เริ�มเมื�อวนัที� � กนัยายน ���� 
6.    บรษัิท อารพี์ จ๊อบ (RP  Job) จบัมือกบับรษัิท สยามการเดินเรือ เพื�อรว่มมือกนัผลิตบคุลากรดา้น
       พาณิชยน์าวี รองรบัการเตบิโตธรุกิจเดนิเรอืทะเล เมื�อวนัที� �� กนัยายน ����
7.    RP เปิดการประมลูการก่อสรา้งท่าเทียบเรอืดอนสกัเพิ�มอีก � ท่า (ท่า� และ �) เพื�อรองรบัปรมิาณ
       ลกูคา้ที�คาดวา่จะมาใชบ้รกิารเพิ�มขึ �นและชว่ยเพิ�มสภาพคลอ่งบรเิวณหนา้ทา่ 
8.    RP ไดส้รา้งหลกัผกูเรอืฝั� งทา่เรอืดอนสกั เพื�อใหง้า่ยตอ่การซอ่มบาํรุงเรอื และสามารถชว่ยเป็นจดุจอด
       ผกูเรอืหนา้มรสมุ หรอืระหวา่งรอรบัโปรแกรม



พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  

ปี ����

1.     ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� ณ วนัที� �� เม.ย.���� ไดมี้มติเพิ�มทนุชาํระแลว้จากเดิม 
        ���,���,��� บาท เป็น ���,���,��� บาท
2.     จดัรบัฟังความคิดเหน็โครงการก่อสรา้งทา่เทียบเรอืเกาะพะลวย ขนาดไมเ่กิน ��� ตนักรอส เมื�อวนัที� 
        �� ก.พ. ���� โดยมีชาวบา้นบนเกาะและหนว่ยงานราชการเขา้รว่มทั�งหมด ��� คน เหน็ดว้ย ��.��% 
        และไดร้บัใบอนญุาตก่อสรา้งเดือนมีนาคม 
�.     ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เมื�อวนัที� �� ก.ค. ���� มีมติเห็นชอบอนมุติัการก่อสรา้งโครงการ
        ท่าเทียบเรือเฟอรร์ี�เกาะพะลวย โดยว่าจา้งบริษัท เดอะซีบอรด์ ดี แอนด ์ซี จาํกดั เป็นผูร้บัเหมา
        ดาํเนินการก่อสรา้งท่าเทียบเรือเกาะพะลวย จาํนวน � ทา่เทียบ 
�.     ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ (MOU) การใชบ้รกิารทา่เทียบเรอืเกาะเตา่ รว่มกบับรษัิท เกาะ
        เตา่ วินด ์เพื�อสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวระหวา่งเกาะพะงนัและเกาะเตา่มากขึ �น เป็นการขยายเสน้ทางการ
        ใหบ้รกิารใหค้รอบคลมุมากขึ �น
�.     ขยายฐานธรุกิจเดินรถไปสูก่ารบรกิารขนสง่อยา่งครบวงจร ดว้ยการใหบ้รกิารรบั-สง่ พสัดขุา้มเกาะ
        ในนาม RPT Logistic ทั�งกลุม่ลกูคา้ B2B, B2C และ C2C ภายใตก้ารบรหิารจดัการโดย บรษัิท อารพี์ 
        ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั  
6.     รว่มกิจกรรมบรษัิทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) ผ่านระบบออนไลนข์องตลาดหลกั
        ทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อพัเดตขอ้มลูธุรกิจและแผนการดาํเนินงานของบรษัิท โดยชยูทุธศาสตรจ์ดุ
        แข็งเป็น “Island Gateway” ไดร้บัความสนใจเป็นอยา่งมาก 
�.     บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั เปิดใหบ้รกิารเดินรถ VIP BUS อีกครั�ง ในเดือนธนัวาคม หลงั
        หยดุใหบ้รกิารไปในชว่งที�มีการระบาดของไวรสัโควิด-�� โดยสถานการณท์อ่งเที�ยวในพื �นที�เกาะสมยุ 
        เกาะพะงนั และเกาะเต่า จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี กลบัมาฟื�นตวัอีกครั�ง โดยรว่มกบับริษัท เอทีพี �� 
        จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพรวมและสาระสําคัญในปี 2564

        ควบคู่ไปกับการเดินหนา้โครงการเมืองท่าดอนสกั 
ดว้ยการพฒันาที�ดินเปล่าภายในท่าเรือดอนสกัสากลให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ เช่น โครงการพฒันาอาคารพาณิชย ์
� ชั�น  โครงการพฒันา Shop house เปิดพื �นที�ใหข้ายของ
บริเวณตลาดดอนสกัสามคัคี และยงัมีโครงการก่อสรา้ง
บา้นพกัพนกังานเพิ�ม เพื�อเป็นสวสัดิการแก่พนกังานตาม
โครงการสขุนิยมดว้ย 
        ขณะเดียวกนัก็ปรบัรูปแบบและเวลาการใหบ้ริการ
ทั�งการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากและบรกิารเดนิรถของ 
RPT ในเสน้ทางตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการใชชี้วิต
วิถีใหม่ (New Normal)  พรอ้มกนันี �ไดร้ว่มกบัผูป้ระกอบ
การรา้นอาหารและโรงแรมในเกาะสมยุ จดัทรปิเชิญคณะ 
Influencers และ Blogger  กว่า �� ราย เดินทางเขา้มา
ช่วยโปรโมทการเดินทางและการท่องเที�ยวในเกาะสมยุ 
เพื�อเรยีกความเชื�อมั�นดา้นการทอ่งเที�ยวกลบัมา โดยบรษัิทฯ 
ใหก้ารสนับสนุนเรื�องการเดินทางรบั-ส่งจากสนามบิน
สรุาษฏรธ์านี-ทา่เรอืเกาะสมยุ 
        ดา้นการตลาดนั�น สายงานพฒันาธุรกิจไดอ้อกโปร
โมชั�นสง่เสรมิการตลาดออกมาอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อกระตุน้
ใหเ้กิดการใชบ้รกิาร อีกยงัชว่ยชว่ยลดภาระใหก้บัผูโ้ดยสาร 
โดยเฉพาะกลุม่ลกูคา้ที�ใชเ้ดินทางไปกลบักบัท่าเรอืราชา
เฟอรร์ี�เป็นประจาํ โดยเฉพาะโปรโมชั�นซื �อตั�วไปกลบั ฟรตีั�ว 

        สาํหรบัปี ���� เป็นปีที�บรษัิทฯ ตอ้งเจอกบับททดสอบ
ใหญ่อยา่งตอ่เนื�องตั�งแตต่น้ปี เนื�องจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา หรอื Covid-19 สรา้งผลกระทบ
วงกวา้งทั�วโลก ภาพรวมอตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยวและสภาพ
เศรษฐกิจชะลอตวั การเดนิทางของนกัทอ่งเที�ยวทั�งไทยและ
ต่างชาติลดลงอย่างมีนยัสาํคญั จากสถานการณที์�เปลี�ยน
แปลงอย่างฉับพลนันี � ทาํใหเ้กิดความทา้ทายใหม่ เพราะ
พฤติกรรมการใชบ้รกิารของนกัทอ่งเที�ยวและผูโ้ดยสารเปลี�ยน
ไป กลยทุธต์า่งๆ ตอ้งปรบัใหท้นัสถานการณอ์ยา่งทนัทว่งที 
เช่น การปรบังดจาํนวนเที�ยวเรือในบางรอบที�มีจาํนวนผูใ้ช้
บรกิารนอ้ยลง เพื�อลดภาระตน้ทนุและเพิ�มประสทิธิภาพใน
การดาํเนินธรุกิจ โดยบรษัิทไดด้าํเนินการตามแผนกลยทุธที์�
สาํคญัดงันี � 
        การก่อสรา้งท่าเทียบเรือดอนสกั ท่า � และท่า � เพื�อ
ใหก้ารเดินเรอืมีประสทิธิภาพมากขึ �น  คาดพรอ้มเปิดใชง้าน
ไดไ้ตรมาสแรกปี ���� ทาํใหส้ามารถใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ทั�ง
เขา้และออกไดพ้รอ้มกนัทั�ง � ทา่ โดยไมต่อ้งเสียเวลารอ สง่
ผลใหก้ารใชบ้รกิารมีความสะดวกและคลอ่งตวัขึ �น อีกทั�งยงั
เป็นการเตรียมพรอ้มรองรบัในอนาคต ที�คาดว่าเมื�อสถาน
การณก์ลบัสูป่กต ิจะมีนกัทอ่งเที�ยวทั�งชาวไทยและตา่งชาติ
เดินทางกลบัเขา้มาทอ่งเที�ยวเกาะสมยุ เกาะพะงนัมากขึ �น
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โดยสารคนขาไป เสน้ทางดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั และ สมยุ-
ดอนสกั-สมยุ ที�ไดร้บัการตอบรบัดีมาก จนตอ้งขยายเวลา
โปรโมชั�นเพิ�ม รวมทั�งขยายเสน้ทางสมยุ-พะงนั-สมยุ และ
พะงนั-สมยุ-พะงนั เพิ�มตามคาํเรยีกรอ้งของลกูคา้ฝั�งเกาะพะงนั
         ไมเ่พียงเทา่นี � ในปีที�ผา่นมา ยงัใหค้วามสาํคญัลกูคา้
กลุม่ตา่งๆ  มีการลงพื �นที�เพื�อเขา้พบเยี�ยมเยียน ลกูคา้อยา่ง
สมํ�าเสมอ เพื�อฟังเสียงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมา
ปรบัปรุงบริการใหดี้และโดนใจลกูคา้มากขึ �น รวมทั�งปรบั
ระบบเติมเงิน Online Top Up ใหง้่ายและสะดวกขึ �น โดย
ลกูคา้/สมาชิก สามารถเติมเงินเขา้ระบบไดเ้องผา่นชอ่งทาง 
Rabbit Line pay , Promt pay , Internet Banking และ
บตัรเครดิต และใชเ้ป็น Line Shop ในแอพพลเิคชั�น เป็นอีก
หนึ�งชอ่งทางใหล้กูคา้สามารถจอง/ซื �อบรกิารที�มีอยูท่ั�ง ตั�วรถ
ลงเรือ บริการ Transfer จากสนามบินสุราษฏรธ์านีและ
นครศรธีรรมไปยงัเกาะสมยุ เกาะพะงนั 
         อยา่งไรก็ดี เหตกุารณที์�ไมค่าดคิด และไมมี่ใครอยาก
ใหเ้กิดขึ �นกับเหตุการณเ์รือราชา � ที�เกิดอุบติัเหตุเรือล่ม 
เนื�องจากคลื�นลมชว่งหนา้มรสมุที�พดัผา่นในพื�นที�ภาคใตแ้ละ
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านีปีนี �แรงกวา่ปกติ จนทาํใหเ้กิดความสญูเสีย
ขึ �นนั�น ทางบรษัิทฯ ไดร้บีดาํเนินการวา่จา้งบรษัิทผูเ้ชี�ยวชาญ
มาดาํเนินการกูเ้รอืราชา � ขึ �นมาไดเ้ป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ และ
ตลอดระยะเวลาไดพ้ยายามวางแผนการทาํงานใหร้ดักมุ รวดเรว็
ที�สดุ แตก็่ไมลื่มเรื�องของความปลอดภยัในการทาํงานโดยมีการ
ประสานงานและรายงานความคืบหนา้ปฏิบติัการแก่ทาง
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี กรมเจา้ทา่ และกรมทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเลเป็นระยะๆ รวมใชเ้วลาในการกูเ้รอืเพียง � เดือน 

        นอกจากนี�ยงัไดร้ว่มกบักระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (อป.), ตาํรวจนํ�าเกาะสมยุ, 
เจา้หนา้ที�สาํนักงานเจา้ท่า สาํนักงานอาํเภอเกาะสมุย, 
ตาํรวจภธูร สภ.เกาะสมยุ, ตาํรวจภธูร สภ.บอ่ผดุ, กองทพั
อากาศจากกองบนิ � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี, ทพัเรอืภาคที� � 
จงัหวดัสงขลา และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซอ้มแผนเผชิญ
เหตภุยัพิบติัทางทะเล โดยจาํลองสถานการณเ์หตกุารณ์
เหมือนจรงิ เพื�อสรา้งความมั�นใจนกัทอ่งเที�ยว
        จากที�กลา่วมาขา้งตน้ จะเหน็วา่ปี ���� เป็นปีที�ราชา
เฟอรร์ี�เจอกบับททดสอบใหญ่หลายเรื�องพรอ้มกนั แตด่ว้ย
วิสยัทศันที์�ไมเ่คยยอมจาํนนตอ่อปุสรรคและความยากของ
โจทยธ์ุรกิจ และไม่หยุดนิ�งพัฒนาเพื�อหาทางออกใหม่ๆ 
จากตน้ทนุเดิมที�มีอยู ่ก็จะพบวา่มี “โอกาสใหม”่ มากมาย
ที�รออยูข่า้งหนา้ ดว้ยเหตผุลทั�งหมดนี� จงึทาํใหท้า่เรอืราชา
เฟอรร์ี�ยงัคงยืนหยดัเดนิหนา้ใหบ้รกิารตอ่ไดอ้ยา่งมั�นคง

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
10



ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

        เปิดทดลองใชง้านท่าเทียบเรอืท่า� และ ท่า� ซึ�งเป็นท่าเทียบเรอืใหม่ของดอนสกัในช่วงไตรมาสแรกปี ���� ทาํให้
ประสทิธิภาพการใหบ้รกิารเดินเรอืมีมากขึ �น เนื�องจากสามารถใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ทั�งขาเขา้และขาออกไดพ้รอ้มกนัทั�ง � ทา่ 
โดยไมต่อ้งเสียเวลารอ สง่ผลใหก้ารใชบ้รกิารมีความสะดวกและคลอ่งตวัขึ �น อีกทั�งยงัเป็นการเตรยีมพรอ้มรองรบัในอนาคต 
ที�คาดวา่เมื�อสถานการณก์ลบัสูป่กติ จะมีนกัทอ่งเที�ยวทั�งชาวไทยและตา่งชาติเดินทางกลบัเขา้มาทอ่งเที�ยวเกาะ สมยุและ
เกาะพะงนัมากขึ �น สรา้งโอกาสธรุกิจในเสน้ทางยอดนิยม

เปิดใช้งานทา่เทยีบเรือ ทา่� และ ทา่� สร้างโอกาสธุรกจิเส้นทางยอดนิยม

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
11



เดนิหน้าสร้างทา่เทยีบเรือ เกาะพะลวย  ตอกยํ�าการเป็น sland at a

        ราชาเฟอรร์ี� เดินหนา้ขยายท่าเทียบเรือแห่งใหม่ 
สู ่“เกาะพะลวย” จากปัจจบุนัที�เปิดใหบ้รกิารอยู ่� แหง่ 
ไดแ้ก่ ทา่เทียบเรอืดอนสกัสากลทา่เทียบเรอืสมยุสากล 
(ลิปะนอ้ย) และท่าเทียบเรือเกาะพะงัน (ทอ้งศาลา) 
ตอกยํ�านโยบายการเป็น Island Gateway รกัษาความ
เป็นผูน้าํตลาดในการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากราย
ใหญ่ในภาคใต ้พรอ้มอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูโ้ดย
สารทกุคนในการเดินทางคมนาคมขนสง่ และทอ่งเที�ยว
จากเมืองสูห่มูเ่กาะทะเลใต ้โดยบรษัิทรบัเหมาอยูร่ะหวา่ง
การเขา้พื �นที�เพื�อเริ�มดาํเนินการก่อสรา้งท่าเทียบเรือ 
ทาํใหร้าชาเฟอรร์ี�เป็นผูใ้หบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากราย
แรกที�ใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�จากฝั�งดอนสกัไปยงัเกาะพะลวย

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) หรอื RP รว่มกบั 
บรษัิท เกาะเตา่ วินด ์ ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ (MOU) 
การใชบ้รกิารทา่เทียบเรอืเกาะเตา่ รว่มกบั บรษัิท เกาะเตา่ วินด ์
เพื�อสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวระหวา่งเกาะ พะงนัและเกาะเตา่มากขึ �น 
เป็นการขยายเสน้ทางการใหบ้รกิารใหค้รอบคลมุมากขึ �น

ราชาเฟอรรี์� จบัมอื เกาะเตา่ วนิด ์ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื  การใช้บริการทา่เทยีบเรือเกาะเตา่ 
ขยายเส้นทางการใหบ้ริการใหค้รอบคลุม

ราชาเฟอรรี์� ร่วมกับ บริษัท เอทพี�ี� จาํกัด (มหาชน) 
กลับมาเปิดใหบ้ริการเดนิรถ  S เส้นทาง
กรุงเทพฯ  เกาะสมุย  เกาะพะงนั อกีครั�ง

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ไดก้ลบัมาเปิดใหบ้รกิารเดินรถ VIP BUS เสน้ทางกรุงเทพฯ – เกาะสมยุ – 
เกาะพะงนั อีกครั�ง โดยยงัเป็นความรว่มมือกบัพนัธมิตรรายเดิม หลงัจากหยดุเดินรถชั�วคราวในช่วงปลายปี ���� เนื�อง
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 มีแนวโนม้ดีขึ �น ไดร้บัการตอบรบัจากนกัทอ่งเที�ยวชาวไทย และคนในพื�นที� 
ที�ยงัมีความจาํเป็นในการเดนิทางจากเกาะเขา้กรุงเทพฯ จาํนวนไมน่อ้ย 
        นอกจากนี� ยงัเปิดใหบ้รกิารเดินรถสาธารณะในเสน้ทางตา่งๆ รวมทั�งบรกิารรถตูเ้ชา่เหมาจากสนามบนิสรุาษฎรธ์านี
/นครศรธีรรมราช ถงึทา่เรอืดอนสกั หรอืสง่ถงึโรงแรมที�พกับนเกาะสมยุ และเกาะพะงนั เป็นอีกทางเลือกเดินทาง อาํนวย
ความสะดวกใหก้บัลกูคา้ที�ตอ้งการเดนิทาง

        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ไมห่ยดุนิ�ง พฒันาตอ่ยอดธรุกิจเดินรถที�มีอยูเ่ดิมไปสูก่ารบรกิารขนสง่อยา่ง
ครบวงจร ดว้ยการใหบ้รกิารรบั-สง่ พสัดขุา้มเกาะ ในนาม RPT Logistic ทั�งกลุม่ลกูคา้ B2B, B2C และ C2C โดยมีพนัธ
มิตรทางธรุกิจระดบัชั�นนาํ ภายใตก้ารบรหิารจดัการโดย บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั ปัจจบุนัมีกองรถโลจิสติกส์
กวา่ �� คนั พรอ้มใหบ้รกิารรบัสง่พสัดคุรอบคลมุเสน้ทางสรุาษฎรธ์านี – ดอนสกั – เกาะสมยุ – เกาะพะงนั

ตอ่ยอดธุรกจิเดนิรถไปสู่การบริการขนส่งอย่างครบวงจร เพิ�มโอกาสทางธุรกจิ

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) รว่มกบั กลุม่รวมพลคนหมยุ ดว้ยการสนบัสนนุขา้วกลอ่งและนํ�าดื�ม จาํนวน 
��� ชดุ เพื�อนาํไปแจกจา่ยพี�นอ้งชาวสมยุที�ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของ Covid-19 และไดร้บัความเดือด
รอ้นต่อเนื�องจากเหตกุารณน์ํ�าท่วมบนเกาะสมยุในช่วงปลายปี ���� โดยมีตวัแทนจากกลุม่รวมพลคนหมยุเป็นตวัแทนรบั
มอบ ณ ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี�เกาะสมยุ

ราชาเฟอรรี์� ร่วมกับ กลุ่มรวมพลคนหมุย สนับสนุนข้าวกล่อง ��� ชุด 
ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนพี�น้องคนสมุยที�ไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 และนํ�าทว่ม

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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        บรษัิทไดเ้พิ�มมาตรการดา้นสขุภาพอนามยัและคดักรองผูโ้ดยสารภายในพื�นที�ใหบ้รกิาร  การทาํความสะอาดและการ
ดแูลสขุภาพพนกังาน/ผูร้บัเหมาดว้ยมาตรการตา่งๆ ดงันี �

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
16

ใส่ใจกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

ใส่ใจกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

ขอความร่วมมอืผู้โดยสารตอ้งสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที�ใช้บริการ

เว้นระยะหา่งทางสังคม (Social Distancing) : จดัทาํเส้นแบง่ระยะหา่งการยนื � เมตร บริเวณหอ้งออกบตัรโดยสาร



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
17

เพิ�มความถี�การเช็ด ทาํความสะอาดด้วยนํ�ายาฆ่าเชื�อโรคจุดที�มีการสัมผัสบ่อย ทั�งในอาคารพักคอย ห้อง
จาํหน่ายตั�ว สาํนักงาน เก้าอี�นั�ง บนเรือเฟอรรี์� และรถโดยสาร

ใหพ้นักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาปฏบิตัหิน้าที�

เพิ�มการประชาสัมพนัธ ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏบิตัตินเพื�อหลีกเลี�ยงการแพร่ระบาดของเชื�อโรคแก่
ผู้โดยสารผ่านสื�อประชาสัมพันธ ์เช่น ป้ายประชาสัมพันธ ์จอแสดงข้อมูลภายในบริเวณท่าเรือและบนเรือ 
เสียงประชาสัมพนัธภ์ายในทา่เรือ และสื�อโซเชยีลมเีดยีตา่งๆ ของบริษัทฯ



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
18

ติดตามสถานการณแ์ละมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื�อพร้อมปรับมาตรการดาํเนินการต่างๆ ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม มปีระสิทธิภาพและปฏบิตัติามอย่างเคร่งครัด

       หนึ�งในนโยบายของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ที�มุง่เนน้มาตลอดคือ การใหค้วามสาํคญักบั มาตรฐาน
ความปลอดภยับนเรอื โดยมีการปรบัเปลี�ยนอปุกรณ ์ความปลอดภยัประจาํเรอืใหม่หมด และมีการติดตั�งอปุกรณช์ชีูพให้
เพียงพอตอ่จาํนวนผูโ้ดยสารบนเรอื เพื�อใหมี้สภาพพรอ้มใชง้านในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินไดท้นัทว่งที

ใส่ใจกับมาตรการความปลอดภยั



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
19

       เปิดจดุใหบ้รกิารจาํหนา่ยตั�วเพิ�มขึ �น เพื�ออาํนวยความสะดวกและลดการจราจรแออดับรเิวณหนา้ทา่เรอืดอนสกัสากล 
โดยผูที้�มาใชบ้รกิารสามารถติดตอ่ซื �อตั�วและเช็คอินไดที้�จดุจาํหน่ายตั�วโทลลเ์วยท์ั�ง � ชอ่ง แบง่เป็นชอ่งสาํหรบัคิวจองและ
คิวปกติ ทาํใหช้ว่ยลดปรมิาณรถของผูที้�มาใชบ้รกิารเขา้ไปกระจกุตวัที�หนา้ทา่ชว่งเทศกาล และมีจดุจาํหนา่ยตั�วโดยสารคน 
และบรกิารทรานเฟอรเ์สน้ทางตา่งๆ ดา้นหนา้ทา่เรอื ทาํใหก้ารออกตั�วและจดัคิวรถลงเรอืรวดเรว็ขึ �น โดยเฉพาะชว่งเทศกาล
หรอืวนัหยดุที�มีรถเขา้มาใชบ้รกิารจาํนวนมาก 

       ทั�งนี � เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบนั จึงไดมี้การปรบัตารางเดินเรือในเสน้ทางสมยุ-พะงนั-สมยุ ลงเหลือ 
� เที�ยว/วนั และปรบัการเดนิเรอืเสน้ทางดอนสกั-พะงนั เป็น � เที�ยว/วนั เพื�อรองรบัการเดนิทางเขา้ออกระหวา่งเกาะกบัฝั� ง
ใหมี้ความคลอ่งตวัขึ �น และสอดคลอ้งกบัปรมิาณความตอ้งการใชข้องผูใ้ชบ้รกิาร

       พฒันาระบบเติมเงิน Top Up  รองรบัการจองตั�วออน
ไลนล์ว่งหนา้ เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัตวัแทนจาํหนา่ย 
(Agency) และสมาชิกแบบ Top Up บรษัิทฯ จงึไดเ้พิ�มชอ่ง
ทางการเติมเงิน Top Up ใหง้า่ยขึ �นภายใน � ขั�นตอน และ
สะดวกขึ �น เพราะตวัแทนจาํหน่ายและสมาชิกสามารถทาํ
รายการเตมิเงินไดเ้องผา่นชอ่งทางออนไลน ์
       นอกจากนี�ยงัเพิ�มช่องทางการชาํระเงินออนไลนผ์่าน 
Rabbit line pay และระบบ Prompt pay ของธนาคารตา่งๆ 
ทาํใหต้วัแทนจาํหนา่ยและสมาชิกสามารถเติมเงินเขา้ เช็ค
ยอดบญัชี Top Up ของตวัเอง รวมทั�งทาํรายการจองตั�วรถ 
ตั�วเรือไดด้ว้ยตวัเอง เพื�อจูงใจใหลู้กคา้ใชบ้ริการจองตั�ว
รถยนตแ์ละตั�วเรอืผา่นระบบออนไลนม์ากขึ �น

ใส่ใจกับมาตรการความปลอดภยั

กลยุทธท์างการตลาด และงานดา้น   Digital a ting 

รุกตลาดออนไลนม์ากขึ�น
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       ครบในที�เดียว  สะดวกขึ �น ไม่ตอ้งต่อคิว และไม่มีค่าธรรมเนียม
การชาํระเงิน  ตามรูปแบบการใชชี้วิตวิถีใหม่ (New Normal)

       ใหก้ารซื �อตั�วรถยนต ์ตั�วเรือไปเกาะสมยุ เกาะพะงนั ง่ายไปอีก 
กับช่องทางบริการใหม่ของท่าเรือราชาเฟอรร์ี� กับ  Line My Shop  
ที�สามารถจองบริการต่างๆ ผ่านโทรศพัทมื์อถือ ดงันี �

รถยนตล์งเรอื 
แพคเกจทวัร ์
โรงแรมที�พกั 
บรกิารรบั-สง่จากสนามบนิ (สรุาษฎรธ์านี/นครศรธีรรมราช)
ถงึโรงแรม (สมยุ/พะงนั)

       ปรบัปรุงระบบการจองใหส้ะดวกทนัสมยัสนบัสนนุทางดา้นการตลาดออนไลน ์และเพื�อใหร้ะบบมีความปลอดภยัจาก
ชอ่งโหวห่รอืจดุออ่นจากภาษาที�พฒันาในเวอรช์ั�นเก่า

ตดิตั�งเครื�อง DC  (เครื�องรูดบตัรอเิล็คทรอนิคส)์

     เพิ�มความสะดวกสบายในการชาํระค่าบรกิารดว้ยบตัรเครดิต
เดบิต R Code

เพิ�มช่องทางการจองตั�วรถยนตผ่์านทาง in  S o

ปรับปรุงระบบ  sit  . a a o t.co  ใหม่
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       บรษัิทฯ ไดน้าํระบบ Could Call Center  มาใชเ้พื�อปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารลกูคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ �น เช่น 
การสอบถามขอ้มลู การรอ้งเรยีน หรอืการสั�งซื �อ/จองตั�วเรอื ใหร้วดเรว็ขึ �น รวมทั�งมีระบบบนัทกึการสนทนาเพื�อใชใ้นการปรบั
ปรุงการบรกิาร มีระบบรายงานประสทิธิภาพการรบัและสนทนาทางโทรศพัท ์ 
       ขณะเดียวกนัก็นาํระบบ  en desk  ซึ�งเป็นระบบการเชื�อมตอ่การติดตอ่จากลกูคา้ในทกุชอ่งทาง เชน่ โทรศพัท ์, E-mail , 
Line และ Face book ใหบ้นัทกึเป็นขอ้มลูลกูคา้เก็บไวใ้นระบบ CRM เพื�อช่วยใหก้ารติดตามการใหบ้รกิารรวดเรว็และมี
ประสทิธิภาพมากขึ �น

       บรษัิทไดมี้การจดักิจกรรมและแพคเกจโปรโมชั�นอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสง่เสรมิการขายตลอดทั�งปี รวมถงึตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้และผูโ้ดยสารในทกุกลุม่ใหไ้ดร้บัความคุม้คา่ โดยมีโปรโมชั�นตา่งๆ ดงันี �

ปรับปรุงระบบ Call c nt  ใหท้นัสมัยและมปีระสิทธิภาพมากขึ�น

ซื�อตั�วรถยนตไ์ปกลับ ฟรีตั�วโดยสารคนขาไป  

โปรโมชั�นการส่งเสริมการขาย

       โปรโมชั�น ซื �อตั�วรถยนตไ์ปกลบั ฟรตีั�วโดยสารคนขาไป ไดร้บั
การตอบรบัที�ดีมาก โดยเฉพาะเสน้ทางดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั และ
เสน้ทาง สมยุ-ดอนสกั-สมยุ ที�มีผูส้นใจสอบถามเขา้มามาก จงึมี
การพิจารณาตอ่โปรโมชั�นดงักลา่วออกไปจนถงึวนัที� �� เมษายน 
���� เพื�อกระตุน้การเดินทางในชว่งเทศกาลสงกรานต ์และยงัชว่ย
ลดภาระคา่ใชจ้่ายใหก้บักลุม่ลกูคา้ที�เดินทางในเสน้ทางดงักลา่ว
เป็นประจาํ 
       หลงัจากสิ �นสุดระยะเวลาโปรโมชั�น ยังมีเสียงเรียกรอ้งให้
ขยายเวลาโปรโมชั�นเขา้มามาก เนื�องจากประหยดัไปไดก้วา่ ��%
ทางบริษัทฯ จึงไดข้ยายระยะเวลาโปรโมชั�นดงักล่าวใหอี้กรอบ 
ออกไปถงึวนัที� �� กรกฎาคม ���� และขยายสทิธิใหล้กูคา้กลุม่
รถบรรทกุ � ลอ้ และ �� ลอ้ดว้ย 

       ทั�งนี � เมื�อพิจารณายอดผูม้าใชบ้รกิารโปรโมชั�น “ซื �อตั�วรถยนตไ์ปกลบั ฟรตีั�วโดยสารคนขาไป” เสน้ดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั 
ตลอดโปรโมชั�นปี ���� พบวา่ มีลกูคา้ที�มาขอรบั Voucher ตั�วโดยสารคนขาไป เสน้ดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั รวม��,��� ใบ 
แบง่เป็นรถยนต ์� ลอ้ ที�มาใชบ้รกิาร ��,��� คนั และรถ บรรทกุ � ลอ้ จาํนวน �,��� คนั
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       โปรโมชั�นตวันี � ออกมาเมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เพื�อ
ตอบโจทยก์ลุม่ลกูคา้ที�มีกาํหนดเวลาเดนิทางลว่งหนา้ที�ชดัเจน 
จงึตอ้งการความสะดวกและความรวดเรว็ในการลงเรอื โดยเฉพาะ
กลุม่รถบรรทกุขนสง่สนิคา้และโลจิสตกิสที์�ตอ้งการทาํเวลา 
       ทั�งนี � มีลกูคา้ที�มาใชบ้รกิารโปรโมชั�นเสน้ทางดอนสกั-สมยุ 
รวม �,��� คนั แบง่เป็นรถยนต ์� ลอ้ �,��� คนั และรถบรรทกุ 
� ลอ้ �� คนั ส่วนเสน้ทางสมยุ-ดอนสกั มีผูม้าใชบ้ริการรวม 
�� คนั โดยสว่นใหญ่เป็นประเภทรถยนต ์� ลอ้

โปรโมชั�นซื�อตั�วรถยนต ์� ล้อ และ � ล้อ แบบไปกลับ 
ลงเรือทนัที

       เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวในวันธรรมดา โดยให้
ส่วนลดค่าระวางรถลงเเรือเฟอรร์ี� สาํหรบักลุ่มลกูคา้ที�
ขับรถยนตม์าท่องเที�ยวในเสน้ทางดอนสกั-เกาะสมุย 
และดอนสกั-เกาะพะงนั สงูถงึ ��� บาท และยงัสามารถ
ใชร้ว่มกบัโปรโมชั�น ซื �อตั�วรถยนตไ์ปกลบั ฟรตีั�วโดยสาร
คนขาไปไดอี้กดว้ย

ร่วมกับการทอ่งเที�ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ในแคมเปญพเิศษ “เที�ยวเกาะใหห้รอย”

“ลดทนัท ี�� บาท เมื�อซื�อตั�วรถ+เรือ เส้นทางตวัเมอืง
สุราษฎรธ์านี (ตลาดศรีราชา�) – เกาะสมุย”

       ราชาเฟอรร์ี�ไดส้ง่โปรโมชั�นออกมากระตุน้ตลาดอยา่งตอ่เนื�อง 
เพื�อใหค้รอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย และมีหลายโปรโมชั�นที�ไดร้บั
ความสนใจจากลกูคา้ เชน่เดียวกบัโปรโมชั�นสว่นลดตั�วรถและตั�ว
เรอื เสน้ทางจากตวัเมืองสรุาษฎรธ์านี (ตลาดศรรีาชา�) – เกาะสมยุ 
โปรโมชั�นตวันี � ไดพิ้จารณาขยายเวลาออกไปถงึ �� เมษายน ���� 
จากเดิมหมดอายใุนวนัที� �� ธนัวาคม ����  โดยลกูคา้เมื�อมาซื �อ
ตั�วรถ+เรอื เสน้ทางตวัเมืองสรุาษฎรธ์านี (ตลาดศรรีาชา�) – เกาะ
สมยุ ที�จดุจาํหนา่ยตลาดศรรีาชา� จะไดร้บัสว่นลดทนัที �� บาท 
ทาํใหร้าคาตั�วรถ+เรอื เสน้ทางดงักลา่ว ลดเหลือ ��� บาท จาก
ปกต ิ��� บาท
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       ยงัมีอีกหลายโปรโมชั�นดีๆ ที�ราชาเฟอรร์ี�สง่ความสขุ จดัโปรโมชั�นคุม้ๆ ใหก้บัลกูคา้ทกุกลุม่ เพื�อคืนกาํไรใหผู้โ้ดยสาร
ทกุท่านตลอดทั�งปี ���� ที�ผ่านมา

       เพราะเดก็และเยาวชนคืออนาคตของชาต ิและบนเกาะสมยุ 
เกาะพะงนั ก็มีนอ้งๆ นกัเรยีน/นกัศกึษา จาํนวนไมน่อ้ยที�ตอ้งเดิน
ทางไปกลบัระหว่างฝั� งเมืองกบัเกาะ เพื�อไปเรียนหนงัสือ ดงันั�น
เพื�อลดภาระผูป้กครองและคา่ใชจ้า่ยของนอ้งนกัเรยีนบนเกาะสมยุ 
เกาะพะงนั  ราชาเฟอรร์ี�จงึใหส้ว่นลดพิเศษครึ�งราคาแก่เดก็นกัเรยีน
/นกัศกึษา 
       พิเศษไปอีก  เมื�อซื �อแพคเกจตั�วรถ+เรือ เสน้ทางตัวเมือง
สรุาษฎรธ์านี (ตลาดศรรีาชา�)-เกาะสมยุ/เกาะพะงนั หรอืเกาะสมยุ
/พะงนั-ตวัเมืองสรุาษฎรธ์านี(ตลาดศรีราชา�) เพียงแค่โชวบ์ตัร
นกัเรียน/นกัศึกษาก็รบัสิทธิ�ส่วนลดพิเศษไปเลย ไม่ตอ้งแต่งชุด
นกัเรยีน/นกัศกึษา

เจาะกลุ่มเดก็นักเรียน



คณะกรรมการบริษัท

1   น ท  นท
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  น ส  ่ ่ว
รองประธานกรรมการ

  น ี น
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  น นน  ท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

   นว  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

  น น  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

  น  ส
กรรมการผู้จัดการ

  น ท  ี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  น ว  น
กรรมการ

1   น น  ส
กรรมการ
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คณะกรรมการบริหาร

น  ส
กรรมการผู้จัดการ

น น  ส
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ

น  ส
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน

น  ่ ว
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

น ท  ว น
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานอํานวยการ

น ส ว  ว น
ผู้อํานวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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       บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานกรุงเทพ ตั �งอยู่ เลขที� ��� อาคารชโยภาส ซอยสุทธพิงศ ์� 
ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร มกีจิการที�
เกี�ยวขอ้งอกี � บรษิทัยอ่ย ไดแ้ก ่บรษิทั อารพ์ทีรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั (RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.) 
และ บรษิทั จดัหางาน อาร์พ ีจ๊อบ จํากดั (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD) โดยบรษิทัถอืหุน้ ���% ทั �งหมด 
มโีครงสรา้งดงัต่อไปนี�

       โดยมสีาํนกังานใหญ่ ตั �งอยู ่เลขที� ��/� หมูท่ี� � ถนนมติรภาพ ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
เพื�อใชเ้ป็นสํานักงานบรษิทั และสํานักงานขายตั �วเรอืเฟอรร์ี�นอกจากนี� บรษิทัยงัมสีํานักงานสาขาอกีจํานวน � สาขา 
ซึ�งมทีี�ตั �งดงันี�
       �. เลขที� ���/� หมู ่�� ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานขายตั �วเรอืเฟอรร์ี� 
และรา้นอาหารที�ทา่เรอืดอนสกัสากล
       �. เลขที� ��/��� หมูท่ี� � ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานขายตั �วเรอื
เฟอรร์ี�บนเกาะพะงนั
       �. เลขที� � หมูท่ี� � ตาํบลลปิะน้อย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานขายตั �วเรอืเฟอรร์ี�และ
รา้นอาหาร บนเกาะสมยุ
       �. เลขที� ��� อาคารชโยภาส ซอยสุทธพิงศ ์� ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานในเขตกรงุเทพมหานคร 
       �. เลขที� ��� แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร ซึ�งตั �งอยูบ่นชั �น � ของโรงแรมเวโรนิกา้ เพื�อใชเ้ป็นสาํนกั
งานสาํหรบัการตดิต่อและรบัรองลกูคา้ และเป็นศนูย ์Call Center สาํหรบัการจองบตัรโดยสารเรอืเฟอรร์ี�

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
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ชื�อบรษิทั :          บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั(RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
เลขทะเบยีนบรษิทั :          �������������
ประเภทธุรกจิ :          ใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสารไมป่ระจาํทาง อาํนวยความสะดวกลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารของ 
                                           บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ :          ��/� หมู ่� ถนนมติรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี�����
ที�ตั �งสาขาที� � :          �หมูท่ี� � ตาํบลลปิะน้อย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั �งสาขาที� � :          ��� ซอยสทุธพิงศ ์� แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ �����

ชื�อบรษิทั :          บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.)
                                            (หมายเหตุ: บรษิทั อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนเปลี�ยนชื�อเป็น บรษิทั จดัหางาน 
                                            อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั เมื�อวนัที� �� มนีาคม ����)
เลขทะเบยีนบรษิทั :          �������������
ประเภทธุรกจิ :          จดัหางาน
            สนบัสนุนการจดัหาบุคลากรใหก้บับรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั(มหาชน)
ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ :          ��/� หมู ่� ถนนมติรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����

ความสมัพนัธก์บักลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่
       -ไมม่-ี



        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ริ�มเขา้ทาํการซื �อขายในตลาดหลกัทรพัย ์เมื�อวนัที�  �� พฤศจิกายน ���� 
ปัจจบุนั บริษัทมีเรือเฟอรร์ี�ใหบ้ริการจาํนวน �� ลาํ บริษัทประกอบกิจการเดินเรือเฟอรร์ี�เพื�อใชโ้ดยสารและขนส่งทางเรือ
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จาํนวน � เสน้ทาง ไดแ้ก่  
             �.ระหวา่งอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุ
             �.ระหวา่งอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั
             �.ระหวา่งเกาะสมยุและเกาะพะงนั 
        ดว้ยเรอืเฟอรร์ี�ที�มีในปัจจบุนัจาํนวน �� ลาํ พรอ้มใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร RP Transportation เพื�ออาํนวยความสะดวก
ในการเดินทางเขา้และออก เมื�อมาใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท ซึ�งเริ�มดาํเนินการเมื�อวนัที� � มีนาคม ���� รวมทั�งประกอบ
ธรุกิจจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้ในรา้นสะดวกซื �อ และมีรายไดอื้�นๆ จากการใหเ้ชา่ปา้ยโฆษณาทั�งทา่เรอืและในเรอื ใหบ้รกิาร
จองตั�วเรือโดยสารผ่านสายการบินที�เป็นพนัธมิตร บริการขนสมัภาระ ค่าลงโฆษณาในแผ่นพบัแนะนาํสถานที�ท่องเที�ยว 
รายไดค้า่ขายเศษซากและอื�นๆ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

�.ธุรกจิการเดนิเรือเฟอรรี์�โดยสารและขนส่ง
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        บรษัิทดาํเนินธรุกิจเดนิเรอืเฟอรร์ี�ขา้มเกาะในพื�นที�จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี ประกอบดว้ย � เสน้ทางหลกั ไดแ้ก่ ทา่เรอืดอนสกั
– ท่าเรือเกาะสมยุ (ลิปะนอ้ย) , ท่าเรือดอนสกั – ท่าเรือเกาะ
พะงัน (ทอ้งศาลา) และระหว่างท่าเรือเกาะสมยุ (ลิปะนอ้ย) 
ไปทา่เรอืเกาะพะงนั (ทอ้งศาลา) โดยเสน้ทางระหวา่งเกาะสมยุ 
และเกาะพะงนั เริ�มใหบ้รกิารเมื�อเดือนธนัวาคม ���� ปัจจบุนั
บรษัิทมีกองเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ เพื�อใหบ้รกิารการเดินเรอื
แบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา (Scheduled Ferry Service)

และแบบเช่าเหมาลาํ (Chartered Ferry Service) กองเรือเฟอรร์ี�ของบริษัทสามารถบรรทกุผูโ้ดยสารพรอ้มยานพาหนะ
ประเภทตา่งๆ และสินคา้ทั�วไปไดใ้นเวลาเดียวกนัได ้ซึ�งการใหบ้รกิารเดินเรอืแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา โดยใหบ้รกิาร



        เสน้ทางเดินเรอืระหวา่งอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เป็นเสน้ทางใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้ม
ฟากระหวา่งทา่เรอืดอนสกัสากลตั�งอยูที่�ตาํบลดอนสกัอาํเภอดอนสกั และทา่เทียบเรอือเนกประสงคข์องเทศบาลตาํบลเกาะ
พะงนั ตั�งอยูที่�ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั ปัจจบุนับรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�เพียงรายเดียว ที�ใหบ้รกิารบรรทกุ
ผูโ้ดยสาร รวมไปถึงยานพาหนะไปยงัอาํเภอเกาะพะงนั เสน้ทางดงักลา่วมีระยะทางประมาณ ��กิโลเมตร และใชเ้วลาเดิน
ทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาที ใหบ้รกิารเดินเรอืทกุวนั ทั�งขาเขา้และขาออก วนัละ ��  เที�ยวเรอื โดยเริ�มใหบ้รกิารเดินเรอื
เฟอรร์ี�เที�ยวแรกจากอาํเภอดอนสกั ตั�งแตเ่วลา ��.�� น. จนถึงเที�ยวสดุทา้ยเวลา ��.�� น. และเริ�มเดินเรอืเฟอรร์ี�เที�ยวแรก
จากอาํเภอเกาะพะงนั ตั�งแตเ่วลา ��.�� น. จนถงึเที�ยวสดุทา้ยเวลา ��.�� น. ทั�งนี � บรษัิทสามารถจดัเที�ยวเรอืเฟอรร์ี�เสรมิใน
กรณีที�มีลกูคา้มาใชบ้รกิารมากกวา่ปกต ิเชน่ ชว่งวนัหยดุยาว หรอืชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ดว้ยเชน่กนั

ตั�งแตเ่วลา ��.�� น. ถงึ ��.�� น. โดยมีเที�ยวเรอืใหบ้รกิารจาํนวน �� เที�ยวตอ่วนั (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) ในขณะที�การ
ใหบ้รกิารเดนิเรอืแบบเชา่เหมาลาํ เป็นการจดัเที�ยวเรอืพิเศษสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารที�มีความประสงคจ์ะเดนิทางเป็นหมูค่ณะหรอื
การขนสง่สนิคา้ที�มีลกัษณะพิเศษ อาทิ แก๊ส นํ�ามนั และวตัถอุนัตราย
        เสน้ทางเดินเรอืระหวา่งทา่เรอืดอนสกัและเกาะสมยุจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เป็นเสน้ทางใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหวา่ง
ทา่เรอืดอนสกัสากลตั�งอยูที่� ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั และทา่เรอืสมยุสากล ตั�งอยูที่� ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ ทั�งนี � 
เสน้ทางดงักลา่วมีระยะทางประมาณ �� กิโลเมตร และใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาที ซึ�งบรษัิทจดัใหมี้บรกิาร
เดินเรอืทกุวนั และใหบ้รกิารเดินเรอืเฟอรร์ี�ทกุๆ � ชั�วโมงตอ่เที�ยว บรกิารทั�งขาเขา้และขาออกวนัละ �� เที�ยวเรอื โดยเริ�มให้
บรกิารเดินเรอืเฟอรร์ี�เที�ยวแรกจากอาํเภอดอนสกั ตั�งแตเ่วลา ��.�� น. จนถงึเที�ยวสดุทา้ยเวลา ��.�� น. และเริ�มเดนิเรอืเฟอรร์ี�
เที�ยวแรกจากอาํเภอเกาะสมยุตั�งแตเ่วลา ��.�� น. จนถงึเที�ยวสดุทา้ยเวลา ��.�� น. นอกจากนั�น บรษัิทยงัสามารถจดัเที�ยว
เรือเฟอรร์ี�เสริมในกรณีที�มีลกูคา้มาใชบ้ริการมากกว่าปกติหรือในช่วงชั�วโมงเรง่ด่วน เช่น ช่วงวนัหยดุยาว หรือช่วงฤดกูาล
ทอ่งเที�ยว ไดอี้กดว้ย

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)Trip

05.:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

06:30

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)

05.:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

06:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

*** �.��-�.��  และ ��.��-��.��  เป็นรอบเวลาเรง่ด่วน ***

ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-สมุย
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ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)Trip

05:00

08:00

11:00

14:00

18:00

1

2

3

4

5

พะงัน(Koh Phangan)
ถึง(Arrive)

07:30

10:30

13:30

16:30

20:30

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

05:00

08:00

11:00

14:00

17:30

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

07:30

10:30

13:30

16:30

20:00

       ทั�งนี � ลกูคา้ที�ตอ้งการเดนิทาง ดอนสกั - เกาะพะงนั หรอื เกาะพะงนั - ดอนสกั สามารถเลือกเดินทางโดยผา่นทางทา่เรอื
ลปิะนอ้ย(สมยุ)ได ้(via) โดยคา่โดยสารยงัคดิราคาเดมิ โดยมีตารางเดนิเรอื ดงันี �

ดอนสัก-เกาะพะงัน 
เปล่ียนเรือไปเกาะพะงันท่ีท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)

       เสน้ทางเดินเรอืระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เป็นเสน้ทางใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้ม
ฟากระหวา่งทา่เรอืสมยุสากล ตั�งอยูที่�ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ และทา่เทียบเรอือเนกประสงคข์องเทศบาลตาํบลเกาะ
พะงนัตั�งอยูที่� ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาที บรษัิทใหบ้รกิารเดนิเรอืทกุวนั
ทั�งขาเขา้และขาออกวนัละ �� เที�ยวเรอื โดยใหบ้รกิารเดินเรอืเฟอรร์ี�เที�ยวแรกจากอาํเภอเกาะสมยุตั�งแตเ่วลา ��.�� น. จนถงึ
เที�ยวสดุทา้ยเวลา ��.�� น. และใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�เที�ยวแรกจากอาํเภอเกาะพะงนั ตั�งแตเ่วลา ��.�� น. จนถงึเที�ยวสดุทา้ย
เวลา ��.�� น. นอกจากนั�น บรษัิทยงัสามารถจดัเที�ยวเรอืเฟอรร์ี�เสรมิในกรณีที�มีลกูคา้มาใชบ้รกิารมากกวา่ปกติ เชน่ ชว่งวนั
หยดุยาว หรอืชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ดว้ยเชน่กนั

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)Trip

09:30

14:00

19:00

1

2

3

พะงัน(Koh Phagnan)
ถึง(Arrive)

11:00

15:30

20:30

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

07:00

11:30

17:00

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

08:30

13:00

18:30

ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง เกาะสมุย-เกาะพะงัน

ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-เกาะพะงัน

ตารางบริการเวลาเดินเรือเวียร์(via) ระหว่างดอนสัก-เปลีย่นเรือทีท่่าเรือลิปะน้อย(สมุย) ไปเกาะพะงัน

เกาะพะงัน - ดอนสัก
เปล่ียนเรือไปดอนสักท่ีท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)
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หมายเหตุ  :  * ตนักรอส หมายถงึ นํ�าหนกัทั�งหมดที�สามารถบรรทกุได ้ซึ�งไดร้วมนํ�าหนกัตวัเรอืและนํ�าหนกัผูโ้ดยสารและสิ�งของที�บรรทกุ
                   ** เรอืเฟอรร์ี�แตล่ะลาํของบรษัิทจะมีพนกังานประจาํเรอืตลอดเวลาทั�งขณะเดินเรอืหรอืจอดเทียบทา่เรอื เพื�อที�จะสามารถดแูลและจดัการปัญหาในกรณีที�เกิดอบุตัิเหตกุบัเรอืได้
                      อย่างทนัท่วงที โดยพนกังานทกุตาํแหน่งบนเรอื (ยกเวน้ตาํแหน่งกะลาสีเรอื) จะตอ้งไดร้บัใบประกาศนียบตัรรบัรองความรูค้วามสามารถจากกรมเจา้ทา่

ชื�อเรือ ปีที�
สร้าง

อายุเรือ
(ปี)

ปีที�จด
ทะเบยีน
เรือไทย

นํ�าหนัก*
(ตนักรอส)

ขนาด (เมตร)
(ยาว*กว้าง*ลึก)

พนักงาน
ประจาํ

เรือ
(คน)**

ผู้โดยสาร
(คน)

รถ � ล้อ
(คัน)

เตม็ระวาง

ปริมาณบรรทุก

�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. อาร ์�
�. อาร ์�
�. วงัใน
��. วงัทอง
��. วงัแกว้
��. อาร ์��
��. อาร ์��
��. อาร ์��

2521

2517

2512

2525

2517

2531

2534

2532

2523

2513

2517

2536

2547

2538

44

48

53

40

48

34

31

33

42

52

48

29

18

27

2538

2539

2533

2547

2539

2553

2553

2553

2524

2531

2534

2559

2560

2561

1,141.00 
1,044.92

986.32
928.00

1,009.50 
1,188.00
1,074.00 
1,168.00 

794.63
638.98
990.95

2,005.00
2,870.00 
2,988.00 

67.97*12.80*3.20
71.20*13.30*4.10
64.09*12.60*4.50
60.95*13.90*4.20
71.20*13.30*4.70
71.82*14.70*4.10
65.02*14.00*4.30
65.02*14.00*4.30
56.00*11.00*4.00
45.51*12.15*3.70
71.20*13.30*4.70
71.50*12.60*4.45
88.40*16.40*5.10
76.75*15.00*4.50

9

11

11

11

11

11

11

11

9

9

11

11

11

11

400

350

350

350

400

400

400

400

300

300

400

337

400

400

44

52

36

70

52

53

48

48

38

30

52

41

80

65

รายละเอียดเรือเฟอร์รี�

       นอกจากนั�น กิจการทา่เรอืทั�ง � แหง่ของบรษัิทที�ตั�งอยูอ่าํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบ
กิจการทา่เรอืเดนิทะเลและหนงัสือรบัรองการตรวจสภาพทา่ (เดมิชื�อ“ใบอนญุาตใหใ้ชท้า่เทียบเรอื”) ขนาดเกิน ��� ตนักรอส 
โดยบรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ�บนที�ดนิและทา่เรอืทั�ง � แหง่ จากการที�บรษัิทเป็นเจา้ของทา่เรอืเองและมีจาํนวนทา่เทียบเรอื
หลายทา่ ทาํใหก้ารพฒันาและการปรบัปรุงการใหบ้รกิารเป็นไปโดยสะดวกและมีความคลอ่งตวั เชน่ การจดัพื �นที�จาํหนา่ยตั�ว 
การชั�งระวางรถบรรทกุ การจดัลาํดบัรถยนตที์�จะขึ �นลงเรอืเฟอรร์ี� การจดัการจราจรหนา้ทา่เรอื การจอดลาํเรยีงเรอืทาํไดง้า่ยขึ �น 
การรบัเรอืเขา้จอดเทียบทา่เรอืและปลอ่ยเรอืออกจากทา่เรอื การขึ �นลงของผูโ้ดยสาร รวมถงึการขนถ่ายสนิคา้ทาํใหบ้รษัิทมีขอ้
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั
       บรษัิทไดใ้ชท้า่เทียบเรอือเนกประสงคข์องเทศบาลตาํบลเกาะพะงนัตั�งอยูที่� ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดั
สรุาษฏรธ์านี เพื�อใชจ้อดและรบัสง่ผูโ้ดยสารและขนสง่บนเกาะพะงนั โดยชาํระคา่ภาระทา่เทียบเรอืตามจาํนวนครั�งที�ใชจ้อด
เรอืเฟอรร์ี�เทียบทา่ ปัจจบุนั บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�เพียงรายเดียวที�สามารถใหบ้รกิารบรรทกุผูโ้ดยสารและยานพาหนะ
ไปยงัอาํเภอเกาะพะงนั
       เรอืเฟอรร์ี�ที�ใหบ้รกิารทกุลาํของบรษัิทตอ้งไดร้บัใบอนญุาตการใชเ้รอืในลาํนํ�า และ ทะเลระหวา่งจงัหวดัตราดและจงัหวดั
นราธิวาส และไดข้ึ �นทะเบียนกบักรมเจา้ทา่ กระทรวงคมนาคม ซึ�งเรอืเฟอรร์ี�ทั�งหมดจะไดร้บัการตรวจสภาพการใชง้านเป็น
ประจาํในแตล่ะปีและตรวจแนวนํ�าบรรทกุเป็นประจาํทกุ � ปีเพื�อใชใ้นการตอ่ใบอนญุาตใชเ้รอืโดยพนกังานตรวจเรอืจากกรม
เจา้ทา่ จะทาํการตรวจสอบเรอืตามขอ้บงัคบัการตรวจเรอื เพื�อตอ่ใบอนญุาตใชเ้รอื โดยมีขอ้กาํหนดในสว่นของตวัเรอืตอ้งมี
ความมั�นคงแข็งแรงและมีสภาพการใชง้านไดต้ามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบพบวา่มีขอ้บกพรอ่งหรอืมีสว่นที�ตอ้งดาํเนิน
การแกไ้ข กรมเจา้ทา่จะแจง้ใหบ้รษัิทดาํเนินการโดยทนัที ซึ�งที�ผา่นมา บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยั รวมถงึ
สภาพความพรอ้มในการใชง้านของเรอืเฟอรร์ี�อยา่งสมํ�าเสมอ โดยจดัใหมี้แผนการซอ่มบาํรุงรกัษาตวัเรอื เครื�องยนต ์เครื�องมือ 
และอปุกรณต์ามเกณฑที์�กรมเจา้ทา่ไดก้าํหนดไว ้นอกจากนี� บรษัิทยงัไดก้าํหนดมาตรการเชิงรุกเพื�อปอ้งกนัความเสียหาย
รุนแรง โดยกาํหนดใหเ้รอืเฟอรร์ี�ทกุลาํของบรษัิทตอ้งผา่นการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษาตามมาตรฐานโดยอูเ่รอืที�ไดร้บัอนญุาต
จากกรมเจา้ทา่ ปัจจบุนั บรษัิทมีกองเรอืเฟอรร์ี�ทั�งหมดจาํนวน �� ลาํ ซึ�งสามารถบรรทกุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ ��� ถงึ ��� 
คนตอ่เที�ยวและยานพาหนะประมาณ �� ถงึ �� คนัตอ่เที�ยว โดยมีรายละเอียดของเรอืเฟอรร์ี�แตล่ะลาํดงันี �
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 �.ธุรกจิรถโดยสาร

        เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�
ใหส้ามารถเดินทางจากทา่เรอืดอนสกัไปยงัที�พกัในเกาะสมยุ
และเกาะพะงนัไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการเดินทาง
ออกจากเกาะสมยุและเกาะพะงนัไปยงัจดุหมายปลายทาง
ที�สาํคญั ไดแ้ก่ สนามบนิ สถานีรถไฟ และจดุหมายที�สาํคญั
อื�นๆ บรษัิทจงึไดเ้ปิดใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร RP Van ขึ �น เมื�อ
เดือนมีนาคม ���� ภายใตบ้รษัิท อารพี์.แวน ทรานสปอรต์ 
จาํกดั (ภายหลงัไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท อารพี์ 
ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ����) ซึ�ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทมีรถตูบ้ริการทั�งที�เป็น
ทรพัยส์นิของบรษัิทเอง และใหบ้รกิารโดยพนัธมิตรที�รว่มให้
บรกิารทั�งทา่เรอืดอนสกั ทา่เรอืเกาะสมยุ และทา่เรอืเกาะพะงนั 
โดยจุดบริการของบริษัท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกัด 
นั�นไดแ้ก่ ทา่เรอืดอนสกั, ทา่เรอืเกาะสมยุ, ทา่เรอืเกาะพะงนั 
และ ตลาดศรรีาชา � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี รวมถึงการใหบ้รกิารรถเช่าเหมารบัสง่ระหวา่งที�พกับนเกาะสมยุ และเกาะพะงนั
ดว้ย และ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ โรงแรมเวโรนิกา้ และจดุจาํหนา่ยตั�วบรเิวณถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร

จุดบริการจองและจําหน่ายต๋ัว

สถานที�
เครื�องบนิ เฟอรรี์� ที�พกั แพค็เกจ็รถ

หมายเหตุ

จุดจาํหน่ายตั�ว ถนนข้าวสาร

ตลาดศรีราชา

ท่าเรือดอนสกั

โรงแรมเวโรนิก้า ชั�น�

ทา่เรืออเนกประสงค ์เทศบาลเกาะพะงนั

ทา่เรือเกาะสมุย

http://www.goorca.com

        นอกจากนั�น บรษัิทยงัใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในการเดนิเรอื โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ที�ดแูลรกัษาความปลอดภยั 
ซึ�งมีหนา้ที�จดัเรยีงลาํดบัรถยนตที์�มาใชบ้รกิารจอดรถยนตใ์หต้รงตามจดุที�กาํหนดในระวางเรอื พรอ้มทั�งตรวจการดบัเครื�อง
ยนตแ์ละดงึเบรกมือของรถยนตแ์ตล่ะคนั อดัลิ�มรองลอ้รถเพื�อปอ้งกนัการลื�นไหล และตรวจตราผูโ้ดยสารใหอ้อกจากรถยนต์
ภายหลงัที�ไดจ้อดรถบนเรอืเรยีบรอ้ยแลว้ อีกทั�งบรษัิทยงัจดัใหมี้เสื �อชชีูพครบตามจาํนวนผูโ้ดยสารสงูสดุที�ไดร้ะบไุว ้รวมถึง
แพแข็งชชีูพเพื�อช่วยเหลือคนชราและเด็กในกรณีที�ตอ้งมีการสละเรอืนอกจากนี� บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การอบรมและซกัซอ้มเพื�อ
เตรยีมความพรอ้มในกรณีที�มีเหตฉุกุเฉินประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกหรอืกองทพัเรอืเป็นประจาํทกุปี 
และบรษัิทยงัไดจ้ดัทาํประกนัภยัสาํหรบัเรอืทกุลาํ(เฉพาะกรณีที�เรอืเฟอรร์ี�เกิดความเสียหายทั�งหมด) ซึ�งครอบคลมุมลูคา่ทาง
บญัชีของเรอืเฟอรร์ี�แตล่ะลาํอย่างครบถว้น และยงัไดจ้ดัทาํประกนัภยัอบุติัเหตแุละประกนัชีวิตเพื�อคุม้ครองความปลอดภยั
ของผูโ้ดยสารบนเรือทกุลาํตามจาํนวนผูโ้ดยสารสงูสดุที�เรือแต่ละลาํสามารถบรรจผุูโ้ดยสารได ้ซึ�งตรงตามขอ้กาํหนดทาง
กฏหมาย

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
32

และ ตลาดศรรีาชา � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี รวมถึงการใหบ้รกิารรถเช่าเหมารบัสง่ระหวา่งที�พกับนเกาะสมยุ และเกาะพะงนั



ชื�อเรือ

�.ธุรกจิพื�นที�ใหเ้ช่า

        ปัจจบุนับรษัิทให ้Black Canyon Coffee เชา่พื �นที�เพื�อประกอบ
ธุรกิจ ณ บริเวณจุดพกัคอยระหว่างรอขึ �นเรือและยงัมีตู ้ATM ของ
ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารธนชาต 
ณ บรเิวณอาคารจาํหนา่ยตั�วโดยสาร ทา่เรอืดอนสกั ทา่เรอืเกาะสมยุ
และยงัมีผูป้ระกอบการขอเชา่พื �นที�โฆษณาบรเิวณจดุปา้ยโฆษณาใน
สว่นทา่เรอืและบนเรอื

�.ธุรกจิอื�นๆ
        นอกเหนือจากธรุกิจการเดินเรอืเฟอรร์ี�เพื�อการโดยสารและขนสง่ บรษัิทยงัมีการดาํเนินธรุกิจอื�นที�เกี�ยวขอ้งที�เอื �อประโยชน์
ตอ่ธรุกิจหลกัของบรษัิท ไดแ้ก่ บรกิารขนสมัภาระ RPLugage คา่โฆษณาบนแผน่พบัแสดงแผนที�ทอ่งเที�ยวบนเกาะสมยุและ
เกาะพะงนั (Guide Map) คา่โฆษณาสาํหรบัการติดตั�งปา้ยสินคา้ตามบรเิวณท่าเรอื บรเิวณภายในเรอื หรอืจดุจาํหน่ายตั�ว
โดยสาร เป็นตน้ โดยลกูคา้จะทาํสญัญากบับรษัิทเป็นรายปี นอกจากนี� บรษัิทยงัมีรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พื �นที� ไดแ้ก่ การใหเ้ชา่
แผงบรเิวณทา่เรอืเพื�อขายสนิคา้พื �นเมืองหรอือื�นๆ ทั�วไป

        บรษัิทมีนโยบายในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ของบรษัิทแบบครบ
วงจร จงึไดด้าํเนินธุรกิจรา้นอาหารรา้นกาแฟและรา้นสะดวกซื �อเพื�อ
อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูโ้ดยสารที�มาใชบ้รกิาร หรอืระหวา่งรอคิว
เพื�อใชบ้ริการโดยสารและขนส่ง โดยรา้นอาหารมีขนาดพื�นที�กวา้ง
ขวาง เพียงพอตอ่การรองรบัลกูคา้ โดยมีอาหารจาํหนา่ยทั�งแบบปรุง
เสรจ็ หรอืเป็นแบบอาหารตามสั�ง ทั�งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 
เปิดใหบ้รกิารตั�งแตเ่วลาประมาณ ��.�� น. ถงึ ��.�� น. อีกทั�งยงัมี
รา้นจาํหนา่ยเครื�องดื�ม ตั�งอยู ่ณ ทา่เรอืดอนสกัสากลและทา่เรอืสมยุ
สากล ทั�งนี � เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ที�เขา้มาใชบ้ริการ 
บรษัิทฯ ไดมี้การตดิตั�งตูจ้าํหนา่ยสนิคา้อตัโนมตัิไวค้อยบรกิารสนิคา้
ประเภทขนม อาหารแหง้ บะหมี�กึ�งสาํเรจ็และรูปนํ�าดื�มประเภทตา่งๆ 
เป็นตน้ โดยตั�งอยูบ่รเิวณทา่เรอืดอนสกัสากล ทา่เรอืสมยุสากล และ
สาํนกังานราชาเฟอรร์ี�เกาะพะงนั 

�.ธุรกจิร้านอาหารร้านกาแฟและร้านสะดวกซื�อ

 �.ธุรกจิจดัหางาน 
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        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั�งบรษัิทจดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั ซึ�งเป็นบรษัิทยอ่ย ดว้ยความตั�งใจ
ที�จะเป็นสว่นหนึ�งในการพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชนใกลเ้คียง ตลอดจนสรา้งสมัพนัธที์�ดีกบัพนัธมิตรของบรษัิท
ซึ�งเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและทอ่งเที�ยวในพื �นที� ซึ�งปัจจบุนัประสบกบัภาวะการขาดแคลนแรงงาน โดยจะใหบ้รษัิท 
อารพี์ จ๊อบ จาํกดั เป็นสื�อกลางระหวา่งผูจ้า้งงานและแรงงาน ไดพ้บกนั ผา่นทางwww.rpjobonline.com โดยเปิดใหผู้ที้�สนใจ
สมคัรงานออนไลนไ์ดโ้ดยไมคิ่ดคา่ใชจ้า่ย ซึ�งจะเป็นการสง่เสรมิใหค้นในพื�นที�เกาะสมยุ เกาะพะงนัและภายในจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานีมีงานทาํ โดยในปี ���� ไดจ้ดัตั�งบรษัิทจดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั และพฒันาระบบของเวบ็ไซต ์www.rpjobonline.com 
เพื�อเป็นศนูยร์วมของตาํแหนง่งานตา่งๆ ในพื �นที�เกาะสมยุและเกาะพะงนั ซึ�งจะสง่ผลใหก้ารหางาน เกิดความสะดวกรวดเรว็
และมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ �น



        ดว้ยประสบการณก์ารใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากมา
นานกวา่ �� ปี การเดินทางไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัยงั
คงเป็นภาพลกัษณธ์รุกิจของบรษัิทที�ไดร้บัการยอมรบัจากนกั
ทอ่งเที�ยวชาวไทยและชาวตา่งชาติ รวมทั�งประชาชนทอ้งถิ�น
และผูป้ระกอบการขนสง่สินคา้ตา่งๆ ทั�งในดา้นความหลาก
หลายของการใหบ้รกิาร ความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิาร 
การตรงต่อเวลา และความปลอดภยั ปัจจบุนั บรษัิทไดเ้ปิด
ใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากดว้ยกองเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ 
มีจาํนวนเที�ยวการออกเรอืมากกวา่คูแ่ขง่ที�เป็นทั�งทางตรงและ
ทางออ้ม อีกทั�งบรษัิทยงัเป็นเจา้ของทา่เรอืดอนสกัสากลและ
ทา่เรอืสมยุสากล ทาํใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจดัการการเดิน
เรือทั�งแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา และแบบประจาํทาง
แบบเช่าเหมาลาํไดต้ามปริมาณความตอ้งการใชบ้ริการใน
แต่ละช่วงเวลาไดส้ะดวกมากยิ�งขึ �น ส่งผลใหก้ารใหบ้ริการ
ของบรษัิทมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตนีุ � บรษัิทจึงไดร้บัการรบั
รองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สาํหรบัการบรกิารเดินเรือ
เฟอรร์ี�และทา่เรอืจากบรษัิท ยไูนเตด็ รจิีสตรา้ ออฟซสิเทม็ส ์
(ประเทศไทย) จาํกดั (URS) ภายใตม้าตรฐาน UKAS
        นอกจากนี� บรษัิทยงัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของเทค
โนโลยีสารสนเทศสาํหรบัการดาํเนินธรุกิจใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� 
โดยไดล้งทนุจดัซื �อระบบ IT ซึ�งสามารถเชื�อมโยงขอ้มลูการ
จดัซื �อ การเดินเรอื การขาย การบญัชี การเงิน และการบรหิาร
บคุคล ใหส้ามารถเชื�อมโยงขอ้มลูถงึกนัไดต้ลอดเวลา(Real Time) 
ทาํใหบ้รษัิทสามารถรบัรูส้ถานการณแ์ละแกไ้ขปัญหาของงาน
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง เพื�อการบรหิารจดัการงาน
ของบรษัิทใหมี้ประสทิธิภาพมากขึ �น  อีกทั�งบรษัิทยงัไดล้งทนุ
ในระบบการจดัจาํหนา่ยบตัรโดยสาร (Ticket Management 
System: TMS) ซึ�งเป็นระบบที�รองรบัผูป้ระกอบการเรอืเฟอรร์ี�
โดยเฉพาะ ครอบคลมุระบบการจาํหนา่ยบตัรโดยสารทั�งหมด

การตลาดและการแข่งขัน

        

        การดาํเนินธรุกิจของบรษัิทที�ผา่นมา ไดส้รา้งความเชื�อมั�นและความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ทั�งทางดา้นคณุภาพในการให้
บริการที�รวดเรว็ตรงเวลา ปลอดภยั และดว้ยราคาที�เป็นธรรม จึงทาํใหบ้ริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้อย่างเสมอมา 
โดยบรษัิทมีกลยทุธใ์นการแขง่ขนัดงัตอ่ไปนี�

�.  กลยุทธท์างการตลาด

รองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สาํหรบัการบรกิารเดินเรือ

โนโลยีสารสนเทศสาํหรบัการดาํเนินธรุกิจใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� 
โดยไดล้งทนุจดัซื �อระบบ IT ซึ�งสามารถเชื�อมโยงขอ้มลูการ
จดัซื �อ การเดนิเรอื การขาย การบญัชี การเงิน และการบรหิาร
บคุคล ใหส้ามารถเชื�อมโยงขอ้มลูถงึกนัไดต้ลอดเวลา(Real Time) 
ทาํใหบ้รษัิทสามารถรบัรูส้ถานการณแ์ละแกไ้ขปัญหาของงาน
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง เพื�อการบรหิารจดัการงาน
ของบรษัิทใหมี้ประสทิธิภาพมากขึ �น  อีกทั�งบรษัิทยงัไดล้งทนุ
ในระบบการจดัจาํหนา่ยบตัรโดยสาร (Ticket Management 
System: TMS) ซึ�งเป็นระบบที�รองรบัผูป้ระกอบการเรอืเฟอรร์ี�
โดยเฉพาะ ครอบคลมุระบบการจาํหนา่ยบตัรโดยสารทั�งหมดโดยเฉพาะ ครอบคลมุระบบการจาํหนา่ยบตัรโดยสารทั�งหมดโดยเฉพาะ ครอบคลมุระบบการจาํหนา่ยบตัรโดยสารทั�งหมด

ATM & Internet Banking
Credit card และ Debit card

ทกุชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย ซึ�งไดแ้ก่ จดุขายของบรษัิท การ
จดัจาํหนา่ยผา่นตวัแทนจาํหนา่ยประเภทตา่งๆ การจดัจาํหนา่ย
ผา่นเวบ็ไซต ์และการสั�งจองการใหบ้รกิารผา่นระบบ Mobile 
Applicationรวมทั�งมีระบบรายงานขอ้มลูที�สามารถใชใ้นการ
วิเคราะหไ์ดใ้นหลายรูปแบบ
        พรอ้มกันนี � ยงัไดมี้การปรบัเวลาจองตั�วรถลงเรือล่วง
หนา้ใหเ้รว็ขึ �นกวา่เดิม โดยสามารถจองลว่งหนา้ก่อนเดินทาง 
� ชั�วโมง จากเดิมที�เปิดใหจ้องลว่งหนา้ � ชั�วโมง ซึ�งการปรบั
เวลาจองตั�วดงักลา่วไดร้บัการตอบรบัที�ดีจากผูใ้ชบ้รกิาร สง่
ผลใหมี้จาํนวนรถลงเรอืเพิ�มขึ �นจากเดมิเกือบเทา่ตวั
        อีกทั�ง บรษัิทมีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกดา้น
การชาํระเงินใหก้บัลกูคา้ โดยการเพิ�มชอ่งทางการชาํระเงินที�
หลากหลาย อาทิ  คา่ตั�วเรอืโดยสาร ตั�วนาํรถลงเรอื รวมถึง
คา่รถตูโ้ดยสาร ดว้ยชอ่งทางการชาํระเงินที�หลากหลาย เชน่ 
ชาํระดว้ยบตัรเครดิต บตัรเดบติ และระบบ Paypal หรอืชาํระ
ดว้ยเงินสดที�เคานเ์ตอรธ์นาคาร หรอื ณ จดุจาํหน่ายตั�วของ
บรษัิท

        ดว้ยประสบการณก์ารใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากมา
นานกวา่ �� ปี การเดนิทางไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัยงั

บริการที�รวดเรว็ตรงเวลา ปลอดภยั และดว้ยราคาที�เป็นธรรม จึงทาํใหบ้ริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้อย่างเสมอมา 

จดัจาํหนา่ยผา่นตวัแทนจาํหนา่ยประเภทตา่งๆ การจดัจาํหน่าย

�.�  กลยุทธด์า้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Products & Services)
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        การกาํหนดอตัราคา่โดยสารสาํหรบัเสน้ทางอาํเภอดอนสกั
และอาํเภอเกาะสมยุอา้งอิงจากทา้ยประกาศจงัหวดัสรุาษฏร์
ธานี เรื�อง การเปลี�ยนแปลงคา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทาง
อาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ลง
วนัที��� ธนัวาคม ���� ซึ�งมีผลใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบการให้
บรกิารเรอืเฟอรร์ี�ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีทกุราย โดยแบง่ชว่ง
ราคานํ�ามนัดีเซลเป็น � ชว่งราคาตั�งแต ่�� บาทตอ่ลติร จนถงึ 
��.�� บาทตอ่ลติรโดยอตัราคา่โดยสารเรอืมีการเปลี�ยนแปลง
แบบขั�นบนัไดที�อา้งอิงตามราคานํ�ามนัดีเซล ณ ชว่งใดชว่งหนึ�ง
ของราคาขาย ซึ�งประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษัิท ปตท จาํกดั 
(มหาชน) ในสว่นของราคาขายปลีกภมิูภาค (อา้งอิงตามราคา
นํ�ามนัที�อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี โดยสามารถดู
อตัราคา่โดยสารปัจจบุนัไดที้� www.rajaferryport.com)

หมายเหตุ : ค่าระวางบรรทกุชนิดตา่งๆ ไดร้วมคนขับ หรือขี� จาํนวน � คน

               
        เนื�องจากการใหบ้รกิารขนสง่ทางนํ�าเป็นธรุกิจใหบ้รกิาร
สาธารณชนตามพระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านนํ�าไทย 
พ.ศ. ���� ดงันั�น การปรบัค่าโดยสารทกุครั�งตอ้งไดร้บัการ
พิจารณาและอนมุติัจากคณะกรรมการซึ�งกรมเจา้ทา่ (เดมิชื�อ 
“กรมการขนสง่ทางนํ�าและพาณิยชนาวี”) แตง่ตั�งขึ �นโดยความ
เห็นชอบจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ�งไดร้วม
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และเจา้ของเรอืโดยสารเพื�อ
พิจารณาเกี�ยวกบัเรอืโดยสารประจาํทางจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
โดยพิจารณาจากตน้ทนุราคานํ�ามนัซึ�งเป็นตน้ทนุหลกัสาํหรบั
การดาํเนินธรุกิจเดินเรอื นอกจากนี� คา่โดยสารเรอืเฟอรร์ี�ขา้ม
ฟากจะคิดค่าบริการแตกต่างกันไปตามระยะทางการให้
บรกิาร ประเภทบคุคล และประเภทยานพาหนะหรอืนํ�าหนกั
บรรทกุรวม

ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก-อําเภอเกาะสมุย

�.�  กลยุทธด์า้นราคา (Price)
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ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก–อําเภอเกาะพะงัน

        การกาํหนดอตัราค่าโดยสารสาํหรบัเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงัน อา้งอิงจากทา้ยประกาศจังหวดั
สรุาษฎรธ์านี เรื�อง การเปลี�ยนแปลงคา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
ลงวนัที� � พฤศจิกายน ���� ซึ�งมีผลใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีทกุราย โดยแบง่ชว่ง
ราคานํ�ามนัดีเซลเป็น � ชว่งราคาตั�งแต ่�� บาทตอ่ลติร จนถงึ �� บาทตอ่ลติร โดยอตัราคา่โดยสารเรอืแบบขั�นบนัไดที�อา้งอิง
ตามราคานํ�ามนัดีเซล ณ ชว่งใดชว่งหนึ�งของราคาขาย ซึ�งประกาศทางหนา้เวบ็ไซตข์องบรษัิท ปตท จาํกดั (มหาชน) ในสว่น
ของราคาขายปลีกภูมิภาค (อา้งอิงตามราคานํ�ามนัที�อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านีโดยสามารถดอูตัราค่าโดยสาร
ปัจจบุนัไดที้� www.rajaferryport.com)
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        นอกจากนี�บรษัิทยงัไดเ้พิ�มชอ่งจาํหนา่ยบตัรโดยสารผา่นตวัแทนจาํหนา่ย (Agent Top Up)ซึ�งบรษัิทจะใหส้ว่นลดจาํนวน
หนึ�งจากราคาปกติแก่ตวัแทนจาํหน่าย โดยไม่จาํกดัจาํนวนขั�นตํ�าในการสั�งซื �อ มีการพิจารณาใหเ้ครดิตแก่ตวัแทนจาํหน่าย 
เพื�อสง่เสรมิช่องทางการจดัจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลายมากขึ �นและสามารถแขง่ขนัได ้อีกทั�งบรษัิทยงัมีนโยบายช่วยแบง่
เบาภาระในการเดินทางของประชาชนทอ้งถิ�น หรอืผูใ้ชบ้รกิารที�เดินทางเป็นประจาํดว้ยการใหส้ว่นลดกบัผูที้�สมคัรบตัรสมาชิก
กบับรษัิท ซึ�งกาํหนดระยะเวลาบตัรสมาชิกเป็นเวลา � ปี นอกจากนี� ยงัมีบรกิารเรอืแบบเชา่เหมาลาํโดยคิดราคาทั�งขาไปและ
ขากลบั สาํหรบัลกูคา้ที�ตอ้งการเชา่เหมาลาํ เพื�อเดินทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั โดยราคาเชา่เหมาลาํเรอืจะขึ �นอยูก่บั
จาํนวนรถบรรทกุที�ขึ �นบนเรอืเฟอรร์ี� ซึ�งมีตั�งแต ่� ถงึ �� คนัตอ่เรอืเฟอรร์ี�  � ลาํ
        ทั�งนี �คา่โดยสารระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนั บรษัิทไดก้าํหนดราคาโดยใชห้ลกัการใกลเ้คียงกบัคา่โดย
สารในเสน้ทาง � เสน้ทางหลกัที�บรษัิทไดใ้หบ้รกิารอยูเ่ดิม ซึ�งเสน้ทางระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนันั�น บรษัิท
ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเพื�อรองรบันกัทอ่งเที�ยว ตั�งแต ่���� 
สารในเสน้ทาง � เสน้ทางหลกัที�บรษัิทไดใ้หบ้รกิารอยูเ่ดมิ ซึ�งเสน้ทางระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนันั�น บรษัิท

                 

          

         การจาํหนา่ยบตัรโดยสารโดยตรงใหก้บัลกูคา้บรเิวณทา่เรอืซึ�งเปิดใหบ้รกิารที�ทา่เรอืทั�ง � แหง่ ไดแ้ก่ ทา่เรอืดอนสกัสากล
ทา่เรอืสมยุสากล และทา่เทียบเรอืเอนกประสงคข์องเทศบาลตาํบลเกาะพะงนั ซึ�งจาํหนา่ยตั�วโดยสารและรบัชาํระเป็นเงินสด
ตามจาํนวนผูโ้ดยสารและประเภทรถยนตที์�ลกูคา้ตอ้งการ ณ อตัราราคาที�ประกาศหนา้ทา่เรอื โดยลกูคา้สามารถซื �อตั�วโดย
สารแบบรายวนัซึ�งใชไ้ด ้� เที�ยวภายใน � วนั พรอ้มทั�งสามารถจองควิรถลงเรอืลว่งหนา้ได ้� ชั�วโมงก่อนเดนิทาง ทั�งนี � ลกูคา้
ที�ใชช้่องทางการจาํหน่าย ณ จดุทา่เรอืสว่นใหญ่เป็นลกูคา้ที�เดินทางทอ่งเที�ยวดว้ยตนเอง นกัทอ่งเที�ยวที�โดยสารรถยนตโ์ดย
สารประจาํทาง ชาวบา้นที�อาศยับรเิวณพื�นที�ใกลเ้คียง เป็นตน้ พรอ้มกนันี � ลกูคา้ที�ตอ้งการใชบ้รกิารถตูโ้ดยสารไปยงัจดุหมาย
ปลายทางบนเกาะสมยุ เกาะพะงนั หรอืตอ้งการจองตั�วโดยสารรถตูบ้รกิารออกจากเกาะไปยงัปลายทางสาํคญัเชน่ สนามบนิ
สรุาษฎรธ์านี สามารถซื �อตั�วโดยสารดว้ยเงินสดไดที้�จดุจาํหนา่ยทา่เรอืเชน่กนั
         การจาํหนา่ยบตัรโดยสารผา่นเคานเ์ตอรใ์นทา่อากาศยานจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี และทา่อากาศยานจงัหวดันครศรธีรรม
ราช ผา่นพนัธมิตร ซึ�งสามารถใหบ้รกิารแก่นกัทอ่งเที�ยวที�เดินทางโดยสายการบนิภายในประเทศหรอืสายการบนิเชา่เหมาลาํ
ที�เดินทางมาจากตา่งประเทศ ผูโ้ดยสารเหลา่นี �สามารถเลือกที�จะซื �อเฉพาะตั�วโดยสารเรอืเฟอรร์ี� หรอื ซื �อตั�วโดยสารเรอืเฟอรร์ี�
พรอ้มซื �อตั�วรถยนตห์รอืรถตูที้�จะรบัสง่ผูโ้ดยสารไปยงัทา่เรอืดอนสกัสากล หรอืซื �อตั�วบรกิารรถตูโ้ดยสารไปยงัจดุหมายปลาย
ทางบนเกาะสมยุและเกาะพะงนัก็ได ้
         การจาํหนา่ยบตัรโดยสาร E-Ticket ผา่นเวบ็ไซตบ์รษัิท www.rajaferryport.com และการจองผา่นสมารท์โฟน (Mobile 
Application)  เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ที�ตอ้งการทาํรายการจองตั�วโดยสารเรอืเฟอรร์ี�ดว้ยตนเอง ซึ�งชอ่งทาง
นี �ลกูคา้สามารถชาํระผ่านบตัรเครดิตเครดิตทกุธนาคารที�มี วีซ่าและมาสเตอร ์การด์(ยกเวน้ธนาคารซิตี � แบงก)์ บตัรเดบิต 
เฉพาะธนาคารกรุงศรแีละกสิกรไทยภายใตร้ะบบรกัษาความปลอดภยัของธนาคาร รวมถึงระบบการชาํระเงิน Paypal การ
จองโดยช่องทางนี � ลกูคา้ตอ้งแจง้วนัที�จะเดินทางทั�งขาไปและขากลบั พรอ้มทั�งระบชืุ�อผูจ้อง เพื�อใหล้กูคา้สามารถรบัตั�วโดย
สารไดที้�เคานเ์ตอรบ์รเิวณหนา้ทา่เรอืทนัทีเมื�อเดินทางมาถงึทา่เรอื

        บรษัิทมีช่องทางการจดัจาํหน่ายบตัรโดยสารเพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ที�มาใชบ้รกิารไดอ้ยา่งทั�วถงึ โดยมี � 
ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ยหลกั ไดแ้ก่ 
�. ช่องทางการจดัจาํหน่ายที�เป็นของบริษัทเอง มดีงัตอ่ไปนี�

�.�  กลยุทธด์า้นการจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)

2. ตวัแทนจดัจาํหน่ายตั�วโดยสาร (Agent Top Up) ปัจจบุนับรษัิทมีตวัแทนจดัจาํหนา่ยทั�งในกรุงเทพมหานคร ในจงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี เกาะสมยุ เกาะพะงนั ไดแ้ก่ บรษัิทที�ประกอบธรุกิจสายการบนิ โรงแรม บรษัิทเดินรถโดยสารประจาํทางหรอืรถ
โดยสารเพื�อการทอ่งเที�ยว รถไฟ และบรษัิทจดัหานกัทอ่งเที�ยว เป็นตน้ ซึ�งบรษัิทไดจ้ดัจาํหนา่ยตั�วโดยสารทั�งแบบเงินสด และ
การใหเ้ครดติทางการคา้ใหก้บัตวัแทนจดัจาํหนา่ยตั�วโดยสารดงักลา่วโดยใหส้ว่นลดจาํนวนหนึ�งจากราคาปกต ิและไมจ่าํกดั
จาํนวนขั�นตํ�าในการสั�งซื �อ เพื�อเป็นผลตอบแทนและแรงจงูใจในการจาํหน่ายตั�วโดยสารใหก้บับริษัท ซึ�งโดยปกติ ตวัแทน
จาํหนา่ยเหลา่นี �จะซื �อตั�วจากบรษัิทแบบยกเลม่ (ตั�วมีอาย ุ� ปี) แลว้นาํไปจาํหนา่ยควบคูก่บัสนิคา้หรอืบรกิารของตนเอง 
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        บรษัิทไดมี้การประชาสมัพนัธห์รอืโฆษณาผา่นชอ่งทางตา่งๆ เป็นประจาํ เพื�อใหเ้ขา้ถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย เชน่ ผา่นสื�อ
โฆษณาทางสถานีวิทยทุอ้งถิ�น  การแจกแผนที�พกพาของทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� ซึ�งเป็นแผนที�สาํหรบัการเดนิทางไปยงัแหลง่ทอ่ง
เที�ยวตา่งๆ ในเกาะสมยุและเกาะพะงนั พรอ้มทั�งไดร้ะบตุารางเดินเรอืเฟอรร์ี� และเบอรต์ดิตอ่ของบรษัิท โดยแผนที�ดงักลา่วได้
มีการวางแจกไวบ้นท่าเรือและเรือเฟอรร์ี�ของบรษัิท โรงแรมต่างๆ หรือแหลง่ท่องเที�ยวที�สาํคญับนเกาะสมยุและเกาะพะงนั 
หรอืจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีการประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางของตวัแทนจดัจาํหนา่ยตั�วโดยสาร และไดจ้ดัทาํประชาสมัพนัธผ์า่น
สื�ออิเลก็ทรอนิกส ์อาทิ เวบ็ไซตข์องบรษัิท www.rajaferryport.com / Facebook และ Line อยา่งตอ่เนื�อง

                  

        นอกจากนั�น บรษัิทไดมี้การออกบธูงานท่องเที�ยวเพื�อเป็นการประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้เกิดการรบัรู ้และเลือกใชบ้รกิาร
เดินเรือเฟอรร์ี�ของบรษัิท ในการเดินทางไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนั โดยบรษัิทจะเลือกงานท่องเที�ยวที�ไดร้บัความนิยม
จากกลุม่นกัทอ่งเที�ยว เชน่ งานไทยเที�ยวไทย และงานเที�ยวทั�วไทยไปทั�วโลก

�.�  กลยุทธด์า้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)

               
        ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� เป็นที�รูจ้กักนัอย่างแพรห่ลายในหมู่นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการเดินทางไปยงัเกาะสมยุ และเกาะพะงนั  
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  ซึ�งเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�สาํคญัในฝั� งอา่วไทยของประเทศไทยและมีชื�อเสียงไปทั�วโลก ดว้ยประสบการณ์
ที�ยาวนานกวา่ �� ปี และมีมาตรฐานคณุภาพการใหบ้รกิารที�สะดวกรวดเรว็ ตรงตอ่เวลา และปลอดภยั ทาํใหบ้รษัิทไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการบริการเดินเรือเฟอรร์ี�และท่าเรือจากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตรา้ ออฟซิสเท็มส ์
(ประเทศไทย)จาํกดั (URS) ภายใตม้าตรฐานUKAS
        บรษัิทเป็นผูป้ระกอบการเดินเรอืเฟอรร์ี�เพียงรายเดียวที�สามารถใหบ้รกิารบรรทกุผูโ้ดยสารพรอ้มกบัยานพาหนะ
        ไปยงัอาํเภอเกาะพะงนั ซึ�งเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ยงัคงมีความเป็นธรรมชาติในอา่วไทยและมีกิจกรรม เช่น ฟลูมนูปารตี์ � 
(Full Moon Party) ที�มีชื�อเสียงและเป็นที�รูจ้กักนัทั�วโลก 
        บรษัิทเป็นผูป้ระกอบการเดินเรอืเฟอรร์ี�เพียงรายเดียวที�สามารถใหบ้รกิารกบัรถบรรทกุสนิคา้โดยเฉพาะรถบรรทกุนํ�ามนั
/แก๊สไปยงัอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนั
        บรษัิทมีกองเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ ซึ�งเป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวที�มีเรอืเฟอรร์ี�ใหบ้รกิารมากที�สดุ ทาํใหบ้รษัิท
สามารถใหบ้รกิารไดม้ากกวา่คูแ่ขง่ มีความยืดหยุน่ในการใหบ้รกิารในชว่งเทศกาลที�ผูใ้ชบ้รกิารมีความตอ้งการเดินทางเป็น
จาํนวนมาก และยงัสามารถเสรมิเที�ยวเรอืในชว่งเวลาเรง่ดว่นหรอืชว่งที�บรษัิทนาํเรอืเฟอรร์ี�เขา้อูเ่พื�อหยดุซอ่มและบาํรุงรกัษา
        บรษัิทเป็นเจา้ของท่าเรอืดอนสกัสากลและท่าเรอืสมยุสากล ซึ�งมีความสาํคญัและเป็นท่าเรอืเฟอรร์ี�เอกชนขนาดใหญ่ 
ทาํใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจดัการการเดนิเรอืทั�งแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา และแบบประจาํทางแบบเชา่เหมาลาํไดต้าม
ปรมิาณความตอ้งการใชบ้รกิารในแตล่ะช่วงเวลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบรษัิทยงัสามารถพฒันาโครงสรา้งพื �นฐานได้
อยา่งตอ่เนื�อง เชน่ อาคาร และลานจอดรถ พรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ ใหแ้ก่ผูโ้ดยสารในชว่งที�ผา่นมา รายไดข้องบรษัิท
มีการเตบิโตอยา่งสมํ�าเสมอ ซึ�งสามารถสรา้งความมั�นคงทางการเงินของบรษัิทไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง
        กองเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทจาํนวน � ลาํซึ�งประกอบดว้ยเรอืราชา � เรอือาร ์� และเรอือาร ์� ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ
จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ โดยมีสิทธิประโยชนที์�สาํคญั ไดแ้ก่ ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นเวลา � ปีนบั
แตว่นัที�เริ�มมีรายไดใ้นปี ���� จนถึง เดือนมกราคม ���� (ปัจจบุนัครบอายแุลว้)และไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจาก
กิจการที�ไดร้บัการสง่เสรมิไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล เป็นตน้

จุดแขง็ของบริษัท

        นอกจากนั�น บรษัิทไดมี้การออกบธูงานท่องเที�ยวเพื�อเป็นการประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้เกิดการรบัรู ้และเลือกใชบ้รกิาร
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        ลกัษณะของลกูคา้ของบรษัิทมาจากกลุม่ลกูคา้ผูต้อ้งการเดินทางหรอืขนสง่สนิคา้ระหวา่งอาํเภอดอนสกักบัอาํเภอเกาะ
สมยุ หรอือาํเภอเกาะพะงนั  หรอืระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุกบัอาํเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ซึ�งสามารถแบง่ตามวตัถุ
ประสงคห์ลกัของการเดนิทางไดแ้ก่
              กลุม่นกัทอ่งเที�ยวซึ�งมีทั�งนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยและตา่งชาติ ซึ�งเป็นผูที้�ใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�เพื�อเดินทางไปพกัผอ่นหรอื
              รว่มกิจกรรมนนัทนาการในเขตพื�นที�อาํเภอเกาะสมยุหรอือาํเภอเกาะพะงนั โดยกลุม่ลกูคา้ประเภทนี�นิยมเดินทาง
              โดยใชร้ถยนต ์� ลอ้ รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่(Big Bike)หรอืรถประจาํทางเป็นหลกั
              กลุ่มลกูคา้ทอ้งถิ�นซึ�งใชบ้ริการเดินเรือเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหว่างอาํเภอดอนสกักบัอาํเภอเกาะสมยุหรืออาํเภอเกาะ
              พะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อไปทาํงานหรอืไปทาํธรุะเป็นประจาํ เชน่ ลกูคา้ที�ทาํงานในอาํเภอเกาะสมยุหรอือาํเภอ
              เกาะพะงนั อีกทั�ง นกัเรยีน พระภิกษุ และผูที้�มีถิ�นฐานในเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั
              กลุม่ลกูคา้ธรุกิจ(Logistic) ซึ�งมีความตอ้งการใชย้านพาหนะเพื�อการขนสง่สนิคา้ เชน่ รถบรรทกุสนิคา้อปุโภคบรโิภค 
              วสัดกุ่อสรา้ง เป็นตน้ ยกเวน้การขนสง่สนิคา้ประเภทแก๊ส นํ�ามนั หรอืวตัถอุนัตราย บรษัิทจะทาํการแยกขนสง่โดย
              เรอืเหมาลาํตา่งหาก โดยมิไดร้วมกบัการขนสง่ผูโ้ดยสารและยานพาหนะทั�วไป โดยกลุม่ลกูคา้ประเภทนี�นิยมเดนิ
              ทางโดยใชร้ถยนตต์ั�งแต ่� ลอ้ขึ �นไป หรอืรถประเภทอื�นๆ ทั�งนี � ดว้ยขนาดของเรอืเฟอรร์ี� และศกัยภาพในการรองรบั
              นํ�าหนกับรรทกุเหนือคูแ่ขง่ ทาํใหเ้รอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทสามารถรองรบัการขนสง่ยานพาหนะที�มีขนาดใหญ่ได้

       ปัจจบุนัประเทศไทยไดก้า้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอตุสาหกรรมทอ่งเที�ยวถือเป็น � ใน 
�� ภาคบรกิารที�มีความสาํคญัอยา่งมากตอ่ระบบเศรษฐกิจเนื�องจากประเทศไทยเป็นประเทศที�มีชื�อเสียงดา้นการทอ่งเที�ยว
เป็นอย่างมากดว้ยสภาพภมิูประเทศ สถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงามและมีความหลากหลาย ทั�งแบบเชิงธรรมชาติอย่างทะเล 
ภเูขา นํ�าตก และเชิงศลิปวฒันธรรมที�มีวดัวาอาราม พระราชวงั โบราณสถานตา่งๆ รวมไปถงึแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ตอบสนองวิถี
ชีวิตคนเมือง อาทิแหลง่ช็อปปิ�ง สถานบนัเทิง สปา ประกอบกบัการใหบ้รกิารที�เป็นมิตร และเป็นเอกลกัษณข์องคนไทยที�มี
ความออ่นโยนสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัทอ่งเที�ยว โดยเฉพาะชาวตา่งชาติรวมทั�งคา่ครองชีพในประเทศไทยเปรยีบเทียบ
กับประเทศอื�นแลว้ถือว่าไม่สงูมากนกั และยงัมีระบบการสื�อสารและสาธารณูปโภคที�ค่อนขา้งมีความพรอ้ม ในปี ���� 
จาํนวนนกัทอ่งเที�ยวตา่งชาตทีิ�เดนิทางเขา้มาทอ่งเที�ยวในประเทศไทยมีจาํนวน ���,��� คน ลดลงจากปี ���� ซึ�งมีจาํนวน 
�.�� ลา้นคน หรอืลดลงรอ้ยละ ��.��% เนื�องจากการะบาดของ Covid-19 ยงัไมส่ิ �นสดุ โดยในชว่งเดือนเมษายน-กนัยายน 
���� ประเทศไทยมีการปิดรบันกัทอ่งเที�ยวตา่งชาติ รวมทั�งการเดนิทางระหวา่งประเทศอยูภ่ายใตม้าตรการกกักนัโรค ผูเ้ดนิ
ทางทกุคนตอ้งเขา้รบัการกกักนัโรคระยะเวลา �� วนั จงึทาํใหจ้าํนวนนกัทอ่งเที�ยวตํ�ากวา่ปกติมาก (แหลง่ขอ้มลู : กองเศรษฐ
กิจการทอ่งเที�ยวและกีฬา https://mots.go.th/News-link.php?nid=13774)
       เกาะสมยุและเกาะพะงนัเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�รูจ้กักนัในวงกวา้งทั�งนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยและตา่งชาติ ไดแ้ก่ หาดทราย
ตา่งๆ อาทิ หาดเฉวง หาดละไม หินตาหินยาย หาดปลายแหลม และเกาะใกลเ้คียงที�สามารถเดินทางจากเกาะสมยุ ไป-กลบั
ไดภ้ายในวนัเดียว ไดแ้ก่ เกาะพะงนั เกาะเตา่ เกาะแตน และหมูเ่กาะอา่งทอง รวมทั�งกิจกรรมฟลูมนูปารตี์ � (Full Moon Party)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

        ก.    ภาวะอุตสาหกรรม

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
39

       บรษัิทไดใ้ชร้ะบบบรหิารทรพัยากรสาํหรบัองคก์ร (ระบบ ERP) และระบบการจดัจาํหนา่ยบตัรโดยสาร (ระบบ TMS) ทาํ
ใหส้ามารถเขา้ถงึและตรวจสอบขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ แมน่ยาํ และสามารถนาํขอ้มลูรายงานทางการเงินมาใชใ้นการบรหิาร
และการตดัสนิใจไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ
       บรษัิทมีแหลง่สนบัสนนุทางการเงินที�ดีจากสถาบนัทางการเงิน รวมทั�งการเสนอขายหุน้เพิ�มทนุใหก้บัประชาชนและนาํ
หลกัทรพัยข์องบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื�อเดือนพฤศจิกายน ���� ทาํใหบ้รษัิทมีความไดเ้ปรียบคู่แข่ง
ดา้นตน้ทนุและแหลง่เงินทนุในการดาํเนินธรุกิจ เนื�องจาก ณ ปัจจบุนั ยงัไมมี่คูแ่ขง่รายใดที�ประกอบธรุกิจคลา้ยคลงึกบับรษัิท
ที�ไดร้ะดมทนุผา่นตลาดทนุ โดยการนาํหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์



        เกาะสมยุและเกาะพะงนัตั�งอยูใ่นทะเลอา่วไทย ซึ�งหา่งจากอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านีไปทางทิศตะวนัออกเป็น
ระยะทาง �� กิโลเมตร และ ��กิโลเมตร ตามลาํดบั ทั�งนี � การเดินทางไปเกาะสมยุสามารถเดินทางไดท้ั�งทางเรอืฯและเครื�องบนิ 
ขณะที�การไปยงัเกาะพะงนัสามารถเดินทางไดเ้ฉพาะทางเรอืฯเทา่นั�น ซึ�งธุรกิจของบรษัิทสามารถขนสง่ผูโ้ดยสารพรอ้มดว้ย
ยานพาหนะไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัได ้ซึ�งการเดนิทางโดยทางเรอืสามารถใชบ้รกิารได้
        (�) เรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั(มหาชน) และบรษัิท ซีทรานเฟอรร์ี� จาํกดัเป็นเรอืโดยสารที�บรรทกุได้
ทั�งคนและยานพาหนะ 
        (�) เรอืโดยสารความเรว็สงู (High Speed Boat)ของบรษัิท เรอืเรว็ลมพระยา จาํกดับรรทกุไดเ้ฉพาะผูโ้ดยสาร 
        (3) เรอืคาตามาราน ของบรษัิท ซีทรานดิสคฟัเวอรร์ี� จาํกดัและบรษัิท สง่เสรมิรุง่เรอืง จาํกดั เรอืบรรทกุไดเ้ฉพาะผูโ้ดยสาร 
แตใ่ชเ้วลาเดนิทางนานกวา่เรอืความเรว็สงู
        ผูใ้ชบ้รกิารทั�งชาวไทยและตา่งชาติมากกวา่รอ้ยละ �� เลือกการเดินทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนัผา่นทางเรอืโดย
ใชบ้รกิารสายการบนิ รถไฟ หรอืรถโดยสารประจาํทาง ที�มีผูป้ระกอบการภายนอกใหบ้รกิารรบั-สง่จากสถานีรถไฟหรอืสถานี
รถโดยสารประจาํทางของบรษัิท ขนสง่ จาํกดั (บขส.) ในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีและจงัหวดันครศรธีรรมราชหรอืขบัรถยนตส์ว่น
ตวัไปยงัทา่เรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทในอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อโดยสารเรอืเฟอรร์ี�เดินทางตอ่ไปยงัเกาะสมยุหรอื
เกาะพะงนั นอกจากนี� ผูใ้ชบ้รกิารยงัสามารถเลือกเดินทางไปยงัทา่เรอืในจงัหวดัชมุพรเพื�อโดยสารเรอืคาตามารานไปยงัเกาะ
สมยุหรอืเกาะพะงนั หรอืใชบ้รกิารท่าเรอืสาธารณะในอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อโดยสารเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท
คูแ่ขง่ไปยงัเกาะสมยุ หรอืเรอืโดยสารความเรว็สงู ไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนัได้
        สาํหรบัการเดินทางโดยเครื�องบนิ ผูเ้ดินทางสามารถเลือกทา่อากาศยานปลายทางไดท้ั�งบนเกาะสมยุโดยตรง (ซึ�งมีสาย
การบินบางกอกแอรเ์วย ์และสายการบินไทยเป็นผูใ้หบ้รกิาร) หรอืท่าอากาศยานในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีและจงัหวดันครศรี
ธรรมราชซึ�งมีสายการบินแอรเ์อเชีย สายการบินนกแอร ์สายการบินไทยไลออ้นแอรแ์ละสายการบินไทยเป็นผูใ้หบ้รกิาร โดย

        ข.    ภาวะการแข่งขัน

ช่วงไตรมาส � (เดอืนมกราคม – มนีาคม)
เป็นช่วงไฮซีซั�นของทะเลฝั� งอ่าวไทยบรรยากาศการท่องเที�ยวอยู่ในช่วงที�คกึคกัที�สดุ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก
เทศกาลปีใหม่ และวนัตรุษจีน ประกอบกบัสภาพอากาศที�เอื �ออาํนวย เนื�องจากคลื�นลมทะเลสงบและฝนตก
ประปราย
ช่วงไตรมาส � (เดอืนเมษายน – มถุินายน)
บรรยากาศการท่องเที�ยวยงัอยู่ในภาวะคึกคกัเช่นเดียวกับไตรมาส � เนื�องจากมีวนัหยุดยาวในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์และวนัหยดุอื�นๆ เช่น วนัแรงงานแห่งชาติ วนัจกัร ีวนัวิสาขบชูา ขณะที�สภาวะอากาศอยู่ในเกณฑที์�
ปกต ิแตจ่ะเริ�มเขา้สูฤ่ดมูรสมุประมาณเดือนมิถนุายน เป็นตน้ไป
ช่วงไตรมาส � (เดอืนกรกฏาคม– กันยายน)
บรรยากาศการทอ่งเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง ไมค่อ่ยมีกิจกรรมดา้นการทอ่งเที�ยวทางทะเล เนื�องจากเป็นช่วง
เขา้มรสมุ แตย่งัมีการเดนิทางจากประชาชนทั�วไป
ช่วงไตรมาส � (เดอืนตุลาคม– ธันวาคม)
บรรยากาศการทอ่งเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง เนื�องจากเป็นชว่งมรสมุ ทะเลมีคลื�นลมแรง อยา่งไรก็ตาม ภาวะ
การท่องเที�ยวจะเริ�มกลบัมาคกึคกัตั�งแตช่่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ�งถือเป็นช่วงเปิดฤดกูารท่องเที�ยว และมีปัจจยั
สนบัสนนุจากเทศกาลครสิมาสตซ์ึ�งเป็นชว่งที�นกัทอ่งเที�ยวเริ�มหยดุพกัทาํงาน โดยเฉพาะชาวตา่งชาติที�ตอ้งการ
หนีฤดหูนาวจากประเทศตนเองเพื�อเดนิทางมาทอ่งเที�ยวมากขึ �น ทาํใหก้ารทอ่งเที�ยวกลบัมาคกึคกัอีกครั�ง
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บนเกาะพะงนัที�มีชื�อเสียงและเป็นที�รูจ้กัแพรห่ลายทั�วโลก อยา่งไรก็ตาม การทอ่งเที�ยวไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัสามารถ
เดินทางไดต้ลอดทั�งปี โดยการเดินทางไปยงัเกาะสมยุสามารถใชเ้สน้ทางไดท้ั�งทางเครื�องบนิและทางเรอืโดยสารขา้มเกาะ ใน
ขณะที�การเดนิทางไปเกาะพะงนัสามารถใชเ้สน้ทางไดเ้ฉพาะทางเรอืโดยสารขา้มเกาะเทา่นั�น แตก่ารทอ่งเที�ยวบนเกาะสมยุ
และเกาะพะงนัยงัมีผลกระทบบางสว่นตามการเปลี�ยนแปลงฤดกูาลซึ�งสามารถอธิบายไดด้งันี �
              



การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ
       การจดัหาเรือเฟอรรี์�

       ในชว่งที�ผา่นมา บรษัิทไดจ้ดัหาเรอืเฟอรร์ี�ที�ใชแ้ลว้แตย่งัคงอยูใ่นสภาพที�ดีเพื�อนาํมาใหบ้รกิาร โดยสว่นใหญ่นาํเขา้มาจาก
ประเทศญี�ปุ่ น และ ประเทศจีน ซึ�งเป็นประเทศที�มีการใชง้านเรอืเฟอรร์ี�มากที�สดุแหง่หนึ�งของโลก โดยเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทฯ
ทกุลาํตอ้งผา่นการตรวจสอบมาตรฐานโดยกรมเจา้ทา่ ก่อนนาํเรอืเฟอรร์ี�เขา้มาใชง้านในประเทศไทยเพื�อที�จะออกใบอนญุาต
ใหส้ามารถนาํเรอืมาใชป้ฏิบติังานไดต้อ่ไป เรอืทกุลาํจะไดร้บัการตรวจสภาพเพื�อตอ่ใบอนญุาตใชเ้รอืโดยกรมเจา้ทา่เป็นประจาํ
ทกุปี นอกจากนั�นทางบริษัทไดจ้ดัหาเรือเฟอรร์ี�เสริมเพิ�มเติมเพื�อใหก้องเรือเฟอรร์ี�ของบริษัทฯมีจาํนวนและขนาดบรรทกุที�
เหมาะสมสาํหรบัการใหบ้รกิารไดอ้ย่างเพียงพอ ทาํใหบ้รษัิทสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารโดยสามารถ
ขนสง่ผูโ้ดยสารและยานพาหนะไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและตรงตามเวลาที�ลกูคา้ตอ้งการได ้โดยขอ้มลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม 
���� บรษัิทมีเรือเฟอรร์ี�สาํหรบัการใหบ้รกิารโดยสารและขนส่งจาํนวน �� ลาํ ซึ�งมีระวางบรรทกุรองรบัผูโ้ดยสารไดต้ั�งแต่ 
��� คนตอ่เที�ยว จนถงึ ��� คนตอ่เที�ยว พรอ้มทั�งสามารถบรรทกุยานพาหนะไดต้ั�งแต ่�� คนัตอ่เที�ยว จนถงึ �� คนัตอ่เที�ยว 
โดยใหบ้รกิารเดินเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน � เสน้ทาง คือ เสน้ทางระหวา่งอาํเภอดอนสกั - อาํเภอเกาะสมยุ, อาํเภอดอนสกั - อาํเภอ
เกาะพะงนั และ อาํเภอเกาะสมยุ - อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
       ปัจจบุนับรษัิทมีกองเรอืเฟอรร์ี�ใหบ้รกิารจาํนวนทั�งสิ �น �� ลาํ โดยมีอายกุารใชง้านเฉลี�ยประมาณ ��  ปี ซึ�งที�ผา่นมาบรษัิท
มีแนวทางในการเพิ�มจาํนวนเรอื โดยนาํเขา้เรอืเฟอรร์ี�ที�ใชง้านแลว้มาจากตา่งประเทศเนื�องจากมีราคาที�ถกูกวา่เรอืเฟอรร์ี�ที�ตอ่
ใหมอ่ยา่งมีนยัสาํคญัรวมถงึมีระยะเวลาสง่มอบเรอืเพื�อนาํมาใชง้านไดร้วดเรว็กวา่การสั�งตอ่เรอืใหม ่แตเ่รอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท
ทกุลาํไดผ้า่นการตรวจสภาพเรอืโดยกรมเจา้ทา่ก่อนนาํมาใหบ้รกิารในการเดนิเรอื
       ทั�งนี �บรษัิทคาดการณว์า่ กองเรอืของบรษัิทที�มีอายเุฉลี�ยมากกวา่คูแ่ข่งในอตุสาหกรรมเดียวกนั อนัจะสง่ผลใหบ้รษัิทมี
คา่ใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาคอ่นขา้งสงู เพื�อใหก้องเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทมีสภาพพรอ้มใชง้านและถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดและ
กฎเกณฑข์องกรมเจา้ทา่ที�ดาํเนินการตรวจสอบและตอ่ใบอนญุาตเป็นประจาํทกุปี บรษัิทมีนโยบายในการที�จะลดอายเุฉลี�ย
ของกองเรอืเฟอรร์ี�ลง เพื�อใหส้ามารถลดคา่ใชจ้า่ยการบาํรุงรกัษาในอนาคต โดยจะจดัหาเรอืเฟอรร์ี�ที�มีอายนุอ้ยเขา้มาเพิ�มเติม
เพื�อใหอ้ายเุฉลี�ยกองเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทลดลง

       การซอ่มบาํรุงเรอืเฟอรร์ี�นั�น บรษัิทมีทีมชา่งยนต ์ซึ�งเป็นพนกังานประจาํเรอืเฟอรร์ี�โดยมีตน้กลดาํรงตาํแหนง่หวัหนา้สงูสดุ
ในแผนกชา่งยนตโ์ดยรายงานตรงตอ่นายเรอืแตล่ะลาํซึ�งพนกังานในแผนกชา่งยนตท์กุคนจะมีคณุสมบติัเหมาะสมเพื�อปฏิบติั
งานตามประกาศของกรมเจา้ทา่ในการทาํหนา้ที�ควบคมุ ดแูลและบาํรุงรกัษาสภาพของเครื�องยนตต์า่งๆใหพ้รอ้มใชง้าน รวม
ทั�งทาํการซอ่มบาํรุงทั�วไปตามรอบอายกุารใชง้านของเครื�องยนต์
       อีกทั�งบรษัิทยงัมีนโยบายซ่อมบาํรุงเรือเฟอรร์ี�ตามชั�วโมงการใชง้าน (Preventive Maintenance) โดยไดว้่าจา้งบรษัิท
ซอ่มเรอืจากภายนอกเพื�อดาํเนินการบาํรุงรกัษาโครงสรา้งและเครื�องจกัรกลตา่งๆของเรอืเฟอรร์ี�ตามแผนการซอ่มบาํรุง โดย
แบง่เป็น การซอ่มและโอเวอรฮ์อล (Overhaul) ประจาํปี ซึ�งใชง้บประมาณจาํนวน � ถงึ � ลา้นบาทตอ่ลาํตอ่ครั�ง และแผนการ
ซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ในอูท่กุวงรอบ �� ถงึ �� เดือน ซึ�งตอ้งใชร้ะยะเวลาการซอ่มบาํรุงในอูค่รั�งละประมาณ � เดือนตอ่ลาํ โดย
ใชง้บประมาณจาํนวน � ถงึ�� ลา้นบาทตอ่การนาํเรอืขึ �นอูแ่ตล่ะครั�ง

         แผนการซ่อมบาํรุงประจาํปี
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มีผูป้ระกอบการภายนอกใหบ้รกิารรถโดยสารรบั-สง่จากทา่อากาศยานไปยงัทา่เรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทหรอืทา่เรอืสาธารณะใน
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อเดนิทางดว้ยเรอืตอ่ไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั
        การเดินทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนัดว้ยเรอืเฟอรร์ี� นั�นไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก เนื�องจากเรอืเฟอรร์ี�สามารถ
ขนสง่ผูโ้ดยสารและยานพาหนะไดใ้นคราวเดียวกนั ทั�งนี � ปัจจบุนัการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหวา่งอาํเภอดอนสกั และ
อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี มีผูใ้หบ้รกิารจาํนวน � ราย ไดแ้ก่ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท 
ซีทรานเฟอรร์ี� จาํกดั ซึ�งบรษัิทไดพิ้จารณาวา่บรษัิทดงักลา่วเป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงมากกวา่บรษัิทที�ใหบ้รกิารเรอืประเภทอื�นและ
สายการบนิ ที�มุง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แตกตา่งกนั
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หมายเหต:ุ * ชว่งเวลาการซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ในอูอ่า้งอิงจากระยะเวลาของใบอนญุาตใชเ้รอืจากการเขา้อูค่รั�งก่อนซึ�งอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงในกรณีอนญุาตใหใ้ชเ้รอืเพิ�มไดอี้ก �-� เดือน
              * * การประมาณการมลูคา่ซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่จะพิจารณาจากประวตักิารซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ในอูที่�ผา่นมาประกอบกบัการซอ่มบาํรุงประจาํปีที�ทาํโดยทีมงานชา่งของบรษัิท

        ทั�งนี � เรอืเฟอรร์ี�ทกุลาํของบรษัิทจะตอ้งผ่านการตรวจสอบสภาพของเรอืโดยกรมเจา้ท่าเพื�อใชต้่อใบอนญุาตใชเ้รอืใน
แต่ละปี โดยอายใุบอนญุาตใชเ้รือแต่ละลาํจะมีอายไุม่เกิน �� เดือน ซึ�งปัจจบุนัเรือของบรษัิทเฟอรร์ี�ทั�ง ��ลาํ มีการต่อใบ
อนญุาตใหใ้ชเ้รอืครบถว้น

         แผนการซ่อมบาํรุงครั�งใหญ่ 
        บรษัิทไดว้า่จา้งอูซ่อ่มเรอืที�ไดม้าตรฐาน ในการทาํหนา้ที�ซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ของเครื�องยนตแ์ละตวัเรอืเฟอรร์ี�แตล่ะลาํใน
ทกุๆวงรอบ �� ถงึ �� เดือน โดยอูซ่อ่มเรอืดงักลา่วตั�งอยูบ่รเิวณกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยมีคณุภาพในการดาํเนิน
การซอ่มไดม้าตรฐานที�กรมเจา้ท่ากาํหนด ทั�งนี �การซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ในอู่จะตอ้งนาํเรอืเฟอรร์ี�ขึ �นนอนบนอู่ลอย (Floating 
dock) เพื�อตรวจสอบสภาพใตท้อ้งเรอืรวมถงึใบจกัรและหางเสือ ทาํความสะอาดและทาสีใตท้อ้งเรอืใหมพ่รอ้มลงสีกนัเพรยีง 
รวมทั�งซอ่มบาํรุงเครื�องจกัรกลตา่งๆ ตามโครงสรา้งเรอืโดยชา่งที�มีความรูแ้ละความชาํนาญโดยเฉพาะ

        เรือเฟอรร์ี�แต่ละลาํใชน้ ํ�ามนัเชื �อเพลิงประเภทนํ�ามนัดีเซลและนํ�ามนัเตาเป็นวตัถดิุบและตน้ทนุหลกัของบรษัิทในการ
ดาํเนินธรุกิจ โดยบรษัิทไดน้าํนํ�ามนัเชื �อเพลงิทั�ง � ประเภทนี�มาผสมกนัตามสดัสว่นที�เหมาะสมสาํหรบัใชเ้ป็นเชื �อเพลงิในการ
เดินเรอืเฟอรร์ี�ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพซึ�งขึ �นอยูก่บัเครื�องยนตแ์ละอปุกรณเ์รอืแตล่ะลาํ สาํหรบัการบรหิารจดัการระบบการจา่ย
นํ�ามนัอยา่งมีประสทิธิภาพนั�น ถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการประกอบธรุกิจเดนิเรอืเฟอรร์ี� เนื�องจากสง่ผลตอ่การแขง่ขนัและ
ผลประกอบการของบรษัิท ทั�งนี � บรษัิทมีการสั�งซื �อนํ�ามนัเชื �อเพลิงจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ โดยมีระบบบรหิารและ
การจดัการนํ�ามนัคงคลงัอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึ�งครอบคลมุถงึการพิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัจาํหนา่ยวตัถดิุบที�มีความนา่เชื�อถือ
ทั�งในดา้นคณุภาพของนํ�ามนัเชื �อเพลงิ และการสง่มอบสนิคา้ที�ตรงตอ่เวลา เป็นผลใหบ้รษัิทไมมี่อปุสรรคและปัญหาในการ

       �. การจดัหานํ�ามันเชื�อเพลิง

        ทั�งนี � โดยทั�วไป บริษัทมีแผนและตารางงานซ่อมบาํรุงและโอเวอรฮ์อลเครื�องยนตต์่างๆ เช่น การโอเวอรฮ์อลเปลี�ยน
อะไหลเ่ครื�องจกัรใหญ่และเครื�องใชไ้ฟฟา้ โดยมีที�จอดเรอืเฟอรร์ี�เพื�อซอ่มบาํรุงตั�งอยูที่�ทา่เรอืสมยุสากลซึ�งเป็นที�ตั�งของศนูย์
ซอ่มบาํรุงหลกัสาํหรบัเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท และมีคลงัเก็บอะไหลแ่ละวสัดสุิ�งของตา่งๆ สาํหรบัการใชง้านและซอ่มบาํรุงทั�วไป
อยูที่�บรเิวณทา่เรอืดอนสกัสากล
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บรษัิทมีแผนการซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ในอูต่ั�งแตช่ว่งเดือน มกราคม ���� – ธนัวาคม ���� ดงันี �



        ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา บรษัิทมีนโยบายในการจดัเก็บนํ�ามนัดีเซลและนํ�ามนัเตา ซึ�งควบดแูลใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 
โดยคาํนงึถงึระดบัราคา ณ จดุเวลาที�ซื �อ ตน้ทนุการจดัเก็บรกัษา (Inventory Carrying Cost) ตน้ทนุการสั�งซื �อ (Order Cost) 
และตน้ทนุสนิคา้ขาดแคลนใหอ้ยูใ่นระดบัตํ�า ทั�งนี �บรษัิทมีนโยบายใหเ้จา้หนา้ที�ในเรอืเฟอรร์ี�ตรวจนบัและบนัทกึนํ�ามนัคงเหลือ
ในแต่ละลาํเป็นประจาํทกุวนั วนัละ � เวลา ไดแ้ก่ เวลาที�หยดุเดินเรอื และเวลาก่อนเริ�มเดินเรอืของแต่ละวนั เพื�อใหบ้รษัิท
สามารถทราบไดว้า่เรอืแตล่ะลาํมีปรมิาณนํ�ามนัเชื �อเพลิงคงเหลือ และกาํหนดใหพ้นกังานบญัชีตรวจนบัปรมิาณนํ�ามนัเชื �อ
เพลิงคงเหลือในคลงัสินคา้และเรอืเฟอรร์ี�ทั�งหมดของบรษัิทเป็นประจาํทกุเดือน โดย ณ ปัจจบุนั บรษัิทไดเ้ช่าที�ดินกบับรษัิท
เกี�ยวขอ้งกนั เพื�อเป็นที�ตั�งของคลงันํ�ามนันอกจากนี�ถงึแมว้า่ที�ผา่นมารฐับาลไทยมีนโยบายควบคมุราคานํ�ามนัดีเซลใหอ้ยูใ่น
ระดบัไม่เกิน �� บาทตอ่ลิตร แตบ่รษัิทมีนโยบายปอ้งกนัความเสี�ยงทางการตลาดเพื�อควบคมุปรมิาณนํ�ามนัเชื �อเพลิงใหอ้ยู่
ในปรมิาณที�เหมาะสม เพื�อปอ้งกนัมิใหบ้รษัิทมีความเสี�ยงจากการขาดทนุสนิคา้คงคลงัของนํ�ามนัเชื �อเพลงิรวมทั�งอบุตัเิหตทีุ�
อาจเกิดขึ �นจากไฟไหม้

ตวัเรอื o   พ.ร.บ. การเดนิเรอืในนา่นนํ�าไทย พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.เรอืไทย พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.ปอ้งกนัเรอืโดนกนั พ.ศ.����
o   กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอืฉบบัตา่งๆ / คาํสั�ง ประกาศ 
     ระเบียบที�ออกโดย กรมเจา้ทา่

o   ใบอนญุาตใชเ้รอื ซึ�งมีอายใุบอนญุาตเป็น
     เวลาไมเ่กิน �ปี
o   ใบอนญุาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํทางซึ�งมีอายใุบ
     อนญุาตเป็นเวลา �ปี

ทา่เทียบเรอื o   พ.ร.บ.เดนิเรอืในนา่นนํ�าไทย พ.ศ.����
o   พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพาณิชยนาวี พ.ศ.���� 
     และฉบบัที� � พ.ศ.����
o   กฎกระทรวงฉบบัที� �� / กฎกระทรวงฉบบัที��� /
     กฎกระทรวงฉบบัที���
o   พ.ร.บ.ผงัเมือง พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.ควบคมุมลพิษ พ.ศ.����

o   ใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการทา่เรอืเดนิทะเล
     ซึ�งมีอายใุบอนญุาตเป็นเวลา � ปี
o   หนงัสือรบัรองการตรวจสภาพทา่(เดมิชื�อ “ใบ
     อนญุาตใหใ้ชท้า่เทียบเรอื”)ซึ�งมีอายใุบอนญุาต
     เป็นเวลา �ปี

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ใบอนุญาตทิี�สาํคัญ

�. การกาํกับดแูลโดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง         
        การดาํเนินธุรกิจเดินเรือเฟอรร์ี�ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งโดยมีกรมเจา้ท่าเป็นหน่วยงานหลกั ซึ�งมีหนา้ที�
กาํกบัดแูลกิจการในธรุกิจ โดยมีกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งประกอบดว้ย� สว่นหลกั คือ กฎหมายที�เกี�ยวกบัตวัเรอื ทา่เทียบเรอืและ
คนประจาํเรอื โดยมีรายละเอียดดงันี �
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รบันํ�ามนัเชื �อเพลงิลา่ชา้ อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั บรษัิทไดมี้การสั�งซื �อนํ�ามนัเชื �อเพลงิประเภทนํ�ามนัดีเซลและนํ�ามนัเตา รวมทั�ง
นํ�ามนัหลอ่ลื�นจากผูจ้ดัจาํหนา่ย โดยเป็นการจดัซื �อจากผูข้ายรายใหญ่ภายในประเทศ ไดแ้ก่บรษัิทบางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) และจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เนื�องจากที�ผ่านมาบริษัทดงักล่าวสามารถจดัหาปริมาณ
นํ�ามนัดีเซลและนํ�ามนัเตาไดต้ามที�บรษัิทตอ้งการ โดยมีการนาํเสนอราคาและเงื�อนไขการคา้เหมาะสมที�สดุเมื�อเปรยีบเทียบ
กบัคูค่า้รายอื�นในการสั�งซื �อแตล่ะครั�ง
        นอกจากนั�น บรษัิทฯ มีอปุกรณที์�สามารถผลตินํ�ามนัไบโอดีเซลได ้แตเ่นื�องจากปัจจบุนัตน้ทนุในการผลติของไบโอดีเซล 
ยงัมีตน้ทนุที�สงูกวา่ราคานํ�ามนัดีเซล และนํ�ามนัดีเซลทดแทน ทาํใหบ้รษัิทฯ ไมจ่าํเป็นตอ้งผลตินํ�ามนัไบโอดีเซลที�ผสมกบันํ�า
มนัพืชที�ใชแ้ลว้มาใชด้าํเนินงาน อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดมี้การผลตินํ�ามนัไบโอดีเซลจากเครื�องจกัรชดุเลก็ (กาํลงัการผลติ ��� 
ลิตรตอ่วนัตอ่ � รอบการผลิต) เพื�อทดสอบเครื�องจกัร โดยนาํมาผสมกบันํ�ามนัพืชที�ใชแ้ลว้เป็นนํ�ามนัไบโอดีเซล เพื�อใชเ้ป็น
เชื �อเพลงิสาํหรบัยานพาหนะที�ใชภ้ายในบรเิวณทา่เรอืและโรงงานผลตินํ�ามนัไบโอดีเซล

�. นโยบายจดัเกบ็นํ�ามันเชื�อเพลิง



       อนึ�ง เนื�องจากการประกอบธรุกิจใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� บรษัิทจะตอ้งปฏิบตัติามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิเรอืและ
ท่าเรอื โดยมีกรมเจา้ท่าเป็นหน่วยงานหลกัในการกาํกบัดแูล ใหบ้รษัิทดาํเนินการตอ่ใบอนญุาตสาํคญัตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การดาํเนินธรุกิจเดินเรอืและทา่เรอือยา่งชดัเจน โดยมีสายงานปฏิบติังานทา่เรอืและเดนิเรอื ทาํหนา้ที�ควบคมุดแูลและปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑที์�วางไว ้ซึ�งไดแ้ต่งตั�งคณะทาํงานฯ ที�ประกอบดว้ยรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการท่าเรอื
และเดินเรอื ผูอ้าํนวยการปฏิบติัการทา่เรอื ผูอ้าํนวยการปฏิบติัการเดินเรอื และนายเรอืประจาํเรอืเฟอรร์ี�ทั�ง �� ลาํ ดาํเนินการ
ประชมุรว่มกนัเป็นประจาํทกุเดือน เพื�อวางแผนการเดนิเรอื การซอ่มบาํรุงเรอื และการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ รวมทั�งการตดิตาม
การตอ่ใบอนญุาตตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิเรอื เชน่ ใบสาํคญัการตรวจเรอื ใบสาํคญัรบัรองแนวนํ�าบรรทกุ ใบอนญุาตใช้
เรอื ใบอนญุาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํทาง ใบอนญุาตตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการทา่เรอื เชน่ หนงัสือรบัรองการตรวจสภาพทา่ 
และใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการทา่เรอืเดินทะเล และชั�นประกาศนียบตัรของคนประจาํเรอื ทั�งนี � คณะทาํงานดงักลา่วไดจ้ดั
ทาํทะเบียนคมุใบอนญุาตตา่งๆ และชั�นประกาศนียบตัรไวอ้ยา่งครบถว้น

       นอกเหนือจากการพฒันาดา้นบรกิารใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร เพื�อใหเ้กิดความสะดวก รวดเรว็ และมีความปลอดภยั บรษัิทยงั
ไดต้ระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมดว้ยการใหค้วามสาํคญัตอ่สิ�งแวดลอ้มทั�งทางนํ�าและอากาศ โดยจดัใหมี้มาตรการ
รกัษาความปลอดภยัต่างๆ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขในใบอนญุาตใหใ้ชท้่าเทียบเรือของกรมเจา้ท่า ทั�งนี � บรษัิทไดป้ฏิบติัและ
ดาํเนินการเพื�อลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มดงันี � 
      1. จดัเตรยีมภาชนะรองรบัขยะตามจดุต่างๆ ใหเ้พียงพอกบัการใชง้านภายในบรเิวณท่าเรอืและกาํหนดใหห้า้มทิ �งขยะ 
นํ�าเสียและสารเคมีลงในทะเล
      �. จดัใหมี้โครงการปลกูไมยื้นตน้ขนาดใหญ่ เพื�อปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ
      �. จดัหาพนกังานและเวรยามเพื�อจดัระเบียบเขา้คิวยานพาหนะขึ �นลงเรอืเฟอรร์ี�และควบคมุนํ�าหนกัรถบรรทกุที�ใชบ้รกิาร
ผ่านทา่เรอืใหไ้ม่เกินตามที�กฎหมายกาํหนด และคอยตรวจสอบดแูลความปลอดภยัในการเดินเรอื รวมทั�งจดัใหมี้การอบรม
ดา้นความปลอดภยัและฝึกซอ้มใหค้วามชว่ยเหลือผูโ้ดยสารในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินอยา่งสมํ�าเสมอ
      �. ติดตามและตรวจสอบคณุภาพนํ�าทิ �งจากทกุจดุที�ปลอ่ยออกจากทา่เรอืเป็นประจาํทกุเดือน และตรวจสอบคณุภาพนํ�า
ในทะเลบรเิวณทา่เทียบเรอืเป็นประจาํทกุ�เดือน และรายงานผลการตรวจสอบใหก้รมเจา้ทา่พิจารณาทกุครั�ง
      5. จดัใหมี้การตรวจสอบระบบบาํบดันํ�าเสียสาํเรจ็รูป (SATS) ทกุๆ � เดือนเพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่ระบบดงักลา่วสามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ
      �. ติดตั�งไฟฟา้ใหแ้สงสวา่งในชว่งเวลากลางคืนเพื�อเตือนเรอือื�นๆ ที�สญัจรไปมาบรเิวณทา่เรอื
      �. ดแูลรกัษาทา่เทียบเรอืใหอ้ยูใ่นสภาพมั�นคงแข็งแรงและสะอาดอยูเ่สมอ

 

งานที�ยังไม่ไดส่้งมอบ
        ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษัิทไมมี่งานที�ยงัไมไ่ดส้ง่มอบ

คนประจาํเรอื o   พ.ร.บ. การเดนิเรอืในนา่นนํ�าไทย พ.ศ. ����
o   กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอื ฉบบัที��� (หมวด ซ.) / 
     ขอ้บงัคบักรมเจา้ทา่วา่ดว้ยการสอบความรู ้พ.ศ.����

o   ชั�นประกาศนียบตัรของคนประจาํเรอื

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ใบอนุญาตทิี�สาํคัญ

�. ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม

       นอกจากนี�บรษัิทไดมี้การวา่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญอิสระเพื�อทาํหนา้ที�ในการตรวจวดัคณุภาพนํ�าทิ �ง โดยรายงานผลการวิเคราะห์
ตวัอยา่งนํ�าที�ทา่เรอืดอนสกัสากลและทา่เรอืสมยุสากล เป็นประจาํทกุ � เดือน ซึ�งจดัทาํโดยบรษัิท เอน็ไว แลบ็แอนด ์คอนซลั
แทนท ์จาํกดั ซึ�งเป็นบรษัิทที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั ผลการตรวจที�ผา่นมา พบวา่ ตวัอยา่งนํ�าที�ทา่เรอืของบรษัิทเป็นไปตามมาตรฐาน
นํ�าทิ �งที�ระบายออกจากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที� � พ.ศ.���� และประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร ์ทั�งนี � ตลอดระยะเวลาที�บรษัิทเปิดใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� บรษัิทไมเ่คยมีขอ้พิพาทหรอืถกูฟอ้งรอ้งเกี�ยวกบัสิ�งแวด
ลอ้มในการดาํเนินธรุกิจ และไมเ่คยไดร้บัการตกัเตือนหรอืเสียคา่ปรบัในเรื�องดงักลา่ว เนื�องจากบรษัิทไดป้ฏิบตัติามกฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งเครง่ครดัมาโดยตลอด
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        ปัจจยัความเสี�ยงในการประกอบธรุกิจและแนวทางในการปอ้งกนัความเสี�ยงของบรษัิทซึ�งใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� สามารถ
แบง่ออกเป็นดา้นตา่งๆ ดงันี �

         เรอืเฟอรร์ี�ลาํที�ประสบอบุติัเหตจุะไมส่ามารถใหบ้รกิารไดต้รงตามตารางเวลาของเที�ยวเรอื หรอืเรอืเฟอรร์ี�อาจจะเสียหาย
ทั�งลาํจนไมส่ามารถใชง้านไดอี้กตอ่ไป ซึ�งจะสง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบรษัิท
         เกิดคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัใชใ้นการซอ่มแซมหรอืจดัหาเรอืเฟอรร์ี�ลาํใหม ่เพื�อที�จะสามารถใหบ้รกิารทดแทนไดอ้ยา่งเพียงพอ 
อนัเป็นเหตทีุ�จะทาํใหบ้รษัิทตอ้งแบกภาระคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุที�เพิ�มขึ �น
         มีคา่ใชจ้่ายสาํหรบัความเสียหายจากการถกูฟอ้งรอ้งจากผูโ้ดยสารหรอืผูที้�ใชบ้รกิารบรรทกุยานพาหนะชนิดตา่งๆ ทาํ
ใหค้า่ใชจ้า่ยสงูขึ �นและสง่ผลกระทบตอ่ผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษัิท
         ทาํใหบ้ริษัทมีภาพลกัษณใ์นดา้นลบต่อสาธารณชน ผู้โดยสารขาดความเชื�อมั�นในระบบควบคุมความปลอดภยั
ในการเดินเรอื ซึ�งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบรษัิทในอนาคต
          บรษัิทผูร้บัประกนัภยัอาจไมร่บัประกนัภยัเรอืและผูโ้ดยสารกบับรษัิท หรอื อาจเพิ�มคา่เบี �ยประกนัภยัใหส้งูขึ �น ทาํใหบ้รษัิท
มีคา่ใชจ้า่ยสงูขึ �นและกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบรษัิท
         ทั�งนี � บรษัิทไดต้ระหนกัถงึความเสี�ยงในเรื�องดงักลา่วเป็นอยา่งยิ�ง จงึไดมี้นโยบายปอ้งกนัความเสี�ยงทั�งเชิงรุกและเชิงรบั
ดงันี �
         แมว้า่สภาพภมิูอากาศและคลื�นลมทะเลในอา่วไทยจะไมรุ่นแรง เมื�อเทียบกบัทะเลฝั� งอนัดามนั แตบ่รษัิทมีการติดตาม
การพยากรณอ์ากาศและคลื�นลมทะเลจากกรมอตุนิุยมวิทยาเป็นประจาํทกุวนั เพื�อที�จะสามารถจดัการเดินเรอืในแตล่ะช่วง
เวลาใหมี้ความปลอดภยัมากที�สดุ
         การกาํหนดเสน้ทางเดินเรอืที�ชดัเจนและไมท่บัซอ้นกบัเรอืลาํอื�นๆในเสน้ทางเดียวกนัจะทาํใหโ้อกาสในการเกิดอบุติัเหตุ
เรอืชนกนัเป็นไปไดย้าก อีกทั�ง บรษัิทยงัไดติ้ดตั�งเครื�องมือและอปุกรณต์า่งๆ เช่น เรดาห ์เข็มทิศ และจีพีเอส เพื�อตรวจสอบ
เรอืประเภทตา่งๆ ที�เดนิทางเขา้ใกลร้ศัมีหรอืขวางเสน้ทางเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท 
         โดยมีการใชวิ้ทยสืุ�อสารเพื�อติดตอ่เรอืตา่งๆ ที�อยู่ในทะเล รวมถึงเจา้หนา้ที�ประจาํชายฝั� งทะเล นอกจากนี�ยงัมีการใช้
สเกลวดัองศาความเอียงของลาํเรอืจากการบรรทกุยานพาหนะลงเรอื เพื�อใหเ้กิดความสมดลุเรอืรวมทั�งจดัใหมี้เสื �อชชีูพครบ
ตามจาํนวนผูโ้ดยสารและพนกังานประจาํเรอื พรอ้มตดิตั�งแพชชีูพแบบแข็งในเรอืเฟอรร์ี�ทกุลาํตามระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความ
ปลอดภยั
         ที�ตั�งของทา่เรอืดอนสกัสากลและทา่เรอืสมยุสากลมีความลกึมาก โดยเฉพาะทา่เรอืดอนสกัที�มีลกัษณะเป็นแหลมยื�น
เขา้สูท่ะเล ทาํใหไ้ม่มีโขดหินหรือทรายมาทบัถมบรเิวณหนา้ท่า ทาํใหเ้รือเฟอรร์ี�ของบรษัิทสามารถเขา้ออกไดอ้ย่างสะดวก 
อีกทั�ง บรษัิทไดท้าํการติดตั�งเครื�องจกัรสาํหรบัดงึและผกูตวัเรอืเขา้กบัท่าเรอืเพื�อช่วยใหเ้รอืเฟอรร์ี�เขา้จอดเทียบท่าไดอ้ย่าง
ปลอดภยั

         ความเสี�ยงจากการเกิดอบุตัเิหตใุนระหวา่งการใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ี� 
         เนื�องจากธุรกิจหลกัของบรษัิทเป็นการใหบ้รกิารเดินเรอืเฟอรร์ี�เพื�อโดยสารและขนสง่ทางเรอืเป็นหลกั มีทั�งการขนสง่ผู้
โดยสาร รถยนตส์ว่นบคุคล รถบรรทกุสนิคา้ และยานพาหนะประเภทตา่งๆ  ซึ�งการเดินเรอืขา้มฟากทางทะเล จะมีความเสี�ยง
ในการเกิดอบุตัิเหตทีุ�เกิดจากภยัธรรมชาต ิเชน่ คลื�นลมทะเลและพาย ุหรอืเกิดจากการกระทาํของมนษุย ์เชน่ เรอืชนกนัหรอื
เรอืชนโขดหิน การไมร่กัษาคณุภาพการใหบ้รกิารและมาตรฐานของตวัเรอื การประมาทเลนิเลอ่ของพนกังานที�ปฏิบติังานใน
เรอืแตล่ะลาํ หรอืการฝ่าฝืนคาํสั�ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับนเรอืของผูโ้ดยสาร และหากเกิดเหตกุารณด์งักลา่วบรษัิทจะไดร้บัผล
กระทบในเชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญั คือ

ปจจัยความเสีย่ง

ความเสี�ยงดา้นธุรกจิของบริษัท
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          บรษัิทไดจ้ดัทาํแผนงานในการบาํรุงรกัษา (Preventive maintenance) ทั�งท่าเรือและตวัเรือ ทั�งแผนซ่อมบาํรุงใหญ่ 
(Major Maintenance) และแผนการบาํรุงรกัษาขนาดเล็ก 
(Minor Maintenance) ซึ�งปฏิบติัเป็นประจาํตอ่เนื�องทกุเดือน 
เชน่ การเปลี�ยนอะไหล ่การเปลี�ยนถ่ายนํ�ามนัเครื�อง การซอ่ม
แซมบรเิวณทา่เรอื ทั�งนี � เพื�อใหท้ั�งทา่เรอืและตวัเรอืมีสภาพ
สมบรูณพ์รอ้มใชง้านตลอดเวลาโดยการบาํรุงรกัษาดงักลา่ว 
ทั�งเป็นการดาํเนินการจากพนกังานของบรษัิทและจากบรษัิท
ซอ่มบาํรุงรกัษาที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเรอืเฟอรร์ี� ที�
ไดก้ารยอมรบัจากกรมเจา้ท่าใหด้าํเนินการซ่อมและบาํรุง
รกัษาตวัลาํเรือครั�งใหญ่ นอกจากนี� บริษัทยังปฏิบติัตาม
กฎหมาย ดว้ยการนาํเรอืเฟอรร์ี�ใหก้รมเจา้ทา่ทาํการตรวจสอบ
สภาพการใชง้านทกุลาํเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ � ครั�ง เพื�อปอ้งกนัอนัตรายที�อาจจะเกิดขึ �น
          บรษัิทไดบ้รรจพุนกังานประจาํเรอืเฟอรร์ี�ที�มีคณุสมบติัครบถว้นตรงตามที�กรมเจา้ทา่กาํหนดไว ้โดยพนกังานประจาํเรอื
จะถกูมอบหมายหนา้ที�และความรบัผิดชอบในแตล่ะตาํแหน่งอย่างชดัเจน พรอ้มกนันี �บรษัิทยงัไดจ้ดัใหมี้การอบรมสมัมนา
ใหค้วามรูท้ั�งในดา้นการปฏิบติังานโดยตรงตามหนา้ที�ของแตล่ะบคุคล รวมถงึการเฝา้ระวงัดแูลพฤติกรรมผูโ้ดยสารใหป้ฏิบติั
ตนเป็นไปตามระเบียบที�กาํหนดในการโดยสารเรือ การชั�งนํ�าหนกับรรทกุก่อนขึ �นเรือและจดัตาํแหน่งการจอดยานพาหนะ 
การไมอ่นญุาตใหผู้โ้ดยสารอยู่บนยานพาหนะระหวา่งโดยสารเรอืเฟอรร์ี� รวมถึงใหมี้การดงึเบรคมือของยานพาหนะและอดั
ลิ�มลอ้รถเพื�อปอ้งกนัการลื�นไหล พรอ้มปรบัปรุงแกไ้ขกฏระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตนสาํหรบัผูโ้ดยสารระหวา่งเดินทาง
ใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสถานการณอ์ยูเ่สมอ  
          การสง่เสรมิดา้นความปลอดภยัและปอ้งกนัอบุติัภยัที�อาจเกิดขึ �นตอ่ชีวิต รา่งกาย และทรพัยส์นิของลกูคา้ โดยใหค้วาม
รว่มมือกบัหนว่ยงานหรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งดา้นความปลอดภยัและอบุตัภิยัเขา้มามีสว่นรว่มกบับรษัิทในการดแูล ตรวจสอบ 
เฝา้ระวงั รกัษาความปลอดภยั และปอ้งกนัการเกิดอาชญากรรมทกุประเภท อาทิ การใหค้วามรว่มมือกบัเจา้หนา้ที�ดา้นความ
มั�นคงของรฐัในการตรวจตราดา้นความปลอดภยัและเฝา้ระวงัเพื�อปอ้งกนัอาชญากรรมบรเิวณทา่เรอื และบนเรอื การตรวจ
สอบสภาพเรอืและการตรวจสอบความปลอดภยัของผูโ้ดยสารบนเรอื การฝึกซอ้มแผนในสถานการณฉ์กุเฉิน การตรวจสอบ
ความพรอ้มของอปุกรณ ์และกิจกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูก้ารปอ้งกนัอบุตัภิยั เป็นตน้
          บรษัิทไดจ้ดัทาํประกนัภยัสาํหรบัผูโ้ดยสารและพนกั
งานประจาํเรือที�ใชบ้ริการเรือเฟอรร์ี�ทกุลาํตามที�กฏหมาย
กาํหนดไว ้และยงัไดท้าํประกนัภยัทางทะเลเพื�อคุม้ครองเรอื
เฟอรร์ี�ทกุลาํจากอบุติัเหตตุา่งๆ ที�อาจทาํใหเ้รอืเฟอรร์ี�ไดร้บั
ความเสียหายจนไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ โดยคิดทนุ
ประกนัตามความเหมาะสมของสภาพเรอืที�ใชง้านในปัจจบุนั 
ซึ�งครอบคลมุมลูคา่ทางบญัชีของเรอืเฟอรร์ี�ในแตล่ะลาํ อยา่งไร
ก็ตาม บรษัิทยงัคงมีความเสี�ยงจากอบุติัเหตทีุ�อาจเกิดขึ �นกบั
ยานพาหนะของผูโ้ดยสาร ซึ�งบรษัิทไดใ้ชม้าตราตา่งๆ ขา้งตน้
เพื�อปอ้งกนัความเสี�ยงดงักลา่วที�อาจจะเกิดขึ �น 
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          ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิบุคลากรที�ตอ้งใช้ความ
เชี�ยวชาญพเิศษเฉพาะทาง
          บริษัทมีความจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรที�มีความเชี�ยว
ชาญพิเศษเฉพาะทางในการใหบ้รกิารเดนิเรอืและขนสง่ทาง
เรอื อาทิ กปัตนั นายเรอื ตน้กลเรอื และพนกังานประจาํเรอื 
ซึ�งในแต่ละตาํแหน่งจะตอ้งมีประกาศนียบตัรคนประจาํเรือ
ตามระเบียบขอ้บังคับของกรมเจา้ท่า  รวมถึงตอ้งมีอัตรา
พนักงานประจาํเรือไม่นอ้ยกว่าตามกฎหมายที�กาํหนด ซึ�ง
อาจเป็นอปุสรรคและขอ้จาํกดัแก่บรษัิทในการจดัหาบคุลากร
ดงักลา่ว และอาจสง่ผลกระทบตอ่การประกอบธรุกิจในอนาคต
ของบรษัิทได้
        บรษัิทไดต้ระหนกัถงึความเสี�ยงในดา้นบคุลากรเป็นอยา่ง
ยิ�งโดยที�ผ่านมาบริษัทมีมาตรการในการลดความเสี�ยงจาก
การสญูเสียบคุลากรดงักลา่ว โดยมีนโยบายสง่เสรมิและจดั
ใหมี้การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื�อง 
เพื�อใหมี้ความรูค้วามสามารถเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ทาํงานซึ�งทางบริษัทไดช้่วยดาํเนินการและอาํนวยความ
สะดวกใหก้บัพนกังานประจาํเรอืของบรษัิท ในการเขา้รบัการ
อบรมและทดสอบความรูต้ามที�กฎหมายกาํหนดอย่างสมํ�า
เสมอรวมทั�งจดัใหมี้การสอบเลื�อนชั�นประกาศนียบตัร เพื�อ
ความกา้วหนา้ของพนกังาน โดยมีคา่ตอบแทนในอตัราตลาด
เพื�อสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากร ใหท้าํงานอยู่กับบรษัิท
ในระยะยาว และเติบโตไปพรอ้มๆ กบัความสาํเรจ็ของบรษัิท 
นอกจากนี�บรษัิทยงัไดส้รา้งความสมัพนัธที์�ดีกบัสถาบนัการ
ศกึษาต่างๆ ในพื �นที�ภาคใตอ้นัเป็นผลที�จะช่วยส่งเสริมและ
สนบัสนนุการสรรหากาํลงัคนใหแ้ก่บรษัิทอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งที�
ผา่นมาบรษัิทไมย่งัเคยประสบปัญหาขาดแคลนพนกังานประ
จาํเรอืและสว่นอื�นๆจนสง่ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารและการ
ขนสง่ทางเรอื

          ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิอุตสาหกรรมการทอ่ง
เที�ยวในประเทศไทย
          การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เม็ดเงิน
ส่วนหนึ�งมาจากรายไดจ้ากภาคการท่องเที�ยว ซึ�งเป็นที�แน่
นอนวา่ หากสถานการณบ์า้นเมืองอยูใ่นความสงบ นกัทอ่ง
เที�ยวจาํนวนมากก็จะเดินทางหลั�งไหลเขา้สูป่ระเทศ โดยจะ
ส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของบริษัทดว้ยเช่นกนัเนื�องจาก
การดาํเนินธุรกิจเรอืเฟอรร์ี� รายไดห้ลกัมาจากนกัท่องเที�ยว  
อยา่งไรก็ตาม หากสถานะการณบ์า้นเมืองเกิดภาวะไมป่กติ
อาทิ ปัญหาดา้นความมั�นคงทางการเมืองของรฐับาล เกิด
สงคราม การก่อการรา้ย โรคระบาด และภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
ปัจจยัเหลา่นี �ลว้นสง่ผลกระทบตอ่จาํนวนนกัเที�ยวที�จะเดิน
ทางเขา้มาในประเทศ อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินธรุกิจ
ของบรษัิทในเชิงลบได ้ นอกจากนี�ธุรกิจการท่องเที�ยวยงัมี
ลกัษณะเป็นฤดกูาลทอ่งเที�ยว โดยรายไดแ้ละผลการดาํเนิน
งานของบรษัิทจะเปลี�ยนไปตามฤดกูาลทอ่งเที�ยวดว้ยเชน่กนั 
ซึ�งประเทศไทยมีฤดกูาลทอ่งเที�ยวตามช่วงวนัหยดุยาวและ
เทศกาลตา่งๆ  โดยเฉพาะในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาล
สงกรานตข์องทกุปี
          ปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้เป็นปัจจยัที�เกิดจากภายนอก
และควบคมุไดย้ากบริษัทจึงบริหารความเสี�ยงดว้ยการให้
บริการที�เนน้สรา้งความพึงพอใจกับลกูคา้สงูสดุ โดยการ
อาํนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ใหบ้รกิารตรงตอ่
เวลา เนน้ยํ�าในเรื�องของความปลอดภัย เพื�อสรา้งความ
ประทบัใจ ทั�งตอ่ลกูคา้ประจาํและขาจรใหก้ลบัมาใชบ้รกิาร
อยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนี�รายไดข้องบรษัิทไมไ่ดพ้ึ�งพากลุม่
นกัทอ่งเที�ยวเพียงอยา่งเดียวแตร่ายไดส้ว่นหนึ�งมาจากผูป้ระ
กอบการขนสง่โลจิสตกิสที์�ประกอบกิจการรา้นสะดวกซื �อ 
หา้งไฮเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการเชิงพาณิชย์
ที�ตอ้งมีการขนสง่สนิคา้ขา้มฟาก อาทิ ผกั ผลไมอ้าหารแหง้ 
วสัดกุ่อสรา้ง ฯลฯ รวมถึงสินคา้ที�มีลกัษณะพิเศษที�ตอ้งใช้
บรกิารเช่าเหมาลาํเป็นการเฉพาะซึ�งไดแ้ก่ นํ�ามนัเชื �อเพลิง 
แก๊ส หรอืวตัถมีุพิษ เป็นตน้
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ความเสี�ยงจากผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
        ความเสี�ยงจากการปฏบิตัติามข้อกฏหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกจิการเดนิเรือโดยสารข้ามฟาก
          การประกอบธรุกิจเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทจะตอ้งปฏิบตัติามขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งประกอบดว้ย � สว่นหลกั คือ 
กฎหมายที�เกี�ยวกบั ตวัเรอื ทา่เทียบเรอื และคนประจาํเรอื 
        ตวัเรือ    กฎหมายกาํหนดใหเ้รอืตอ้งมีใบทะเบียนเรอืไทยที�ถกูตอ้งตามกฏหมาย และตวัเรอืตอ้งมีความปลอดภยัและ
ทนทานตอ่สภาพการใชง้านในทะเล รวมทั�งตอ้งมีใบอนญุาตตา่งๆครบถว้นและมีผลบงัคบัใช ้ เชน่ ใบสาํคญัรบัรองการตรวจ
เรอื ใบสาํคญัรบัรองแนวนํ�าบรรทกุ ใบอนญุาตใชเ้รอื ใบอนญุาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํทาง เป็นตน้ นอกจากนั�นเจา้หนา้ที�ประ
จาํเรือตอ้งมีประกาศนียบตัรที�ออกโดยกรมเจา้ท่าเพื�อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที�ต่างๆตามตาํแหน่งที�ไดร้บัมอบหมายบนเรือ  
โดยบรษัิทตอ้งดาํเนินการและบรหิารงานต่างๆเพื�อใหเ้รอืและท่าเรอืมีความพรอ้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เพื�อให้
บรษัิทสามารถนาํเรอืของบรษัิททกุลาํมาใหบ้รกิารในนา่นนํ�าไทยได ้โดยมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรอื ทา่เรอื และการเดินเรอื รวมถงึการขออนญุาตเดินเรอืของบรษัิทซึ�งเป็นการเดินเรอืประจาํทางบรษัิทจะตอ้ง
มีใบอนญุาตเรอืเดนิประจาํทางซึ�งตอ้งตอ่อายใุบอนญุาตในทกุๆ � ปี
        กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พ.ร.บ. การเดินเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.เรอืไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ปอ้งกนั
เรอืโดนกนั พ.ศ. ���� / กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอืฉบบัตา่งๆ / คาํสั�ง ประกาศ ระเบียบที�ออกโดยกรมเจา้ทา่ 
        ทา่เทยีบเรือ  ท่าเทียบเรอืถือเป็นสิ�งลว่งลํ�าลาํนํ�าจึงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง บรษัิทตอ้งมีใบอนญุาตให้
ประกอบกิจการท่าเรอืเดินทะเลและหนงัสือรบัรองการตรวจสภาพท่าและเนื�องจากท่าเทียบเรอืของบรษัิทเป็นท่าเทียบเรอื
ขนาดเกินกวา่ ��� ตนักรอส บรษัิทจงึตอ้งดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้มบรเิวณทา่เทียบเรอืเพื�อไมก่่อใหเ้กิดปัญหาสิ�งแวดลอ้มตาม
เงื�อนไขในใบอนญุาตใหใ้ชท้า่เทียบเรอื
        กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง พ.ร.บ.เดินเรอืในนา่นนํ�าไทย พ.ศ. ���� /พระราชบญัญติัสง่เสรมิการพาณิชยนาวี พ.ศ.���� และ
ฉบบัที� � พ.ศ.���� /กฎกระทรวงฉบบัที� �� / กฎกระทรวงฉบบัที� �� / กฎกระทรวงฉบบัที� �� / พ.ร.บ.ผงัเมือง พ.ศ. ���� / 
พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ควบคมุมลพิษ พ.ศ. ���� 
        คนประจาํเรือ  การเดินเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหวา่งอาํเภอดอนสกั และ อาํเภอเกาะสมยุ และระหวา่งอาํเภอดอนสกั 
และอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีเป็นเรอืเดินทะเลเฉพาะเขต ซึ�งจะมีการกาํหนดจาํนวนและชั�นประกาศนียบตัรของ
คนประจาํเรอื รวมถงึตาํแหนง่ตา่งๆ ในลาํเรอื โดยคนประจาํเรอืจะตอ้งมีการสอบความรูต้ามกฎหมายที�กาํหนด
        กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง พ.ร.บ. การเดินเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ���� / กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอื ฉบบัที� �� (หมวด ซ.) / 
ขอ้บงัคบักรมเจา้ทา่วา่ดว้ยการสอบความรูฯ้ พ.ศ. ���� / พรบ.ปอ้งกนัเรอืโดนกนั พ.ศ. ����
        บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัในการปฏิบติัตามกฏหมายอยา่งเครง่ครดั แมว้า่การประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการเดินเรอืเฟอรร์ี�
ของบรษัิทจะมีกฎหมายเขา้มาควบคมุและเกี�ยวขอ้งหลายฉบบั ซึ�งบรษัิทมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง หาก
บรษัิทฝ่าฝืน หรอืละเมิด และไมป่ฏิบตัติาม บรษัิท
มีความเสี�ยงที�จะถกูตรวจสอบและลงโทษ โดยมีบท
ลงโทษทั�งการปรบัเป็นตวัเงิน การสั�งใหห้ยดุประกอบ
ธรุกิจชั�วคราวจนกวา่จะแกไ้ขแลว้เสรจ็ หรอืการยดึ
ใบอนญุาต เป็นตน้ ทั�งนี �หากบรษัิทไดร้บัการลงโทษ 
จะสง่ผลกระทบใหบ้รษัิทมีรายไดล้ดลงหรอือาจทาํ
ใหมี้คา่ใชจ้า่ยเพิ�มสงูขึ �น ซึ�งจะกระทบตอ่ผลประกอบ
การของบรษัิท ดว้ยเหตนีุ � บรษัิทจงึไดม้อบหมายให้
เจา้หนา้ที�กฎหมายภายในบรษัิททาํหนา้ที�ตรวจสอบ
และประสานงานกบัหนว่ยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การปฎิบติังาน รวมถงึการทาํเรื�องตอ่ใบอนญุาตตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธรุกิจเดินเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท เพื�อใหป้ฏิบติัตาม
กฏหมายอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง
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         เนื�องจากการปรบัค่าโดยสารการเดินเรือเฟอรร์ี�ของ
บรษัิทจะตอ้งปฏิบติัตามทา้ยประกาศของจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี เรื�องการเปลี�ยนแปลงคา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทาง
อาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีและ
ทา้ยประกาศจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เรื�อง การเปลี�ยนแปลง
คา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึ�งอา้งอิงตามราคานํ�ามนั
ดีเซล ณ ชว่งใดชว่งหนึ�งของราคาขายตามประกาศหนา้เวบ็
ไซตข์องบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) สาํหรบัการขายใน
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ซึ�งมีลกัษณะการกาํหนด
เป็นชว่งตามราคานํ�ามนัดีเซลที�มีการเปลี�ยนแปลง โดยคณะ
กรรมการกาํหนดคา่โดยสารจะประกอบไปดว้ย ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ผูแ้ทนกรมเจา้ทา่ ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ ผูแ้ทนการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ประธานหอ
การคา้จงัหวดั และตวัแทนจากเจา้ของเรอื เป็นตน้ ซึ�งผูบ้รหิาร
บรษัิทก็เป็นหนึ�งในคณะกรรมการดงักลา่ว ซึ�งการคิดอตัรา
คา่โดยสารดงักลา่วกาํหนดตามระยะทางของแตล่ะเสน้ทาง 
ประเภทของผูโ้ดยสาร และประเภทของยานพาหนะ ยกเวน้
กรณีคา่โดยสารประเภทเชา่เหมาลาํที�บรษัิทสามารถกาํหนด
ราคาเองได ้เช่น การเหมาเที�ยวของผูโ้ดยสารเป็นกลุม่ การ
เหมาเที�ยวสาํหรบัขนสง่สินคา้ชนิดพิเศษ อาทิ นํ�ามนั แก๊ส 
โดยรายไดค้า่โดยสารแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลาเป็นสดั
สว่นรายไดห้ลกัของบรษัิทและมีแนวโนม้เพิ�มขึ �น ซึ�งราคาคา่
โดยสารแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา เป็นคา่โดยสารที�ถกู
กาํหนดเพดานสงูสดุ อา้งอิงตามการเปลี�ยนแปลงของราคา
นํ�ามนัดีเซล จากหน่วยงานภาครฐั ตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

        

         หากราคานํ�ามนัดีเซลที�เป็นตน้ทนุหลกัในการดาํเนิน
ธุรกิจเดินเรอืของบรษัิท มีการปรบัตวัเพิ�มขึ �นเกินกวา่ลติรละ 
��.�� บาทสาํหรบัเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะ
สมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และ �� บาท สาํหรบัเสน้ทางอาํเภอ
ดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี บริษัท
จงึไมส่ามารถปรบัราคาคา่โดยสารได ้เนื�องจากอยูน่อกเหนือ
เพดานราคาที�กาํหนดไว ้ ซึ�งจะส่งผลใหต้น้ทนุขายและการ
ใหบ้ริการในส่วนของตน้ทนุนํ�ามนัสงูขึ �น ในขณะที�อตัราค่า
ของบรษัิท 
         ทั�งนี �การจะขอปรบัราคาค่าโดยสารเพิ�มขึ �นเกินกว่า
เพดานราคาที�กาํหนดไว ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาหนึ�งเนื�อง
จากตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการที�ประกอบดว้ย
บคุคลที�เกี�ยวขอ้งในการออกใบอนญุาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํ
ทาง โดยมีผูว้่าราชการจังหวัดสุราษฎรธ์านีเป็นประธาน 
พิจารณาปรบัคา่โดยสาร ในขณะที�บรษัิทไดร้บัผลกระทบจาก
ราคานํ�ามนัที�ปรบัตวัเพิ�มขึ �นทนัทีเหตกุารณด์งักลา่วจะสง่ผล
กระทบใหก้าํไรจากการดาํเนินงานของบรษัิทลดลง
        ดงันั�น บรษัิทจงึมีนโยบายบรหิารความเสี�ยงดา้นตน้ทนุ
นํ�ามนัดว้ยการปรบัปรุงสตูรนํ�ามนัที�ใชใ้นการเดินเรอื ซึ�งเป็น
นํ�ามนัที�ผสมระหว่างนํ�ามนัดีเซลและนํ�ามนัเตาในสดัส่วนที�
กาํหนด เพื�อลดตน้ทุนนํ�ามนัที�ใชต้่อลิตรใหต้ ํ�าลง พรอ้มทั�ง
ปรบัสภาพเครื�องยนตข์องเรอืทกุลาํใหส้ามารถใชน้ํ�ามนัสตูร
ผสมดงักลา่วไดน้อกจากนี�ฝ่ายบรหิารของบรษัิทยงัไดติ้ดตาม
ราคานํ�ามนัตลาดโลกอย่างใกลชิ้ดและเตรียมพรอ้มที�จะนาํ
เสนอขอ้มลูต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการดงักล่าวขา้งตน้เพื�อ
พิจารณาปรบัอตัราค่าโดยสารในกรณีที�ราคานํ�ามนัดีเซลมี
ราคาสูงกว่าราคาเพดานนํ�ามันดีเซลที�ใชก้าํหนดอัตราค่า
โดยสาร

ความเสี�ยงจากการปรับค่าโดยสารเดนิเรือแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลาเกนิกว่าเพดานราคาที�กาํหนด

          ความเสี�ยงจากการมกีลุ่มผู้ถอืหุน้รายใหญ่ที�มอีทิธิพลตอ่การดาํเนินงาน
          บรษัิทมีกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ กลุม่ครอบครวัชโยภาส ถือหุน้รวมกนัจาํนวน ���,���,��� หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
��.�� ของทนุชาํระแลว้ ���,���,��� บาท(ขอ้มลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) ดงันั�น หากกลุม่ผูถื้อหุน้ดงักลา่วออกเสียงไป
ในทิศทางเดียวกนัจะทาํใหส้ามารถควบคมุมติที�ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั�งหมด ไม่วา่จะเป็นเรื�องการแตง่ตั�งกรรมการ หรอื
การขอมติในเรื�องอื�นที�ตอ้งใชเ้สียงสว่นใหญ่ของที�ประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษัิทกาํหนดใหต้อ้ง
ไดร้บัคะแนนเสียง � ใน � ของที�ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันั�น ผูถื้อหุน้รายอื�นจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงใหเ้พียงพอเพื�อ
ตรวจสอบและถ่วงดลุในเรื�องที�ผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได้

ความเสี�ยงสาํหรับผู้ลงทนุ
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          ความเสี�ยงจากพฤตกิรรมการเดนิทางทอ่งเที�ยวที�เปลี�ยนไป
          การปรบัพฤตกิรรมการเดนิทางทอ่งเที�ยวที�เปลี�ยนไป ลดการเดินทางเพื�อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด �� ทั�ง
จากนกัทอ่งเที�ยวในประเทศ และนกัทอ่งเที�ยวตา่งชาติ หลายธรุกิจไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกั โดยเฉพาะธรุกิจในภาคอตุสาห
กรรมการทอ่งเที�ยว ที�ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายครั�งใหม ่หลายธรุกิจตอ้งปรบัตวัเพื�อสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้และ
ฝ่าวิกฤตธิรุกิจครั�งนี �ไปใหไ้ด้
          แมส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด �� มีทิศทางที�ผอ่นคลายลง สะทอ้นใหเ้ห็นจากจาํนวนผูติ้ดเชื �อใหมใ่น
ไทยที�ลดลงอย่างตอ่เนื�อง ภาครฐัจงึประกาศผ่อนปรนมาตรการในบางพื �นที� เพื�อใหธุ้รกิจบางประเภทกลบัมาเปิดบรกิารได้
อีกครั�ง แต่การชะลอตวัในภาคการท่องเที�ยวจากจาํนวนนกัท่องเที�ยวต่างชาติและไทยที�ลดลงอย่างหนกั อีกทั�งปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจที�ชะลอตวั อนัเป็นผลจากการที�ภาคธุรกิจตา่งๆ ตอ้งปิดตวัลงชั�วคราว  ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่เนื�องมายงักาํลงัซื �อของ
ผูบ้รโิภคลดลง
          อยา่งไรก็ตาม ธรุกิจเดินเรอืเฟอรร์ี�เอง แมจ้ะยงัมีกลุม่ขนสง่โลจิสติกสอ์ยู ่แตก็่ตอ้งเจอโจทยที์�ทา้ทาย ที�ตอ้งปรบัตวัเชน่
กนั  เนื�องจากผูบ้รโิภคระมดัระวงัในการใชจ้า่ยมากขึ �น สง่ผลใหไ้มเ่พียงแตจ่าํนวนผูใ้ชบ้รกิารเฉลี�ยตอ่วนัที�ลดลง ทาํใหก้ระทบ
ต่อรายไดข้องผูป้ระกอบการ ขณะที�ตน้ทนุการประกอบธุรกิจที�เพิ�มขึ �น  ความทา้ทายเช่นนี �ยงัมีแนวโนม้เพิ�มขึ �น เนื�องจาก
พฤติกรรมของผูบ้รโิภคที�หลีกเลี�ยงหรอืลดการเดินทางทอ่งเที�ยวออกไปอีกระยะ จากแรงกดดนัขา้งตน้ ทาํใหบ้รษัิทฯ ตอ้งปรบั
ตวั ปรบัแผนกลยทุธใ์หมอ่ยูต่ลอดเวลา
 

ความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ ��
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        บรษัิทฯ มีความมุง่มั�นที�จะดาํเนินธรุกิจบนพื�นฐานของการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีไปพรอ้มกบัการรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดย
มีเปา้หมายสงูสดุคือ ความยั�งยืนขององคก์ร ควบคูไ่ปกบัการรกัษาสมดลุระหวา่งการพฒันาธรุกิจใหเ้ติบโตและชมุชนโดยรอบ
อยูร่ว่มกนัอยา่งมีคณุภาพ บรษัิทฯ จงึไดก้าํหนด “นโยบายการพฒันาอยา่งยั�งยืน” เพื�อสรา้งความยั�งยืนขององคก์ร โดยบรูณา
การแนวทางการบรหิารจดัการความยั�งยืนเขา้กบักลยทุธท์างธุรกิจ การดาํเนินงานของบรษัิทฯ ภายใตแ้นวคิด “WIN-WIN” 
และกาํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี ตลอดจนนโยบายดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อเป็นแนวปฏิบติัที�ดีสาํหรบั
การดาํเนินธรุกิจ ซึ�งเป็นรากฐานสาํคญัที�จะนาํไปสูก่ารเจรญิเตบิโตอยา่งมั�นคงและยั�งยืนตอ่ไป

        นโยบายนี�ชี �แจงถงึกลยทุธค์วามยั�งยืนของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย ซึ�งกาํหนดขึ �นจาก
การคาํนงึถงึผูมี้สว่นไดเ้สียทกุภาคสว่น การกาํหนดนโยบายความยั�งยืนดงักลา่วนี � มุง่เนน้ใหค้วามสาํคญัถงึสิ�งแวดลอ้ม สงัคม 
และธรรมาภิบาลของบรษัิท มุง่มั�นจะดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอบเขตการพฒันาอยา่งยั�งยืน การสรา้งการเตบิโตทางธรุกิจ
อย่างครอบคลมุทกุมิติ โดยการนาํแนวคิดการพฒันาอย่างยั�งยืนเขา้มาเป็นแกนหลกัในกระบวนการดาํเนินงาน และบรูณา
การแผนการปฏิบตังิานใหมี้ความเชื�อมโยงกนัอยา่งสมดลุ นาํมาซึ�งประโยชนส์งูสดุแก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 
        บรษัิท ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูน้าํธุรกิจเดินเรอืเฟอรร์ี�ในพื �นที�จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ตระหนกัดีว่า 
เรามีบทบาทสาํคญัตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยว โดยการประกอบธรุกิจเดินเรอืเฟอรร์ี�อาจสง่ผลกระทบตอ่ผูมี้สว่นเกี�ยวขอ้ง
มากมาย ตั�งแตพ่นกังาน ผูโ้ดยสาร พนัธมิตรธรุกิจ ไปจนถงึชมุชน ซึ�งผลกระทบของเราเกิดขึ �นทั�งแงบ่วก ไดแ้ก่ การทาํใหส้งัคม
และเศรษฐกิจในพื�นที�อาํเภอเกาะสมยุ อาํเภอเกาะพะงนั จ.สรุาษฎรธ์านี รวมทั�งจงัหวดัใกลเ้คียงเติบโต และแง่ลบคือ การ
ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์การก่อใหเ้กิดขยะและของเสีย รวมไปถึงเกิดภาวะนกัท่องเที�ยวเกินขนาดได ้ดงันั�น บรษัิทฯ 
จงึมีความมุง่มั�นตั�งใจที�จะเฝา้ระวงั และบรหิารจดัการความเสี�ยงของผลกระทบที�เกิดขึ �นจากการดาํเนินธรุกิจ และศกึษาวิธีที�
จะเปลี�ยนผลกระทบเหลา่นั�นใหก้ลายเป็นโอกาสในการดาํเนินธรุกิจ ควบคูก่บัการพฒันาสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม นโยบายการ
พฒันาอย่างยั�งยืน จึงเป็นกลยทุธส์าํคญัที�บริษัทฯ จะยึดและดาํเนินตามเพื�อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและทาํใหธุ้รกิจ
สามารถกา้วหนา้ตอ่ไปอยา่งยั�งยืนเพื�อประโยชนแ์ก่ผูโ้ดยสารและผูเ้กี�ยวขอ้งทกุภาคสว่น

การขั เคลอ ุรกิจเพอความยังย
ย ายแล เ าหมายการจั การ ้า ความยังย

ย ายการพั าอย่างยังย

        บรษัิทฯ มุง่มั�นพฒันาคณุภาพการบรกิารความปลอดภยั ใหค้รอบคลมุความตอ้งการทกุดา้น สาํหรบัผูมี้สว่นไดเ้สียทกุ
ภาคสว่น
        �.บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลที�ดี ( ood Corporate overnance) โดยยึดเป็นรากฐานสาํคญัของวฒันธรรม
องคก์ร เพราะเชื�อว่า การทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และสามารถวดัผลไดน้ั�น จะสามารถสรา้งความมั�นใจใหก้บั
ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุภาคสว่น ซึ�งความเชื�อมั�นดงักลา่วจะเป็นปัจจยัสาํคญัที�เสรมิพลงัทางธรุกิจและขยายโอกาสการแขง่ขนั เพื�อ
ใหบ้รษัิทฯ เติบโตอยา่งยั�งยืน
        �.การบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเปา้หมายคือ การทาํใหส้ินคา้ ซึ�งก็คือ เสน้ทางเดินเรอื ตารางเวลา สินคา้และ
บรกิารตา่งๆ ของบรษัิทฯ สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูโ้ดยสารได ้และเพื�อใหบ้รรลเุปา้หมายนั�น จดุเริ�มตน้ของการ
สรา้งบรกิารที�ดีคือ ยดึถือลกูคา้เป็นศนูยก์ลางและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ เพื�อใหผู้โ้ดยสารไดร้บัการ
บรกิารอยา่งดีที�สดุ หากผูโ้ดยสารพงึพอใจก็มีโอกาสกลบัมาใชบ้รกิารซํ�า ทางกลบักนั หากเรานาํเสนอบรกิารที�ไมเ่ป็นไปตาม
คาดหวงั นอกจากจะเสียฐานความนิยมแลว้ ยงัลดโอกาสการดงึดดูผูโ้ดยสารกลุม่ใหมเ่ขา้มาอีกดว้ย

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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        �.สรา้งสรรค ์คดิคน้ และพฒันาการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อตอบสนองความตอ้งการที�ครอบคลมุของผูโ้ดยสาร ซึ�ง
มีความตอ้งการและความสนใจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะชว่งวยั อาย ุและไลฟ์สไตล ์เราจงึใหค้วามสาํคญัในการพฒันาการให้
บรกิารอยา่งมีประสทิธิภาพอยูเ่สมอ เพื�อตอบโจทยผ์ูโ้ดยสารและสรา้งโอกาสในการเขา้มาใชบ้รกิาร
        �.รกัษาความปลอดภยั และเพิ�มความเชี�ยวชาญ และนาํเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีประสิทธิภาพมาใชค้วบคู ่เพื�อสรา้ง
ความพงึพอใจ เพราะความปลอดภยัคือสิ�งสาํคญัสดุของธรุกิจ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ �นอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่
ชีวิตและทรพัยส์ินของผูโ้ดยสาร ลกุคา้และพนกังาน รวมทั�งสง่ผลตอ่ภาพลกัษณแ์ละความเชื�อมั�นที�มีตอ่บรษัิทดว้ย บรษัิทฯ 
จงึใหค้วามสาํคญัในเรื�องความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและพนกังานในการปฏิบตังิานของทกุสว่นงาน 
        �.ดาํเนินธรุกิจใหมี้ความเจรญิกา้วหนา้ และเติบโต อยา่งยั�งยืน เพราะธรุกิจเดินเรอืเฟอรร์ี� ถือเป็นประตดูา่นแรกของการ
ทอ่งเที�ยวในพื �นที�เกาะสมยุและเกาะพะงนั จ.สรุาษฎรธ์านี บรษัิทฯ จงึมุ่งหวงัพฒันาคณุภาพบรกิาร โดยคาํนงึถึงสงัคมและ
สิ�งแวดลอ้มควบคูก่นัไปดว้ย เพื�อใหท้กุภาคสว่นเติบโตไปพรอ้มกนัอยา่งยั�งยืน โดยไมทิ่ �งใครไวเ้บื �องหลงั
        �.มุง่เสรมิสรา้งคณุคา่ใหก้บัผูมี้สว่นไดเ้สีย การเปลี�ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี และภาวะการแขง่ขนั
ทางธรุกิจ ทาํใหพ้ฤติกรรมและความคาดหวงัของผูโ้ดยสารและผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ เกิดการเปลี�ยนแปลงและซบัซอ้นมาก
ขึ �น ทาํใหบ้รษัิทตอ้งศกึษาการรบัรู ้ทศันคติ และความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่อย่างสมํ�าเสมอ ผ่านการสอบถาม
และรบัฟังความคิดเหน็จากผูที้�มีสว่นเกี�ยวขอ้งแตล่ะกลุม่ เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูนาํมาพฒันาและกาํหนดทิศทางการดาํเนินธรุกิจให้
ตอบสนองเทา่ทนัความตอ้งการและสรา้งคณุคา่รว่มกนัไดใ้นระยะยาว
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        บรษัิทฯ มุง่มั�นสรา้งความมั�นคงใหแ้ก่สงัคมและชมุชน พฒันาทกัษะ ศกัยภาพของพนกังานเพื�อสรา้งคนที�มีคณุภาพสู่
สงัคม และสรา้งงาน สรา้งอาชีพ กระจายรายไดสู้ช่มุชน เพื�อสรา้งสงัคมแหง่ความยั�งยืน
        �.ดแูลพนกังานใหมี้สขุอนามยั ความปลอดภยั ในการทาํงานที�ดี รวมถงึการกาํหนดมาตรการปอ้งกนัการบาดเจ็บสญู
เสียจากอบุตัเิหต ุและการเจ็บป่วยเนื�องจากการทาํงาน
        �.ดแูลและปฏิบติัตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยไมมี่การแบง่แยกเชื �อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายสุญั
ชาต ิสทิธิความเป็นพลเมือง รสนิยมทางเพศ หรอืความพิกลพิการ เพื�อใหพ้นกังานทกุคนมีคณุภาพชีวิตที�ดี
        �.พฒันาบคุลากรในองคก์ร โดยมีการวางแผนการพฒันาศกัยภาพพนกังานตลอดจนมีการจดัการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื�อง
        �.ดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน เป็นปัจจยัสาํคญั
        �.ดาํเนินงานดา้นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน สงัคม และสาธารณประโยชนต์า่งๆ โดยใหค้วามรว่มมือกบัภาคีเครอืขา่ย
ทั�ง ชมุชน หนว่ยงานราชการและภาคประชาชน เพื�อพฒันาความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มของชมุชนในสงัคมใหดี้ขึ �น
        �.สง่เสรมิใหพ้นกังานมีความเป็นอยูที่�ดี ไดร้บัโอกาสในการพฒันา และมีความกา้วหนา้ในการทาํงาน ซึ�งจะชว่ยขบัเคลื�อน
และสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัองคก์รอยา่งยั�งยืน

การพัฒนาด้านสังคม

        บรษัิทฯ มุง่มั�นในการดาํเนินธรุกิจที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม และคาํนงึถงึผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญั
กบัการดาํเนินงานทกุขั�นตอน
        �.ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ การอนรุกัษแ์ละใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมีคณุคา่
        �.บรหิารจดัการของเสียจากกระบวนการใหบ้รกิารอยา่งเป็นระบบเพื�อใหม้ั�นใจวา่ ทกุกระบวนการของการดาํเนินธรุกิจ 
ตั�งอยูบ่นพื �นฐานการใสใ่จ ดแูลรกัษา เพื�อลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว
        �.สง่เสรมิใหท้กุคนตระหนกัถงึความสาํคญัของสิ�งแวดลอ้ม
        �.เพื�อพฒันาการบรหิารจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม
        �.การปอ้งกนั ควบคมุ และลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มจากการดาํเนินการของบรษัิท

การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม



        บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการบรหิารจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกิจที�มีประสทิธิภาพ เนื�องจากเป็นหวัใจสาํคญั
ของการดาํเนินธรุกิจใหส้ามารถเติบโตอยา่งยั�งยืนไดใ้นอนาคต บรษัิทฯ ไดมี้กระบวนการประเมินผลกระทบทั�งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ�งแวดลอ้มตลอดหว่งโซค่ณุคา่ รวมถงึกระบวนการการมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สียในหว่งโซค่ณุคา่เพื�อการบรหิาร
จดัการประเดน็สาํคญัดา้นความยั�งยืนและตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สียแตล่ะกลุม่ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม

        บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการบรหิารจดัการหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกิจที�มีประสทิธิภาพ เนื�องจากเป็นหวัใจสาํคญั

การจั การ ลกร ท ่อ ู้มส่ว ้เสย ห่วง ่คุณค่าของ ุรกิจ

ห่วง ่คุณค่า ุรกิจ

        บรษัิทฯ ดาํเนินธรุกิจดา้นการขนสง่คนและสนิคา้เพื�อใหบ้รกิารอยา่งครบวงจร โดยมีหว่งโซค่ณุคา่ธรุกิจ ดงันี �

(ภาพผงัหว่งโซค่ณุคา่ธรุกิจ alue Chain)
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        กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทกุระดบัและทกุคน มีหนา้ที�สนบัสนนุ ส่งเสริม และปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวปฏิบติัดา้นความยั�งยืนฉบบันี � จนเป็นวฒันธรรมดาํเนินงานที�คาํนงึถงึประโยชนที์�สมดลุทั�งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ�งแวดลอ้ม 
        ทั�งนี � ใหก้รรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
มีหนา้ที�สนบัสนนุ ผลกัดนั และปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นความยั�งยืนฉบบันี � เพื�อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคก์าร
พฒันาอยา่งยั�งยืนตอ่ไป

การปฏิบัตติามนโยบาย



        บรษัิทฯ ไดจ้ดักลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียทั�งภายในและภายนอก โดยพิจารณาจาก � เกณ  ์ไดแ้ก่ ความเกี�ยวขอ้ง การพึ�งพา 
ความรบัผิดชอบ และอิทธิพล เพื�อประเมินระดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผลกระทบต่อบรษัิทฯ ทั�งทางตรงและ
ทางออ้ม โดยจาํแนกกลุม่ของผูมี้สว่นไดเ้สียออกเป็น � กลุม่ ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ ชมุชน คูธ่รุกิจ คูแ่ขง่ เจา้หนี � และ
หนว่ยงานราชการ เพื�อกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัในการตอบสนองความคาดหวงัและสรา้งการมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สียในแต่
ละกลุม่ ดงันี �

การวิเครา ห ู้มส่ว ้เสย ห่วง ่คุณค่า ุรกิจ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร

หลักปฏิบัติและตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วน

ได้เสีย

• ผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปแบบ
   เงินปันผล
• ผลการดาํเนินงานที�เตบิโตอยา่งตอ่
   เนื�อง
• บรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
   สามารถตรวจสอบได้
• การบรหิารความเสี�ยง
• เขา้ถงึผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไดง้า่ย

• รายงานประจาํปี
• การประชมุผูถื้อหุน้
• การพบนกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ
  (Opportunity Day)
• จดหมายขา่วจากกรรมการผูจ้ดัการ
  และผูบ้รหิาร
• ชอ่งทางการสื�อสารโดยตรงระหวา่ง
   ผูถื้อหุน้กบัผูบ้รหิาร 

• สรา้ง รกัษา และเพิ�มพนูมลูคา่อยา่ง
   ยั�งยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
• เปิดเผยขอ้มลูธรุกิจอยา่งโปรง่ใส
   แมน่ยาํและทนัเวลา
• ตอบขอ้สงสยัตา่งๆ ทั�งหมด
• ยดึหลกัธรรมาภิบาล
• ปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียม

ผูถื้อหุน้

• การบรกิารอยา่งมืออาชีพ ในอตัราคา่
   บรกิารที�ยตุิธรรม
• ความปลอดภยัในการเดนิเรอื
• เพิ�มความสะดวกสบายในการใหบ้รกิาร
• สรา้งความพงึพอใจ บรหิารจดัการ
   ขอ้รอ้งเรยีนอยา่งรวดเรว็และมีคณุ
   ภาพ

• www.rajaferryport.com
• Line : rajaferryport
• FB : rajaferryport
• Call center : 02-2774488
• App : rajaferryport
• Email : 
   callcenter rajaferryport.com
• แบบสาํรวจความคดิเหน็

• พฒันาสนิคา้และบรกิารใหมี้คณุภาพ
   และมาตรฐาน
• ใหบ้รกิารที�หลากหลายและมีประสทิธิ
   ภาพอยา่งมืออาชีพ
• ตอบขอ้ซกัถาม ขอ้รอ้งเรยีนและปรบั
   ปรุงบรกิารดว้ยความรวดเรว็
• รกัษาความลบัของลกูคา้

ลกูคา้

• คา่ตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสม
• ความมั�นคงและความกา้วหนา้ทาง
  อาชีพ
• การพฒันาความรูค้วามสามารถ
• สภาพแวดลอ้มการทาํงานที�ดี
• ความปลอดภยัในการทาํงาน และ
   พฒันาศกัยภาพพนกังาน
• ความเทา่เทียมและสทิธิขั�นพื �นฐาน

• แบบสาํรวจความคดิเหน็พนกังาน
• Line roup: raja family
• กิจกรรมสรา้งการมีสว่นรว่ม

• พิจารณาผลตอบแทน สวสัดกิาร
   การแตง่ตั�งและโยกยา้ยอยา่งเป็นธรรม 
• ปฏิบติัและใหโ้อกาสอยา่งเทา่เทียมกนั
• ความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถาน
   ที�ทาํงาน
• สนบัสนนุศกัยภาพของพนกังานผา่น
   การฝึกอบรม

พนกังาน

• การจดัซื �อจดัจา้งที�เป็นธรรม และการ
   ปฏิบตัอิยา่งเทา่เทียม
• ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมยตุธิรรม
• ปฏิบตังิานตรงตามสญัญา
• รว่มมือในการพฒันาธรุกิจ
• สขุอนามยัและความปลอดภยัในการ
   ทาํงาน
• เคารพในสทิธิมนษุยชน

• การเปิดรบัขอ้รอ้งเรยีน
• ประเมินความพงึพอใจ
• การอบรมและแบง่ปันความรู ้
• Supplier s code of conduct 

• ปฏิบตัติามกรอบการจดัซื �อจดัจา้ง
   และบรกิารอยา่งสจุรติ
• ปฏิบตัติอ่คูค่า้ตามหลกัการกาํกบั
   ดแูลกิจการที�ดี
• กาํหนดแผนธรุกิจรว่มกนั
• แบง่ปันองคค์วามรู ้

คูค่า้
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร

หลักปฏิบัติและตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วน

ได้เสีย

• มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและ
   สิ�งแวดลอ้ม
• สง่เสรมิคณุภาพชีวิต
• สนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคม

• การเปิดรบัขอ้รอ้งเรยีน
• กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์
• แบบสาํรวจความคดิเหน็
• www.rajaferryport.com

• สนบัสนนุกิจกรรมพฒันาคณุภาพ
   ชีวิตใหก้บัสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม
• มีความรบัผิดชอบตอ่สภาพแวดลอ้ม
   ของชมุชนและสงัคม
• สาํรวจความตอ้งการ ความพงึพอใจ
   และผลกระทบของชมุชน
• ทาํธรุกิจเอื �อเฟื�อใหช้มุชนทาํการคา้
   รว่มกนั

ชมุชนและสงัคม

• การแขง่ขนัที�เป็นธรรม • www.rajaferryport.com
• FB : rajaferryport
• Call center : 02-2774488

• ประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนั
   ที�ดี
• ดาํเนินการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

คูแ่ขง่

• ชาํระหนี�คืนตามกาํหนดเวลา
• ปฏิบตัติามเงื�อนไขในสญัญา
• ผลตอบแทนจากเงินกูแ้ละคา่ธรรม
   เนียมที�เหมาะสมและยตุธิรรม

• www.rajaferryport.com
• FB : rajaferryport
• Call center : 02-2774488
• สญัญาและเงื�อนไขในการชาํระหนี�

• ปฏิบตัติามสญัญาและกฎหมายที�
   เกี�ยวขอ้งในการชาํระหนี� 
• สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีอยา่งสมํ�า
   เสมอ

เจา้หนี �

• การปฏิบตัติามกฎหมาย
• การเปิดเผยขอ้มลูที�โปรง่ใส ่สามารถ
   ตรวจสอบได้

• รายงานประจาํปี
• รายงานมาตรการผลกระทบ
   สิ�งแวดลอ้ม
• www.rajaferryport.com

• การปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ
   และขอ้บงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
   การดาํเนินธรุกิจ

หนว่ยงานราชการ

        นอกจากกิจกรรมเพื�อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มแลว้ บรษัิทฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการเชื�อมโยงผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษัิทฯ 
กาํหนดเป็นแนวปฏิบตัิ พฒันาตอ่พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ คูธุ่รกิจ และผูถื้อหุน้อย่างตอ่เนื�อง โดยจดัใหมี้กิจกรรมสื�อสารกบัผูมี้
สว่นไดเ้สียแตล่ะกลุม่ เพื�อสรา้งการรบัรูแ้ละความรว่มมือระหวา่งกนั ดงันี �

        บรษัิทฯ เชื�อวา่ทรพัยากรบคุคลมีสว่นสาํคญัตอ่ธรุกิจ เราจงึใหค้วามใสใ่จตอ่การเตบิโตกา้วหนา้ในการทาํงานของพนกั
งาน โดยสนบัสนนุใหพ้นกังานรบัการฝึกอบรมเพื�อพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการทาํงานเพื�อรองรบัการเตบิโตในการทาํงาน
ในตาํแหนง่ที�สงูขึ �น โดยเฉพาะผูป้ฏิบตัิงานบนเรอื ซึ�งเป็นสว่นงานที�เป็นหวัใจของธรุกิจ บรษัิทไดจ้ดัการฝึกอบรมและฝึกซอ้ม
ทกัษะที�สาํคญัจาํเป็นตอ่การเตบิโตในตาํแหนง่หนา้ที�และการปฏิบตังิานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

3. กิจกรรมเพ่ือผู้มีส่วนได้เสีย

กิจกรรมเพื�อพนักงาน
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• กิจกรรมอบรมหลกัสตูรนายงานรกัษาความปลอดภยัประจาํทา่เรอื ณ ศนูยฝึ์กอบรมดา้นพาณิชยน์าวี จ.ชลบรุี

• กิจกรรมฝึกอบรมซอ้มดบัเพลงิและปฐมพยาบาลเบื �องตน้ ณ ทา่เรอืดอนสกั
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     • การซอ้มแผนฉกุเฉินประจาํเรอื ประจาํปี ���� เตรยีมความพรอ้มในการดาํเนินการตามแผนฉกุเฉิน ประจาํเรอืของบรษัิท 
เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจในความปลอดภยัในการเดินเรือและความปลอดภยัของผูร้บับรกิาร โดยบรษัิทไดเ้ชิญวิทยาการจาก
โรงเรยีนสยามการเดินเรอืมาเป็นวิทยากรในการฝึกซอ้มสถานีเรอือบัปาง สถานีเพลงิไหมต้วัเรอื และสถานีเพลงิไหมห้อ้งเครื�อง 
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     • กิจกรรมอบรม การบรหิารจดัการองคค์วามรูสู้ค่วามสขุในการทาํงาน (routine to happiness) ผา่นระบบออนไลน ์รว่ม
กบัมหาวิทยาลยัมหิดล 

     • นอกจากนี� บรษัิทฯ ยงัใสใ่จหว่งใยสขุภาพของพนกังาน ไดป้ระสานกบัหนว่ยงานรฐั ลยุฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิด-�� ใหพ้นกั
งานครบ ���% ทั�งในสว่นสาํนกังานใหญ่ (ดอนสกั) สาํนกังานเกาะสมยุ สาํนกังานเกาะพะงนั และสาํนกังานกรุงเทพฯ เนื�อง
จากนบัเป็นสว่นหนึ�งของดา่นหนา้ในการใหบ้รกิารดา้นการทอ่งเที�ยว 

• กิจกรรม Raja Compa Day เปิดเตา เปิดใจกบั MD
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        บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการรว่มพฒันาชมุชนและรบัผิดชอบตอ่สงัคมในหลายๆ ดา้น เชน่ ระบบสาธารณปูโภค และ
การจดัการขยะ ซึ�งก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งชมุชนรอบขา้งและบรษัิท

กิจกรรมเพื�อชุมชนและสังคม

• กิจกรรมประชาพิจารณ ์โครงการก่อสรา้งทา่เทียบเรอืเกาะพะลวย  

• กิจกรรม โครงการราชากระทอ่ม ชว่ยรบัซื �อตน้กลา้กระทอ่มจากกลุม่เกษตรกร 
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     • กิจกรรม โครงการจดัการและคดัแยกขยะ โดยทาํการคดัแยกขยะรไีซเคิลประเภทขวดพลาสติก , กระดาษลงั , กระป๋อง
อะลมิูเนียม และขวดแกว้ เพื�อลดภาระในการจดัการขยะทั�งในสว่นของพนกังานทาํความสะอาดและเจา้หนา้ที�เทศบาล และ
ยงันาํรายไดจ้ากการขายขยะรไีซเคลิเก็บสะสมเขา้กองทนุสวสัดกิารของพนกังาน รวมเป็นเงินทั�งสิ �น ��,��� บาท (ณ � ก.ค.����)

     • การสรา้งสถานที�ใหช้มุชนเขา้มาคา้ขายในพื�นที�ของบรษัิท เพื�อสรา้งรากฐานเสรมิสรา้งรายไดร้ว่มกนั เป็นการสรา้งความ
ยั�งยืนใหบ้รษัิทและชมุชนเติบโตรว่มกนัอย่างยั�งยืน 

     • สนบัสนนุขา้วกลอ่งจาํนวน ��� กลอ่ง และนํ�าดื�ม เพื�อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นแก่ชาวเกาะสมยุที�ไดร้บัผล
กระทบจากเหตนุํ�าทว่มในชว่งตน้เดือนธนัวาคม ���� โดยรวมกบักลุม่รวมพลคนหมยุ 
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        บรษัิทฯ ไดเ้ปิดชอ่งทางการสื�อสารรบัฟังความคิดเหน็และความพงึพอใจของลกูคา้ เพื�อนาํผลที�ไดม้าปรบัปรุงและพฒันา
สินคา้และบรกิารของบรษัิทใหมี้ประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ �น และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดส้งูสดุ เพื�อใหล้กูคา้เกิด
ความมั�นใจและไดร้บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

กิจกรรมเพื�อลูกค้า

• การจดับธูประชาสมัพนัธส์นิคา้และบรกิารของบรษัิท ในงาน “Wonder Island สมยุ-พะงนั-เตา่”

• กิจกรรมวนัสงกรานต ์
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     • กิจกรรม Big Cleaning ทาํความสะอาดและฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื �อบรเิวณทา่เรอื บนเรอื สาํนกังาน รวมถึงพื �นที�ใหบ้รกิาร
ลกูคา้ในจดุตา่งๆ เพื�อสรา้งมั�นใจดา้นสขุอนามยัแก่ผูโ้ดยสารที�เขา้มาใชบ้รกิาร
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        • อาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ ดว้ยบริการตูจ้าํหน่ายสินคา้อัตโนมัติ บริเวณอาคารพักคอยหนา้ท่าเรือทั�ง � แห่ง 
(ดอนสกั สมยุ และพะงนั) 

        บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถงึผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มที�อาจจะเกิดขึ �นจากการดาํเนินธรุกิจของบรษัิทฯ จงึไดก้าํหนดแนวปฏิบติั
ในการอนรุกัษพ์ลงังานและรกัษาสิ�งแวดลอ้มเป็นสว่นหนึ�งในการดาํเนินธรุกิจ ครอบคลมุการดาํเนินงานที�เป็นประเดน็สาํคญั
ดา้นความยั�งยืน 

การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติด้านส่ิงแวดล้อม

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม

        �.การประหยดัพลงังานไฟฟา้ในอาคารสาํนกังาน
                     - เปิดใชล้ฟิทบ์รกิารเพียงตวัเดียว พนกังานบางสว่นจะใชเ้ดนิบนัไดแทนการใชล้ฟิท์
                     - ปิดเครื�องทาํความเยน็และไฟฟา้เมื�อไมมี่ผูอ้ยูป่ฏิบตัใินพื �นที�นั�นเป็นเวลานาน
                     - งดเวน้การใชล้ฟิทใ์นการขึ �นลงระหวา่งชั�น
        2.กาํหนดใหมี้การใชอ้ปุกรณส์าํนกังาน เช่น กระดาษ เครื�องเขียน อปุกรณอื์�นๆ อย่างมีคณุค่าและไดป้ระโยชนส์งูสดุ 
ใชก้ระดาษเทา่ที�จาํเป็น มีการรณรงคใ์หถ่้ายเอกสาร/พิมพก์ระดาษสองหนา้ 
        �.กาํหนดใหมี้การใชน้ ํ�าอยา่งประหยดั ไมเ่ปิดนํ�าทิ �งไวข้ณะทาํกิจกรรมอื�น

2. ผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

        บรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการพลงังานเชื �อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรบัเที�ยวเรือและจดัโปรแกรมเดินเรือให้
เหมาะสมกบัปริมาณผูที้�มาใชบ้ริการ ทั�งนี � ส่งผลใหก้ารใชพ้ลงังาน (นํ�ามนั) ในภาพรวมของปี ���� อยู่ที� �,���,��� ลิตร
ลดลงจากปี ���� ที�มีการใชพ้ลงังานเชื �อเพลิง (นํ�ามนั) รวมอยู่ที� ��,���,��� ลิตร หรือใชพ้ลงังานลดลง �,���,��� ลิตร
หรือลดลง ��.��% สอดคลอ้งตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณก์ารแพรร่ะบาด Covid-19 ที�มีผลต่อการเดินทางและ
ทอ่งเที�ยวในพื �นที�จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

การจัดการพลังงาน

        บรษัิทมีการบรหิารจดัการนํ�าใชใ้นกระบวนการผลิต โดย นํ�าที�ใชใ้นกระบวนผลิตสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชนซ์ ํ�าได ้
เชน่ ใชร้ถนํ�าตน้ไมภ้ายในบรเิวณทา่เรอื และมีการตรวจสอบคณุภาพนํ�า ทั�งนํ�าที�ใชบ้นเรอืและนํ�าเสียที�สง่ออกไปบาํบดัที�ระบบ
บาํบดันํ�าเสียในหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหค์ณุภาพนํ�าที�ไดร้บัการรบัรอง โดยผลการตรวจวิเคราะหอ์อกมาผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน 
นอกจากนี� ยงัมีการควบคมุดแูลไมใ่หมี้การปลอ่ยนํ�าทิ �งจากเรอืลงทะเลดว้ย

การจัดการนํ�า
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        บริษัทมีการจดัการขยะและกากของเสียในกระบวนการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลกั �R (Reduce Reuse 
Recycle) เพื�อลดการกาํจดัขยะดว้ยวิธีการฝังกลบ โดยมีแนวทางการคดัเลือกดงันี �
        • การคดัแยกประเภทเพื�อจาํหนา่ยตอ่ (Sorting) ใชเ้ฉพาะกบัของเสียที�ไมเ่ป็นอนัตราย เชน่ เศษไม ้เศษกระดาษ ขวดนํ�า
พลาสตกิ ขวดแกว้ กระป๋องอะลมิูเนียม เป็นตน้ 
        • การนาํกลบัมาใช ้(Reuse) เพื�อใชเ้ป็นวตัถดิุบทดแทน เช่น การนาํเหลก็มาเชื�อมใชซ้ ํ�าในงานซอ่มแซมภายในโรงซอ่ม
บาํรุง หรือการส่งภาชนะบรรจคืุนกลบัผูข้ายหรือโรงงานผลิต เพื�อนาํกลบัไปบรรจใุหม่หรือใชซ้ ํ�า เช่น การส่งถงับรรจนุํ�ามนั
หลอ่ลืนคืนโรงงานผูผ้ลติ เป็นตน้
        • การนาํกลบัไปใชป้ระโยชนด์ว้ยวิธีอื�นๆ เป็นการนาํของเสียไปใชป้ระโยชนด์ว้ยวิธีอื�นๆ เชน่ การนาํยางรถยนตห์มดสภาพ
แลว้มาทาํเป็นแนวกนักระแทก
        นอกจากนี�ยงัแนวปฏิบติัสาํหรบัการจดัเก็บของเสียที�เป็นระบบดว้ย ไดแ้ก่ การจดัเก็บของเสียไวภ้ายในอาคารที�มั�นคง
แข็งแรง มีการระบายอากาศที�พอเพียง แยกจดัเก็บของเสียที�เป็นอนัตรายออกจากของเสียที�ไมเ่ป็นอนัตราย และจดัขอบเขต
พื�นที�การเก็บของเสียประเภทตา่งๆ ใหช้ดัเจน พรอ้มตดิปา้ยแสดงชนิด ประเภท ในบรเิวณพื�นที�จดัเก็บ เป็นตน้

การจัดการขยะ กากของเสีย

        บรษัิทตระนกัถงึความสาํคญัของปัญหาสภาวะโลกรอ้น ที�ผา่นมาจงึพยายามดาํเนินการในดา้นตา่งๆ เพื�อลดมลพิษทาง
อากาศ เพิ�มคณุภาพอากาศ ดงันี �
        �. มีการตรวจวดัและบาํรุงรกัษายานพาหนะตา่งๆสมํ�าเสมอ
        2 . จดัระบบขนสง่มวลชนและระบบการจราจรภายในบรเิวณทา่เรอื โดยจดัพื �นที�จอดรถโดยสารสาธรณะไวด้า้นดา้นนอก
แลว้จดัหารถบรกิาร รบั-สง่ เขา้มายงัพื �นที�บรเิวณดา้นหนา้ทา่เรอืและจดัการจราจรบรเิวณหนา้ทา่เรอื เพื�อลดความแออดัและ
ปรมิาณรถที�วิ�งเขา้และออก
        3 . ลดฝุ่ นจากการก่อสรา้งและถนน โดยมาตรการตา่งๆ เช่น การลา้งและทาํความสะอาดถนน การฉีดนํ�า การหลีกเลี�ยง
กิจกรรมก่อใหเ้กิดฝุ่ นในชว่งวนัที�มีลมแรง และเพิ�มพื �นที�สีเขียวตา่งๆ เป็นตน้
        4. ลดไอเสียจากการเดินเรอื โดยการกาํหนดใหใ้ชเ้ชื �อเพลงิที�มีกาํมะถนัตํ�าและลดปรมิาณฝุ่ นจากไอเสีย
        5. การใชส้ารทาํความเย็นที�เป็นมิตรต่อบรรยากาศ โดยเปลี�ยนและเลือกใชเ้ครื�องปรบัอากาศ (แอร)์ และตูเ้ย็นภายใน
สาํนกังานและพื�นที�บรกิารลกูคา้ที�ไมมี่สารทาํความเย็นกลุม่ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน และไดร้บัฉลากประหยดัพลงังาน
        6. การหงุตม้และทาํความรอ้นจากครวัรา้นอาหารภายในบรษัิท โดยเลือกใชพ้ลงังานสะอาด ไดแ้ก่ ไฟฟา้และก๊าซหงุตม้
แทนการจดุเตาเผาดา่น
        7. การจดัการขยะของเสียจากเศษอาหาร ฌเยนาํไปเลี �ยงสตัว ์(สกุร) และทาํปุ๋ ยหมกัชีวภาพ
        8. สง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟา้ บรษัิทมีแผนสนบัสนนุการใชย้านยนตไ์ฟฟา้ในการ รบั-สง่ ลกูคา้ในเสน้ทางที�ใหบ้รกิารเดนิรถ
ในอนาคต

การจัดการมลพิษอากาศ

        บรษัิทใหค้วามสาํคญักบัการจดัการเพื�อลดปัญหาก๊าซเรอืนกระจก โดยบรษัิทมีแผนปรบัปรุงประสทิธิภาพเครื�องจกัรใหญ่
ของเรอืเฟอรร์ี�ทกุสาํใหม ่เพื�อใหป้ระสทิธิภาพในการเผาไหมเ้ชื �อเพลงิดีขึ �นและสมบรูณข์ึ �น ทาํใหช้ว่ยลดเขมา่ควนัจากการเดิน
เรอืลง และสรา้งพื �นที�สีเขียวภายในบรเิวณสถานประกอบการใหม้ากขึ �น จากปัจจบุนั กวา่ ��% ของพื �นที�ของบรษัิทเป็นพื �นที�
สีเขียวที�มีตน้ไมน้อ้ยใหญ่ และมีโครงการที�จะนาํตน้กลา้กระท่อมที�ช่วยรบัซื �อจากเกษตรกรในพื�นที�ไปปลกูในที�ดินของบรษัิท 
โดยตั�งเปา้จะขยายพื�นที� เพิ�มพื �นที�สีเขียวใหไ้ด ้�% ตอ่ปี เพื�อลดและชดเชยอตัราการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลง

การจัดการเพื�อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก



        บรษัิทใหค้วามสาํคญัในการมุง่เนน้ปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในทกุสว่นงานและทกุกระบวนการทาํงาน
ทั�งองคก์ร ซึ�งตั�งบนหลกัพื �นฐานของความถกูตอ้ง โปรง่ใส ยติุธรรม ตรวจสอบได ้นอกจากนี� พนัธกิจของบรษัิทที�วางไว ้“มุง่มั�น
พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ” เพื�อใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครอบคลมุ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความยึดมั�นในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ�งบรษัิทเรง่สรา้งมาตรฐาน
กาํกบัดแูลกิจการที�ดีอยา่งตอ่เนื�อง โดยบรษัิทยงัไดร้บัรางวลัตา่งๆ นบัเป็นความสาํเรจ็และความภาคภมิูใจในการขบัเคลื�อน
องคก์รใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งยั�งยืนตอ่ไปในอนาคต

รางวลัรษัฎากรพิพฒัน ์ปี ����

รางวลั IPOP Award ปี ����

รางวลั The Market of Alternative
Investment ปี ����

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการ
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)

คุณภาพสู่รางวัลแห่งความสําเร็จ
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รางวลั Asia Pacific Enterpreneurship 
Award 2017 (APEA 2017) ปี ����

"บุคคลคุณภาพแหง่ปี ���� -ภาคธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส"์ ภายในงานพิธีประกาศเกียรติคณุ "บคุคลคณุภาพแหง่ปี ����"  
(QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) ที�จดัขึ �นโดยมลูนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) 
ซึ�งรางวลันี �ผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คดักรองจากผูเ้ขา้รว่มประกวด �,��� คน เหลอื ��� คน (�� ภาคธรุกิจ) 
ซึ�งทา่เรอืราชาเฟอรร์ี�ติด � ใน �� ของผูไ้ดร้บัรางวลับคุคลคณุภาพแหง่ปี ���� ในภาคธรุกิจขนสง่และโลจิสติกส์

จากสถานะการเชื �อไวรสัโควิด-�� ทางบรษัิท ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จงึเพิ�มความรดักมุกบัการใหบ้รกิาร ใหพ้นกังานฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด - �� 
และรกัษาการทาํความสะอาด เพื�อสรา้งความมั�นใจใหก้บัผูม้าใชบ้รกิาร จนไดเ้ครื�องหมาย SHA และ SHA+ ของการทอ่งเที�ยวแหง่ประเทศไทย 
ที�รว่มมือกบักระทรวงสาธารณสขุ หนว่ยงานจากทั�งภาครฐัและภาคเอกชนในการยกระดบัมาตรการความสะอาดหรอืความปลอดภยัดา้นสขุอนามยั

รางวลั Social Enterprise  ปี ����

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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เมื�อวนัที� � พฤษภาคม ���� เรอืของบรษัิท ไดเ้กยตื �นและสง่ผลกระทบตอ่แนวปะการงับางสว่นใกลท้า่เรอือา่วทอ้งศาลา 
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั� ง (“กรมทรพัยากรฯ”) ไดมี้คาํสั�งใหบ้รษัิทดาํเนิน
การแกไ้ขหรอืบรรเทาความเสียหายที�เกิดขึ �น โดยบรษัิทไดติ้ดตอ่ประสานใหส้ถาบนัวิจยัทรพัยากรทางนํ�า จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นผูจ้ดัทาํแผนฟื�นฟแูละเป็นผูแ้กไ้ขและฟื�นฟคูวามเสียหายของปะการงัดงักลา่ว 
เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� บรษัิทไดท้าํหนงัสือตอ่กรมทรพัยากรฯ เสนอแผนงานเพื�อขออนญุาตเขา้พื �นที�ทาํการฟื�นฟู
ความเสียหาย แตไ่ม่มีการตอบรบัแตป่ระการใด ตอ่มา เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� กรมทรพัยากรฯ ไดมี้หนงัสือขอให้
บรษัิทชดใชค้า่เสียหาย เป็นจาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท บรษัิทจงึมีความเหน็วา่ การกระทาํดงักลา่วไมเ่ป็นธรรมแก่บรษัิท
เป็นอย่างยิ�ง ดว้ยบรษัิทไดป้ฏิบติัตามคาํสั�งของกรมทรพัยากรฯ แลว้ทกุประการ แตก่รมทรพัยากรฯ ก็ยงัไม่อนญุาตให้
บรษัิทดาํเนินการแกไ้ขฟื�นฟ ู
เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� บรษัิทไดยื้�นฟอ้งตอ่ศาลปกครองกลาง เพื�อขอใหศ้าลมีคาํสั�งใหก้รมทรพัยากรฯ อนญุาตเขา้
พื �นที�และ/หรอืสง่มอบพื�นที�เพื�อที�จะใหบ้รษัิทปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครองได ้และขอใหก้รมทรพัยากรฯ ยกเลกิคาํสั�งที�
ขอใหบ้รษัิทชดใชค้า่เสียหายดงักลา่ว
เมื�อวนัที� �� มิถนุายน ���� บรษัิทและพนกังานของบรษัิทถกูฟอ้งคดีแพง่จากกรมทรพัยากรฯ ขอ้หาละเมิดเรยีกคา่เสีย
หายจาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท 
ปัจจบุนัคดีความดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลชั�นตน้ อยา่งไรก็ดี ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดี
ความดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย

เมื�อวนัที� �� มีนาคม ���� บรษัิทถกูฟอ้งคดีแพง่จากเจา้หนี �รายหนึ�ง เรยีกคา่จา้งและคา่เสียหายตามสญัญาจา้ง จาํนวน
เงิน ��.�� ลา้นบาท ตอ่มาเมื�อวนัที� �� มิถนุายน ���� บรษัิทไดยื้�นคาํใหก้ารเพื�อแกค้าํฟอ้งดงักลา่ว พรอ้มกบัฟอ้งแยง้
เพื�อเรยีกรอ้งคา่เสียหายในกรณีผิดสญัญา ปัจจบุนั คดีความดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลชั�นตน้ อยา่งไร
ก็ดี ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีความดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย

เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� บรษัิทและบรษัิทประกนัภยัแหง่หนึ�ง (จาํเลยรว่ม) ถกูฟอ้งคดีแพง่จากผูเ้สียหายจากเหตุ
การณเ์รอืราชา � อบัปาง เมื�อวนัที� � สิงหาคม ���� จาํนวนทนุทรพัย ์�.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ยอตัรารอ้ยละ �.� 
ตอ่ปี ปัจจบุนั คดีความดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลชั�นตน้ อยา่งไรก็ดี ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินผลกระทบ
จากคดีความดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย

เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� บรษัิทและบรษัิทประกนัภยัแหง่หนึ�ง (จาํเลยรว่ม) ถกูฟอ้งคดีแพง่จากเจา้หนี �รายหนึ�ง จาก
เหตกุารณเ์รอืราชา � อบัปาง เมื�อวนัที� � สงิหาคม ���� เรยีกคา่เสียในทรพัยส์นิ จาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท พรอ้มดอก
เบี �ยอตัรารอ้ยละ � ตอ่ปี และเรยีกคา่ขาดประโยชนจ์ากทรพัยส์นิที�เสียหาย จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ย
อตัรารอ้ยละ � ตอ่ปี ทั�งนี � บรษัิทไดบ้นัทกึหนี�สนิจากคา่เสยีหายในทรพัยส์นิดงักลา่ว จาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท ปัจจบุนั 
คดีความดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลชั�นตน้ อยา่งไรก็ดี ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีความ
ดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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4.

        ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีขอ้พิพาททางกฎหมายดงันี �



ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน
ข้อมูลทั�วไปของบริษัท

ชื�อบริษัท :    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) (RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED)

ชื�อยอ่ :    RP
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    การบรกิารขนสง่ทางนํ�าภายในประเทศ
ทนุจดทะเบียน :    ���, ���,���.�� บาท  (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����)
ทนุชาํระแลว้ :    ���,���,���.�� บาท  (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����)
มลูคา่หุน้ :    หุน้ละ� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
      โทรศพัท ์���-���-���-�   โทรสาร ���-���-���    
เวบ็ไซต ์ :    http://www.rajaferryport.com
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ซอยสทุธิพงศ ์� ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����
      โทรศพัท ์��-���-����   โทรสาร ��-���-����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ���/� หมูที่� �� ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��/��� หมูที่� � ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    � หมูที่� � ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ���/�� หมู ่� ซอยศรวิีชยั �� ถนนศรวิีชยั ตาํบลมะขามเตี �ย อาํเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
                                             84000

ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย

ชื�อบริษัท :    บริษัท อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั�น จาํกัด (RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    ใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสารไมป่ระจาํทาง 
      อาํนวยความสะดวกลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารของ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ทนุจดทะเบียน :    ��,���,���.�� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    � หมูที่� � ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ซอยสทุธิพงศ ์� แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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ชื�อบริษัท บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) (RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED)
ชื�อยอ่ :    RP
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    การบรกิารขนสง่ทางนํ�าภายในประเทศ
ทนุจดทะเบียน :    ���,���,���.�� บาท (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����)
ทนุชาํระแลว้ :    ���,���,���.�� บาท (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����)
มลูคา่หุน้ :    หุน้ละ� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
      โทรศพัท ์���-���-���-�   โทรสาร ���-���-���    
เวบ็ไซต ์ :    http://www.rajaferryport.com
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ซอยสทุธิพงศ ์� ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����
      โทรศพัท ์��-���-����   โทรสาร ��-���-����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ���/� หมูที่� �� ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��/��� หมูที่� � ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    � หมูที่� � ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ���/�� หมู ่� ซอยศรวิีชยั �� ถนนศรวิีชยั ตาํบลมะขามเตี �ย อาํเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
                                             84000

ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย

ชื�อบริษัท บริษัท อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั�น จาํกัด (RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    ใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสารไมป่ระจาํทาง 
      อาํนวยความสะดวกลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารของ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ทนุจดทะเบียน :    ��,���,���.�� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    � หมูที่� � ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ซอยสทุธิพงศ ์� แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����

ข้อมูลบุคคลอ้างองิ

ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย

ชื�อบริษัท :    บริษัท จดัหางาน อารพ์ ีจอ๊บ จาํกัด (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.)
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    จดัหางาน
      สนบัสนนุการจดัหาบคุลากรใหก้บับรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั(มหาชน)
ทนุจดทะเบียน :    �,���,���.�� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี�����

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ :     บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั
       �� ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����
       โทรศพัท ์��-���-����     โทรสาร��-���-����
ผูส้อบบญัชี :     บรษัิท พีวี ออดทิ จาํกดั
       ���/�� อาคารวอ่งวานิช อาคารบี ชั�น �� ถนนพระรามเกา้ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
       โทรศพัท ์��-���-����     โทรสาร ��-���-����
ผูต้รวจสอบ :     บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอนลัออดทิ จาํกดั
       ��/��� หมู ่� เดอะฟิฟอเวนิว คอนโดมิเนียม ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ีอาํเภอเมือง นนทบรุี
       โทรศพัท ์��-���-����
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โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

ส่วนท่ี 2
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�. กลุม่ครอบครวัชโยภาส
       �.�    บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั*
       �.�    นายอภิชาติ ชโยภาส
       �.�    นางอภิญญา ลอยชศูกัดิ�
       �.�    นายอภิชยั ชโยภาส
       �.�    นายอภิชนม ์ชโยภาส
       �.�    น.ส.อรณิชา ชโยภาส
       �.�    น.ส.ดวงกมล ยืนยง
       �.�    นางพิกลุ  ชโยภาส
       �.�  นางสาวรสัรนิทร ์ชโยภาส

55,223,437

19,490,625

19,490,625

15,417,968

5,522,343

5,197,500

3,573,281

909,562

4,200

124,829,541

27.50 
                                             9.71 
                                            9.71 

                                               7.68 
                                               2.75 
                                               2.59 

1.78 
0.45 

0 

�. กลุม่ครอบครวัตงัประพฤทธิ�กลุ
       �.� นางประคอง ตงัประพฤทธิ�กลุ
       �.� นางสภุทัร ตงัประพฤทธิ�กลุ
       �.� น.ส.ธีรดา จงกลรตันาภรณ์

3,638,250

2,173,500

1,608,862

1.81
1.08
0.80

62.16 

รายชื�อผู้ถอืหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละ

รวมกลุม่ครอบครวัชโยภาส

7,420,612 3.70รวมกลุม่ครอบครวัตงัประพฤทธิ�กลุ

�. บรษัิท ไทยเอน็วีดีอาร ์จาํกดั

�.  นายจิตตพิร จนัทรชั

�.  นายวีรวตั คณุานกุลู

�. นายวิบลูยศ์กัดิ� สมัฤทธิ�

�. นายไกรศร วงศส์รุไกร

�. นางสาวมนสันนัท ์นาํทวีทรพัย์

�. นายสพุล กิจศริพิรชยั

��. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต์

3,000,846

2,590,000

2,415,052

2,238,507

1,650,000

1,557,515

1,350,000

1,304,124

                                              1.49 

1.29 

1.20 

1.11 

0.82 

0.78 

0.67 

0.65 

ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นางพิกุล ชโยภาส และนายธีรเดช ตังประพฤทธ์ิกุล 
เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

*หมายเหตุ : 

โครงสร้างการถอืหุน้
   �.   จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแล้ว 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแลว้ของบรษัิท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� มีดงันี � 
                   ทนุจดทะเบียน :              ���,���,��� บาท
                   ทนุที�เรยีกชาํระแลว้ :              ���,���,��� บาท
                   แบง่เป็นหุน้สามญั :              ���,���,��� หุน้
                   มลูคา่ที�ตราไว ้ :              �.�� บาทตอ่หุน้ 
     �.  ผู้ถอืหุน้ 
รายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ณ วนัที� �� มกราคม ���� มีดงันี �
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    �.  นโยบายการจา่ยเงนิปันผล

ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

นายธงทอง จนัทรางศุ

นายสมศกัดิ � หม่มว่ง*

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายพานิช พงศพ์โิรดม

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

พลเรอืเอก นวพล ดาํรงพงศ*์

นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปัญญา

นายอภชิาต ิชโยภาส

นายวงศกร พธิุพนัธ*์

นายอภชินม ์ชโยภาส 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

กรรมการกรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ

กรรมการกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอสิระ

กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการ

กรรมการ

�.   คณะกรรมการบริษัท 
        โครงสรา้งการจดัการของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ � ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร 
        คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารของบรษัิท ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒิุที�มีคณุสมบติัครบตามมาตรา �� แหง่ พระราช
บญัญติับรษัิทมหาชน จาํกดั พ.ศ. ���� (รวมฉบบัที�แกไ้ข) และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที� ทจ.��/���� 
เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่ฉบบัลงวนัที� �� ธนัวาคม ���� ทกุประการ อีกทั�งมีกรรมการ
จาํนวนไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งที�มีสญัชาติไทย ซึ�งเป็นไปตามคณุสมบติัผูที้�จะถือกรรมสทิธิ�เรอืจดทะเบียนเป็นเรอืไทยซึ�งทาํการคา้
ในน่านนํ�าไทยไดต้ามพระราชบญัญัติเรือไทย พ.ศ. ���� ทั�งนี � ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 
�� ทา่น ประกอบดว้ย

        โดยมี นายบญัญติั แสงนิรตัน ์เป็นเลขานกุารบรษัิท

โครงสร้างการจัดการ

        บรษัิทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ �� ของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล
ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสาํรองตาม
กฎหมาย และเงินสะสมอื�นๆ ตามที�บรษัิทกาํหนด ทั�งนี �การจา่ย
เงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ �นอยูก่บัฐานะการ
เงิน ผลการดาํเนินงาน แผนการลงทนุ ความจาํเป็นและความ
เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ตามที�คณะกรรมการบริษัท และ/
หรอืผูถื้อหุน้ของบรษัิทเหน็สมควร
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         กรรมการซึ�งลงลายมือชื�อผกูพนับรษัิท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชนม ์ชโยภาส นายพิทกัษ ์เกียรติเดชปัญญา 
กรรมการสองในสามคนนี�ลงลายมือชื�อรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษัิท

กรรมการผู้มอีาํนาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัท 

รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี  ���� มีดงันี �

ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง
จาํนวนครั �งที�

เข้าร่วมประชมุ 
ในปี ����
5/5

4/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ

       1.    คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมการไมน่อ้ยกวา่ � คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการ
ทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการบรษัิทจะประกอบดว้ย
             -   กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร และ/หรอื
             -   กรรมการที�มิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร และ
             -   กรรมการที�มิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ซึ�งเป็นกรรมการอิสระ ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่า � ใน � ของกรรมการทั�งหมด และมี
จาํนวนไมต่ ํ�ากวา่ � คน ซึ�งกรรมการอิสระและบคุคลที�เกี�ยวขอ้งถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนทนุจดทะเบียนที�ออกและ
เรยีกชาํระแลว้ของบรษัิท และบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง
       �.    กรรมการทกุทา่นจะตอ้งมีคณุสมบติัเป็นไปตามมาตรา �� แหง่พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� และ
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
       3.    กรรมการที�เป็นอิสระประกอบดว้ยบคุคลตา่งๆ ที�มีคณุสมบตัเิป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ รวมทั�งมีประสบการณที์�เหมาะสมและเป็นผูที้�มีวิจารณญาณ
ที�ดี ปราศจากความลาํเอียง มีความเที�ยงธรรมในการปฏิบติังาน ซึ�งอาจรวมบคุคลจากสาขาอาชีพใดก็ตามที�ไดร้บัความเหน็
จากคณะกรรมการบรษัิท วา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมในการนาํเสนอเพื�อพิจารณาแตง่ตั�งเป็นกรรมการที�ดาํรงตาํแหนง่เป็นครั�ง
แรกของบรษัิท

นายธงทอง จนัทรางศุ

นายสมศกัดิ � หม่มว่ง

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายพานิช พงศพ์โิรดม

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

พลเรอืเอก นวพล ดาํรงพงศ์

นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปัญญา

นายอภชิาต ิชโยภาส

นายวงศกร พธิุพนัธ์

นายอภชินม ์ชโยภาส 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

กรรมการกรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ

กรรมการกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอสิระ

กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการ

กรรมการ
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อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ 
        คณะกรรมการมีภารกิจและความรบัผิดชอบในการจดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบรษัิท ตลอดจนมติของที�ประชมุผูถื้อหุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษัิท โดยสรุปภารกิจ และความรบัผิดชอบที�สาํคญัไดด้งันี �
        �.    จดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายใน � เดือน นบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของ
บรษัิท
        2.    จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ย � เดือน ต่อ � ครั�ง โดยกรรมการทกุคนมีหนา้ที�เขา้รว่มประชมุคณะ
กรรมการบรษัิท และอาจมีการประชมุเพิ�มเตมิในกรณีที�มีความจาํเป็น
        �.    จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจาํปี และรบัผิดชอบตอ่การจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ�งผูส้อบบญัชีตรวจ
สอบแลว้ เพื�อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา และนาํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณา
และอนมุตัิ
        4.    มีอาํนาจและรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจน
มตทีิ�ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้
โดยสมํ�าเสมอ 

        1.    การดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการ เมื�อมีการประชมุสามญัประจาํปีของบรษัิททกุๆ คราว ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่
จาํนวนหนึ�งในสามของกรรมการทั�งหมด  ถา้จาํนวนกรรมการที�แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�
สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการซึ�งอยูใ่นตาํแหนง่นานที�สดุนั�นออกจากตาํแหนง่ก่อน กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บั
เลือกตั�งใหมไ่ด ้
        �.    ที�ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตั�งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี�
                  ผูถื้อหุน้คนหนึ�ง มีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือ โดยหนึ�งหุน้เทา่กบัหนึ�งเสียง
                  ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูเ่ลือกตั�งบคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที�เลือก
                  ตั�งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้
                  บคุคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ เทา่จาํนวนกรรมการที�จะ
                  พงึมีหรอืจะพงึเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บคุคลซึ�งไดร้บัการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
                  จาํนวนกรรมการที�จะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตั�งในครั�งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชี �ขาด
        ทั�งนี � คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูเ้สนอรายชื�อกรรมการที�จะไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการของบรษัิทแทนกรรมการที�
ออกตามวาระ โดยจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอรายชื�อกรรมการที�จะไดร้บัการแตง่ตั�งก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ในแตล่ะปี
        �.    ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษัิทอาจดาํเนิน
การเลือกบคุคลซึ�งมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดั และ พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการนั�นจะเหลือนอ้ย
กวา่สองเดือน โดยบคุคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการดงักลา่วแทนจะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรม
การซึ�งตนแทน โดยมติดงักลา่วของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนกรรมการ
ที�ยงัเหลืออยู่
        4.    องคป์ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย จาํนวนกรรมการที�เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวน
กรรมการทั�งหมด
        �.    ที�ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน
หุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชุม 
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        �.    กาํหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษัิท ควบคมุกาํกบัดแูลการบรหิารและการจดั
การของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดร้บัมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมลูคา่
ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่บรษัิทและกาํไรสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
        �.    มีอาํนาจแตง่ตั�ง มอบหมาย หรอืแนะนาํใหอ้นกุรรมการหรอืคณะทาํงาน เพื�อพิจารณาหรอืปฏิบตัใินเรื�องหนึ�งเรื�อง
ใดที�คณะกรรมการบรษัิทเหน็สมควร
        7.    มีอาํนาจตรวจสอบและพิจารณาอนมุติั นโยบาย แนวทาง และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัโครงการลงทนุขนาดใหญ่
ของบรษัิท ตามที�ไดร้บัเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรอืฝ่ายบรหิาร
        �.    มีหนา้ที�ในการกาํกบัดแูลใหบ้รษัิทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์อาทิเชน่ การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการซื �อหรอืขายทรพัยส์นิที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการ
ตลาดทนุหรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท เป็นตน้
        9.    มีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลู
ตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปรง่ใส
       ��.   พิจารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน รวมทั�งตดิตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่ง
ต่อเนื�อง ตลอดจนติดตามการดาํเนินกิจการและการปฏิบติังานของคณะอนกุรรมการและ/หรือฝ่ายบรหิารอย่างสมํ�าเสมอ 
เพื�อใหก้ารดาํเนินกิจการของบรษัิทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล
       ��.   ตอ้งมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้โดยสมํ�าเสมอ และดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ตลอดจน
มีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปรง่ใส
       ��.   ดาํเนินการใหบ้รษัิทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื�อใหเ้กิดระบบการควบคมุภายในที�มีประสทิธิภาพ รวมทั�ง
การจดัการความเสี�ยง และความเชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงิน โดยจดัใหมี้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตามและ
ดาํเนินการรว่มและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในจากภายนอก
       13.   มีอาํนาจพิจารณาและอนมุติัเรื�องใดๆ ที�จาํเป็น และเกี�ยวเนื�องกบับรษัิท หรอืที�เหน็วา่เหมาะสมและเพื�อผลประโยชน์
ของบรษัิท
       ��.   เรื�องดงัตอ่ไปนี� คณะกรรมการบรษัิทจะกระทาํไดก็้ตอ่เมื�อไดร้บัอนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ คือ
               ก)    เรื�องใดๆ ที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ และ
               ข)    เรื�องใดๆ ที�กรรมการมีสว่นไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายที�กฎหมายหรอืประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
                      หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุติัจากที�ประชมุ
                      ผูถื้อหุน้
       ��.   การตดัสินใจของคณะกรรมการบรษัิทเพื�อดาํเนินการในเรื�องดงัตอ่ไปนี� คณะกรรมการจะกระทาํไดก็้ตอ่เมื�อไดร้บั
อนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ � ใน � ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน
               ก)     การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททั�งหมด หรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น
               ข)     การซื �อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื�นมาเป็นของบรษัิท
               ค)     การทาํแกไ้ขหรอืเลกิสญัญา เกี�ยวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษัิททั�งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญั การมอบหมาย
                        ใหบ้คุคลอื�นเขา้จดัการธรุกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาด
                        ทนุกนั
               ง)     การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบับรษัิท
               จ)     การเพิ�มทนุ การลดทนุ หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท
               ฉ)     การควบกิจการ หรอืเลกิบรษัิท 
               ช)     การอื�นใดที�กาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ
                       ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที�ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
                       และที�ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักลา่วขา้งตน้
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* หมายเหตุ : 

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี ���� มดีงันี�

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ์

1

2

3

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

จาํนวนครั �งที�
เข้าร่วมประชมุ 

ในปี ����
ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

4/4

4/4

4/4

        ทั�งนี � เรื�องใดที�กรรมการ และ/หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ มีสว่นไดเ้สียหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
และ/หรอื บรษัิทยอ่ย (ถา้มี) กรรมการซึ�งมีสว่นไดเ้สียหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่วไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื�องนั�น 

�.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

        คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อชว่ยงานของคณะกรรมการบรษัิทในการปฏิบติัหนา้ที�รบั
ผิดชอบในการสอบทานคณุภาพและความนา่เชื�อถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน ตลอดจนกระบวน
การรายงานทางการเงินของบรษัิท 
        ที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� ��/���� เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� ไดมี้มติแตง่ตั�งคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท 
โดย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมีจาํนวน � ทา่น ประกอบดว้ย

�/ บคุคลลาํดบัที� � และ � เป็นผูมี้ความรูท้างดา้นบญัชีและการเงิน โปรดดปูระวตัเิพิ�มเตมิของกรรมการตรวจสอบทั�ง � ทา่น

โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสรุยีภาส จากบรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิทจาํกดั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที�รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของบรษัิทตอ่ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มทั�งจดัทาํ
รายงานประจาํปี และเปิดเผยงบการเงินประจาํปี ซึ�งผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ เพื�อแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ในรอบปีที�ผา่นมาตอ่ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายใน ��� วนันบัจากวนัสิ �นงวดปีบญัชี นอกจากนี� ภายหลงัจากที�บรษัิทไดเ้ขา้
เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที�ในการจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 
(แบบ ��-�) เพื�อนาํสง่ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นประจาํปีทกุปีภายใน � เดือน
นบัจากวนัสิ �นงวดปีบญัชี 

การรายงาน 

ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ์

1

2

3

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ2/

1/

1/
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องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ
    1. ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทหรอืที�ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทกุ
ทา่นจะตอ้งเป็นกรรมการบรษัิท
    �. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � คน และทาํหนา้ที�ประธานกรรมการตรวจ
สอบ � คน 
    �. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูที้�มีคณุสมบตัคิรบถว้น ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที� ทจ. ��/���� 
เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่โดยจะตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี �
        1)    ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
               ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิททั�งนี � ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการตรวจ
               สอบรายนั�นๆ ดว้ย
        �)    ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูมี้อาํนาจ
               ควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูมี้อาํนาจ
               ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาต
               ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี � ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึ
               กรณีที�กรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ
               ควบคมุของบรษัิท
        �)    ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บดิามารดา
               คูส่มรส พี�นอ้ง และบตุร รวมทั�งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ 
               หรอืบคุคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
        4)    ไมมี่หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ
               ควบคมุของบรษัิทในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไมเ่ป็นหรอืเคย
               เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูที้�มีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 
               ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 
               � ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี � ความ
               สมัพนัธท์างธรุกิจตามที�กลา่วขา้งตน้รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเชา่
               หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการให ้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
               ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม คํ�าประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี�สิน รวมถึงพฤติการณอื์�นทาํนองเดียวกนั 
               ซึ�งเป็นผลทาํใหบ้รษัิทหรือคู่สญัญามีภาระหนี�ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่รอ้ยละ � ของสินทรพัยที์�มีตวัตน
               สทุธิของบรษัิท หรอืตั�งแต ่�� ลา้นบาทขึ �นไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ�ากวา่  ทั�งนี � การคาํนวณภาระหนี�ดงักลา่วใหเ้ป็น
               ไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
               ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลม  แตใ่นการพิจารณาภาระหนี�ดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนี�ที�เกิดขึ �นใน
               ระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั
        �)    ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบ
               คมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรือหุน้ส่วนของสาํนกังาน
               สอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ
               ของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกั
               งาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ
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        6)    ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ  ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงิน 
               ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ � ลา้นบาทตอ่ปีจาก บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
               มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทและไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ
               นั�นดว้ยเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
               ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ
        7)    ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ ซึ�งเป็น
               ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท
        �)    ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่
               เป็นหุน้สว่นที�มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�รบัเงินเดือน
               ประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสทิธิออกเสียงทั�งหมดของบรษัิทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพ
               อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย
        �)    ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท
       10)   ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
               บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท
       ��)   ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที�เป็นบรษัิทจดทะเบียน
       12)   มีความรู ้และประสบการณเ์พียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั�งนี � ตอ้งมีกรรมการ
               ตรวจสอบอยา่งนอ้ย � คน ที�มีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการบญัชีและ/หรอืการเงินเพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้
               ที�ในการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงินได้
    �. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ตง่ตั�งเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ 
        คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบในการดาํเนินการตา่งๆ ในลกัษณะเดียวกบัที�กาํหนดไว้
ในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. ���� ดงัตอ่ไปนี�
        �.    สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง และเพียงพอ
        2.    สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแตง่ตั�ง โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอื�นใดที�รบัผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจ
สอบภายใน
        �.    สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการประเมินและการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ และตดิตามความคืบ
หนา้ของการบรหิารความเสี�ยงสาํคญั พรอ้มสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจใหก้บับคุลากรของบรษัิท เพื�อเป็นกลไกสาํคญัในการ
สรา้งมลูคา่ตอ่องคก์ร
        4.    สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท

        1.    คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ � ปี กรรมการที�พน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บัการแตง่ตั�งจาก
ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืที�ประชมุผูถื้อหุน้ใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ได้
        2.    องคป์ระชมุของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย สมาชิกเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
        3.    คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหมี้การประชมุไมน่อ้ยกวา่ไตรมาสละ � ครั�ง และอาจจะมีการประชมุเพิ�มเติมได ้
ขึ �นอยูก่บัประธานกรรมการตรวจสอบจะเหน็สมควร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชุม 



        �.    พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตั�งบคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และเสนอคา่
ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทั�งเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ � ครั�ง
        �.    พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้
กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั�งนี � เพื�อใหม้ั�นใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท
        �.    จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิท ซึ�งรายงานดงักลา่วตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี�
             ก.  ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท
             ข.  ความเหน็เกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท
             ค.  ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกั
                  ทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท
             ง.  ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
             จ.  ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
             ฉ.  จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น
             ช.  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ที�ตามกฎบตัร
             ซ.  รายการอื�นที�เหน็วา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที� และความรบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบ
                  หมายจากคณะกรรมการบรษัิท
        �.    ปฏิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
        �.    ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามที�กลา่วขา้งตน้ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระ
ทาํดงัตอ่ไปนี� ซึ�งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิท ใหร้ายงานตอ่คณะกรรม
การบรษัิท เพื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร
             ก.  รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
             ข.  การทจุรติ หรอืมีสิ�งผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งที�สาํคญัในระบบควบคมุภายใน
             ค.  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยว
                  ขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท
        หากคณะกรรมการของบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไมด่าํเนินการใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�กาํหนด กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานวา่มีรายการหรอืการกระทาํดงักลา่วตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยไ์ด้

การรายงาน

        คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานเกี�ยวกบักิจกรรมของตนตอ่คณะกรรมการบรษัิท และตอ่ผูถื้อหุน้โดยรายงาน
ไวใ้นรายงานประจาํปี 

�.   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

        ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� �/���� เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� มีมติแตง่ตั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนของบรษัิทโดย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบรษัิทมี จาํนวน 
� ทา่น ดงัตอ่ไปนี�
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        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จดัตั�งขึ �นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อมีหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการสรร
หากรรมการที�มีคณุสมบติั ความรู ้ความสามารถ เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบรษัิทตามหลกัของบรรษัทภิบาลที�ดี 
และเพื�อมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคา่ตอบแทน ตลอดจนปฎิบติังานดา้นอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย และนาํเสนอตอ่คณะ
กรรมการบรษัิท และ/หรอื ที�ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัิ

   �.   คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
   �.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ย กรรมการไมน่อ้ยกวา่ � คน
   �.   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูแ้ตง่ตั�งเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

   �.  สรรหาและนาํเสนอรายชื�อบคุคลที�มีคณุสมบติัเหมาะสม สาํหรบัการเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการของคณะกรรมการ
บรษัิท และกรรมการของคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถา้มี) รวมทั�ง พิจารณาผลงาน คณุสมบติั และความเหมาะสมของกรรมการ
ที�พน้ตาํแหน่งและสมควรไดร้บัเลือกตั�งใหม่ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และนาํเสนอตอ่ที�
ประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อขออนมุตัิแตง่ตั�งเป็นกรรมการบรษัิท และ/หรอื กรรมการของคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถา้จาํเป็น)
   2.  พิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื�อใหค้วามเห็นชอบเกี�ยวกบัโครงสรา้งค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบรษัิท และคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถา้มี) ซึ�งไดแ้ก่ คา่ตอบแทนรายเดือน บาํเหน็จ โบนสั สวสัดิการ คา่เบี �ยประชมุ 
และผลประโยชนต์อบแทนอื�นๆ ทั�งที�เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน และนาํเสนอต่อที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อขออนมุติัค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี
   �.  พิจารณา สรรหา กาํหนดคณุสมบติั และความเหมาะสม รวมทั�งกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและเงื�อนไขในการวา่จา้ง
บคุคลที�จะดาํรงตาํแหนง่กรรมการผูจ้ดัการของบรษัิท
  

อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ

นายพานิช พงศพิ์โรดม

นายพิทกัษ ์เกียรตเิดชปัญญา

พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ์

1

2

3

ชื�อ – สกุล

1/1

1/1

1/11/

จาํนวนครั�งที�เข้าร่วมการประชุม/ 
จาํนวนการประชุมทั�งหมด

ปี ����

   �.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ � ปี เมื�อครบกาํหนดออกตามวาระ
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บัพิจารณาใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ไปอีกไดต้ามที�คณะกรรมการบรษัิทเหน็วา่เหมาะสม
   �.   องคป์ระชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ย สมาชิกที�เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ�ง
หนึ�งของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
   �.   มตทีิ�ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการที�มาประชมุ
   �.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งจดัใหมี้การประชมุอยา่งนอ้ยปีละครั�ง และอาจจะมีการประชมุ
เพิ�มเตมิได ้ขึ �นอยูก่บัประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเหน็สมควร
   5.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่เตอบแทนมีอาํนาจเชิญผูที้�เกี�ยวขอ้ง หรอืผูที้�เหน็สมควรเขา้รว่มประชมุ หรอืชี �แจง
เรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชุม
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ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง

นายอภิชาติ ชโยภาส 

นายชาครติ โอภาสอดุม

นายพทุธพงษ ์ วิมลพนัธ์

นายอภิชนม ์ชโยภาส

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศริพิงษ์

นางสาวกณัณณิ์ชฐา ธิปบรูวฒัน์

1

2

3

4

5

6

กรรมการผูจ้ดัการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานและการเงิน

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธรุกิจ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอ้าํนวยการปฏิบตักิารแผนงานบญัชีและการเงิน 

นายอภิชาติ ชโยภาส 

นายชาครติ โอภาสอดุม

นายพทุธพงษ ์ วิมลพนัธ์

นายอภิชนม ์ชโยภาส

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศริพิงษ์

นางสาวกณัณณิ์ชฐา ธิปบรูวฒัน ์

1

2

3

4

5

6

กรรมการผูจ้ดัการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานและการเงิน

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธรุกิจ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอ้าํนวยการปฏิบตักิารแผนงานบญัชีและการเงิน 

โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุกรรมการบรหิาร มีดงัตอ่ไปนี�

จาํนวนครั�งที�เข้าร่วมการประชุม/ 
จาํนวนการประชุมทั�งหมด

ปี ����
ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง

43/49

44/49

43/49

44/49

49/49

44/49

   �.  พิจารณา และใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทและติดตามดแูลการดาํเนินการ เกี�ยวกบัวิสยัทศัน ์และกลยทุธท์าง
ดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษัิท รวมทั�งแผนงานพฒันาผูบ้รหิารของบรษัิท
   �.  ปฏิบติังานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายอนัเกี�ยวเนื�องกบัการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรม
การ อนกุรรมการ (ถา้มี) และกรรมการผูจ้ดัการ 

อยูร่ะหวา่งการสรรหา รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการทา่เรอืและเดินเรอื โดยในระหวา่งที�ขาดผูบ้รหิารในตาํแหนง่ดงักลา่ว 
นายอภิชาต ิชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการ ไดท้าํหนา้ที�บรหิารงานสายงานปฏิบตัิการทา่เรอืและเดินเรอื

* หมายเหตุ : 

การรายงาน 
       คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งรายงานขึ �นตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท  และจะตอ้งจดัทาํรายงาน
เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ภายหลงัจากการประชมุทกุครั�ง 

        ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� �/���� เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ���� (เดิม) มีมติแตง่ตั�งคณะกรรมการบรหิาร
ของบริษัท ทั�งนี � ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริหารโดย ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
มีจาํนวน � ทา่น ดงัตอ่ไปนี�

�.   คณะกรรมการบริหาร
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        ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทมีผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
ที� กจ.��/���� ลงวนัที� �� ธนัวาคม ���� (รวมสว่นที�มีการแกไ้ขเพิ�มเตมิ) เป็นจาํนวน � ทา่นผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย

�.   ผู้บริหาร

       �.     คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการบรหิาร
       �.     คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทไมน่อ้ยกวา่ � คน
       �.     ประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ตง่ตั�งเลขานกุารของคณะกรรมการบรหิาร

องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบริหาร

อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

       �.     คณะกรรมการบรหิารมีอาํนาจหนา้ที�จดัการงาน และดาํเนินกิจการของบรษัิทตามที�คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด  
หรอืไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทใหด้าํเนินการเฉพาะกรณี 
       �.     คณะกรรมการบรหิารมีอาํนาจหนา้ที�ในการบรหิารธรุกิจของบรษัิทตามนโยบาย และแผนงานที�กาํหนดไว ้
       �.     กิจการดงัตอ่ไปนี�ใหเ้สนอเพื�อรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทก่อน
           �.�   เรื�องเกี�ยวกบันโยบายของบรษัิท
           �.�   เรื�องที�หากทาํไปแลว้จะเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งสาํคญัแก่กิจการของบรษัิท
           �.�   เรื�องที�จะตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายโดยคณะกรรมการบรษัิทเอง
           �.�   เรื�องที�จะตอ้งปฏิบตัติามระเบียบที�บรษัิทวางไว้
           �.�   เรื�องที�คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเสนอเพื�ออนมุติัเป็นรายเรื�อง หรอืตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบรษัิท
                   ไดว้างไว้

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง

นายอภิชาติ ชโยภาส 

นายชาครติ โอภาสอดุม

นายพทุธพงษ ์ วิมลพนัธ์

นายอภิชนม ์ชโยภาส

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศริพิงษ์

นางสาวกณัณณิ์ชฐา ธิปบรูวฒัน ์

1

2

3

4

5

6

กรรมการผูจ้ดัการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานและการเงิน

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธรุกิจ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอ้าํนวยการปฏิบตัิการแผนงานบญัชีและการเงิน 

       1.     การดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการบรหิารไมมี่การกาํหนดใหล้าออกจากตาํแหนง่ตามวาระ อยา่งไรก็ตาม เมื�อกรรมการ
บรษัิท และ/หรือผูบ้รหิารของบรษัิทท่านใดไดพ้น้สภาพจากการเป็นกรรมการบรษัิท และ/หรือผูบ้รหิารของบรษัิทไม่ว่าดว้ย
สาเหตอุนัใด ใหถื้อวา่กรรมการบรษัิท หรอืผูบ้รหิารของบรษัิท ท่านนั�นพน้สภาพจากการเป็นกรรมการบรหิารโดยทนัที และ
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตั�งสมาชิกทา่นใหมเ่ขา้ดาํรงตาํแหนง่แทนตาํแหนง่ที�วา่งลงโดยไมช่กัชา้
       �.     องคป์ระชมุคณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย สมาชิกที�เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการในคณะ
กรรมการบรหิาร 
       �.     คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งจดัใหมี้การประชมุไมน่อ้ยกวา่เดือนละ � ครั�ง  และอาจจะมีการประชมุเพิ�มเติมได ้ขึ �น
อยูก่บัประธานกรรมการบรหิารจะเหน็สมควร

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
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       4.     คณะกรรมการบรหิารมีอาํนาจ และหนา้ที� ในการดาํเนินกิจกรรมตามที�กาํหนดเพื�อบรหิารบรษัิทใหป้ระสบความ
สาํเรจ็ บรรลเุปา้หมายของบรษัิท  ซึ�งรวมถงึ
           4.1   จดัทาํและสอบทานวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์แผนทางการเงินและนโยบายที�สาํคญัของบรษัิท และนาํเสนอต่อ
                   คณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
           �.�   พิจารณากลั�นกรองแผนธุรกิจประจาํปี งบประมาณคา่ใชจ้่ายประเภททนุ เปา้หมายการปฏิบติังาน รวมถึงสิ�งที�
                   ตอ้งรเิริ�มตา่งๆ ที�สาํคญั เพื�อใหบ้รรลเุปา้หมาย และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื�อพิจารณาอนมุตัิ
           �.�   พิจารณากลั�นกรองโครงการที�มีคา่ใชจ้า่ยประเภททนุที�เกินวงเงินที�คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด เพื�อนาํเสนอตอ่
                   คณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
           4.4   พิจารณา และอนมุติัในเรื�องตา่ง ๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการหรอืไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ
                   บรษัิท
           4.5   พิจารณาทบทวนอาํนาจดาํเนินการในเรื�องต่างๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นตารางการมอบอาํนาจ และนาํเสนอต่อ
                   คณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
           �.�   จดัการ และสรา้งสมดลุระหวา่งวตัถปุระสงคใ์นระยะสั�น และวตัถปุระสงคใ์นระยะยาว
           �.�   พฒันา และดแูลทรพัยากรบคุคลใหด้าํเนินไปตามกลยทุธด์า้นทรพัยากรบคุคล ที�กรรมการผูจ้ดัการไดใ้หค้วาม
                   เหน็ชอบไว้
           4.8   ติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทและความกา้วหนา้ในการ
                   ดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท
       �.     พิจารณาเรื�องการจดัสรรงบประมาณประจาํปีก่อนที�จะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและอนมุติั ทั�งนี �
ใหร้วมถึงการพิจารณาและอนมุติัการเปลี�ยนแปลง และเพิ�มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในระหว่างที�ไม่มีการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทในกรณีเรง่ดว่น และใหน้าํเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพื�อทราบในที�ประชมุคราวตอ่ไป
       �.     อนมุติัการจดัซื �อวตัถดิุบ สนิคา้ หรอืบรกิาร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อการขายหรอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ ในจาํนวนวงเงิน
เกิน �,���,��� บาท แตไ่มเ่กิน �� ลา้นบาทตอ่ครั�ง
       �.     อนมุตัิการลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร เชน่ ที�ดนิ อาคาร หรอืสิ�งปลกูสรา้ง เป็นตน้ ในวงเงินไมเ่กิน �� ลา้นบาทตอ่ครั�ง
       �.     อนมุตัิการใชจ้า่ยเงินลงทนุที�สาํคญัๆ ที�ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจาํปีตามที�จะไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท หรอืตามที�คณะกรรมการบรษัิทไดเ้คยมีมตอินมุตัใินหลกัการไวแ้ลว้
       �.     จดัสรรเงินบาํเหน็จรางวลัซึ�งไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้แก่พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท หรอืบคุคล
ใดๆ ที�กระทาํกิจการใหบ้รษัิท
      ��.    แตง่ตั�งหรอืมอบหมายใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ�งหรอืหลายคนกระทาํการอยา่งหนึ�งอยา่งใดแทนคณะกรรมการบรหิาร
ตามที�เหน็สมควรได ้และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลกิ เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจนั�นๆ ได้

�.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ
กรรมการ

        ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� ของบรษัิทเมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� ไดมี้มติกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี ���� ซึ�งรวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียง เงินเดือน โบนสั เบี �ยประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื�น เป็นจาํนวน
ไม่เกิน �,���,��� บาท โดยบรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทในปี ���� ดงัตอ่ไปนี�

การรายงาน 
       คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งรายงานขึ �นตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท  
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        อนึ�ง บรษัิทไดก้าํหนดคา่ตอบแทนกรรมการจาํนวน �,���,��� บาท โดยในปี ���� บรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นจาํนวนรวมทั�งสิ �น �,���,��� บาท ทั�งนี � คา่ตอบแทนกรรมการ
ในแตล่ะปีอาจมีจาํนวนเปลี�ยนแปลงไป ขึ �นอยูก่บัมติของที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบรษัิทในแตล่ะปี และในอนาคต 
หากบรษัิทมีความประสงคจ์ะจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื�น (นอกเหนือจากคา่เบี �ยประชมุและคา่ตอบแทนราย
เดือน) ใหแ้ก่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษัิทจะใชห้ลกัเกณฑพิ์จารณาจากผลประกอบการและผลกาํไรของบรษัิท
ในแตล่ะปี โดยจะมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรษัิทเป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินสาํหรบัคา่ตอบแทนพิเศษและคา่ตอบ
แทนอื�นๆ และจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแตล่ะราย โดยจาํนวนเงินที�จา่ยใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจ
สอบจะมีจาํนวนไมเ่กินวงเงินที�ไดร้บัอนมุติัจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท และบรษัิทจะนาํเสนอใหที้�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีของบริษัทรบัทราบในปีถดัไป อนึ�ง ที�ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการชดุย่อยอื�นๆ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบรหิาร  

1. ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศุ
�. นายสมศกัดิ � หม่มว่ง
�. นายชาตร ีศริพิานิชกร
�. นายพานิช พงศพ์โิรดม
�. นายอนนัต ์เกตุพทิยา
�. พลเรอืเอก นวพล ดาํรงพงศ์
�. นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปัญญา
�. นายอภชิาต ิชโยภาส
�. นายวงศกร พธิุพนัธ์
��. นายอภชินม ์ชโยภาส 

640,000 
80,000 
90,000 
90,000 
90,000 
80,000 
90,000 
90,000 
70,000 
80,000 

-
-

 342,000
-

 342,000
 324,000

-
-

 - 
-

-
-
-

20,000

-
10,000

20,000

 -
 -
-

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

650,000

40,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

 -
 -

360,000

 -
360,000

360,000

 -
 -
 -
 -

 -
 -
 

10,000

 -
10,000

10,000

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ปี ���� ปี ����

กรรมการ ตรวจสอบ โบนัส
กรรมการ

สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน
กรรมการ ตรวจสอบ โบนัส

กรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน

ชื�อ – สกุล

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที�ผ่านมา                                      หน่วย : บาท

�)     คา่เบี �ยประชมุของคณะกรรมการบรษัิท
           ประธานกรรมการบรษัิท                         จาํนวน ��,��� บาทตอ่ครั�ง
           กรรมการบรษัิท                                                                จาํนวน ��,��� บาทตอ่ครั�ง
�)     คา่ตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบรษัิท                     จาํนวน ��,��� บาทตอ่เดือน
�)     คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
           ประธานกรรมการตรวจสอบ                        จาํนวน ��,��� บาทตอ่เดือน
           กรรมการตรวจสอบ                                                                จาํนวน ��,��� บาทตอ่คนตอ่เดือน
�)     คา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
           ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน            จาํนวน ��,��� บาท ตอ่ครั�ง
           กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                        จาํนวน ��,��� บาท ตอ่ครั�ง

* หมายเหตุ : คา่ตอบแทนกรรมการ ของศาสตราจารยพิ์เศษธงทอง จนัทรางศ ุประธานกรรมการบรษัิท ในปี ���� จาํนวน ���,��� บาท ปี ���� จาํนวน ���,��� บาท 
เป็นคา่ตอบแทนรวมคา่เบี �ยประชมุของคณะกรรมการบรษัิท จาํนวน ��,��� บาทตอ่ครั�ง และคา่ตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบรษัิท จาํนวน ��,��� บาทตอ่เดือน
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        ในปี ���� บรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงินใหแ้ก่ผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานบญัชีและการเงิน จาํนวน 
� คน อนัไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ตาํแหนง่ โบนสั จาํนวนรวม ��.�� ลา้นบาท และคา่ตอบแทนอื�นๆ ไดแ้ก่เงินสมทบกองทนุสาํรอง
เลี �ยงชีพ และรายไดอื้�นๆ เป็นตน้ จาํนวนรวม �.��� ลา้นบาท
        ในปี ���� บรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงินใหแ้ก่ผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานบญัชีและการเงิน จาํนวน 
� คน อนัไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ตาํแหนง่ โบนสั จาํนวนรวม ��.�� ลา้นบาท และคา่ตอบแทนอื�นๆ ไดแ้ก่เงินสมทบกองทนุสาํรอง
เลี �ยงชีพ และรายไดอื้�นๆ เป็นตน้ จาํนวนรวม �.��� ลา้นบาท
         ปี ���� จา่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงินใหแ้ก่ผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานบญัชีและการเงิน จาํนวน � คน อนั
ไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ตาํแหนง่ โบนสั จาํนวนรวม ��.�� ลา้นบาท และคา่ตอบแทนอื�นๆ ไดแ้ก่เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 
และรายไดอื้�นๆ เป็นตน้ จาํนวนรวม �.��� ลา้นบาท

ผู้บริหาร และผู้อาํนวยการปฏบิตักิารแผนงานบญัชแีละการเงนิ

        ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� �/���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติแต่งตั�ง 
นายบญัญตั ิแสงนิรตัน ์ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย ดาํรงตาํแหนง่เลขานกุารบรษัิท 
        คณุวฒิุการศกึษา/การอบรม 
              ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
              Company Secretary Program (CSP73/2016) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
              หลกัสตูรพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. ���� : กระบวนการและแนวปฏิบติั รุน่ � สมาคมรฐัศาสตร์
              แหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร ์รว่มกบัสถาบนักฎหมายสื�อดจิิทลั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต
              หลกัสตูรอาชญากรรมดจิิทลั (Digital Crimes) สมาคมรฐัศาสตรแ์หง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์
              จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี�
                 �.ทะเบียนกรรมการ
                 �.หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษัิท
                 �.หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้
              เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
              ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง หรอืบคุคล หรอืคณะบคุคลที�ไดร้บัมอบหมายจากหน่วยงาน
              ราชการดงักลา่วประกาศกาํหนด

�.  เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ
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�.  บุคลากร

        จาํนวนพนกังานทั�งหมดของบรษัิท (ไม่รวมผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการแผนงานบญัชี) ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ
วนัที� �� ธนัวาคม ���� มีจาํนวนทั�งสิ �น ��� คน และ ��� คน โดยบรษัิทไดจ้า่ยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานเป็นจาํนวนทั�งสิ �น 
��.�� ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าตาํแหน่ง โบนสั ค่าสวสัดิการอาหาร 
กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ และอื�นๆ เป็นตน้ โดยสามารถแบง่รายละเอียดตามสายงานไดด้งันี � 

สายงานพฒันาธุรกิจ
สายงานอาํนวยการ
สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน
สายงานปฏิบตัิการทา่เรอืและเดินเรอื
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานบรหิาร (สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ)
                     รวม

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน)
ปี ����
60

90

23

276

31

27

507

ปี ����
39

64

19

225

11

17

375

คา่ตอบแทนอื�นๆ แก่พนกังานของบรษัิท (ไมร่วมผูบ้รหิาร)    - ไมมี่–

กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี

        บรษัิทไดจ้ดัตั�งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพตั�งแตว่นัที� �� เมษายน ���� กบับรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จาํกดั 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื�อจงูใจใหพ้นกังานทาํงานกบับรษัิทในระยะยาว

        บรษัิทไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการพฒันาบคุลากรของบรษัิท ใหมี้ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ ดงันั�น บรษัิท
จงึมีนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของบรษัิทในทกุระดบัอยา่งตอ่เนื�อง โดยบรษัิทไดจ้ดัทาํระบบประเมินผลการ
ปฎิบตังิานโดยมีตวัชี �วดัประสทิธิภาพ ทั�งในระดบัองคก์รและระดบัหนว่ยงาน และทบทวนลกัษณะงานใหส้อดคลอ้งกบัแผน
งานธุรกิจ เพื�อนาํไปสูก่ารสรา้งระบบพฒันาศกัยภาพบคุลากร ทั�งนี � บรษัิทไดว้างแนวทางโดยการกาํหนดแผนการฝึกอบรม
และพฒันาพนกังานในสว่นตา่งๆ ผา่นการสาํรวจความตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรมของสว่นงาน เพื�อใหบ้รษัิท
สามารถวางแผนการฝึกอบรมใหมี้ความเหมาะสมกบัการพฒันาองคก์รและสามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานของ
หนว่ยงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ
        ในปี ���� การดาํเนินการฝึกอบรมเพื�อพฒันาบคุลากรของบรษัิทยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณร์ะบาดของโรค 
COVID-19 และขอ้กาํหนดมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม บรษัิทจงึไดป้รบัเปลี�ยนการดาํเนินการใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
สถานการณ ์โดยไดมี้การปรบัปรุงใหก้ารดาํเนินการฝึกอบรมของบรษัิทสามารถรองรบัการฝึกอบรมแบบออนไลนไ์ด ้ทาํใหใ้น
ปี ���� บรษัิทสามารถดาํเนินการฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะและความรูค้วามสามารถของบคุลากรใน � มิต ิคือ
       �. การฝึกอบรมเพื�อพฒันาบคุลากรใหบ้รษัิทตามแผนยทุธศาสตรข์องบรษัิท โดยมีการฝึกอบรมโครงการการบรหิารจดั
การองคค์วามรูสู้ค่วามสขุในการทาํงาน (Routine to Happiness : R2H) รว่มกบัศนูยวิ์จยัความสขุคนทาํงานแหง่ประเทศไทย 
สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ�งเป็นโครงการตามยทุธศาสตร ์“สขุนิยม” ซึ�งมีเปา้หมายในการพฒันา
ใหบ้รษัิทมีสวสัดกิารและการจดัการสภาพแวดลอ้มที�สามารถสง่เสรมิใหบ้คุลากรสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีความสขุ 
       �. การฝึกอบรมเพื�อรกัษาคณุภาพในการใหบ้รกิารทา่เรอืและการเดินเรอืดว้ยความปลอดภยั โดยบรษัิทจดัใหมี้การฝึก
อบรมการฝึกซอ้มการปฏิบติัการตามแผนฉกุเฉินประจาํเรือใหก้บับคุลากรผูป้ฏิบติังานบนเรือทกุลาํ รวมถึงมีการฝึกอบรม
ความรูก้ารดบัเพลิงขึ �นตน้และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ซึ�งการดาํเนินการฝึกอบรมดงักลา่วมีเปา้หมายในการเตรียมความ
พรอ้มตอ่การรบัมือเหตกุารณฉ์กุเฉินตา่งๆ ที�อาจเกิดขึ �นใหก้บับคุลากรของบรษัิท และเสรมิสรา้งความมั�นใจตอ่ความปลอดภยั
ในการใหบ้รกิารของบรษัิท

นโยบายในการพฒันาพนักงาน
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       บรษัิทมีการกาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยมีการจดัทาํแผนงาน
ดา้นความปลอดภยัฯและการแตง่ตั�งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จาํนวน � ชดุ 
ชดุที� � ประจาํสาํนกังานดอนสกั ประกอบดว้ยผูแ้ทนบรษัิทฯ ระดบับรหิารเป็นประธานกรรมการความปลอดภยัฯ และผูแ้ทน
บรษัิทฯ ระดบับงัคบับญัชา � คน ผูแ้ทนพนกังาน � คน เป็นกรรมการความปลอดภยั ชดุที� � ประจาํสาํนกังานสาขาเกาะสมยุ 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนบรษัิทฯ ระดบับรหิารเป็นประธานกรรมการความปลอดภยัฯ และผูแ้ทนบรษัิทฯ ระดบับงัคบับญัชา � คน 
ผูแ้ทนพนกังาน � คน เป็นกรรมการความปลอดภยั โดยมีเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพ เป็นกรรมการ
และเลขานกุารของคณะกรรมการทั�ง � ชดุ อีกทั�งยงัมีหนว่ยงานความปลอดภยัของบรษัิทฯ ซึ�งรายงานขึ �นตรงตอ่ผูบ้รหิารสงู
สดุของบรษัิท
        สาํหรบัในปี ���� บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้การดาํเนินการตามแผนงานดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ การตรวจสขุภาพพนกังาน
ประจาํปี การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื �องตน้ การฝึกซอ้มดบัเพลงิขั�นตน้การฝึกซอ้มแผนอพยพหนีไฟ การฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน
บนเรอื การตรวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นแสง เสียง ความรอ้น ฝุ่ น สารเคมี ทั�งบรเิวณทา่เรอื และภายในหอ้งเครื�อง
ยนตข์องเรอืเฟอรร์ี� อนัจะเป็นสรา้งความเชื�อมั�นในระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานของบรษัิทฯ

ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั

       �. การฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะและความรูค้วามสามารถของบคุลากรใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เชน่ การฝึกอบรมความรูแ้ละทกัษะของผูท้าํการเรอื การฝึกอบรมเทคนิคการจดัการขอ้มลูดว้ย MS-Excel ตลอดจนมีการฝึก
อบรมเกี�ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการบงัคบัใชพ้.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.���� เพื�อใหบ้รษัิทมีความพรอ้ม
ตอ่การบงัคบัใชก้ฎหมาย
       จากการดาํเนินการทั�ง � มิตใินขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ แมจ้าํเป็นตอ้งเผชิญกบัสถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19 
บรษัิทยงัคงสามารถดาํเนินการพฒันาบคุลากรทั�งในระดบัปฏิบติัการตลอดจนบคุลากรในระดบับรหิารขั�นตน้ถึงขั�นสงูใหมี้
ความรูแ้ละทกัษะที�สอดคลอ้งตอ่การดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตรข์องบรษัิท รวมถงึทาํใหบ้รษัิทมีความเชื�อมั�นวา่บคุลากร
ของบรษัิทสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรกัษามาตรฐานความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร
ของบรษัิทได้

คณะกรรมการบริษทัฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที�ปรึกษา

เลขานุการบริษทัฯ

บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี �จาํกดั (มหาชน)
RAJA FERRY PORT PUBLIC CO.,LTD. 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการบริหาร
แผนกนักลงทนุสมัพนัธ์

สาํนักกรรมการผูจ้ดัการ

LEVEL1

LEVEL2

LEVEL3

LEVEL4

LEVEL5

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน

รองกรรมการผูจ้ดัการ
 สายงานอาํนวยการ

ฝ่ายบญัชี
และการเงิน

ฝ่ายขาย
สินค้า

ฝ่าย
ภตัตาคารฝ่ายบคุคล ฝ่ายโรงงานฝ่ายท่าเรือฝ่ายฝึกอบรม

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่าย CSR กรงุเทพฯ

ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน

ผูอ้าํนวยการ 
ปฏิบติัการเดินเรือ

ผูอ้าํนวยการ 
ปฏิบติัการท่าเรือ

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่าย CSR สรุาษฎรฯ์

ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานปฏิบติัการท่าเรือและเดินเรือ

รองกรรมการผูจ้ดัการ
 สายงานพฒันาธรุกิจ

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่าย
วิศวกรรม

ฝ่ายผลิต
ไบโอดีเซล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่าย Digital
Business

ฝ่ายแผนและ
ควบคมุการเดินเรอื

ฝ่าย CSR 
สมยุ

แผนก
CSR สมยุ

แผนก
บญัชี

แผนก
การเงิน

แผนก
บคุคล

แผนก
ฝึกอบรม

แผนก
ขายสินค้า

แผนก
ภตัตาคาร แผนกผลิตแผนก

ไฟฟ้า
แผนกปฏิบติัการและ
ความปลอดภยับนเรอื

แผนกท่าเรือ
ดอนสกัสากล

แผนกช่าง
โยธาทั �วไป

แผนกท่าเรือ
สมยุสากล

แผนกควบคมุ
คณุภาพ

แผนก
นายเรอื

แผนก
เครื�องกล

แผนกสนับสนุน
ระบบงาน

แผนกระบบงาน
(Application)

Website &
 Social

แผนก
ตวัเรอื

แผนก CSR
(กรงุเทพฯ)

แผนก
คนประจาํเรอื

แผนกท่าเรือ
พะงนัสากล

แผนกธรุการ

แผนกรกัษา
ความปลอดภยั

หน่วยงาน
ความปลอดภยั

แผนกจดัซื�อสินค้า
อปุโภคบริโภค

แผนกคลงัสินค้า
อปุโภคบริโภค

Call Center

ฝ่ายพสัดุ ฝ่าย CSR 
ดอนสกั,สรุาษฎร์

ฝ่าย CSR 
พะงนั

แผนก
จดัซื�อจดัจ้าง

แผนก
คลงัอะไหล่

แผนก CSR 
ดอนสกั,สรุาษฎร์

แผนก
CSR พะงนั

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานปฏิบติัการท่าเรอืและวิศวกรรม



ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ศาสตราจารยพิ์เศษธงทอง จนัทรางศุ

        นิตศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        ปรญิญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New  York  University
        เนตบิณัฑติสาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา
        นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        นิเทศศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
        ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. ����)
        รฐัศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�
        Role of Chairman Program (RCP) รุน่ ��/����
        Audit Committee Program (ACP) รุน่ ��/����
        Director Certification Program (DCP) รุน่ ���/����
        Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ��/����

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น (ไมม่)ี

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งที�สาํคญั
     ปี ���� – ปัจจบุนั     กรรมการและเลขาธกิาร  มลูนิธโิครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ
     ปี ���� – ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
     ปี ���� – ปัจจบุนั     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุขิองมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
     ปี ���� – ปัจจบุนั     กรรมการกฤษฎกีา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฏกีา

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอภิชาติ ชโยภาส

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม
        ปรญิญาเอก สาขา Social Sciences , Magadh University, India
        ปรญิญาโท โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติสาํหรบัผูบ้รหิาร 
        รุน่ที� � มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
        ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาผูนํ้าทางสงัคม ธรุกจิการเมอืง 
        รุน่ที� � มหาวทิยาลยัรงัสติ
        ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ Oregon State, USA.
        ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรบันกับรหิาร
        ระดบัสงู รุน่ที� � สถาบนัพระปกเกลา้
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาการจดัการ (Mini Master of Management) 
        รุน่ที� �� สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Micro Tax MBA 4 สถาบนับางกอกเทรนนิ�ง
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูร RMM 3 มหาวทิยาลยัรงัสติ
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกลยทุธก์ารบรหิารธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� �� คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการบรหิาร และจติวทิยา รุน่ที� �� สถาบนั The Boss
        จบหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(Top Executive Program in Commerce and Trade) จากสถาบนั
        วทิยาการการคา้ (Commerce Academy) รุน่ที� �
        ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที� �� (วตท.��)


อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี�  
        Director Certification Program (DCP)  รุน่ ���/����
        Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ �/����
        Ethical Leadership Program (ELP)  รุน่ �/����

     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั จดัหางาน อารพ์จ๊ีอบ จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั 
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิ�ง ทวัร ์จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั พลงังานราชา จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั ราชาวสัดภุณัฑ ์จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       หุน้สว่นผูจ้ดัการ    หา้งหุน้สว่นจาํกดั นิวดาดฟ้า

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

        ปรญิญาเอก สาขา Social Sciences , Magadh University, India
        ปรญิญาโท โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติสาํหรบัผูบ้รหิาร 
        รุน่ที� � มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
        ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาผูนํ้าทางสงัคม ธรุกจิการเมอืง 
        รุน่ที� � มหาวทิยาลยัรงัสติ
        ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ Oregon State, USA.
        ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรบันกับรหิาร
        ระดบัสงู รุน่ที� � สถาบนัพระปกเกลา้
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาการจดัการ (Mini Master of Management) 
        รุน่ที� �� สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Micro Tax MBA 4 สถาบนับางกอกเทรนนิ�ง
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูร RMM 3 มหาวทิยาลยัรงัสติ
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกลยทุธก์ารบรหิารธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� �� คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการบรหิาร และจติวทิยา รุน่ที� �� สถาบนั The Boss
        จบหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(Top Executive Program in Commerce and Trade) จากสถาบนั
        วทิยาการการคา้ (Commerce Academy) รุน่ที� �
        ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที� �� (วตท.��)


อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี�  
        Director Certification Program (DCP)  รุน่ ���/����
        Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ �/����
        Ethical Leadership Program (ELP)  รุน่ �/����

     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั จดัหางาน อารพ์จ๊ีอบ จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั 
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิ�ง ทวัร ์จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั พลงังานราชา จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั ราชาวสัดภุณัฑ ์จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       หุน้สว่นผูจ้ดัการ    หา้งหุน้สว่นจาํกดั นิวดาดฟ้า

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั ณ วนัที� �� มกราคม ����
        ถอืหุน้ ��,���,��� หุน้ คดิเป็น �.��% ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธิ �ออกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั

การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัยอ่ย
        เป็นบดิาของนายอภชินม ์ ชโยภาส

     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั ราชาพาณชิยน์าวแีละบรกิาร จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั เอลการจดัการ จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั อาร.์เอฟ.ท ีจาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั เจา้พระยาเอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั ฮอส จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั วงัหนิอ่อน จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั เจา้พระยาลอดจ ์จาํกดั

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




นายสมศกัดิ�  ห่มม่วง
อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองประธานกรรมการบรษิทั

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม
ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ การบรหิารจดัการสาธารณะ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี ����
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ(เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปี ����
ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุน่ที� �� มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี ����
หลกัสตูรวฒุบิตัรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
ของรฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุน่ที� �� สถาบนัพระปกเกลา้

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ดงันี�

Director Certification Program รุน่ ���/���� ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย

ตั �งแต่ ����       กรรมการ                   การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายชาตรี ศิริพานิชกร

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติสภา
ปรญิญาตร ีพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที� ����
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุน่ ���/���� สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
                   บรษิทั ออลลอ์นิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ     
                   บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน)

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




หลกัสตูร SBM : Strategic Board Master Class รุน่ที� �/����
หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุน่ที� �/����
หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ ��/����
หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP)รุน่ที� �/����
หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ �/����
หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน่ �/����
หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ �/����
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ �/����  
หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ ��/����
หลกัสตูรสมัมนา O-War Room : Board War Room Series 2 “Leading Your Business Through Pandemic Time” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา R-ACF : Audit Committee  Forum “Strategic Audit Committee : Beyond Figure and Compliance” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา R-CF : Chairman Forum “Secret of Successful Leading Culture Change from Boardroom to Corporate” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา NDC ; National Director Conference “Board of the Future” รุน่ที� �/���� 
หลกัสตูรสมัมนา R-ACF : Audit Committee  Forum “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture 
Oversight” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity Risks, Liabilities, and Best Practices” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา NDC : National Director Conference 2017 รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk “Board of Directors and their Roles in Driving Thailand Forward” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา R-DF : Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster : Hot Issues and Outlook 
for 2017 รุน่ที� �/����

หลกัสตูร SBM : Strategic Board Master Class รุน่ที� �/����
หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุน่ที� �/����
หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ ��/����
หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP)รุน่ที� �/����
หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ �/����
หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน่ �/����
หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ �/����
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ �/����  
หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ ��/����
หลกัสตูรสมัมนา O-War Room : Board War Room Series 2 “Leading Your Business Through Pandemic Time” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา R-ACF : Audit Committee  Forum “Strategic Audit Committee : Beyond Figure and Compliance” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา R-CF : Chairman Forum “Secret of Successful Leading Culture Change from Boardroom to Corporate” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา NDC ; National Director Conference “Board of the Future” รุน่ที� �/���� 
หลกัสตูรสมัมนา R-ACF : Audit Committee  Forum “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture 
Oversight” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity Risks, Liabilities, and Best Practices” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา NDC : National Director Conference 2017 รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk “Board of Directors and their Roles in Driving Thailand Forward” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา R-DF : Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster : Hot Issues and Outlook 
for 2017 รุน่ที� �/����

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (การจดัการ) สถาบนับณัฑติ บรหิารธรุกจิ (ศศนิทร)์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
สถติศิาสตรบ์ณัฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอนันต์ เกตุพิทยา

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ      บรษิทั เซยีรพ์รอ็พเพอรต์ี� จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ      บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
                   บรษิทั ฟอรจ์นูพารท์อนิดสัตรี� จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสี�ยง    
                   บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
หลกัสตูรสมัมนา C-Conference : “Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสาํคญัของการแกไ้ขปัญหาคอรปัชั �น” รุน่ที� �/����


ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




พลเรือเอก นวพล ดาํรงพงศ์
อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
และกรรมการอสิระ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม
ปรญิญาโท การจดัการภาครฐัและภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์(NIDA)
โรงเรยีนนายเรอื รุน่ที� ��
โรงเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที� ��
หลกัสตูร FO MVV CO/XO DESIGNATE COUSE เครอืรฐัออสเตรเลยี
หลกัสตูร สง่ทางอากาศนาวกิโยธนิ รุน่ที� �
หลกัสตูรผูบ้งัคบัการเรอืและเรอืยทุธวธิผีวินํ�า กองการฝึก กองเรอืยทุธการ
หลกัสตูร พฒันาสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร (พสบ.) รุน่ที� �
หลกัสตูร เสนาธกิารทหารเรอื รุน่ที� ��
หลกัสตูร วทิยาลยัการทพัเรอื (วทร.) รุน่ที� ��
หลกัสตูร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที� ��
หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที� ��
หลกัสตูร วทิยาการการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(วบส.) รุน่ที� �

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� ���/����
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี�

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั เมอืงทอง แอสเซท็ส ์จาํกดั
ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บรษิทั ไอรา่ แฟคตอริ�ง จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั ที�ปรกึษาบรษิทั อูต่ะเภา อนิเตอรเ์นชั �นแนล เอวเิอชั �น จาํกดั
ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั ที�ปรกึษาบรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ�งส ์จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ���� – ����    รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ กองบญัชาการกองทพัไทย
ตั �งแต่ ���� – ����    ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารเรอื กองทพัเรอื
ตั �งแต่ ���� – ����    ที�ปรกึษาพเิศษกองทพัเรอื(อตัราพลเรอืเอก) กองทพัเรอื
ตั �งแต่ ���� – ����    สมาชกิองคก์รรว่มไทย-มาเลเซยี (องคก์รระหวา่งประเทศ)
ตั �งแต่ ���� – ����    ผูช้ว่ยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายขบัเคลื�อนเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ตั �งแต่ ���� – ����    ที�ปรกึษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
ตั �งแต่ ���� – ����    เจา้กรมสง่กาํลงับาํรงุทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย

ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั เมอืงทอง แอสเซท็ส ์จาํกดั
ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บรษิทั ไอรา่ แฟคตอริ�ง จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั ที�ปรกึษาบรษิทั อูต่ะเภา อนิเตอรเ์นชั �นแนล เอวเิอชั �น จาํกดั
ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั ที�ปรกึษาบรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิ�งส ์จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ���� – ����    รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ กองบญัชาการกองทพัไทย
ตั �งแต่ ���� – ����    ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารเรอื กองทพัเรอื
ตั �งแต่ ���� – ����    ที�ปรกึษาพเิศษกองทพัเรอื(อตัราพลเรอืเอก) กองทพัเรอื
ตั �งแต่ ���� – ����    สมาชกิองคก์รรว่มไทย-มาเลเซยี (องคก์รระหวา่งประเทศ)
ตั �งแต่ ���� – ����    ผูช้ว่ยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายขบัเคลื�อนเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ตั �งแต่ ���� – ����    ที�ปรกึษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
ตั �งแต่ ���� – ����    เจา้กรมสง่กาํลงับาํรงุทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




นายพานิช พงศพิ์โรดม

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการอสิระ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�

ปรญิญาเอกวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมชายฝั �งทะเล 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี
ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมแหลง่นํ�า 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี
ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวศิวกรรมสขุาภบิาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวศิวกรรมโยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ ��/����
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน่ �/����
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ ���/����
หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุน่ �/����
หลกัสตูร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation
ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. ����)
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.� รุน่ ��) สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น
ตั �งแต่ ����     ประธานกรรมการ      บรษิทั ออโตคอรป์โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����     กรรมการ                บรษิทั พานิช-วรศกัดิ �และเพื�อน ���� จาํกดั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น
ตั �งแต่ ����     ประธานกรรมการ      บรษิทั ออโตคอรป์โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����     กรรมการ                บรษิทั พานิช-วรศกัดิ �และเพื�อน ���� จาํกดั

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม

ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสขุาภบิาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ดงันี�

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 
(RCC)รุน่ ��/����
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน่ �/����

ตั �งแต่ ����     กรรมการ          บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิ�ง ทวัร ์จาํกดั
ตั �งแต่ ����     กรรมการ          บรษิทั พลงังานราชา จาํกดั
ตั �งแต่ ����     กรรมการ          บรษิทั ราชาวสัดภุณัฑ ์จาํกดั
ตั �งแต่ ����     กรรมการ          บรษิทั อาร.์เอฟ.ท.ี จาํกดั
ตั �งแต่ ����     ผูจ้ดัการทั �วไป    บรษิทั บาธแอนดส์ปา จาํกดั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




นายวงศกร พิธพุนัธ์
อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการบรษิทั

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ����

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ีการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม
ปรญิญาโท  MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
อบรม Strategic CFO รุน่ที� � ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
Seminar Investment Promotion ประเทศญี�ปุ่ น
The Business management in the Pacific Basin Corporation ประเทศญี�ปุ่ น

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DAP ปี ���� ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย
อบรมแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีอง SME รุน่ที� �/���� ของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย


ถอืหุน้ ��,��� หุน้ คดิเป็น �.��% ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�

ตั �งแต่ ���� - ���� CFO  บรษิทั ชารเ์ตอรส์แควรโ์ฮลดิ�ง จาํกดั
ตั �งแต่ ���� - ���� ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส  ธนาคารธนชาต

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




นายอภิชนม ์ชโยภาส

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม
              และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธรุกจิ 

ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
รุน่ ���/���� สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั  
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทัเจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ        บรษิทั พลงังานราชา จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั อาร.์เอฟ.ท.ี จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ        บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิ�ง ทวัร ์จาํกดั 

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ����

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย 

ถอืหุน้ �,���,���  หุน้ คดิเป็น �.��% ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั

เป็นบุตรนายอภชิาต ิ ชโยภาส  

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




นายชาคริต โอภาสอดุม

ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

2544 - 2562 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จาํกดั 

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั

ประวัติคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




ประวัติคณะกรรมการบริหาร

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศิริพงศ์

ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ(เอกสถติ)ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ ���/����
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini MBA (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini MIS (สมาคมคอมพวิเตอรแ์หง่
ประเทศไทย)
หลกัสตูรพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. ���� : กระบวน
การและแนวปฏบิตั ิรุน่ � สมาคมรฐัศาสตรแ์หง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร ์
รว่มกบัสถาบนักฎหมายสื�อดจิทิลั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
หลกัสตูรอาชญากรรมดจิทิลั (Digital Crimes) สมาคมรฐัศาสตรแ์หง่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์

���� - ����      ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพวิเตอร ์บรษิทั อเิลคโทรลคัส ์
                      ประเทศไทย จาํกดั
���� – ����     นกัวชิาการสถติ ิกรมป่าไม้
���� – ����     เจา้หน้าที�วเิคราะห ์เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




ประวัติคณะกรรมการบริหาร

นายพทุธพงศ ์วิมลพนัธ์

ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
รุน่ ���/���� สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

����-���� หวัหน้าสว่นบุคคล บรษิทั วนชยัพาเนลอนิดสัตรสี ์จาํกดั
����-���� ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธรุการทั �วไป 
บรษิทั พทัยาฟู้ดอนิดสัตร ีจาํกดั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานอาํนวยการ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




ประวัติคณะกรรมการบริหาร

นางสาวกณัณ์ณิช า ธิปบูรวฒัน์

ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
อบรมดา้นบญัชภีาษอีากร Tax  Accounting การกระทบรายไดแ้ละ
รายจ่ายทางบญัชกีบัทางภาษีอากร บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนา
ธรรมนิต ิจาํกดั
อบรมเคลด็ลบัการปรบัปรงุรายการทางบญัช ีพรอ้มการปิดบญัชสีิ�น
งวดใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัช ีบรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนา
ธรรมนิต ิจาํกดั

����-����  หวัหน้าแผนกบญัช ีบรษิทั สยามนิสสนั บเีคเค จาํกดั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




�. การสอบทานรายงานทางการเงนิ
        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบรษัิท ประจาํรายไตรมาสและงบการ
เงินประจาํปีรว่มกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชี ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิท
        ประชมุเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชี และ/หรอื ผูต้รวจสอบภายใน โดยไมมี่ฝ่ายบรหิารรว่มประชมุดว้ย สาํหรบัรายงาน
ทางการเงินของบรษัิทรอบปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ รายงานทางการเงินของบรษัิท ไดจ้ดัทาํขึ �นอยา่งถกูตอ้ง
เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รบัรองโดยทั�วไป  มีการเปิดเผยขอ้มลูที�สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และ
มีขอ้มลูซึ�งจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ

�. รายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

�. การสอบทานการบริหารความเสี�ยง

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทในกรณีที�เกิดรายการเกี�ยวโยง หรือรายการที�อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถกูตอ้งและครบถว้น  และมีความเหน็วา่การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทมีความเพียงพอ
และเป็นไปตามเงื�อนไขหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณานโยบายการบรหิารความเสี�ยง แผนงาน และการบรหิารจดัการความเสี�ยงทั�งภายใน  
และภายนอกองคก์ร  โดยคณะกรรมการไดมี้การประชุมร่วมกับฝ่ายจดัการของบริษัทฯ รวมทั�งพิจารณา และสอบทาน
ประสทิธิภาพ และความเหมาะสมของการบรหิารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอทกุไตรมาส พรอ้มทั�งใหมี้ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํไป
ปรบัปรุงใหดี้ยิ�งขึ �น

�. การสอบทานการกาํกับดแูลกจิการที�ดี
        คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบรษัิทฯ พบวา่ กรรมการบรษัิท
และพนกังานไดป้ฏิบตัติามหลกัการที�กาํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั โดยคณะกรรมการไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตสาํนกึ
ในจรยิธรรมและคณุธรรมอยา่งสมํ�าเสมอและตอ่เนื�อง  เพื�อใหเ้กิดการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีตามหลกัการของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย  เพื�อใหมี้ความโปรง่ใสและมีจรยิธรรม  ก่อใหเ้กิดความเชื�อมั�นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ลกูคา้ คูค่า้และผูที้�เกี�ยว
ขอ้งทกุฝ่าย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซึ�งเป็นผูท้รงคณุวฒิุ
และมีประสบการณด์า้นกฏหมาย  การบญัชี  การเงิน  การบรหิารองคก์ร  จาํนวน � ทา่น ดงันี �
        �. คณุชาตร ี ศริพิานิชกร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
        �. คณุอนนัต ์ เกตพิุทยา กรรมการตรวจสอบ
        �. พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ที�ตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  และตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจ
สอบ  ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมีนโยบายที�สาํคญัคือ ดแูลรายงานทางการเงิน
ของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชีที�รบัรองทั�วไป  สอบทานการดาํเนินงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามหลกั
การกาํกบัดแูลกิจการที�ดี  มีระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง
ตลอดจนดแูลกรณีที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั  ทั�งนี � ในรอบปีบญัชี ���� 
ไดจ้ดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน � ครั�ง โดยไดมี้การหารอืรว่มกบัฝ่ายบรหิาร   ผูต้รวจสอบภายใน และ
ผูส้อบบญัชีในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัหินา้ที�ไดด้งันี �

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




�. การสอบทานประสิทธิผลการควบคุมภายใน

�. การพจิารณาแตง่ตั�งผู้สอบบญัชแีละการกาํหนดค่าสอบบญัชี

        คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที�กาํหนดโดยสาํนกังานคณะ
กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งครอบคลมุถึงการควบคมุดา้นการปฏิบติังานการเงิน การปฏิบติัตาม
กฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิทฯ โดยทาํการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน ซึ�งผลการประเมิน โดยฝ่ายบรหิารและสาํนกังานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคมุ
ภายในของบรษัิทฯมีความเพียงพอ

�. การสอบทานการกาํกับดแูลงานตรวจสอบภายใน
        เพื�อความเป็นอิสระของการตรวจสอบบรษัิทโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดว้า่จา้งให ้บรษัิท พีแอนดแ์อล 
อินเทอรน์อล ออดิท จาํกดั ซึ�งเป็นบรษัิทที�ใหบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายใน เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาแผนการตรวจสอบประจาํปีตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผล
การตรวจสอบภายในกบัฝ่ายบรหิารอยา่งตอ่เนื�อง พรอ้มทั�งใหข้อ้สงัเกตเพิ�มเติมกบัผูต้รวจสอบภายใน เพื�อใหเ้กิดความเชื�อมั�น
ว่าการปฏิบติังานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในรอบปี ���� 
ผูต้รวจสอบภายใน บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จาํกดั ไดเ้ขา้ตรวจสอบการประเมินการบรหิารความเสี�ยงของ
องคก์ร ระบบงานวงจรรายได ้การบรหิารงานซอ่มบาํรุง การจา่ยเงินเดือนและคา่ตอบแทนพนกังาน ผลการตรวจสอบไดแ้จง้
ใหผู้บ้รหิารและผูที้�เกี�ยวขอ้งรบัทราบเพื�อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป อนึ�ง คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสาํคญัของการ
ตรวจสอบการบรหิารงานซอ่มบาํรุงเป็นกรณีพิเศษ
        ทั�งนี � ผลการตรวจสอบแตล่ะครั�งไดร้ายงานตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการเพื�อรบัทราบตอ่ไปแลว้

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความรู ้ความสามารถ คณุสมบติัและผลการปฏิบติังานของ บรษัิท พีวีออดิท จาํกดั 
ในรอบระยะเวลาบญัชีที�ผ่านมาแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตั�งผูส้อบบญัชี 
พรอ้มทั�งคา่สอบบญัชี เพื�อขออนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้
        โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที�และความรบัผิดชอบตามที�ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื�อประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย
อย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานขอ้มลูทางการเงินของบรษัิทฯมีความถกูตอ้ง เชื�อถือได ้
สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองทั�วไป บรษัิทฯมีการบรหิารจดัการความเสี�ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคมุ
ภายใน การตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ มีการปฏิบติังานที�สอดคลอ้งตามระบบการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 
มีการปฏิบตัิตามกฏหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผกูพนัตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธรุกิจของบรษัิทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชาตร ี ศิรพิานิชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 
และกรรมการบรหิารผูมี้ประสบการณก์ารบรหิารงานมายาวนาน จาํนวน � ทา่น ดงันี �
        �. นายพานิช  พงศพิ์โรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ
        �. นายพิทกัษ ์ เกียรตเิดชปัญญา        กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
        �. พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ ์            กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

เรียน ผู้ถอืหุน้ บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน)

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

(นายพานิช  พงศพิ์โรดม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)


�. พิจารณาแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ 
    และเสนอรายชื�อบคุคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษัิท ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ����
�. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทเพื�อใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที�ความรบัผิดชอบ และผลการดาํเนินงานของบรษัิท

       คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทอย่างครบ
ถว้น โดยใชค้วามรูค้วามสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ความสามารถและเป็นอิสระ เพื�อประโยชนโ์ดยรวมอยา่ง
เหมาะสม

        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ที� ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษัิท สรรหาบคุคลที�มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบรษัิทตามหลกัของ
บรรษัทภิบาลที�ดี รวมทั�ง พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ เพื�อนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ
ที�ประชมุผูถื้อหุน้ตามลาํดบั โดยในรอบปี ���� ขอสรุปสาระสาํคญัของการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ดงัตอ่ไปนี�



        บรษัิทมีการทาํรายการกบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ตา่งๆ โดยรายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ �นนั�นเป็นการทาํรายการ
กบัผูถื้อหุน้ของบรษัิท และบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งมีบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้เป็นผูถื้อหุน้และ/หรอืผูบ้รหิาร ซึ�งสามารถ
สรุปลกัษณะความสมัพนัธไ์ดด้งันี �

�. รายการระหว่างกัน

�. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
        ในการดาํเนินธรุกิจที�มีการแขง่ขนัสงู การมีพนัธมิตรหรอืเครอืขา่ยทางธรุกิจจะชว่ยใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการดาํ
เนินธรุกิจมากกวา่การที�ตอ้งพึ�งพิงบคุคลภายนอก

�. มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน
        ขั�นตอนการอนมุติัการทาํรายการระหวา่งกนัของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรอืขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดย
เครง่ครดั โดยที�กรรมการ หรอืบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้มีสว่นไดเ้สีย หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ กบั
บรษัิท  ไมมี่สทิธิออกเสียงในการพิจารณาอนมุติัการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนันั�นๆ และหากรายการระหวา่งกนัมีมลูคา่สงู
ตามเกณฑที์�กาํหนด บรษัิทจะจดัใหมี้ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื�อใหค้วามเห็นตอ่การทาํรายการดงักลา่ว พรอ้มทั�งนาํ
เสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนมุตัก่ิอนการทาํรายการ 

�. การสอบทานการกาํกับดูแลกจิการที�ดี
        นโยบายของบรษัิทในการทาํรายการระหวา่งกนัสามารถจาํแนกตามประเภทรายการไดด้งันี �

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษัิทมีรายการทางบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกนัตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ขอ้ �

รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ�งมีเงื�อนไขทางการคา้ทั�วไป เช่น การจาํหน่ายบตัรโดย
สารเรอืเฟอรร์ี� การจาํหนา่ยสนิคา้สาํเรจ็รูป อาหาร และเครื�องดื�ม คา่โ ษณาปา้ยและ uide Map คา่รบัรอง 
และคา่ใชจ้า่ยเดินทางปฏิบติังาน (คา่ที�พกั) เป็นตน้ บรษัิทไดก้าํหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัให้
มีเงื�อนไขตา่งๆ เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึ�งสามารถเปรยีบเทียบไดก้บัราคา
ที�เกิดขึ �นกบับคุคลภายนอก และใหป้ฏิบติัเป็นไปตามสญัญาที�ตกลงรว่มกนัอย่างเครง่ครดั พรอ้มทั�งกาํหนด
ราคาและเงื�อนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ทั�งนี � ผูต้รวจ
สอบภายใน(Internal Auditor) จะทาํหนา้ที�ตรวจสอบขอ้มลูและจดัทาํรายงานเพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการเป็นประจาํ
ทกุๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ�งไม่มีเงื�อนไขทางการคา้ทั�วไป และรายการระหว่างกนั
อื�นๆ บรษัิทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัความสมเหตสุมผล
และความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทาํรายการ และจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�งหรอืขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการที�เกี�ยว
โยงกนัและการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึ�งทรพัยส์นิที�สาํคญัของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) โดยรายการระหวา่ง
กนัอื�นๆ ไดแ้ก่ รายการเกี�ยวกบัทรพัยส์นิหรอืบรกิารอื�นๆ เชน่ การไดม้าหรอืจาํหนา่ยทรพัยส์นิ เป็นตน้ และ

รายการระหว่างกัน

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)




        สาํหรบัรายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ �นในอนาคตนั�น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบตา่งๆ ที�ไดก้าํหนดขึ �น 
และกรรมการจะตอ้งไม่อนมุติัรายการใดๆ ที�ตนหรอืบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใดกบับรษัิท 
รวมทั�งจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื�อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 
        ทั�งนี � กรรมการตรวจสอบทกุท่านไดร้บัทราบภาระหนา้ที�ดงักลา่วนี �แลว้ และในอนาคตหากมีการแตง่ตั�งกรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูจ้ดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ที้�จะไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการ
ตรวจสอบใหม่ทกุท่านรบัทราบภาระหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบติัก่อนที�จะใหมี้การแตง่ตั�งดว้ย 
        ในการทาํรายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบตา่งๆ ที�ไดก้าํหนดขึ �น และ
กรรมการจะตอ้งไม่อนมุติัรายการใดๆ ที�ตนหรอืบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใดกบับรษัิท 
รวมทั�งจะตอ้งเปิดเผยลกัษณะความสมัพนัธ ์และรายละเอียดของรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื�อใหค้ณะกรรม
การบรษัิทพิจารณา 

รายการรบัหรอืใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูยื้ม การคํ�าประกนั และการใชท้รพัยส์ินเป็นหลกัประ
กนั เป็นตน้ ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัดงักลา่ว 
บรษัิทจะใหผู้เ้ชี�ยวชาญอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการ หรอืผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณี

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
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        คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบรษัิท ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 
รวมถึงขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี ซึ�งจดัทาํขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองทั�วไปในประ
เทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างเครง่ครดั ใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณ
การที�สมเหตสุมผลในการจดัทาํ รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื�อให้
สามารถสะทอ้นฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดไดอ้ย่างถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้
และนกัลงทนุทั�วไป โดยไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจาก บรษัิท พีวี ออดิท จาํกดั ซึ�งใหค้วามเห็นอย่าง
ไม่มีเงื�อนไข โดยในการตรวจสอบบรษัิทไดใ้หก้ารสนบัสนนุขอ้มลูตลอดจนเอกสารตา่งๆ เพื�อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจ
สอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี
        คณะกรรมการบรษัิท  ไดจ้ดัใหมี้และดาํรงไวซ้ึ�งระบบบรหิารความเสี�ยง ระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน
และการกาํกบัดแูลที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื�อใหม้ั�นใจว่าขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอที�จะ
ดาํรงรกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์ินของบรษัิทและปอ้งกนัความเสี�ยง ตลอดจนเพื�อไม่ใหเ้กิดการทจุรติหรอืดาํเนินการที�ผิดปกติอย่าง
มีสาระสาํคญั
        ทั�งนี � คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอิสระ เป็นผูด้แูลรบัผิด
ชอบการสอบทานนโยบายการบญัชีและรบัผิดชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบ
คมุภายใน การตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสี�ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการเกี�ยวโยงระหว่าง
กนัอย่างครบถว้น โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งแสดงไว้
ในรายงานประจาํปีเรยีบรอ้ยแลว้
        คณะกรรมการบรษัิท  มีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษัิท มีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถสรา้งความเชื�อมั�นไดอ้ย่างมีเหตผุลว่างบการเงินของ บรษัิท ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัปีสิ �นสดุ
วนัที� �� ธนัวาคม ���� มีความเชื�อถือได ้โดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และปฏิบติัถกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง

(นายอภิชาติ  ชโยภาส)
กรรมการผูจ้ดัการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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นโยบาย า รวม
        คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีซึ�งประกอบดว้ย การตระหนกัถงึบทบาทและ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนํ้าองคก์รที�จะนําไปสูก่ารดาํเนินธรุกจิอยา่งยั �งยนื การมรีะบบการบรหิารจดั
การและการควบคมุภายในที�ด ีการมกีลไกการควบคมุ เพื�อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งโปรง่ใสตรวจสอบได ้การเคารพ
ในสทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้โดยมหีน้าที�ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั ทั �งผู้
ลงทนุสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ย และการบรหิารกจิการที�คาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ตามแนว
ปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ�งเป็นที�ยอมรบั ดงันี�

สิทธิของผู้ถือหุ้น
        สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ั �นพื�นฐานของผูถ้อืหุน้ และดแูลผูถ้อืหุน้มากกวา่สทิธติามที�กฎหมายกาํหนด โดยไม่
กระทาํการใด  อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

        กาํกบัดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตั ิและปกป้องสทิธขิ ั �นพื�นฐานใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีม
กนัมมีาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื�อหาประโยชน์ใหแ้กต่นเองหรอืผูอ้ื�นในทางมชิอบ ซึ�งกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
        ดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีตามสทิธทิี�มตีามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ไมก่ระทาํการใด  ที�เป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี
และกาํหนดมาตรการชดเชยกรณผีูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธ ิมกีระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิความ
ร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีเพื�อสรา้งความมั �งคั �ง ความมั �นคงทางการเงนิ และความยั �งยนืของบรษิทัมกีาร
กําหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและหา้มจ่ายสนิบนเพื�อผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั หรอืการใหส้ิ�งของใด  
หรอืประโยชน์อื�นใดแก่บุคคลที�มหีน้าที� หรอืธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์รเพื�อผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษิทั

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
        การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแกผู่ท้ี�เกี�ยวขอ้งทกุฝ่าย 
พรอ้มทั �งดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั ทั �งขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูที�มใิชข่อ้มลูทางการเงนิ
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผา่นชอ่งทางที�เขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเทา่เทยีมกนัและน่าเชื�อถอื

ความรับผิด อบของคณะกรรมการ
        คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพื�อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยมรีะบบการควบคุมภายในที�ด ีและการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสม รวมถงึการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณบรษิทั

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)


การกากับดูแลกิจการทีดี



สิทธิของผู้ถือหุ้น

       บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้ โดยตระหนกัถงึความสาํคญัของผูถื้อหุน้และสทิธิของผูถื้อหุน้ในความเป็น
เจา้ของซึ�งควบคมุบรษัิทโดยผา่นคณะกรรมการบรษัิทที�แตง่ตั�งเขา้มา และมีสทิธิในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�
สาํคญัของบรษัิท บรษัิทจงึไดส้ง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิของตน และไดร้บัการคุม้ครองสทิธิขั�นพื �นฐาน โดยดาํเนินการใหผู้้
ถือหุน้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของบรษัิทที�ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา รวมถงึสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ สทิธิ
การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื�นเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุ
ผูถื้อหุน้เพื�อรว่มตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบรษัิท โดยมีแนวทางการปฏิบตัทีิ�ดีตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี �

�.การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี

       บรษัิทไดม้อบใหบ้รษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ�งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษัิทเป็นผูจ้ดัสง่หนงัสือ
นดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุราย เป็นการลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย �� วนั โดยหนงัสือ
นดัประชมุมีรายละเอียดอย่างครบถว้น ทั�งขอ้มลูวนั เวลา สถานที� และวาระการประชมุ พรอ้มทั�งระบวุตัถปุระสงค ์เหตผุล 
และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระที�เสนออยา่งชดัเจน เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบถงึเรื�องที�จะมีการพิจารณาใน
ที�ประชมุ เพื�อเป็นปัจจยัพิจารณาในการตดัสนิใจเขา้รว่มประชมุ พรอ้มทั�งใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลว่งหนา้
ก่อนการประชมุ
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�.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

       โดยเสนอชื�อกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายบคุคล เพื�อใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิเลือกกรรมการที�ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

        ในปี ���� บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ตามที�ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยกาํหนด ดงันี�



�.อาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 

�.เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอคาํถามและแสดงความคิดเหน็ต่อคณะกรรมการในเรื�องที�เกี�ยวข้องกับบริษัท

        เป็นการลว่งหนา้เพื�อตอบในที�ประชมุผูถื้อหุน้ โดยประกาศแจง้ใหท้ราบผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และแจง้ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท และในระหว่างการประชมุประธานกรรมการบรษัิท ซึ�งทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชมุไดเ้ปิด
โอกาสและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคดิเหน็และตั�งคาํถามในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งตอ่ที�ประชมุ

        โดยเฉพาะนกัลงทนุสถาบนัเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้โดยเปิดใหมี้การลงทะเบียนลว่งหนา้ และการอาํนวยความสะดวก
ในเรื�องของการเดินทาง หรอืจดุจอดรถ

�.มีการนําเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถอืหุ้นของ บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์
(ประเทศไทย) จาํกัด มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

        ทั�งการลงทะเบียน การลงคะแนน การนบัคะแนนและแสดงผล เพื�อใหก้ารดาํเนินการประชมุสามารถกระทาํไดอ้ย่าง
รวดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ยาํ
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
       บรษัิทมีนโยบายสนบัสนนุและใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมไม่วา่จะ
เป็นผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยหรอืผูถื้อหุน้ตา่งชาติ เพื�อเป็นการปกปอ้งสทิธิขั�นพื �นฐานของผูถื้อหุน้ ดงันั�นบรษัิทจงึมีมาตรการตา่ง ๆ 
ดงันี �

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
       บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูมี้สว่นไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้รหิาร
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย หรอืผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ เจา้หนี � ชมุชน สงัคม ภาครฐัและหนว่ยงานอื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่สทิธิขั�นพื �นฐานของผูมี้สว่นไดเ้สียเหลา่นี �ไดร้บัการคุม้ครองและดแูลเป็นอยา่งดีตามขอ้กาํหนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งดงันี �

�.ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทกุรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 

       ทั�งนี �เพื�อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ โดยมีแนวพิจารณา คือ หุน้ประเภทเดียวกนัควรมีสิทธิออกเสียงที�เท่าเทียมกนั
เท่ากบัหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�งเสียง

ผู้ถอืหุ้น

       - ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัย ์สจุรติ และเป็นธรรม โดยคาํนงึถงึผูถื้อหุน้ทั�งรายใหญ่และรายยอ่ย และเพื�อผลประโยชน์
ของกลุม่ผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยรวม
       - บรหิารกิจการของบรษัิทใหมี้ความเจรญิกา้วหนา้ มั�นคง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที�ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
       - จดัการดแูลไมใ่หท้รพัยส์นิใดๆ ของบรษัิทสญูคา่หรอืสญูเสียไปโดยเปลา่ประโยชน์
       - เปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวกบับรษัิทที�เป็นจรงิอยา่งครบถว้นเพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา
       - บรษัิทไดป้ฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในหมวดสทิธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้
อยา่งเทา่เทียมกนัมาอยา่งตอ่เนื�อง

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี�/ลูกหนี�

       - บรษัิทปฏิบติัต่อคู่คา้ และหรือ เจา้หนี �/ลกูหนี �ทกุรายอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และตั�งอยู่บนพื �นฐานของ
การไดร้บัผลตอบแทนที�เป็นธรรมทั�งสองฝ่าย
       - เงื�อนไขการคดัเลือกคูค่า้ มีการแขง่ขนับนขอ้มลูที�ไดร้บัอยา่งเทา่เทียมกนั 
ไมมี่การกีดกนัไมใ่หคู้ค่า้รายใดรายหนึ�งเขา้รว่มแขง่ขนัทางธรุกิจ
       - ใชส้ินคา้และบรกิารที�มีลิขสิทธิ�ถกูตอ้ง ไม่สนบัสนนุสินคา้หรอืการกระทาํ
ที�เป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา
       - จดัทาํรูปแบบสญัญาที�เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั
       - จดัใหมี้ระบบการจดัการและติดตามเพื�อใหม้ั�นใจวา่มีการปฏิบติัตามสญัญาครบถว้น มีระบบการควบคมุภายในที�ปอ้ง
กนัการทจุรติและประพฤตมิิชอบในทกุขั�นตอนของกระบวนการจดัซื �อจดัจา้ง

�.กาํหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
       ตามมตคิณะกรรมการบรษัิท โดยบรษัิทถือเป็นนโยบายสาํคญัที�จะไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษัิท แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน โดยระบไุวใ้นรายงานประจาํปี และคูมื่อจรรยา
บรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ พรอ้มทั�งนาํแจกและเผยแพรใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษัิททกุคนไดร้บัทราบและ
ปฏิบตัติาม
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ลูกค้า

       - บรษัิทมีนโยบายและแนวปฏิบตัทีิ�เป็นธรรมและรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้อยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม มีทศันคติที�ดี และให้
ความสาํคญัตอ่ลกูคา้ 
       - ปฏิบติัตอ่ลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ กระตือรอืรน้ มีนํ�าใจ สภุาพออ่นโยนและรกัษาความลบัของลกูคา้โดยไมน่าํไปใชเ้พื�อ
ประโยชนข์องตนเองหรอืผูอื้�นโดยมิชอบ รวมทั�งปฏิบตัติอ่ลกูคา้ ทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ

       - สง่มอบสนิคา้ที�มีคณุภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในราคาที�เป็นธรรม
       - ใหข้อ้มลู ขา่วสาร และคาํแนะนาํที�ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตกุารณต์อ่ลกูคา้ เพื�อใหท้ราบเกี�ยวกบัสนิคา้การบรกิาร

       - ปฏิบตัติามเงื�อนไขตา่ง ๆ ที�มีตอ่ลกูคา้อยา่งเครง่ครดั กรณีที�ไมส่ามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้
ทราบ เพื�อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
       - มีกระบวนการที�ใหล้กูคา้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัคณุภาพ ปรมิาณ ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิาร รวมทั�งความรวดเรว็
ในการตอบสนอง การสง่มอบ และการดาํเนินการอยา่งถงึที�สดุเพื�อใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็

       - จ่ายเงินคูค่า้ใหต้รงเวลาตามเงื�อนไขการชาํระเงินที�ตกลงกนั ปฏิบติัตามเงื�อนไขตา่ง ๆ ที�ตกลงกนัไวก้บัคูค่า้และ/หรอื 
เจา้หนี � อยา่งเครง่ครดั
       - ไมก่ลา่วหาในทางรา้ยแก่คูค่า้โดยปราศจากขอ้มลูแหง่ความจรงิ
       - ปฏิบติัตามสญัญาหรอืเงื�อนไขตา่ง ๆ ที�ตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั รวมถึงภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ �นในกรณี
ที�ไมส่ามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�ง หรอืมีเหตทุาํใหผิ้ดนดัชาํระหนี� ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี �ทราบโดยไมป่กปิดขอ้เท็จ
จรงิ เพื�อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางที�แกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตสุมผล
       - จดัการเงินทนุใหมี้โครงสรา้งที�เหมาะสมเพื�อสนบัสนนุการดาํเนินธรุกิจของบรษัิท และรกัษาความเชื�อมั�นตอ่เจา้หนี �
       - มุง่มั�นในการรกัษาสมัพนัธภาพที�ยั�งยืนกบัเจา้หนี �และใหค้วามเชื�อถือซึ�งกนัและกนั
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คู่แข่ง
        - บรษัิทมีนโยบายและแนวปฏิบติัที�เป็นธรมและรบัผิดชอบตอ่คูแ่ขง่อยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรมอยา่งมีจรยิธรรม โปรง่
ใสและแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม และอยูใ่นกรอบของกฎหมาย
        - บรษัิทมีนโยบายเสรทีางการคา้ และบรษัิทเชื�อวา่การมีคูแ่ขง่เป็นเรื�องดีเพราะจะทาํใหเ้กิดการพฒันาทั�งมาตรฐานการ
บรกิาร และนวตักรรมใหม ่ๆ เพื�อเสนอตอ่ลกูคา้
        - ประพฤติปฏิบตัภิายใตก้รอบการแขง่ขนัที�ดี
        - ไมท่าํลายชื�อเสียงของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ยและปราศจากขอ้มลูความจรงิ
        - ไมเ่ขา้ถงึสารสนเทศที�เป็นความลบัของคูแ่ขง่ดว้ยวิธีการที�ไมส่จุรติหรอืดว้ยวิธีการอื�นที�ไมเ่หมาะสม
ผู้มส่ีวนไดเ้สียทางธุรกจิ
        - บรษัิทไดก้าํหนดนโยบายและขั�นตอนการอนมุติัรายการที�เกี�ยวโยงกนัไวอ้ยา่งชดัเจนเพื�อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผล
ประโยชนที์�อาจเกิดขึ �นได้

พนักงาน
        - บรษัิทมีนโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที�ทาํงานแก่พนกังาน รวมถงึการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี สง่เสรมิใหพ้นกังานมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที�ดีและทาํงานไดอ้ยา่งมีความสขุ 
        - จดัโครงการพฒันาความรูค้วามสามารถพนกังานอยา่งตอ่เนื�องใหมี้ความสามารถในระดบัสงูขึ �น
        - บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบติัที�เป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบติัเกี�ยวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการใหก้บั
พนกังานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั เช่น การจดัตั�งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ สิทธิในการเขา้รบัการรกัษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลที�บรษัิทกาํหนด เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรอืบิดา มารดาของพนกังาน หรอืคู่สมรสถึงแก่กรรม และการ
ตรวจสขุภาพประจาํปี เป็นตน้
        - การใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนกังานตามศกัยภาพการทาํงาน ดว้ยการนาํระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานในการวดัความสามารถเพื�อเป็นหลกัในการพฒันาสมรรถนะ (Competency) และมีการวดัผลการ
ปฏิบตังิานที�ชดัเจนกาํหนดเป็นดชันีชี �วดัผล (KPI) ในทกุกิจกรรม
        - การสรา้งบรรยากาศการทาํงานแบบมีสว่นรว่มและการทาํงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้ว่มแสดงความ
คดิเหน็เกี�ยวกบังานที�ปฏิบตัอิยา่งทั�วถงึ
        - บรษัิทไดก้าํหนดนโยบายดา้นการเคารพสทิธิมนษุยชน โดยการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานและแนวปฏิบติัที�ชดัเจน
ในการไมเ่ลือกปฏิบตั ิการใหโ้อกาสที�เทา่เทียมกนัในการจา้งงานของสตร ีผูพิ้การ กลุม่ผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน ผูส้งูอาย ุ
        - การกาํกบัดแูลใหพ้นกังานปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั รวมถงึการ
สง่เสรมิใหด้าํเนินงานและปฏิบตัหินา้ที�โดยสจุรติไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั�น
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
         บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูที�มีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรงเวลา และไดม้าตรฐานตามเกณฑ์
ที�ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทั�งรายงานทางการเงินและขอ้มลูทั�วไป ตลอดจนขอ้มลูอื�นๆ 
ที�สาํคญัที�มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยแ์ละมีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียของบรษัิท เพื�อใหผู้ที้�
เกี�ยวขอ้งของบรษัิททั�งหมดไดร้บัทราบขอ้มลูเท่าเทียมกนั โดยบรษัิทจะรายงานขอ้มลูผ่านทางตลาดหลกัทรพัยฯ์และผ่าน
เวบ็ไซดข์องบรษัิทที� www.rajaferryport.com โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี �
         �.การเปิดเผยขอ้มลูรายงานประจาํปี งบการเงิน ขา่วประชาสมัพนัธ ์โครงสรา้งการถือหุน้ ขอ้มลูเกี�ยวกบัคณะกรรมการ
และผูบ้รหิาร และขอ้มลูดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
         2.การใหข้อ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบับรษัิทตอ่นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์เพื�อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูล้งทนุ โดยไมใ่ช่
การชี �นาํ 
         นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูผ่านสื�อสาธารณะ บรษัิทจะเขา้รว่มกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ เพื�อเป็นช่องทางในการ
เปิดเผยขอ้มลู ทาํใหส้ามารถพบปะและรบัฟังความคิดเหน็ของผูล้งทนุไดโ้ดยตรง ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธที์�ดี ตอ่ผูล้งทนุ
ผา่นกิจกรรมตา่งๆ เชน่ Opportunity Day, Analyst Meeting และการรว่มออกบธูในงานตา่ง ๆ เป็นตน้

สังคมและสิ�งแวดล้อม
        - บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบติัที�เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยคาํนึงถึงประโยชนส์่วนรวม และไม่กระทาํ
การใดๆ ที�จะมีผลเสียหายตอ่ชื�อเสียงของประเทศ ทรพัยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดลอ้ม และประโยชนส์าธารณะ
        - สง่เสรมิและปลกูฝังใหเ้กิดจิตสาํนกึของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมใหก้บัพนกังานทกุระดบั
        - สง่เสรมิกิจกรรมตา่ง ๆ เพื�อการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อเป็นการตอบแทนสงัคม เช่น การ
สนบัสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน การอาํนวยความสะดวกใหก้ับรถพยาบาลฉุกเฉิน และการสนบัสนุนอาหารและ
เครื�องดื�มเพื�อชว่ยเหลือผูที้�ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณน์ํ�าทว่มเป็นตน้
        - รว่มประชมุ แลกเปลี�ยนความคิดเห็น และใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานในทอ้งถิ�น เพื�อการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่
ของชมุชนอยา่งสมํ�าเสมอ
        - บรษัิทกาํหนดใหมี้มาตรการปอ้งกนัแกไ้ข เมื�อเกิดผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มและชมุชนอนัเนื�องมาจากการดาํเนินงาน
ของบรษัิท
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
        คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผิดชอบและบทบาทในการกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบรษัิทให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมตทีิ�ประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีการกาํกบัควบคมุดแูลใหฝ่้ายจดั
การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื�อรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท เพิ�ม
มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่บรษัิทและความมั�งคั�งสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บนพื�นฐานของหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี โดย
คณะกรรมการไดต้ดิตามดแูลใหมี้การนาํกลยทุธไ์ปบรหิารกิจการใหเ้กิดการเตบิโตอยา่งยั�งยืน 
        ทั�งนี �ความสาํคญัของบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการที�มีตอ่บรษัิทและผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย ผูท้รง
คณุวฒิุ เป็นผูมี้ภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน ์มีความรู ้ความสามารถและประสบการณใ์นดา้นตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม มีความซื�อสตัย์
สจุรติ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื�อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม
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งบการเงิน

ส่วนท่ี 3
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ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ สาํหรับปีสิ�นสุด
�� ธันวาคม ����

สาํหรับปีสิ�นสุด
�� ธันวาคม ����

สาํหรับปีสิ�นสุด
�� ธันวาคม ����

ผลการดาํเนินงาน (ล้านบาท)
รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ
รายไดอื้�น
รายไดร้วม
ค่าใช้จา่ยรวม
กาํไร/(ขาดทนุ)
กาํไร/(ขาดทนุ)บาทตอ่หุน้
อัตราส่วนทางการเงนิ
อัตรากาํไรขั�นตน้ (%)
อัตรากาํไรสุทธิ (%)
ฐานะทางการเงนิ(ล้านบาท)
สินทรัพยร์วม
หนี�สินรวม
ทนุจดทะเบยีน
ทนุที�ออกและเรียกชาํระ
ส่วนของผู้ถอืหุน้

  364.75

8.06

372.81

498.10

-110.11

-0.55

  497.50

6.19

503.69

586.00

-78.38

-0.39

  713.95

8.1

722.05

701.56

7.29

0.04

  -16.45

-29.53

  2.13

-15.56

  15.20

1.01

  1,193.30

485.17

220.81

200.81

708.13

             1,235.28
430.91

200.81

200.81

804.37

             1,205.57
320.75

191.25

191.25

883.82

ฐานะทางการเงนิ(ล้านบาท)
มูลค่าตามบญัชีตอ่หุน้
มูลค่าที�ตราไว้ตอ่หุน้

  3.47

1.00

             4.09
1.00

             4.40
1.00

อัตราส่วนทางการเงนิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้(%)
อัตราส่วนหนี�สินรวมตอ่ส่วนของผู้ถอืหุน้(%)

  -10.32

-14.56

0.69

             -6.75
-9.29

0.54

             1.72
0.82

0.36

ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคัญ
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การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน
รายไดจ้ากการดาํเนินการ

โครงสร้างรายได้
ไตรมาส� ปี����

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
ไตรมาส� ปี���� %เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

โครงสร้างรายได้
ปี ���� ปี ����

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดนิเรือ
“แบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา”
“แบบประจาํทางแบบเหมาลาํ”

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสาร
รายไดบ้รกิารอื�น

รายไดอื้�น

รายไดจ้ากการจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซื �อ

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดนิเรือ

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ

รายไดร้วม

รายไดร้วม

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดนิเรือ
“แบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา”
“แบบประจาํทางแบบเหมาลาํ”

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสาร
รายไดบ้รกิารอื�น

รายไดอื้�น

รายไดจ้ากการจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซื �อ

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดนิเรือ

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ

 

86.06

5.74

91.80

2.19

0

3.70

97.69

1.94

99.63

 

92.89

5.79

98.68

1.38

0.01

5.80

105.87

1.14

107.01

  

86.38%

5.76%

92.14%
2.20%

0.00%

3.71%

98.05%
1.95%

100%

  

86.80%

5.41%

92.22%
1.29%

0.01%

5.42%

98.93%
1.07%

100%

  

-6.83

-0.05

-6.88

0.81

-0.01

-2.10

-8.18

0.80

-7.38

  

-7.35%

-0.86%

-6.97%
58.70%

-100%

-36.21%

-7.73%
70.18%

-6.90%

  

323.27

21.84

345.11

4.40

0

15.24

364.75

8.06

372.81

  

426.26

32.33

458.59

10.31

0.15

28.45

497.50

6.19

503.69

  

86.71%

5.86%

92.57%
1.18%

0%

4.09%

97.84%
2.16%

100%

  

82.33%

6.65%

88.98%

3.59%

-0.09%

6.40%

98.88%

1.12%

100%

  

-102.99

-10.49

-113.48

-5.91

-0.15

-13.21

-132.75

1.87

-130.88

  

-24.16%

-32.45%

-24.75%
-57.32%

-100.00%

-46.43%

-26.68%
30.21%

-25.98%

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ยจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี ่จํากัด (มหาชน)
(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาส 4 และ ประจําปี 2564 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
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ไตรมาส� ปี����
ล้าน
บาทเที�ยว

ไตรมาส� ปี����
ตอ่

เที�ยว
ล้าน
บาทเที�ยว ตอ่

เที�ยว
ล้าน
บาทเที�ยว ตอ่

เที�ยว

โครงสร้างรายไดต้ามเส้นทาง
การเดนิเรือแบบตามเที�ยวเวลา

อาํเภอดอนสกั - อาํเภอเกาะสมยุ
อาํเภอดอนสกั - อาํเภอเกาะพะงนั
อาํเภอเกาะสมยุ - อาํเภอเกาะพะงนั
รวม

อาํเภอดอนสกั - อาํเภอเกาะสมยุ
อาํเภอดอนสกั - อาํเภอเกาะพะงนั
อาํเภอเกาะสมยุ - อาํเภอเกาะพะงนั
รวม

ปี ���� ปี ����

7,588

3,322

2,197

13,107

11,350

4,001

2,700

18,051

204.66

113.98

26.47

345.11

276.15

150.85

31.58

458.59

26,972

34,310

12,049

26,330

24,331

37,704

11,698

25,405

-33.15%

-16.97%

-18.63%

-27.39%

-25.89%

-24.45%

-16.19%

-24.74%

10.86%

-9.00%

3.00%

3.64%

2,037

805

553

3,395

2,875

1,111

552

4,538

53.11

31.33

7.36

91.80

57.56

34.33

6.79

98.68

26,074

38,918

13,307

27,040

20,023

30,896

12,305

21,746

-29.15%

-27.54%

0.18%

-25.19%

-7.73%

-8.73%

8.34%

-6.97%

30.22%

25.96%

8.14%

24.34%

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

ล้าน
บาทเที�ยว ตอ่

เที�ยว
ล้าน
บาทเที�ยว ตอ่

เที�ยว
ล้าน
บาทเที�ยว ตอ่

เที�ยว

โครงสร้างรายไดต้ามเส้นทาง
การเดนิเรือแบบตามเที�ยวเวลา

        บรษัิทมีรายไดร้วมในงวดไตรมาสที� � ปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ลดลงจากงวดปีก่อน �.�� ลา้นบาท (ลดลง
รอ้ยละ �.��) เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชื �อไวรสัโคโรนา ���� ตอ่เนื�องจากปี ���� ถงึปี ���� 
ทาํใหน้กัทอ่งเที�ยวชะลอการเดนิทาง โดยมีรายไดห้ลกัมาจากการใหบ้รกิารเดนิเรอื คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ ��.�� ของราย
ไดร้วม สว่นรายไดร้องลงมา ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซื �อ มีสดัสว่นรอ้ยละ �.�� ของรายได้
รวม
        บรษัิทมีรายไดร้วมในปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน ���.�� ลา้นบาท (ลดลงรอ้ยละ ��.��) 
โดยมีสาเหตมุาจากรายไดห้ลกัมาจากการใหบ้รกิารเดินเรอื และรายไดจ้ากการจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซื �อลดลง
จาํนวน  ���.�� ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่เชื �อไวรสั
โคโรนา ���� ตลอดทั�งปี ����
        อนึ�ง ธุรกิจการใหบ้รกิารเดินเรอืของบรษัิทเป็นการใหบ้รกิารเดินเรอืเฟอรร์ี� แบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา และแบบ
ประจาํทางแบบเหมาลาํ ที�อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยเสน้ทางการเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท มี � เสน้ทาง คือ

        บรษัิทมีรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารเดินเรอืในไตรมาสที� �/���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน �.�� ลา้นบาท คิดเป็นลดลง �.��% และมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินเรอืในปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน ���.�� ลา้นบาท คิดเป็น ��.��% เนื�องจากมีการแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่เชื �อไวรสัโคโรนา ���� ระบาด
ทั�วโลก ตอ่เนื�องตั�งแตปี่ ���� ถงึปี ���� ทาํใหน้กัทอ่งเที�ยวชะลอการเดินทางรวมถงึสถานการณเ์ศรษฐกิจโลกที�ชะลอตวั
        ในขณะที�จาํนวนเที�ยวเรอืวิ�งทั�งหมดในงวดไตรมาสที� � ปี ���� มีจาํนวนลดลง ��.��% และ ปี ���� มีจาํนวนลดลง
ประมาณ ��.��% โดยไดล้ดเที�ยวเรอื ในเสน้ทางระหวา่ง  เกาะสมยุ และ เกาะพะงนั เพื�อใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนผูโ้ดยสาร 
และรถยนต ์จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชื �อไวรสัโคโรนา ���� 
        บรษัิทมีรายไดจ้ากการขาย ซึ�งมาจากการจาํหนา่ยสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภค ในบรเิวณทา่เรอืและในเรอืเฟอรร์ี�
ของบรษัิท ซึ�งในงวดไตรมาสที� � ปี ���� บรษัิทมีรายไดจ้ากการขาย �.�� ลา้นบาท และ ปี ���� มีรายไดจ้ากการขาย 
��.�� ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ �.��  และ �.�� ของรายไดร้วม ตามลาํดบั

เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืดอนสกัสากล และทา่เรอืสมยุสากล
เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืดอนสกัสากล และทา่เรอืเกาะพะงนั
เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืสมยุสากล และทา่เรอืเกาะพะงนั
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        บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายรวมในไตรมาสที� � ปี ���� รวมทั�งสิ �น  ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน ��.�� 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ ��.�� จากตน้ทนุการใหบ้รกิารเดนิเรอื ตน้ทนุขาย ตน้ทนุบรหิารที�ลดลง  
        บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวมในปี ���� รวมทั�งสิ �น ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 
��.�� จากตน้ทนุการใหบ้รกิารเดินเรอืลดลง ��.�� ลา้นบาทคิดเป็นลดลงรอ้ยละ �.��  ตน้ทนุขายลดลง �� ลา้นบาท คิด
เป็นลดลงรอ้ยละ ��.��  ตน้ทนุบรหิารที�ลดลง ��.�� ลา้นบาทคดิเป็นลดลงรอ้ยละ ��.�� 

ค่าใช้จา่ย

โครงสร้างตน้ทนุ ค่าใช้จา่ย
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท% % %

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารเดินเรอื
ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารรถโดยสาร
ตน้ทนุขาย
คา่ใชจ้า่ยการขายและบรกิาร
คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
คา่ใชจ้า่ยอื�น
ตน้ทนุทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล
ค่าใช้จา่ยรวม

ไตรมาส� ปี���� ไตรมาส� ปี����

102.25

2.49

3.79

1.94

17.78

0

3.71

-28.88

103.08

108.35

1.67

6.15

2.04

22.33

-16.62

3.58

-3.96

123.54

99.19%

2.42%

3.68%

1.88%

17.25%

0.00%

3.60%

-28.02%

100%

87.70%

1.35%

4.98%

1.65%

18.08%

-13.45%

2.90%

-3.21%

100%

-6.10

0.82

-2.36

-0.10

-4.55

16.62

0.13

-24.92

-20.46

-5.63%

49.10%

-38.37%

-4.90%

-20.38%

-100%

3.63%

629%

-16.56%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารเดินเรอื
ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารรถโดยสาร
ตน้ทนุขาย
คา่ใชจ้า่ยการขายและบรกิาร
คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
คา่ใชจ้า่ยอื�น
ตน้ทนุทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล
ค่าใช้จา่ยรวม

402.42

5.10

17.22

6.98

66.38

0

13.90

-29.08

482.92

83.33%

1.06%

3.57%

1.45%

13.75%

0.00%

2.88%

-6.02%

100%

446.56

11.12

29.22

8.68

78.34

12.09

14.45

-18.39

582.07

76.72%

1.91%

5.02%

1.49%

13.46%

2.08%

2.48%

-3.16%

100%

-44.14

-6.02

-12.00

-1.70

-11.96

-12.09

-0.55

-10.69

-99.15

-9.88%

-54.14%

-41.07%

-19.59%

-15.27%

-100%

-3.81%

58.13%

-17.03%

โครงสร้างตน้ทนุ ค่าใช้จา่ย
% % %ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ปี ���� ปี ����

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/
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        ในไตรมาสที� � ปี ���� บรษัิทขาดทนุขั�นตน้รวม ��.�� ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� ของรายไดจ้ากการขายและ
การใหบ้รกิาร เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ทาํใหข้าดทนุเพิ�มขึ �นจาํนวน �.�� ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ �.�� 
        ปี ���� บรษัิทขาดทนุขั�นตน้รวม ��.�� ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ ��.��  ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร โดย
มีกาํไรขั�นตน้รวมลดลง จาํนวน  ��.�� ลา้นบาท ซึ�งมีขาดทนุขั�นตน้หลกัจากการใหบ้รกิารเรอืโดยสารจาํนวน ��.�� ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� ลดลงเปรยีบเทียบจากปี ���� ลดลง จาํนวน ��.�� ลา้นบาท  ขาดทนุขั�นตน้จากรายไดก้ารขายจาํนวน  
�.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ ��.��  เพิ�มขึ �นจากปี ���� จาํนวน �.�� ลา้นบาท

กาํไรขั�นตน้

หน่วย หน่วย หน่วย% % %

รายไดจ้ากใหบ้รกิารเรอืโดยสาร
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร
กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจใหบ้รกิารเรอืโดยสาร
รายไดจ้ากการขาย
ตน้ทนุขาย
กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจการขาย
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร
กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร
รวมตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
กาํไรขั�นตน้

ไตรมาส� ปี���� ไตรมาส� ปี����

91.80

-102.25

-10.45

3.70

-3.79

-0.09

2.19

-2.49

-0.30

97.69

-108.53

-10.84

98.68

-108.35

-9.67

5.81

-6.15

-0.34

1.38

-1.67

-0.29

105.87

-116.17

-10.30

100.00%

-111.38%

-11.38%

100.00%

-102.43%

-2.43%

100.00%

-113.70%

-13.70%

100.00%

-111.10%

-11.10%

100.00%

-109.80%

-9.80%

100.00%

-105.85%

-5.85%

100.00%

-121.01%

-21.01%

100.00%

-109.73%

-9.73%

-6.88

6.10

-0.78

-2.11

2.36

0.25

0.81

-0.82

-0.01

-8.18

7.64

-0.54

-6.97%

-5.63%

8.07%

-36.32%

-38.37%

-73.53%

58.70%

49.10%

3.45%

-7.73%

-6.58%

5.24%

% % %

รายไดจ้ากใหบ้รกิารเรอืโดยสาร
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร
กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจใหบ้รกิารเรอืโดยสาร
รายไดจ้ากการขาย
ตน้ทนุขาย
กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจการขาย
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร
กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร
รวมตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
กาํไรขั�นตน้

345.11

-402.42

-57.31

15.24

-17.22

-1.98

4.40

-5.10

-0.70

364.75

-424.74

-59.99

458.59

-446.56

12.03

28.59

-29.22

-0.63

10.31

-11.12

-0.81

497.49

-486.90

10.59

100.00%

-116.61%

-16.61%

100.00%

-112.99%

-12.99%

100.00%

-115.91%

-15.91%

100.00%

-116.45%

-16.45%

100.00%

-97.38%

2.62%

100.00%

-102.20%

-2.20%

100.00%

-107.86%

-7.86%

100.00%

-97.87%

2.13%

-113.48

44.14

-69.34

-13.35

12.00

-1.35

-5.91

6.02

0.11

-132.74

62.16

-70.58

-24.75%

-9.88%

-576.39%

-46.69%

-41.07%

214.29%

-57.32%

-54.14%

-13.58%

-26.68%

-12.77%

-666.48%

หน่วย หน่วย หน่วย
ปี ���� ปี ����

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/
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        บรษัิท ขาดทนุสทุธิในงวดไตรมาสที� � ของปี ���� ที� �.�� ลา้นบาท ขาดทนุลดลง ��.�� ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ ��.��  เนื�องจากการคาดวา่จะใชป้ระโยชนจ์ากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในอนาคต ผลประกอบการในไตรมาสที� �/�� 
ขาดทนุสทุธิ �.�� บาทตอ่หุน้ 
        ตลอดปี ���� บรษัิทมีขาดทนุสทุธิ จาํนวน  ���.�� ลา้นบาท โดยขาดทนุเพิ�มขึ �นจากปีก่อน ��.�� ลา้นบาท (คดิเป็น
รอ้ยละ ��.��) เนื�องจากเป็นชว่งการระบาด Covid19 ตอ่เนื�องจากปี ���� ทาํใหจ้าํนวนนกัทอ่งเที�ยวที�ลดลง  บรษัิทมีขาด
ทนุสทุธิตอ่หุน้ �.�� บาท คิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิที� ��.��% อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั -��.��% และ
อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยเ์ทา่กบั -�.��%

งบกาํไรขาดทนุสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์
        บรษัิทมีสนิทรพัยร์วม ณ สิ �นปี ���� จาํนวน �,���.�� ลา้นบาท ลดลงจาก ณ สิ �นปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท 
คิดเป็นลดลงรอ้ยละ �.�� 

หนี�สิน
        บรษัิทมีหนี�สนิรวม ณ สิ �นปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก ณ สิ �นปี ���� จาํนวน  ��.�� ลา้นบาท คดิ
เป็นเพิ�มขึ �นรอ้ยละ ��.��  เนื�องจากบรษัิทไดใ้ชเ้งินกูยื้มจากสถาบนัการเงินประมาณ ��.�� ลา้นบาท เพื�อก่อสรา้งทา่ �,� 
ชาํระคา่ใชจ้า่ยนาํเรอืขึ �นคานและเป็นเงินหมนุวียน ซึ�งสง่ผลใหบ้รษัิทมีอตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิ �นปี ���� 
เทา่กบั �.��x  เพิ�มขึ �นจาก �.��x ณ สิ �นปี ����

ส่วนของผู้ถอืหุน้
        บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากสิ �นปี ���� จาํนวน  ��.��  
ลา้นบาท จากผลขาดทนุทาํใหท้นุมลูคา่หุน้ตามบญัชี ณ สิ �นปี ���� เป็น �.�� บาทตอ่หุน้

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท

%รายไดร้วม %รายไดร้วม

%รายไดร้วม %รายไดร้วม ล้านบาท
�� ธ.ค. ���� �� ธ.ค. ����

%

%
กาํไร/(ขาดทนุ)
กาํไร/(ขาดทนุ) บาทตอ่หุน้

กาํไร/(ขาดทนุ)
กาํไร/(ขาดทนุ) บาทตอ่หุน้

ไตรมาส� ปี����ข้อมูลไตรมาสที��

ข้อมูลสิ�นสุด ณ วันที�

ไตรมาส� ปี���� เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

-3.45 -3.53%

-0.02

-16.59 -15.50%

-0.08

13.14

-0.06

-79.20%

-75.00%

-110.11 -30.19%

- 0.55

-78.38 -15.56%

- 0.39

-31.73

-0.16

-40.48%

41.03%

สนิทรพัยร์วม
หนี�สนิรวม
สว่นของผูถื้อหุน้
มลูคา่หุน้ตามบญัชี บาทตอ่หุน้

รายการ �� ธันวาคม ���� �� ธันวาคม ����
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เปลี�ยนแปลง
%

1,193.30

485.17

708.13

1,235.28

430.91

804.37

100.00%

40.66%

59.34%

100.00%

34.88%

65.12%

-41.98

54.26

-96.24

-0.48

-3.40%

12.59%

-11.96%

-11.97%3.53 4.01

ณ วันที� �� ธันวาคม ����
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        บรษัิทมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงานในปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ยขาดทนุก่อนภาษีเงินได้
ประมาณ ���.�� ลา้นบาท คา่เสื�อมราคาประมาณ ��� ลา้นบาท ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�นเพิ�มขึ �นประมาณ ��.�� ลา้น
บาท
        บรษัิทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุในปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม
บาํรุงรกัษาและงานนาํเรอืขึ �นคานประมาณ �� ลา้นบาท และสว่นของงานก่อสรา้งทา่ �-� ประมาณ �� ลา้นบาท และจา่ย
เงินงวดงานทา่พะลวย �� ลา้นบาท
        บรษัิทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ยจา่ยคืนชาํระเงินกูยื้ม 
ใหแ้ก่สถาบนัการเงินประมาณ ��.�� ลา้นบาท  ในขณะที�ระหวา่งปี ���� บรษัิทไดร้บัวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินประมาณ 
��.�� ลา้นบาท
        บรษัิทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียน ในปี ���� เทา่กบั �.�� เทา่ และ �.�� เทา่ตาม
ลาํดบั

งบกระแสเงนิสด

ปี ����หน่วย : ล้านบาท ปี ����

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดเพิ�มขึ �น/(ลดลง)สทุธิ
เงินสดยกมาตน้งวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

10.29

-79.35

36.63

-32.43

108.63

76.20

34.02

-98.13

55.75

-8.36

116.99

108.63

        บรษัิทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียน ในปี ���� เทา่กบั �.�� เทา่ และ �.�� เทา่ตาม
ลาํดบั

ณ วันที� �� ธันวาคม ����
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          ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และ
บรษัิทยอ่ย (“กลุม่บรษัิท”) และของเฉพาะบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ซึ�งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาด
ทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกิจการงบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการ
เงิน รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั
          ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี �แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย และของเฉพาะบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เสนอ ผู้ถอืหุน้ของบริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน)

ความเหน็

          ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบั
ผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกลุม่บรษัิทและบรษัิทตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน
สว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรบัผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหลา่นี � ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสม
เพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

          เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องตา่ง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สดุตามดลุยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหลา่นี �มาพิจารณาในบรบิทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี � ขา้พเจา้ไมไ่ด้
แสดงความเหน็แยกตา่งหากสาํหรบัเรื�องเหลา่นี �

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����
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         ตามที�กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ � นโยบายการบญัชีของการรบัรูร้ายได ้บรษัิทมีรายไดห้ลกัจากการ
บรกิารเรอืโดยสารและขนสง่ทางเรอื ซึ�งมีปรมิาณรายการเป็นจาํนวนมากและมีนยัสาํคญัตอ่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดงันั�น บรษัิทไดน้าํระบบคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการรวบรวมรายการและการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีดา้นรายได ้
ทาํใหบ้รษัิทอาจมีความเสี�ยงจากการรบัรูร้ายไดไ้ม่ถกูตอ้ง
          ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินการออกแบบและการนาํไปปฏิบติัของการควบคมุภายในที�สาํคญัและการควบคมุ
ระบบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศที�บรษัิทใชใ้นการรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูเกี�ยวกบัวงจรการรบัรูร้ายไดแ้ละทดสอบ
ความมีประสทิธิผลของการควบคมุที�สาํคญัของการบนัทกึรายได ้นอกจากนี�ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายงานการขายประจาํวนั
กบัรายงานการรบัชาํระเงินและใบแจง้ยอดเงินฝากธนาคาร และสุม่ตรวจสอบกบัใบกาํกบัภาษีหรอืใบเสรจ็รบัเงิน และทดสอบ
การตดัยอดเพื�อตรวจสอบรายไดที้�รบัรูใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั�นถกูตอ้ง

การรับรู้รายได้

          ตามที�กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ � นโยบายการบญัชีภาษีเงินได ้และขอ้ �� รายละเอียดภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี  ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสทุธิเป็นจาํนวนเงิน 
��.�� ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั (คิดเป็นรอ้ยละ � และรอ้ยละ � ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั) โดยสนิทรพัย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถรบัรูร้ายการไดเ้มื�อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่กลุม่บรษัิทจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอ
ที�จะนาํสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชนใ์นอนาคตได ้ซึ�งในการพิจารณาวา่กลุม่บรษัิทจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวหรือผลขาดทนุทางภาษีมาใชป้ระโยชนไ์ดน้ั�นตอ้งอาศยัดลุยพินิจของฝ่าย
บริหารอย่างมากในการจดัทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตที�คาดว่าจะเกิดขึ �นตามแผนธุรกิจที�ได้
อนมุตัแิลว้ ดงันั�น จงึมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมลูคา่สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ขา้พเจา้จงึใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษตอ่
มลูคา่สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
          ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในการจดัทาํและอนมุติัประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตเพื�อรบัรูร้ายการสนิทรพัยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีโดยการสอบถามผูบ้รหิารที�รบัผิดชอบ ขา้พเจา้ไดป้ระเมินประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการ
ตรวจสอบขอ้มลูที�จาํเป็นและขอ้สมมติทางดา้นเศรษฐกิจที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํประมาณการดงักลา่ว โดยการเปรยีบเทียบ
กบัแหลง่ขอ้มลูทั�งภายนอกและภายในของกลุม่บรษัิท โดยขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญักบัขอ้มลูและขอ้สมมติที�มีผลกระทบกบั
อตัราการเติบโตของรายไดแ้ละอตัรากาํไรขั�นตน้โดยตรง นอกจากนี�ขา้พเจา้ไดเ้ปรยีบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีกบั
กาํไรทางภาษีที�เกิดขึ �นจรงิเพื�อประเมินการใชด้ลุยพินิจของฝ่ายบรหิารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดงักลา่ว ตลอดจน
ทดสอบการคาํนวณประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามขอ้มลูและขอ้สมมติดงักลา่วขา้งตน้ และพิจารณาผลกระทบ
ของการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติที�สาํคญัตอ่ประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยเฉพาะอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะ
ยาว นอกจากนี� ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัรายการผลแตกตา่งชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทนุทางภาษี
ที�ยงัไมไ่ดใ้ชที้�กลุม่บรษัิทไดบ้นัทกึสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

          ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอื�น ขอ้มลูอื�นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แตไ่มร่วมถงึงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานประจาํปีนั�น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บั
รายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี
          ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชื�อมั�นตอ่ขอ้มลูอื�น

ข้อมูลอื�น
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          ผูบ้รหิารมีหนา้ที�รบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี �โดยถกูตอ้งตาม
ที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผูบ้รหิารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั
ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 
          ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่
บรษัิทและบรษัิทในการดาํเนินงานตอ่เนื�อง การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานตอ่เนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานตอ่เนื�องเวน้แตผู่บ้รหิารมีความตั�งใจที�จะเลกิกลุม่บรษัิทและบรษัิทหรอืหยดุดาํเนิน
งานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานตอ่เนื�องตอ่ไปได ้
          ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลมีหนา้ที�ในการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุม่บรษัิทและ
บรษัิท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที�ในการกาํกับดแูลตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

          การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอื
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลคือความ
เชื�อมั�นในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนั
จะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหลา่นี �

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ระบแุละประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื�อตอบสนองตอ่ความเสี�ยงเหลา่นั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไมพ่บขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการ
ทจุรติจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทจุรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการ
ควบคมุภายใน 
ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พื�อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของ
กลุม่บรษัิทและบรษัิท 
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ �นโดยผูบ้รหิาร 

          ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผูป้ระ
กอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

          ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอา่นและ
พิจารณาวา่ขอ้มลูอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรอืกบัความรูที้�ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอื
ปรากฏวา่ขอ้มลูอื�นมีการแสดงขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่
          เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลเพื�อใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูที�
แสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ
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         ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญัซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ
สอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุ
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
         ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส้ื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลเกี�ยวกบัความสมัพนัธท์ั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อวา่
มีเหตผุลที�บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อปอ้งกนัไมใ่ห้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
         จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องตา่ง ๆ ที�มีนยัสาํคญัมากที�สดุในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�อง
เหลา่นี �ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว หรอืในสถาน
การณที์�ยากที�จะเกิดขึ �น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว
สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สียสาธารณะจากการ
สื�อสารดงักลา่ว

(นายบญุเกษม สารกลิ�น)
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน �����
บรษัิท พีวี ออดิท จาํกดั
กรุงเทพฯ �� กมุภาพนัธ ์����

สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานตอ่เนื�องของผูบ้รหิารและจากหลกั
ฐานการสอบบญัชีที�ไดร้บั สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณที์�อาจเป็น
เหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษัิทและบรษัิทในการดาํเนินงานตอ่เนื�องหรอืไม ่
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ �นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดร้บัจนถงึวนัที�
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุม่
บรษัิทและบรษัิทตอ้งหยดุการดาํเนินงานตอ่เนื�อง 
ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนื �อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบที�ทาํใหมี้การ
นาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที�ควรหรอืไม ่
ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรอืกิจ
กรรมทางธรุกิจภายในกลุม่บรษัิทเพื�อแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบตอ่การกาํหนดแนวทาง 
การควบคมุดแูล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ความเห็น
ของขา้พเจา้



บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงนิเฉพาะการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย ์

สนิทรพัยห์มนุเวียน
    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
    ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น
    สนิคา้คงเหลือ
    สนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั
           รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน
    เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั
    เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย
    อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ
    ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์
    สนิทรพัยส์ทิธิการใช้
    สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน
    สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
    สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น
           รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน
           รวมสินทรัพย์

3

5

4, 6

7

8

4, 9

10

4, 11

12

13

14

4

76,202,044.02 

18,062,875.29 

15,040,774.36 

868,450.74 

110,174,144.41 

1,592,136.25 

-     

5,308,524.41 

966,714,334.35 

65,548,875.65 

4,785,577.08 

34,027,479.52 

5,152,696.11 

1,083,129,623.37 

1,193,303,767.78 

108,634,280.12 

30,733,745.05 

14,315,641.80 

514,758.39 

154,198,425.36 

1,598,331.76 

-     

1,230,000.00 

982,773,281.74 

77,253,679.31 

5,992,361.00 

8,207,607.11 

4,029,060.11 

1,081,084,321.03 

1,235,282,746.39 

52,333,128.49 

18,914,982.79 

14,852,374.36 

435,361.89 

86,535,847.53 

1,592,136.25 

42,999,970.00 

5,308,524.41 

965,035,895.01 

62,349,748.74 

4,690,552.58 

32,194,243.71 

4,971,096.11 

1,119,142,166.81 

1,205,678,014.34 

84,289,665.71 

32,267,512.78 

14,315,641.80 

514,758.39 

131,387,578.68 

1,598,331.76 

42,999,970.00 

1,230,000.00 

979,890,787.13 

67,089,979.54 

5,848,487.00 

8,138,986.81 

3,807,460.11 

1,110,604,002.35 

1,241,991,581.03 
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงนิเฉพาะการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 
หนี�สนิหมนุเวียน 
    เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน
    เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
    สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
       ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
    สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่
       ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
    ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลคา้งจา่ย
    ประมาณการหนี�สนิหมนุเวียนอื�น
           รวมหนี�สนิหมนุเวียน
หนี�สนิไมห่มนุเวียน
    เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
    หนี �สนิตามสญัญาเชา่
    ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน
    หนี �สนิไมห่มนุเวียนอื�น
           รวมหนี�สนิไมห่มนุเวียน
           รวมหนี�สิน

ส่วนของผู้ถอืหุน้
    ทนุเรอืนหุน้
        ทนุจดทะเบียน
           หุน้สามญั ���,���,��� หุน้ ในปี ���� และ 
           ���,���,��� หุน้ ในปี ���� มลูคา่หุน้ละ � บาท
        ทนุที�ออกและชาํระแลว้ 
           หุน้สามญั ���,���,��� หุน้ ชาํระเตม็มลูคา่แลว้
    สว่นเกินมลูคา่หุน้
    สว่นเกินทนุจากการรวมธรุกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั
    กาํไรสะสม
        จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย
        ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร
    องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุน้
           รวมส่วนของผู้ถอืหุน้
         รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุน้

3

15

4, 16

17

4, 18

33

17

4, 18

19

4

3

20

23

21

22

23

11

15,000,000.00 

49,638,971.18 

99,408,318.72 

6,626,514.64 

102,854.67 

981,520.83 

171,758,180.04 

242,163,245.83 

60,151,030.11 

7,390,048.06 

3,707,744.89 

313,412,068.89 

485,170,248.93 

220,811,609.00 

200,811,609.00 

398,514,262.00 

(162,377,639.22)

19,017,316.64 

93,003,961.33 

159,164,009.10 

708,133,518.85 
1,193,303,767.78 

15,000,000.00 

46,940,828.37 

97,911,982.61 

7,680,155.35 

102,498.93 

1,815,527.35 

169,450,992.61 

183,331,868.17 

67,714,517.33 

5,997,747.97 

4,419,315.08 

261,463,448.55 

430,914,441.16 

200,812,238.00 

200,811,609.00 

398,514,262.00 

(162,377,639.22)

19,017,316.64 

204,098,947.71 

144,303,809.10 

804,368,305.23 
1,235,282,746.39 

15,000,000.00 

49,407,317.36 

99,408,318.72 

6,013,954.01 

-     

981,520.83 

170,811,110.92 

242,163,245.83 

58,581,538.38 

7,348,760.59 

3,707,744.89 

311,801,289.69 

482,612,400.61 

220,811,609.00 

200,811,609.00 

398,514,262.00 

(162,377,639.22)

19,017,316.64 

107,936,056.21 

159,164,009.10 

723,065,613.73 
1,205,678,014.34 

15,000,000.00 

47,141,012.73 

97,911,982.61 

5,993,391.23 

-     

1,815,527.35 

167,861,913.92 

183,331,868.17 

62,691,542.48 

5,997,747.97 

4,419,315.08 

256,440,473.70 

424,302,387.62 

200,812,238.00 

200,811,609.00 

398,514,262.00 

(162,377,639.22)

19,017,316.64 

217,419,835.89 

144,303,809.10 

817,689,193.41 
1,241,991,581.03 
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงนิเฉพาะการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้
รายไดอื้�น 
ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
คา่ใชจ้า่ยอื�น
ขาดทนุจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ตน้ทนุทางการเงิน
ขาดทนุก่อนภาษีเงนิได้
รายไดภ้าษีเงินได ้
ขาดทนุสาํหรับปี
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น :
รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร
   หรือขาดทนุในภายหลัง
ผลกาํไรจากการตีมลูคา่สนิทรพัยใ์หม ่    
ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง    
    ผลประโยชนพ์นกังาน   
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไมถ่กูจดัประเภทใหม ่    
    ไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั    
กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี    

    

ขาดทนุตอ่หุน้ขั�นพื �นฐาน     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้)    

3, 4

25

25

25

25, 33

26

27

11

19

27

3

3

  364,752,010.63 
(424,741,069.53)

(59,989,058.90)
8,057,000.12 

(6,980,430.43)

(66,379,356.57)

-     

(125,291,845.78)
(13,896,775.43)

(139,188,621.21)
29,082,884.90 

(110,105,736.31)

18,575,250.00 

(1,236,562.58)

(3,467,737.49)

13,870,949.93 
(96,234,786.38)

(0.55)

 200,811,609 

  497,493,610.91 
(486,904,748.79)

 10,588,862.12 
6,192,507.41 

(8,734,821.94)

(78,278,838.32)

(12,085,054.98)

(82,317,345.71)
(14,454,958.60)

(96,772,304.31)
18,389,329.29 

(78,382,975.02)

-     

-     

-     

-     
(78,382,975.02)

(0.39)

 200,811,609 

  360,346,661.72 
(419,631,205.62)

(59,284,543.90)
 9,867,984.02 

(7,766,413.44)

(65,136,120.11)

-     

(122,319,093.43)
(13,739,718.04)

(136,058,811.47)
27,531,251.88 

(108,527,559.59)

18,575,250.00 

(1,195,275.11)

(3,475,994.98)

13,903,979.91 
(94,623,579.68)

(0.54)

 200,811,609 

  487,229,643.92 
(475,234,912.33)

 11,994,731.59 
 7,268,902.82 

(9,588,813.29)

(77,147,921.94)

(12,085,054.98)

(79,558,155.80)
(14,098,175.82)

(93,656,331.62)
19,647,775.33 

(74,008,556.29)

-     

-     

-     

-     
(74,008,556.29)

(0.37)

 200,811,609 
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุ ส่วนเกนิ
มูลค่าหุน้ จดัสรรแล้ว ยังไม่ไดจ้ดัสรร รวม

บาท

ส่วนเกนิทนุจาก
การรวมธุรกจิภายใต้
การควบคุมเดยีวกัน

ทนุที�ออก
และชาํระแล้ว

ส่วนเกนิทนุจาก
การตรีาคาสนิทรัพย์

23

23

191,249,751.00 

9,561,858.00 

-     

-     

200,811,609.00 

-     

-     

200,811,609.00 

398,514,262.00 

-     

-     

-     

398,514,262.00 

-     

-     

398,514,262.00 

19,017,316.64 

-     

-     

-     

19,017,316.64 

-     

-     

19,017,316.64 

293,115,382.32 

-     

(78,382,975.02)

(10,633,459.59)

204,098,947.71 

(110,105,736.31)

(989,250.07)

93,003,961.33 

(162,377,639.22)

-     

-     

-     

(162,377,639.22)

-     

-     

(162,377,639.22)

144,303,809.10 

-     

-     

-     

144,303,809.10 

-     

14,860,200.00 

159,164,009.10 

883,822,881.84 

9,561,858.00 

(78,382,975.02)

(10,633,459.59)

804,368,305.23 

(110,105,736.31)

13,870,949.93 

708,133,518.85 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�น
ของส่วนของผู้ถอืหุน้

หมายเหตุ ส่วนเกนิ
มูลค่าหุน้ จดัสรรแล้ว ยังไม่ไดจ้ดัสรร รวม

บาท

องคป์ระกอบอื�น
ของส่วนของผู้ถอืหุน้

ส่วนเกนิทนุจาก
การรวมธุรกจิภายใต้
การควบคุมเดยีวกัน

ทนุที�ออก
และชาํระแล้ว

ส่วนเกนิทนุจาก
การตรีาคาสนิทรัพย์

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����

การเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้
      เพิ�มทนุหุน้สามญั
      ขาดทนุสาํหรบัปี
      เงินปันผลจา่ย 
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

การเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้
      ขาดทนุสาํหรบัปี
      กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

23

23

191,249,751.00 

9,561,858.00 

-     

-     

200,811,609.00 

-     

-     

200,811,609.00 

398,514,262.00 

-     

-     

-     

398,514,262.00 

-     

-     

398,514,262.00 

19,017,316.64 

-     

-     

-     

19,017,316.64 

-     

-     

19,017,316.64 

302,061,851.77 

-     

(74,008,556.29)

(10,633,459.59)

217,419,835.89 

(108,527,559.59)

(956,220.09)

107,936,056.21 

(162,377,639.22)

-     

-     

-     

(162,377,639.22)

-     

-     

(162,377,639.22)

144,303,809.10 

-     

-     

-     

144,303,809.10 

-     

14,860,200.00 

159,164,009.10 

892,769,351.29 

9,561,858.00 

(74,008,556.29)

(10,633,459.59)

817,689,193.41 

(108,527,559.59)

13,903,979.91 

723,065,613.73 
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ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����

การเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้
      เพิ�มทนุหุน้สามญั
      ขาดทนุสาํหรบัปี
      เงินปันผลจา่ย 
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

การเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้
      ขาดทนุสาํหรบัปี
      กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����



บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
    ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้   
    ปรบักระทบขาดทนุก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสทุธิ    
           ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน   
           คา่เสื�อมราคาและรายการตดับญัชี   
           ดอกเบี �ยรบั   
           ตน้ทนุทางการเงิน   
           กาํไรจากการยินยอมลดคา่เชา่และยกเลกิสญัญาเชา่   
           ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �น   
           กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิคา้   
           (กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหนา่ยสนิทรพัย ์  
           ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยสนิทรพัยจ์ากเหตเุรอือบัปาง   
           ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน   
           กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง   
                ในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน  
    การเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ �น)ลดลง   
           ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น  
           สนิคา้คงเหลือ  
           เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั  
           สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น  
    การเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิดาํเนินงานเพิ�มขึ �น(ลดลง)   
           เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น  
           ประมาณการหนี�สนิหมนุเวียนอื�น  
           จา่ยชาํระหนี�สนิผลประโยชนพ์นกังาน  
           หนี �สนิไมห่มนุเวียนอื�น  
    เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน   

(139,188,621.21)

 125,005,224.87 

(52,416.28)

 13,896,775.43 

(723,882.93)

-     

-     

(277,927.26)

-     

544,327.97 

(796,519.41)

12,670,869.76 

(725,132.56)

6,195.51 

(1,123,636.00)

2,698,143.82 

(834,006.52)

(388,590.46)

(711,570.19)

10,795,753.95 

 (96,772,304.31)

 139,459,494.85 

(155,500.45)

 14,454,958.60 

 -   

131,745.90 

(391,545.39)

 6,711,219.01 

8,061,054.98 

 570,443.04 

72,069,566.23 

(13,000,377.59)

5,934,237.67 

(244,145.01)

536,220.00 

(30,950,635.08)

1,815,527.35 

(334,969.66)

(1,088,151.58)

34,737,272.33 

(136,058,811.47)

 

 

123,405,795.21

(41,123.74)

13,739,718.04 

(597,654.78)

-    

-    

(314,550.39)

-    

544,327.97

 

677,700.84

 

13,352,529.99

(536,732.56)

6,195.51

(1,163,636.00)

 

2,266,305.64

(834,006.52)

(388,590.46)

(711,570.19)

12,668,196.25

(93,656,331.62)

137,473,229.39 

(129,930.82)

14,098,175.82 

 -   

116,460.90 

(391,545.39)

 6,397,700.22 

8,061,054.98 

570,443.04 

72,539,256.52 

(14,774,053.41)

5,934,237.67 

(244,145.01)

556,220.00 

(31,122,257.40)

1,815,527.35 

(334,969.66)

(1,088,121.58)

33,281,694.48 
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะการ
2563 2562 2563 2562

     รบัดอกเบี �ย
     เงินสดรบัจากการขอคืนภาษีเงินได้
     จา่ยภาษีเงินได้
           เงนิสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
     ซื �ออาคารและอปุกรณ์
     ซื �อสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน
    เงินสดรบัจากการจาํหนา่ยสนิทรพัย์
           เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
     รบัเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน
     รบัเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
     จา่ยชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
     จา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่
     จา่ยเงินปันผล
     จา่ยดอกเบี �ย
           เงนิสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสุทธิ
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้ปี
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันปลายปี

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ
รายการที�ไมใ่ชเ่งินสด
     สนิทรพัยที์�ไดม้าจากการทาํสญัญาเชา่
     หุน้ปันผล (หมายเหต ุ��)

52,416.28 

514,758.39 

(1,072,820.00)

10,290,108.62 

(79,460,020.48)

(484,924.00)

595,178.77 

(79,349,765.71)

-     

 71,371,429.90 

(10,430,000.00)

(7,590,632.76)

(1.01)

(16,723,375.14)

36,627,420.99 
(32,432,236.10)
108,634,280.12 
76,202,044.02 

3,311,804.90 

 -   

  

155,500.45 

-     

(867,097.35)

34,025,675.43 

(96,647,408.08)

(1,482,018.00)

3,271.03 

(98,126,155.05)

15,000,000.00 

 130,287,850.10 

(63,160,000.00)

(10,340,038.28)

(1,071,365.94)

(14,970,163.33)

55,746,282.55 
(8,354,197.07)

116,988,477.19 
108,634,280.12 

 6,413,800.67 

 9,561,858.00 

 

41,123.74 

514,758.39 

(435,361.89)

12,788,716.49 

(83,041,704.91)

(484,924.00)

595,178.77 

(82,931,450.14)

 -   

 71,371,429.90 

(10,430,000.00)

(6,188,914.71)

(1.01)

(16,566,317.75)

38,186,196.43 
(31,956,537.22)
84,289,665.71 
52,333,128.49 

3,311,804.90 

-     

129,930.82 

-     

(514,758.39)

32,896,866.91 

(96,596,660.68)

(1,482,018.00)

3,271.03 

(98,075,407.65)

 15,000,000.00 

 130,287,850.10 

(63,160,000.00)

(8,172,075.76)

(1,071,365.94)

(14,613,380.55)

58,271,027.85 
(6,907,512.89)
91,197,178.60 
84,289,665.71 

 6,413,800.67 

 9,561,858.00 
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          บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลที�จดัตั�งขึ �นในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ ์���� และไดแ้ปรสภาพบรษัิทเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม 
���� เพื�อประกอบธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ ใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ จาํหน่ายสินคา้บน
ทา่เรอืและในเรอืโดยสาร
          เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ���� บรษัิทไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ” 
          บรษัิทมีสาํนกังานจดทะเบียนตั�งอยูเ่ลขที� ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
และบรษัิทมีสาขาทั�งในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั รวม � สาขา

�. ข้อมูลทั�วไป

�. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ
          งบการเงินนี �จดัทาํขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถงึการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศ
ใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รบัรองทั�วไปของประเทศไทย
          การแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึ �นเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� �� 
ธนัวาคม ���� ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. ����
          งบการเงินของบรษัิทไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ�งการจดัทาํงบการเงินดงักลา่วเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั�น เพื�อความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงินที�ไมคุ่น้เคยกบัภาษาไทย บรษัิท
ไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ �นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย
          ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้รหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ�งมีผลกระทบตอ่การกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรพัย ์หนี �สิน รายได ้และคา่
ใชจ้า่ย การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการจากประสบการณใ์นอดีต และปัจจยัตา่ง ๆ ที�ผูบ้รหิารมีความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุ
สมผลภายใตส้ภาวการณแ์วดลอ้มนั�นซึ�งไมอ่าจอาศยัขอ้มลูจากแหลง่อื�นและนาํไปสูก่ารตดัสนิใจเกี�ยวกบัการกาํหนดจาํนวน
สินทรพัยแ์ละหนี�สินนั�น ๆ ดงันั�น ผลที�เกิดขึ �นจรงิตอ่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนี�สินอาจแตกตา่งไปจากที�ประมาณ
การไว้
          การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ การปรบัประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีที�การประมาณการดงักลา่วไดร้บัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั�น ๆ และจะบนัทกึในงวดที�ปรบัและในงวดอนาคตหากการปรบัประมาณการกระทบทั�งงวดปัจจบุนัและอนาคต
          สว่นเกินทนุจากการรวมธรุกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัเป็นผลตา่งระหวา่งตน้ทนุของการรวมธรุกิจภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนักบัมลูคา่ตามบญัชีของกิจการที�ถกูนาํมารวม ซึ�งการลงทนุดงักลา่วเป็นการรวมกิจการที�มีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้รหิาร
ชดุเดียวกนั โดยสว่นเกินทนุดงักลา่วไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต ้“สว่นของผูถื้อหุน้”

บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����
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          สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา ���� (“COVID-19”) ที�ปัจจบุนัไดข้ยายวงกวา้งขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง 
ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอ่ธรุกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณด์งักลา่วอาจนาํมาซึ�ง
ความไมแ่นน่อนและผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิท
          อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักลา่วและประเมินผลกระทบทาง
การเงินเกี�ยวกบัมลูคา่ของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี�สนิและหนี�สนิที�อาจเกิดขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง ทั�งนี �ฝ่ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณ
การและดลุยพินิจในประเดน็ตา่ง ๆ เมื�อสถานการณมี์การเปลี�ยนแปลง

เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิรวม

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา ����

          งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (รวมกนัเรยีกวา่ “กลุม่
บรษัิท”) ดงัตอ่ไปนี�

          รายการบญัชีระหวา่งบรษัิทกบับรษัิทยอ่ยที�เป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม

          งบการเงินรวมจดัทาํขึ �นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรบัรายการบญัชีหรือเหตกุารณท์างบญัชีที�เหมือนกนั
หรอืที�คลา้ยคลงึกนั

          บรษัิทยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษัิท บรษัิทจะถือวา่มีการควบคมุกิจการที�เขา้ไปลงทนุหรอืบรษัิท
ยอ่ยได ้หากบรษัิทมีสทิธิไดร้บัหรอืมีสว่นไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทนุ และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการ
กิจกรรมที�สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่จาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้งบการเงินของบรษัิทย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงิน
รวมนบัแตว่นัที�มีการควบคมุจนถงึวนัที�การควบคมุสิ �นสดุ

          ในระหว่างปี ���� กลุม่บรษัิทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผล
บงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหมี้ขึ �นเพื�อใหมี้เนื �อหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
สว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 
          ในระหวา่งปี ���� กลุม่บรษัิทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เรื�อง สญัญาเช่า ฉบบัปรบัปรุง ซึ�ง
ไดใ้หข้อ้ยกเวน้ชั�วคราวที�เกิดในทางปฏิบติัสาํหรบัผูเ้ชา่ที�ไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี �ยอา้งอิงและการยินยอม
ลด คา่เชา่ที�เกี�ยวขอ้งกบั COVID-19 หลงัวนัที� �� มิถนุายน ���� ทั�งนี � ตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวต้ามมาตรฐาน
          การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบติันี � ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงิน
ของกลุม่บรษัิท

การเปลี�ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรับปรุงใหม่ที�เริ�มมผีลบงัคับใช้ในปีปัจจุบนั

บรษิทัยอ่ย จดัตั �งขึ�นในประเทศ ประเภทธุรกจิ
สดัสว่นเงนิลงทนุ
2564 2563

บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั ไทย ใหบ้รกิารรถโดยสาร 100%

100%บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั ไทย ใหบ้รกิารจดัหางาน 100%

100%
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ปรับปรุงใหม่ แตย่ังไม่มผีลบงัคับใช้
          สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงใหมจ่าํนวนหลายฉบบั ซึ�งจะมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรบังบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว
ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหมี้ขึ �นเพื�อใหมี้เนื �อหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่
เป็นการปรบัปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัทิางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
          ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบตอ่งบการเงินในปีที�เริ�มใชม้าตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบบัดงักลา่ว

          ตน้ทนุทางการเงิน
          ตน้ทนุการกูยื้มของเงินกูที้�ใชใ้นการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยที์�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้รอ้มใชห้รือขาย ไดถ้กูนาํไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรพัยจ์นกว่าสินทรพัยน์ั�นจะอยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามที�มุ่ง
ประสงค ์สว่นตน้ทนุการกูยื้มอื�นถือเป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดที�เกิดรายการ ตน้ทนุการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบี �ย และตน้ทนุอื�นที�
เกิดขึ �นจากการกูยื้มนั�น
          ดอกเบี �ยซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของคา่งวดตามสญัญาเชา่บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิ
          คา่ใชจ้า่ยอื�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

ค่าใช้จา่ย

�. สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคัญ

          นอกจากที�เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อื�น ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื�น ๆ เกณฑ์
ในการจดัทาํงบการเงินใชร้าคาทนุเดมิ

          รายไดที้�รบัรูไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม และแสดงสทุธิจากสว่นลดการคา้
          รายไดจ้ากคา่บรกิาร
          รายไดค้า่บรกิารรบัรูเ้มื�อกิจการใหบ้รกิารเสรจ็สิ �น
          รายไดจ้ากขายสนิคา้
          รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื�อไดโ้อนอาํนาจควบคมุในสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบสินคา้ 
รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูคา่ที�ไดร้บัหรอืคาดวา่จะไดร้บัสาํหรบัสนิคา้ที�ไดส้ง่มอบ
          จาํนวนเงินที�กิจการไดร้บัหรอืมีสิทธิไดร้บัจากลกูคา้แตย่งัมีภาระที�ตอ้งโอนสินคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้แสดงไวเ้ป็น 
“เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้” ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต ้บญัชีเจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น ซึ�งจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อได้
ปฏิบตัติามภาระที�ระบไุวใ้นสญัญาเสรจ็สิ �น
          รายไดค้า่เชา่รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่
          ดอกเบี �ยรบัถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิ
          รายไดอื้�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

เกณฑก์ารวัดค่าในการจดัทาํงบการเงนิ

รายได้
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ภาษีเงนิได้
          คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจบุนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ เวน้แตภ่าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในสว่นที�เกี�ยวกบัรายการที�บนัทกึในสว่น
ของผูถื้อหุน้หรอืกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น
          ภาษีเงินไดปั้จจบุนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดวา่จะจา่ยชาํระหรอืไดร้บัชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรอืขาดทนุประจาํปีที�ตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทาง
ภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

          ผลประโยชนร์ะยะสั�น
          กลุม่บรษัิทรบัรูเ้งินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดที�เกิดรายการ
          ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว้
          ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยพนกังานในกาํไรหรอืขาดทนุในรอบระยะเวลาที�
พนกังานไดท้าํงานใหก้บักลุม่บรษัิท 
          ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว้
          หนี �สนิผลประโยชนพ์นกังานสว่นที�เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยตลอดอายกุารทาํงานของ
พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชนใ์นอนาคตที�พนกังานจะไดร้บัจากการทาํงานใหก้บักลุม่บรษัิทตลอดระยะ
เวลาทาํงานถงึปีที�เกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชนด์งักลา่วไดถ้กูคิดลดเป็นมลู
ค่าปัจจบุนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอา้งอิงเริ�มตน้ การประมาณการหนี�สินดงักลา่ว
คาํ นวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชวิ้ธีคดิลดแตล่ะหนว่ยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)
          เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชนข์องโครงการหรอืการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชนที์�เกี�ยวขอ้ง
กบัการบรกิารในอดีต หรอื ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการลดขนาดโครงการตอ้งรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุทนัที กลุม่บรษัิทรบัรูผ้ล
กาํไรและขาดทนุจากการจา่ยชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ �น
          เมื�อขอ้สมมติที�ใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัมีการเปลี�ยนแปลง กลุม่บรษัิทรบัรูผ้ลกาํไร(ขาดทนุ)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�เกิดขึ �นทนัทีในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

          มลูคา่ยติุธรรม หมายถงึ ราคาที�จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาที�จะจา่ยเพื�อโอนหนี�สนิใหผู้อื้�นโดยรายการ
ดงักลา่วเป็นรายการที�เกิดขึ �นในสภาพปกติระหว่างผูซื้ �อและผูข้าย (ผูร้ว่มตลาด) ณ วนัที�วดัมลูคา่ กลุม่บรษัิทใชร้าคาเสนอ
ซื �อขายในตลาดที�มีสภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยว
ขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไมมี่ตลาดที�มีสภาพคลอ่งสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี �สนิที�มีลกัษณะ
เดียวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซื �อขายในตลาดที�มีสภาพคลอ่งได ้กลุม่บรษัิทจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมลูค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลูที�สามารถสงัเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือ
หนี�สนิที�จะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนั�นใหม้ากที�สดุ 

ผลประโยชนข์องพนักงาน

การวัดมูลค่ายุตธิรรม

          ลาํดบัชั�นของมลูคา่ยติุธรรมที�ใชว้ดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในงบการเงินแบง่ออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที�นาํมาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี �
          ระดบั �  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื �อขายของสนิทรพัยห์รอืหนี �สนิอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคลอ่ง
          ระดบั �  ใชข้อ้มลูอื�นที�สามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี �สนิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม
          ระดบั �  ใชข้อ้มลูที�ไมส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กลุม่บรษัิทประมาณขึ �น 
          ทกุวนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมลูค่า
ยตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�ถืออยู ่ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมแบบเกิดขึ �นประจาํ
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          ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกตา่งชั�วคราวที�เกิดขึ �นระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ฐาน
ภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ 
          ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกตา่งชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รอืที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน 
          การกาํหนดมลูคา่ของภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุม่บรษัิทตอ้งคาํนงึถงึผลกระทบของสถาน
การณท์างภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ �น และมีดอกเบี �ยที�ตอ้งชาํระ กลุม่บรษัิทเชื�อว่าไดต้ั�ง
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ยเพียงพอสาํหรบัภาษีเงินไดที้�จะจา่ยในอนาคต ซึ�งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ 
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณใ์นอดีต  การประเมินนี �อยูบ่นพื �นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน 
และอาจเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเกี�ยวกบัเหตกุารณใ์นอนาคต  ขอ้มลูใหม ่ๆ อาจทาํใหก้ลุม่บรษัิทเปลี�ยนการตดัสนิใจโดย
ขึ �นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจา่ยที�มีอยู ่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจา่ยจะกระทบตอ่คา่ใชจ้า่ยภาษีเงิน
ไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง
          สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี�สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสทิธิตามกฎ
หมายที�จะนาํสนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดนี้ �ประเมิน
โดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีหนว่ยงานเดียวกนัสาํหรบัหนว่ยภาษีเดียวกนัหรอืหนว่ยภาษีตา่งกนั สาํหรบัหนว่ยภาษีตา่งกนันั�น
กิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี�สินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรือตั�งใจจะรบัคืนสินทรพัย์
และจา่ยชาํระหนี�สนิในเวลาเดียวกนั 
          สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทกึตอ่เมื�อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั�วคราวดงักลา่ว  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ 
ทกุวนัสิ �นรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่ที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ

          กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของสนิทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม บวกดว้ยตน้ทนุการทาํรายการเฉพาะ
ในกรณีที�เป็นสนิทรพัยท์างการเงินที�ไมไ่ดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ อยา่งไรก็ตาม สาํหรบัลกูหนี�การคา้
ที�ไมมี่องคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั กลุม่บรษัิทจะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงินดงักลา่วดว้ยราคาของรายการ 
ตามที�กลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรบัรูร้ายได้
          การจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงินและหนี�สนิทางการเงิน
          สนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย เมื�อเขา้เงื�อนไขทั�งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธรุกิจที�มี
วตัถปุระสงคเ์พื�อรบักระแสเงินสดตามสญัญา และขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสด
ซึ�งเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี �ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนด สินทรพัยท์างการเงินเหลา่นี �รบัรู ้
รายการเมื�อเริ�มแรก ณ วนัที�ทาํรายการ และวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ยสทุธิจากคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิต
ที�คาดวา่จะเกิดขึ �น (ถา้มี)
          หนี �สนิทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหนา่ย
          การตดัรายการของเครื�องมือทางการเงิน
          สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อสทิธิที�จะไดร้บักระแสเงินสดของสนิทรพัยน์ั�นไดส้ิ �นสดุลง หรอื
ไดมี้การโอนสิทธิที�จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ั�น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของ
สินทรพัยน์ั�น หรือมีการโอนการควบคมุในสินทรพัยน์ั�น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ้ึ�งความเสี�ยงและผลตอบแทน
เกือบทั�งหมดของสนิทรพัยน์ั�น  
          กลุม่บรษัิทตดัรายการหนี�สนิทางการเงินก็ตอ่เมื�อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหนี�สนินั�นแลว้ มีการยกเลกิภาระ
ผกูพนันั�น หรอืมีการสิ �นสดุลงของภาระผกูพนันั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี�สนิทางการเงินที�มีอยูใ่หเ้ป็นหนี�สนิใหมจ่ากผูใ้หกู้้
รายเดียวกนัซึ�งมีขอ้กาํหนดที�แตกตา่งกนัอยา่งมาก หรอืมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนี�สนิที�มีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่
เป็นการตดัรายการหนี�สนิเดิมและรบัรูห้นี �สนิใหม ่โดยรบัรูผ้ลแตกตา่งของมลูคา่ตามบญัชีดงักลา่วในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ

เครื�องมอืทางการเงนิ
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          กลุม่บรษัิทรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตอ่สนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหนา่ย 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตกุารณที์�มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตเกิดขึ �นก่อน กลุม่บรษัิทพิจารณาการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยง
ดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติและการคาํนวณดอกเบี �ยที�
แทจ้รงิที�แตกตา่งกนัในแตล่ะระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรบัลกูหนี�การคา้ที�ไมมี่องคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั 
ซึ�งกลุม่บรษัิทใชวิ้ธีการอยา่งงา่ยในการพิจารณาคา่เผื�อผลขาดทนุที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตลอดอายุ

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
          ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หกัคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �น
          กลุม่บรษัิทตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตอ่สนิทรพัยท์างการเงินโดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอใหเ้หตกุารณ์
ที�มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตเกิดขึ �นก่อน กลุม่บรษัิทจะใชวิ้ธีการอยา่งงา่ยโดยใชข้อ้มลูสถานะคงคา้งในการพิจารณาคา่เผื�อผล
ขาดทนุที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตลอดอายสุาํหรบัลกูหนี�การคา้
          ในการประมาณคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �นของลกูหนี� ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทนุที�คาดว่าจะเกิดขึ �นจากลกูหนี�แตล่ะราย โดยคาํนงึถึงประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต ความน่าจะ
เป็นของการไดร้บัชาํระหนี� อายขุองหนี�ที�คงคา้ง ภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น และขอ้สมมติฐานรวมถงึการเลือกขอ้มลู
การคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใชใ้นแบบจาํลอง อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ที�แตกตา่งกนัอาจมีผลตอ่จาํนวนคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �น ดงันั�น การปรบัปรุงคา่เผื�อผลขาดทนุดา้น
เครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �นอาจมีขึ �นไดใ้นอนาคต

          สนิคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั หรอืมลูคา่สทุธิที�จะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตํ�ากวา่
          ตน้ทนุสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทนุที�ซื �อ ตน้ทนุในการดดัแปลง หรอืตน้ทนุอื�น เพื�อใหส้นิคา้อยูใ่นสถานที�และสภาพปัจจบุนั 
ในกรณีของสินคา้สาํเรจ็รูป ตน้ทนุสินคา้รวมการปันสว่นของคา่โสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคาํนงึถึงระดบักาํลงัการ
ผลติปกติ
          มลูคา่สทุธิที�จะไดร้บัเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธรุกิจปกติหกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยที�จาํเป็นในการขาย
          กลุม่บรษัิทบนัทกึคา่เผื�อมลูคา่สนิคา้ลดลงสาํหรบัสนิคา้ที�เสื�อมคณุภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน

          อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุไดแ้ก่ ที�ดนิ ที�ถือครองเพื�อหาประโยชนจ์ากรายไดค้า่เชา่หรอืจากมลูคา่ที�เพิ�มขึ �นหรอืทั�ง
สองอยา่ง ทั�งนี �ไมไ่ดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกตธิรุกิจหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้นการบรหิารงาน
          ที�ดินแสดงในราคาทนุ สว่นปรบัปรุงที�ดินและอาคารแสดงในราคาทนุหกัคา่เสื�อมราคาสะสม คา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

สินค้าคงเหลือ

เงนิลงทนุในบริษัทย่อย

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทกึบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทนุหกัคา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสั�นที�มีสภาพคลอ่งสงู 
ซึ�งพรอ้มที�จะเปลี�ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที�ทราบได ้และมีความเสี�ยงที�ไมมี่นยัสาํคญัตอ่การเปลี�ยนแปลงมลูคา่

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
143

          ที�ดินแสดงมลูคา่ตามราคาที�ตีใหม่ อาคารและอปุกรณ ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสื�อมราคาสะสม และคา่เผื�อ
การดอ้ยคา่ (ถา้มี)
          กลุม่บรษัิทบนัทกึมลูคา่เริ�มแรกของที�ดินในราคาทนุ ณ วนัที�ไดส้นิทรพัยม์า หลงัจากนั�นกลุม่บรษัิทจดัใหมี้การประเมิน
ราคาที�ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทกึที�ดินดงักลา่วในราคาที�ตีใหม ่ทั�งนี �กลุม่บรษัิทจะจดัใหมี้การประเมินราคาที�ดิน
ดงักลา่วเป็นครั�งคราวเพื�อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงานแตกตา่งจากมลูคา่ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั
          กลุม่บรษัิทบนัทกึราคาตามบญัชีของที�ดินที�เพิ�มขึ �นจากการตีราคาใหมใ่นบญัชี “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย”์ 
ในส่วนของผูถื้อหุน้โดยแสดงเป็นยอดสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี อย่างไรก็ตาม หากที�ดินนั�นเคยมีการตีราคา
ลดลงและกลุม่บรษัิทไดร้บัรูร้าคาที�ลดลงเป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทนุแลว้ สว่นที�เพิ�มจากการตีราคาใหมนี่ �จะถกูรบัรูเ้ป็น
รายไดไ้มเ่กินจาํนวนที�เคยลดลง ซึ�งรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทนุปีก่อนแลว้
     กลุม่บรษัิทรบัรูร้าคาตามบญัชีของที�ดินที�ลดลงจากการตีราคาใหมใ่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น อยา่งไรก็ตาม หากที�ดิน
นั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ �นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย”์ อยูใ่นสว่นของผูถื้อหุน้ สว่น
ที�ลดลงจากการตีราคาใหมจ่ะถกูนาํไปหกัออกจาก “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย”์ ไมเ่กินจาํนวนซึ�งเคยตีราคาเพิ�มขึ �น
ของสนิทรพัยช์นิดเดียวกนั และสว่นที�เหลือจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทนุ

          เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านจากอสงัหารมิทรพัย ์ที�มีไวเ้พื�อใชง้านไปยงัอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ ตอ้งวดัมลู
คา่ของอสงัหารมิทรพัยน์ั�นใหม ่และจดัประเภทเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ พรอ้มทั�งกลบัรายการสว่นเกินทนุจากการ
ตีราคาสนิทรพัย ์(ถา้มี)

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

          การรวมรายจา่ยที�เกิดขึ �นในภายหลงัเขา้เป็นมลูคา่บญัชีของสนิทรพัยจ์ะกระทาํก็ตอ่เมื�อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่
ที�กลุม่บรษัิทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจา่ยนั�น และตน้ทนุสามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่งนา่เชื�อถือ 
คา่ซอ่มแซมและบาํรุงรกัษาทั�งหมดจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยเมื�อเกิดขึ �น เมื�อชิ �นสว่นของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุถกูเปลี�ยน
แทน ชิ �นสว่นที�ถกูเปลี�ยนแทนจะถกูตดัออกจากบญัชีดว้ยมลูคา่ตามบญัชี

           คา่เสื�อมราคาบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุซึ�งคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน ์โดยประมาณของสนิทรพัยด์งันี �

          กลุม่บรษัิทไมค่ดิคา่เสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิ

ค่าเสื�อมราคา

ประเภทสนิทรพัย์
สว่นปรบัปรุงที�ดนิ
อาคารและสิ�งปลกูสรา้ง

5

5, 10

จาํนวนปี

การจดัประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

          ตน้ทนุในการเปลี�ยนแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ�งของมลูคา่ตามบญัชีของที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์ถา้มี
ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนที่�กลุม่บรษัิทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และสามารถวดัมลูคา่ตน้ทนุ
ของรายการนั�นไดอ้ยา่งนา่เชื�อถือ ชิ �นสว่นที�ถกูเปลี�ยนแทนจะถกูตดัจาํหนา่ยตามมลูคา่ตามบญัชี ตน้ทนุที�เกิดขึ �นในการซอ่ม
บาํรุงอาคารและอปุกรณที์�เกิดขึ �นเป็นประจาํจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุเมื�อเกิดขึ �น

ตน้ทุนที�เกดิขึ�นในภายหลัง
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สัญญาเช่า

          สนิทรพัยส์ทิธิการใช้
          กลุม่บรษัิทรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใช ้ณ วนัที�สญัญาเชา่เริ�มมีผล สนิทรพัยส์ทิธิการใชว้ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุหกัคา่เสื�อม
ราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม และปรบัปรุงดว้ยการวดัมลูคา่ของหนี�สินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทนุของสิน
ทรพัยส์ทิธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี�สนิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่เริ�มแรก ตน้ทนุทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ �น 
จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลหรอืก่อนวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล และหกัดว้ยสิ�งจงูใจตาม
สญัญาเชา่ที�ไดร้บั
          หากกลุม่บรษัิทไมมี่ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงจะถกูโอนใหแ้ก่กลุม่บรษัิท
เมื�อสิ �นสดุอายสุญัญาเชา่ สนิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ะถกูคิดคา่เสื�อมราคาโดยวิธีเสน้ตรงนบัจากวนัที�สญัญาเชา่เริ�มมีผลจนถงึวนั
สิ �นสดุของอายกุารใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัยส์ทิธิการใชห้รอืวนัสิ �นสดุอายสุญัญาเชา่แลว้แตว่นัใดจะเกิดขึ �นก่อน ดงันี �

ค่าเสื�อมราคา
          คา่เสื�อมราคาบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุซึ�งคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัย ์
ดงันี �

ประเภทสนิทรพัย์ จาํนวนปี
สว่นปรบัปรงุที�ดนิ
อาคารและสิ�งปลกูสรา้ง
เรอื
สว่นซ่อมแซมและสาํรวจเรอื
เครื�องจกัรและอุปกรณ์
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน
ยานพาหนะ

5 - 20
3 - 20
5 - 20
2.5

5 - 10
2 - 20
5

          กลุม่บรษัิทไมค่ดิคา่เสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิและสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง
          วิธีการคิดคา่เสื�อมราคา อายกุารใหป้ระโยชน ์และมลูคา่คงเหลือ ไดร้บัการทบทวนทกุสิ �นรอบปีบญัชี และปรบัปรุงตาม
ความเหมาะสม
          คา่ใชจ้า่ยที�เกิดขึ �นระหวา่งการตรวจสอบ สภาพเรอืและคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มเรอืครั�งใหญ่จะรบัรูร้วมในรายจา่ยการซอ่ม
เรอืครั�งใหญ่ คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มเรอืครั�งใหญ่จะถกูตดัจาํหนา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตลอดอายกุารใหป้ระโยชนจ์นกระทั�งมีการซอ่ม
เรอืครั�งใหญ่ครั�งตอ่ไป ซึ�งอายกุารตดัจาํหน่ายสงูสดุไมเ่กิน � ปี ในกรณีที�มีการซอ่มเรอืครั�งใหญ่ก่อนวนัครบกาํหนด ตน้ทนุที�
เหลืออยูข่องการซอ่มเรอืครั�งใหญ่จะถกูตดัจาํหนา่ยทนัที
          รายการกาํไรหรอืขาดทนุจากการจาํหน่าย คือ ผลตา่งระหวา่งสิ�งตอบแทนสทุธิที�ไดร้บัจากการจาํหน่ายกบัมลูคา่ตาม
บญัชี โดยรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ

ประเภทสนิทรพัย์ จาํนวนปี
ที�ดนิ
อาคาร
ยานพาหนะ

5, 20
5, 10
2, 5
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          ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล กลุ่มบริษัทรบัรูห้นี �สินตามสญัญาเช่าดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเชา่ คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี �ยตามนยัของสญัญาเชา่หรอือตัราดอกเบี �ยเงินกูยื้มสว่นเพิ�มของกลุม่บรษัิท หลงัจากวนัที�
สญัญาเชา่เริ�มมีผล มลูคา่ตามบญัชีของหนี�สนิตามสญัญาเชา่จะเพิ�มขึ �นโดยสะทอ้นดอกเบี �ยจากหนี�สนิตามสญัญาเชา่และ
ลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�จ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี� มลูคา่ตามบญัชีของหนี�สนิตามสญัญาเช่าจะถกู
วดัมลูคา่ใหมเ่มื�อมีการเปลี�ยนแปลงหรอืประเมินสญัญาเชา่ใหม่

          จาํนวนเงินที�ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ที�มีอายสุญัญาเชา่ �� เดือนหรอืนอ้ยกวา่นบัตั�งแตว่นัที�สญัญาเชา่เริ�มมีผล หรอื
สญัญาเชา่ซึ�งสนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ�า จะถกูรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่
        

          

          สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจาํหนา่ยสะสมและคา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้มี) คา่ตดัจาํหนา่ยรบัรูใ้นกาํไร
หรอืขาดทนุ ซึ�งคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัย ์� ปี
          วิธีการตดัจาํหน่าย อายกุารใหป้ระโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ ไดร้บัการทบทวนทกุสิ �นรอบปีบญัชี และปรบัปรุงตาม
ความเหมาะสม

หนี�สินตามสัญญาเช่า

สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจา่ย

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ้์างองิมมูีลค่าตํ�า

          

          คา่ใชจ้า่ยทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัการกูยื้มเงินซึ�งเกิดขึ �นก่อนหรอื ณ วนัทาํสญัญาวงเงินกูยื้มและก่อนการเบกิถอน
เงินกูยื้มจะถกูบนัทกึเป็นคา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจา่ย โดยคา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจา่ยตามสดัสว่นของเงินกูยื้ม
ที�ไดเ้บกิถอนแลว้จะแสดงหกัจากเงินกูยื้มที�เกี�ยวขอ้งและถกูตดัจาํหนา่ยโดยวิธีอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิตามอายขุองเงินกู้

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ          

          ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชีของกลุม่บรษัิทไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บง่ชี �เรื�องการดอ้ย
คา่หรอืไม ่ในกรณีที�มีขอ้บง่ชี �จะทาํการประมาณมลูคา่สนิทรพัยที์�คาดวา่จะไดร้บัคืน
          ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูเ้มื�อมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสนิทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสงูกวา่มลูคา่ที�จะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึกาํไรหรอืขาดทนุ เวน้แตเ่มื�อมีการกลบัรายการการประเมินมลูคา่
ของสินทรพัยเ์พิ�มของสินทรพัยชิ์ �นเดียวกนัที�เคยรบัรูใ้นสว่นของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยคา่ในเวลาตอ่มา ในกรณีนี �ใหร้บัรูใ้น
สว่นของผูถื้อหุน้
          การคาํนวณมลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคืน
          มลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคืนของสนิทรพัยห์มายถงึมลูคา่ยติุธรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการ
ใชข้องสินทรพัยแ์ลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า  ในการประเมินมลูค่าจากการใชข้องสินทรพัย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะ
ไดร้บัในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนงึภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมลูคา่ที�อาจประเมินไดใ้น
ตลาดปัจจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรพัย ์สาํหรบัสินทรพัยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระ
จากสนิทรพัยอื์�นใหพิ้จารณามลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคืนรวมกบัหน่วยสนิทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สนิทรพัยน์ั�นมีความเกี�ยว
ขอ้งดว้ย
          การกลบัรายการดอ้ยคา่
          ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ที�คาดวา่จะ
ไดร้บัคืน
          ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเพื�อใหม้ลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่เกินกว่ามลูคา่ตามบญัชีภาย
หลงัหกั คา่เสื�อมราคาหรอืคา่ตดัจาํหนา่ย เสมือนหนึ�งไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่มาก่อน
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          ประมาณการหนี�สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เมื�อกลุม่บรษัิทมีภาระหนี�สนิเกิดขึ �นจากขอ้พิพาททางกฎหมาย
หรอืภาระผกูพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีต และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถกูจา่ย
ไปเพื�อชาํระภาระหนี�สนิดงักลา่ว โดยจาํนวนภาระหนี�สนิดงักลา่วสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งนา่เชื�อถือ ถา้ผลกระทบ
ดงักลา่วเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจา่ยในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดในตลาด
ปัจจบุนัก่อนคาํนงึภาษีเงินได ้ เพื�อใหส้ะทอ้นมลูคา่ที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มี
ตอ่หนี �สนิ ซึ�งการใชด้ลุยพินิจและการประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัมีดงันี �

          กลุม่บรษัิทมีหนี�สนิที�อาจเกิดขึ �นจากขอ้พิพาททางการคา้และการถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสียหาย ซึ�งฝ่ายบรหิารไดใ้ชด้ลุย
พินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีที�ถกูฟอ้งรอ้งแลว้และเชื�อมั�นวา่ประมาณการหนี�สนิที�บนัทกึไว ้เพียงพอกบัความ
เสียหายที�อาจเกิดขึ �น ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามผลที�เกิดขึ �นจรงิอาจแตกตา่งไปจากที�ไดป้ระมาณการไว้

ประมาณการหนี�สิน

          

          รายการบญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ
          รายการบญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกลุ
เงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด
รายการ
          สินทรพัยแ์ละหนี�สินที�เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่าง
ประเทศ ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคา่เป็นสกลุเงิน
ที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ �นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
          ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ �นจากการแปลงคา่ใหร้บัรูเ้ป็นกาํไรหรอืขาดทนุในงวดบญัชีนั�น

เงนิตราตา่งประเทศ

          

         เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชุมผูถื้อหุน้และ
คณะกรรมการของบริษัทไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

เงนิปันผลจา่ย

          

          ขาดทนุต่อหุน้ขั�นพื �นฐานคาํนวณโดยการหารขาดทนุสาํหรบัปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออก
จาํหนา่ยและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

ขาดทนุตอ่หุน้ขั�นพื�นฐาน

ข้อพพิาททางการค้าและคดฟ้ีองร้อง

          บคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุม่บรษัิท หมายถึง บคุคลหรอืกิจการที�มีอาํนาจควบคมุกลุม่บรษัิท หรอืถกูกลุม่
บรษัิทควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบักลุม่บรษัิท
          นอกจากนี�บคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษัิทรว่มและบคุคลที�มีสทิธิออกเสียงโดยทางตรงหรอืทาง
ออ้มซึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่กลุม่บรษัิท ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของกลุม่บรษัิทที�มีอาํนาจ
ในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของกลุม่บรษัิท

�. รายการบญัชีกับบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน
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งบการเงนิรวม
2562 25622563 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 15,760,555.79 
 326,399.03 

 16,086,954.82 

 17,200,056.37 
 323,065.93 

 17,523,122.30 

 15,532,135.79 
 325,808.08 

 15,857,943.87 

 16,969,521.37 
 323,065.93 

 17,292,587.30 

งบการเงนิรวม
2563 25632564 2564

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร
     บรษัิทยอ่ย
     บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั
รายไดอื้�น
     บรษัิทยอ่ย
     บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั
ซื �อสนิทรพัย์
     บรษัิทยอ่ย
คา่ใชจ้า่ยอื�น
     บรษัิทยอ่ย
     บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั
     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั
ดอกเบี �ยจา่ย - หนี �สนิตามสญัญาเชา่
     บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั
     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

  -  
 2,152,490.00

 -  
 103,357.50

 -  

 -  
 1,632,816.00

 97,673.08

 1,617,791.67
 1,003,700.42

 -  
 46,220.00

 -  
 1,620.00

 - 
 

 -  
 1,355,716.24

 97,519.44

 1,501,148.87
 1,188,983.22

 731,099.06
 45,420.00

 2,110,668.19
 1,620.00

 4,672,897.20

 5,429,543.70
 1,253,219.24

 97,519.44

 1,420,385.79
 1,188,983.22

 241,537.71
 2,152,490.00

 1,115,924.12
 97,000.00

 -  

 8,828,797.59
 1,518,376.00

 97,673.08

 1,529,395.37
 1,003,700.42

          ในระหวา่งปี กลุม่บรษัิทมีรายการธรุกิจที�สาํคญักบับคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธรุกิจดงักลา่วเป็นไปตาม
เงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสญัญาที�ตกลงกนัระหวา่งกลุม่บรษัิทและบคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหลา่นั�น ซึ�งเป็น
ไปตามปกตธิรุกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี �

รายการบญัชีสาํคญักบับคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี �

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ

บาท

ผลประโยชนร์ะยะสั�น
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน
รวม

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั สาํหรบัปีวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ประกอบดว้ย
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บาท

ยอดคงเหลือกบับคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี �

งบการเงนิรวม
2563 25632564 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  -   
 -   

 940.00 
 -   

 1,426.00 
 200,000.00 

 -   

 21,600.00 
 696,000.00 

 

 

 -   
 -   

 8,456.00 
 10,724.29 

 9,095.00 
 65,000.00 

 -  
 

 

 -  
 

 

 300,000.00 
 

 

 5,511,077.38 
 22,699,421.08 

 4,549,799.60 
 26,134,403.71 

  -   
 -   

 62,874.94 
 500.00 

 5,750.00 
 200,000.00 

 -   

 21,600.00 
 696,000.00 

 -   
 -   

 6,930.00 
 88,792.12 

 9,420.28 
 16,933.40 
 48,979.60 

 420.00 

 300,000.00 

 5,853,271.04 
 25,018,440.21 

 4,625,759.89 
 27,974,289.31 

 2,032,202.59 
 -   

 140.00 
 -   

 1,426.00 
 200,000.00 

 42,999,970.00 

 -   
 696,000.00 

 1,835,846.31 
 86,140.35 

 -   
 10,724.29 

 9,095.00 
 65,000.00 

 -   

 -   

 300,000.00 

 3,764,470.42 
 22,699,421.08 

 4,549,799.60 
 26,134,403.71 

 2,031,432.00 
 9.00 

 61,674.94 
 500.00 

 5,750.00 
 200,000.00 

 42,999,970.00 

 -   
 696,000.00 

 1,197,214.10 
 146,741.94 

 -   
 88,792.12 

 9,420.28 
 16,933.40 
 48,979.60 

 420.00 

 300,000.00 

 3,928,227.19 
 25,018,440.21 
 4,625,759.89 

 27,974,289.31 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
     บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั
     บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     บรษัิท อาร.์เอฟ.ที. จาํกดั
     บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั
     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (ดหูมายเหต ุ�)

เงินมดัจาํ
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั

เจา้หนี �อื�น
     บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั
     บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั
     บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั
     บรษัิท ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั
     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายไดร้บัลว่งหนา้
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั

เจา้หนี �เงินประกนั
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั

หนี�สนิตามสญัญาเชา่
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั
     บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั
     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั
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25632564

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงนิรวม

บาท

2563 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2,385,554.80 
 73,816,489.22 
 76,202,044.02 

 2,207,355.59 
 106,426,924.53 
 108,634,280.12 

 2,287,139.80 
 50,045,988.69 
 52,333,128.49 

 2,145,044.79 
 82,144,620.92 
 84,289,665.71 

�. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

สัญญาเช่าที�สาํคัญ

การคํ�าประกันหนี�สินระหว่างกัน

หลักเกณฑใ์นการคดิรายไดแ้ละค่าใช้จา่ยระหว่างกัน

          กลุ่มบริษัททาํสญัญาเช่าที�ดินและอาคารกบับคุคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือ
รายปีตามอตัราที�ระบไุวใ้นสญัญา

          กรรมการบรษัิทไดค้ ํ�าประกนัเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินและหนี�สนิตามสญัญาเชา่บางสว่น (ดหูมายเหต ุ�� และ ��)
         บรษัิท ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั ไดจ้ดจาํนองที�ดินบางสว่น เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
ของบรษัิท (ดหูมายเหต ุ��)

บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั
บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั
บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั
บรษัิท อาร.์เอฟ.ที. จาํกดั
บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั
บรษัิท ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั
บรษัิท แปซฟิิค ไซท-์ซีอิ �ง ทวัร ์จาํกดั
บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บรษัิทยอ่ย
บรษัิทยอ่ย
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
ผูถื้อหุน้ กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
ผูถื้อหุน้

ชื�อ                         ประเทศ/สญัชาติ                      ลกัษณะความสมัพนัธ์

มลูคา่จากการขายและใหบ้รกิาร
มลูคา่จากการใหบ้รกิารอื�น
มลูคา่ตามสญัญาเชา่
คา่ใชจ้า่ยอื�น
ซื �อ-ขายทรพัยส์นิ
การคํ�าประกนัหนี�สนิระหวา่งกนั

ราคาตามปกตธิรุกิจ
ราคาตามปกตธิรุกิจ
ราคาที�ตกลงรว่มกนัเทียบเคียงราคาประเมินจากผูป้ระเมินอิสระหรอืราคาตลาด
ราคาที�ตกลงรว่มกนั
ราคาที�ตกลงรว่มกนั
ไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการคํ�าประกนั

นโยบายการกาํหนดราคา

ชื�อ                         ประเทศ/สญัชาต ิ                      ลกัษณะความสมัพนัธ์

ลักษณะความสัมพนัธ์
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งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

ลกูหนี�การคา้
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �น
ลกูหนี�การคา้ - สทุธิ
ลกูหนี �อื�น
    คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้
    เงินทดรองจา่ย
    เงินชดเชยความเสียหายคา้งรบั
    อื�น ๆ
รวม
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �น
ลกูหนี�อื�น - สทุธิ
ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ
สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม
ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 9,328,751.00 
 (1,618,618.32)
 7,710,132.68 

7,646,058.81 
 1,074,788.46 

 -   
 1,937,803.90 

 10,658,651.17 
(305,908.56)

 10,352,742.61 
18,062,875.29 

 -  

 6,963,542.40 
 (1,618,618.32)
 5,344,924.08 

 6,965,287.07 
 1,385,888.09 

 16,000,000.00 
 1,343,554.37 

 25,694,729.53 
 (305,908.56)

 25,388,820.97 
30,733,745.05 

 131,745.90 

 10,356,252.45 
 (1,603,333.32)
 8,752,919.13 

 7,149,325.72 
 1,050,288.46 

 -   
 2,268,358.04 

 10,467,972.22 
 (305,908.56)

 10,162,063.66 
 18,914,982.79 

 -   

 8,978,498.40 
(1,603,333.32)
 7,375,165.08 

 6,583,071.25 
 1,327,236.09 

 16,000,000.00 
 1,287,948.92 

 25,198,256.26 
 (305,908.56)

 24,892,347.70 
 32,267,512.78 

 116,460.90 

�. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ
เกินกาํหนดชาํระ
    ไมเ่กิน � เดือน
    มากกวา่ � เดือน ถงึ � เดือน
    มากกวา่ � เดือน ถงึ �� เดือน
    มากกวา่ �� เดือน
รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 4,780,645.69 

 2,924,020.99 
 2,250.00 

 410.00 
 1,621,424.32 
 9,328,751.00 

 3,864,997.08 

 1,511,975.00 
 95,430.00 
 33,305.00 

 1,457,835.32 
 6,963,542.40 

 5,855,832.14 

 2,891,620.99 
 2,250.00 

 410.00 
 1,606,139.32 

 10,356,252.45 

 5,901,016.08 

 1,506,197.00 
 95,430.00 
 29,630.00 

 1,446,225.32 
 8,978,498.40 

กลุม่บรษัิทมียอดลกูหนี�การคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนที�คา้งชาํระไดด้งันี �
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�. สินค้าคงเหลือ

�. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลักประกัน

งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  875,399.38 
 8,246,043.25 
 6,001,577.99 

 15,123,020.62 
 (82,246.26)

 15,040,774.36 

 -   

 -   

  1,742,644.50 
 7,492,663.29 
 5,162,580.27 

 14,397,888.06 
 (82,246.26)

 14,315,641.80 

(391,545.39)

 195,077.83 

  686,999.38 
 8,246,043.25 
 6,001,577.99 

 14,934,620.62 
 (82,246.26)

 14,852,374.36 

 -   

 -   

  1,742,644.50 
 7,492,663.29 
 5,162,580.27 

 14,397,888.06 
 (82,246.26)

 14,315,641.80 

 (391,545.39)

 195,077.83 

บาท

ส่วนปรับปรุง
ที�ดนิ รวมที�ดนิ อาคารและ

สิ�งปลูกสร้าง

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

  

 1,230,000.00 
 1,230,000.00 

 657,000.00 
 1,887,000.00 

ราคาทนุ
ณ วนัที� � มกราคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
โอนเขา้ - ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์(ดหูมายเหต ุ��)
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

  

 -   
 -   

82,735.00 
 82,735.00 

  

 -   
 -   

3,648,870.78 
 3,648,870.78 

  

 1,230,000.00 
 1,230,000.00 
4,388,605.78 
5,618,605.78 

สนิคา้สาํเรจ็รูป
นํ�ามนัเชื �อเพลงิ
อะไหลแ่ละวสัดสุิ �นเปลือง
รวม
หกั คา่เผื�อการลดมลูคา่สนิคา้
สนิคา้คงเหลือ - สทุธิ

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม
-   กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิคา้
-   ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา �
      ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)

          เงินฝากธนาคารของบรษัิทไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟา้ของบรษัิท และ
คํ�าประกนัการซื �อสนิคา้และบรกิาร (ดหูมายเหต ุ��)

�. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

��. อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ

บาท
ทนุชาํระแล้ว ราคาทนุสัดส่วนเงนิลงทนุ

2564บริษัทย่อย 2563 2564 2563 2564 2563

100%
100%

บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั
บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั
รวม

100%
100%

40,000,000.00
3,000,000.00

40,000,000.00
3,000,000.00

39,999,985.00
2,999,985.00

42,999,970.00

39,999,985.00
2,999,985.00

42,999,970.00
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ผูป้ระเมนิ
รายงาน

การประเมนิ ทรพัยส์นิ วธิกีารประเมนิมลูคา่

พนับาท
มลูคา่สทุธิ
ทางบญัชี ราคาประเมนิ

บรษิทั เดอะแวลเูอชั �น แอนด์
    คอนซลัแทนทส์ จาํกดั
บรษิทั ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท ์
    คอรโ์ปเรชั �น (����) จาํกดั
บรษิทั ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท ์
    คอรโ์ปเรชั �น (����) จาํกดั

ที�ดนิ
และสิ�งปลกูสรา้ง

ที�ดนิเปลา่

ที�ดนิเปลา่

ม.ิย. ����

พ.ย. ����

ก.พ. ����

เปรยีบเทยีบราคาตลาด
และตน้ทนุทดแทน

เปรยีบเทยีบราคาตลาด

เปรยีบเทยีบราคาตลาด

 4,079 

 250

 980

 5,006

 1,629

 10,332

บาท

ส่วนปรับปรุง
ที�ดนิ รวมที�ดนิ อาคารและ

สิ�งปลูกสร้าง

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

  

  -   
 -   
 -   

 1,230,000.00 
 1,887,000.00 

ค่าเสื�อมราคาสะสม   
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����   
คา่เสื�อมราคา   
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����   
   

มูลค่าสุทธิทางบญัช ี   
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����   
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����   

  

  -   
 12,459.79 
 12,459.79 

 -   
 70,275.21 

  

  -   
 297,621.58 
 297,621.58 

 -   
 3,351,249.20 

  

  -   
 310,081.37 
 310,081.37 

 1,230,000.00 
 5,308,524.41 

��. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงนิรวม
บาท

ราคาทนุ / ราคาที�ตใีหม่
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
จาํหนา่ย / โอนออก
โอน / ปรบัปรุง
ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา �
  ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
เพิ�มขึ �น
สว่นตีราคาเพิ�ม
โอนเขา้ - สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้(ดหูมายเหต ุ��)
จาํหนา่ย / โอนออก
โอนออก - อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ
  (ดหูมายเหต ุ��)
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 191,520,000.00 
 -   
 -   
 -   

 -   
 191,520,000.00 

 -   
 20,108,250.00 

 -   
 -   

 (2,190,000.00)
 -   

 209,438,250.00 

 24,239,024.23 
 -   
 -   

 401,950.00 

 -   
 24,640,974.23 

 -   
 -   
 -   
 -   

 (82,735.00)
 181,360.00 

 24,739,599.23 

 285,377,427.89 
 229,954.86 

 -   
 1,082,148.10 

 -   
 286,689,530.85 

 3,924,514.74 
 -   
 -   

 (188,437.70)

 (3,648,870.78)
 8,942,487.33 

 295,719,224.44 

 895,569,942.71 
 36,844,324.75 

 (15,022,800.00)
 -   

 (19,607,233.99)
 897,784,233.47 

 10,177,435.52 
 -   
 -   

 (33,828,547.37)

 -   
 23,949,700.18 

 898,082,821.80 

 24,276,997.71 
 2,048,528.09 

 (3,852.00)
 -   

 (106,230.37)
 26,215,443.43 

 510,282.63 
 -   
 -   

 (169,898.20)

 -   
 604,809.00 

 27,160,636.86 

 35,569,726.46 
 2,412,804.21 

 -   
 -   

 (483,230.15)
 37,499,300.52 

 1,209,643.33 
 -   
 -   

 (684,703.20)

 -   
 3,342,230.60 

 41,366,471.25 

 29,690,157.83 
 1,808,621.00 

 (3,656,593.96)
 -   

 -   
 27,842,184.87 

 1,835,789.77 
 -   

 4,949,543.68 
 (1,173,964.11)

 -   
 -   

 33,453,554.21 

 8,960,445.25 
 54,628,974.97 
 (2,408,297.36)
 (1,484,098.10)

 -   
 59,697,024.76 
 64,015,238.07 

 -   
 -   
 -   

 -   
 (37,020,587.11)
 86,691,675.72 

 1,495,203,722.08 
 97,973,207.88 

 (21,091,543.32)
 -   

 (20,196,694.51)
 1,551,888,692.13 

 81,672,904.06 
 20,108,250.00 
 4,949,543.68 

 (36,045,550.58)

 (5,921,605.78)
 -   

 1,616,652,233.51 

ที�ดนิ ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวมส่วนปรับปรุง

ที�ดนิ
อาคารและ
สิ�งปลูกสร้าง

เรือและส่วน
ซ่อมแซมและ

สาํรวจเรือ
เครื�องจกัร

และอุปกรณ์
เครื�องตกแตง่
และอุปกรณ์
สาํนักงาน

        ขอ้มูลเกี�ยวกับการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 
(ดูหมายเหตุ ��) สรุปไดด้ังนี �

         บรษัิทไดจ้ดจาํนองที�ดินพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ �นในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชนจ์ากการทาํประกนั
ภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ�� และ ��)
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งบการเงนิรวม
บาท

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
จาํหนา่ย / โอนออก
ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา �
    ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
คา่เสื�อมราคา
โอนเขา้ - สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้(ดหูมายเหต ุ��)
จาํหนา่ย / โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 191,520,000.00 
 209,438,250.00 

 18,154,096.50 
 612,782.99 

 -   

 -   
 18,766,879.49 

 704,201.12 
 -   
 -   

 19,471,080.61 

 5,874,094.74 
 5,268,518.62 

 136,853,734.24 
 20,018,537.68 

 -   

 -   
 156,872,271.92 

 21,062,761.69 
 -   

 (151,814.57)
 177,783,219.04 

 129,817,258.93 
 117,936,005.40 

 248,262,990.20 
 102,063,434.98 
 (15,022,800.00)

 (11,940,666.89)
 323,362,958.29 

 86,742,714.14 
 -   

 (33,828,547.37)
 376,277,125.06 

 574,421,275.18 
 521,805,696.74 

 19,323,706.61 
 1,594,135.06 

 (1,353.75)

 (91,538.31)
 20,824,949.61 

 1,458,079.11 
 -   

 (160,882.57)
 22,122,146.15 

 5,390,493.82 
 5,038,490.71 

 27,654,788.58 
 3,315,068.09 

 -   

 (298,512.16)
 30,671,344.51 

 3,034,600.21 
 -   

 (683,091.45)
 33,022,853.27 

 6,827,956.01 
 8,343,617.98 

 18,934,270.35 
 1,877,479.10 

 (2,194,742.88)

 -   
 18,617,006.57 

 1,692,574.35 
 1,855,857.22 
 (903,963.11)

 21,261,475.03 

 9,225,178.30 
 12,192,079.18 

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 59,697,024.76 
 86,691,675.72 

 469,183,586.48 
 129,481,437.90 
 (17,218,896.63)

 (12,330,717.36)
 569,115,410.39 
 114,694,930.62 

 1,855,857.22 
 (35,728,299.07)
 649,937,899.16 

 982,773,281.74 
 966,714,334.35 

ที�ดนิ ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวมส่วนปรับปรุง

ที�ดนิ
อาคารและ
สิ�งปลูกสร้าง

เรือและส่วน
ซ่อมแซมและ

สาํรวจเรือ
เครื�องจกัร

และอุปกรณ์
เครื�องตกแตง่
และอุปกรณ์
สาํนักงาน

ราคาทนุ / ราคาที�ตใีหม่
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
จาํหนา่ย / โอนออก
โอน / ปรบัปรุง
ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา �
    ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
เพิ�มขึ �น
สว่นตีราคาเพิ�ม
จาํหนา่ย
โอนออก - อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ
    (ดหูมายเหต ุ��)
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
จาํหนา่ย / โอนออก
ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา �
    ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
คา่เสื�อมราคา
จาํหนา่ย / โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

 191,520,000.00 
 -   
 -   
 -   

 -   
 191,520,000.00 

 -   
 20,108,250.00 

 -   

 (2,190,000.00)
 -   

 209,438,250.00 

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 191,520,000.00 
 209,438,250.00 

 24,239,024.23 
 -   
 -   

 401,950.00 

 -   
 24,640,974.23 

 -   
 -   
 -   

 (82,735.00)
 181,360.00 

 24,739,599.23 

 18,154,096.50 
 612,782.99 

 -   

 -   
 18,766,879.49 

 704,201.12 
 -   

 19,471,080.61 

 5,874,094.74 
 5,268,518.62 

 285,188,990.19 
 229,954.86 

 -   
 1,082,148.10 

 -   
 286,501,093.15 

 3,924,514.74 
 -   
 -   

 (3,648,870.78)
 8,942,487.33 

 295,719,224.44 

 136,775,161.91 
 19,955,611.24 

 -   

 -   
 156,730,773.15 
 21,052,445.89 

 -   
 177,783,219.04 

 129,770,320.00 
 117,936,005.40 

 895,569,942.71 
 36,844,324.75 

 (15,022,800.00)
 -   

 (19,607,233.99)
 897,784,233.47 

 10,177,435.52 
 -   

 (33,828,547.37)

 -   
 23,949,700.18 

 898,082,821.80 

 248,262,990.20 
 102,063,434.98 
 (15,022,800.00)

 (11,940,666.89)
 323,362,958.29 

 86,742,714.14 
 (33,828,547.37)
 376,277,125.06 

 574,421,275.18 
 521,805,696.74 

 24,276,997.71 
 2,048,528.09 

 (3,852.00)
 -   

 (106,230.37)
 26,215,443.43 

 510,282.63 
 -   

 (169,898.20)

 -   
 604,809.00 

 27,160,636.86 

 19,323,706.61 
 1,594,135.06 

 (1,353.75)

 (91,538.31)
 20,824,949.61 

 1,458,079.11 
 (160,882.57)

 22,122,146.15 

 5,390,493.82 
 5,038,490.71 

 35,015,956.04 
 2,373,077.81 

 -   
 -   

 (483,230.15)
 36,905,803.70 

 1,150,220.33 
 -   

 (684,703.20)

 -   
 3,342,230.60 

 40,713,551.43 

 27,401,833.13 
 3,205,267.12 

 -   

 (298,512.16)
 30,308,588.09 

 2,930,144.44 
 (683,091.45)

 32,555,641.08 

 6,597,215.61 
 8,157,910.35 

 25,066,079.67 
 1,797,600.00 

 (3,656,593.96)
 -   

 -   
 23,207,085.71 

 804,000.00 
 -   

 (1,173,964.11)

 -   
 -   

 22,837,121.60 

 17,366,347.25 
 1,415,118.32 

 (2,194,742.88)

 -   
 16,586,722.69 

 1,127,911.75 
 (903,963.11)

 16,810,671.33 

 6,620,363.02 
 6,026,450.27 

 8,960,445.25 
 54,628,974.97 
 (2,408,297.36)
 (1,484,098.10)

 -   
 59,697,024.76 
 68,688,135.27 

 -   
 -   

 -   
 (37,020,587.11)
 91,364,572.92 

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 59,697,024.76 
 91,364,572.92 

 1,489,837,435.80 
 97,922,460.48 

 (21,091,543.32)
 -   

 (20,196,694.51)
 1,546,471,658.45 

 85,254,588.49 
 20,108,250.00 

 (35,857,112.88)

 (5,921,605.78)
 -   

 1,610,055,778.28 

 467,284,135.60 
 128,846,349.71 
 (17,218,896.63)

 (12,330,717.36)
 566,580,871.32 
 114,015,496.45 
 (35,576,484.50)
 645,019,883.27 

 979,890,787.13 
 965,035,895.01 

ที�ดนิ ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวมส่วนปรับปรุง

ที�ดนิ
อาคารและ
สิ�งปลูกสร้าง

เรือและส่วน
ซ่อมแซมและ

สาํรวจเรือ
เครื�องจกัร

และอุปกรณ์
เครื�องตกแตง่
และอุปกรณ์
สาํนักงาน
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งบการเงนิรวม
2563 25632564 2564

คา่เสื�อมราคาสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม แสดงไวใ้น
- ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
- ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
รวม

ณ วนัที� �� ธนัวาคม
ราคาทนุก่อนหกัคา่เสื�อมราคาสะสมของ
อาคารและอปุกรณซ์ึ�งหกัคา่เสื�อมราคา
เตม็จาํนวนแลว้แตย่งัคงใชง้านอยู่

ณ วนัที� �� ธนัวาคม
เครื�องจกัรที�หยดุใชง้านเป็นการชั�วคราว
มลูคา่สทุธิทางบญัชี

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม
บรษัิทไดร้วมดอกเบี �ยเงินกูยื้ม เป็นสว่นหนึ�ง
ของตน้ทนุงานระหวา่งก่อสรา้ง (ดหูมายเหต ุ��)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

 109,443,098.12 
5,251,832.50 

 114,694,930.62 

141,883,329.10 

 1,462,491.20 

 2,212,883.58

 124,128,261.98 
 5,353,175.92 

 129,481,437.90 

 127,256,889.33 

 1,462,491.20 

 518,119.80 

 108,899,523.39 
 5,115,973.06 

 114,015,496.45 

 141,678,375.96 

 1,462,491.20 

 2,212,883.58 

 123,687,046.85 
5,159,302.86 

 128,846,349.71 

 127,176,960.33 

 1,462,491.20 

 518,119.80 

บาท

    144,303,809.10 
 20,108,250.00 
 (1,533,000.00)
 (3,715,050.00)

159,164,009.10 

ยอดยกมา ณ วนัที� � มกราคม ����
บวก  สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย ์เพิ�มขึ �น
หกั    สว่นเกินทนุจากการตีราคาที�ดนิที�โอนไปอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ
หกั    หนี �สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพิ�มขึ �น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

บาท

25632564

ราคาที�ตใีหม่ ราคาทนุเดมิ ราคาที�ตใีหม่ ราคาทนุเดมิ
   209,438,250.00    34,604,420.31    191,520,000.00    35,261,420.31ที�ดนิ

          ในปี ���� กลุม่บรษัิทไดบ้นัทกึที�ดินตามมลูคา่ยติุธรรม ซึ�งไดป้ระเมินมลูคา่ที�ดินใหม ่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ�งวดั
มลูคา่ยติุธรรมที�ดินโดยใชวิ้ธีการเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) (ดหูมายเหต ุ��)
          ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ราคาตามบญัชีของที�ดนิที�ตีราคาใหมเ่ปรยีบเทียบกบัราคาทนุเดมิ มีดงันี �

          สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธันวาคม ���� ผลกระทบของราคาของที�ดินที�ตีราคาใหม่ที�มีต่อบญัชีสว่นเกินทนุจากการตี
ราคาสินทรพัยมี์ดงันี �

          บรษัิทไดจ้ดจาํนองเรอื และที�ดินพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ �นในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชนจ์ากการ
ทาํประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ�� และ ��)
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บาท
งบการเงนิรวม

อาคาร รวมที�ดนิ ยานพาหนะ

ราคาทนุ
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
เพิ�มขึ �น
โอนออก - ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์(ดหูมายเหต ุ��)
ลดลงจากการยกเลกิสญัญาเชา่
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
ผลตา่งจากการลดคา่เชา่
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
คา่เสื�อมราคา
โอนออก - ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์(ดหูมายเหต ุ��)
ลดลงจากการยกเลกิสญัญาเชา่
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 21,278,328.71 
 6,306,948.62 

 -   
 27,585,277.33 

 -   
-   

(670,506.28)
 26,914,771.05 

 -   
 1,513,545.20 

 -   
 -   

 1,513,545.20 
 1,959,639.24 

-   
(142,334.52)

 3,330,849.92 

 26,071,732.13 
 23,583,921.13 

 49,913,538.24 
 106,852.05 

 -   
 50,020,390.29 

 -   
 -   

(3,545,938.64)
 46,474,451.65 

 -   
 4,818,908.29 

 232,034.39 
 -   

 5,050,942.68 
 4,745,163.44 

-   
(459,693.26)

 9,336,412.86 

44,969,447.61 
 37,138,038.79 

 16,100,865.86 
 -   

(6,954,974.74)
 9,145,891.12 
 3,311,804.90 
(4,949,543.68)
(1,266,497.15)
 6,241,655.19 

 5,352,325.29 
 2,007,716.44 

 -   
(4,426,650.18)
 2,933,391.55 
 1,603,702.28 
(1,855,857.22)
(1,266,497.15)
 1,414,739.46 

 6,212,499.57 
 4,826,915.73 

 87,292,732.81 
 6,413,800.67 
(6,954,974.74)

 86,751,558.74 
 3,311,804.90 
(4,949,543.68)
(5,482,942.07)

 79,630,877.89 

 5,352,325.29 
 8,340,169.93 

 232,034.39 
(4,426,650.18)
 9,497,879.43 
 8,308,504.96 
(1,855,857.22)
(1,868,524.93)

 14,082,002.24 

 77,253,679.31 
 65,548,875.65 

��. สินทรัพยส์ิทธิการใช้
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งบการเงนิรวม
2563 25632564 2564

คา่เสื�อมราคาสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม แสดงไวใ้น
-  ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
-  ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

 2,942,765.22 
5,365,739.74 
 8,308,504.96 

 2,490,341.98 
5,849,827.95 

 8,340,169.93 

  2,336,143.08 
 5,101,215.89 
 7,437,358.97 

  1,719,341.28 
 5,335,362.68 
 7,054,703.96 

บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
อาคาร รวมที�ดนิ ยานพาหนะ

ราคาทนุ
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
เพิ�มขึ �น
ลดลงจากการยกเลกิสญัญาเชา่
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
ผลตา่งจากการลดคา่เชา่
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
คา่เสื�อมราคา
ลดลงจากการยกเลกิสญัญาเชา่
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 21,278,328.71 
 6,306,948.62 

 -   
 27,585,277.33 

 -   
(670,506.28)

 26,914,771.05 

 -   
 1,513,545.20 

 -   
 -   

 1,513,545.20 
 1,959,639.24 

(142,334.52)
 3,330,849.92 

 26,071,732.13 
 23,583,921.13 

 44,421,641.44 
 106,852.05 

 -   
 44,528,493.49 

 -   
(149,889.41)

 44,378,604.08 

 -   
 4,304,443.02 

 195,648.16 
 -   

 4,500,091.18 
 4,480,639.59 

(63,384.44)
 8,917,346.33 

 40,028,402.31 
 35,461,257.75 

 8,720,302.58 
 -   

(6,954,974.74)
 1,765,327.84 
 3,311,804.90 
(1,266,497.15)
 3,810,635.59 

 3,965,417.18 
 1,236,715.74 

 -   
(4,426,650.18)

 775,482.74 
 997,080.14 

(1,266,497.15)
 506,065.73 

 989,845.10 
 3,304,569.86 

 74,420,272.73 
 6,413,800.67 
(6,954,974.74)

 73,879,098.66 
 3,311,804.90 
(2,086,892.84)

 75,104,010.72 

 3,965,417.18 
 7,054,703.96 

 195,648.16 
(4,426,650.18)
 6,789,119.12 
 7,437,358.97 
(1,472,216.11)

 12,754,261.98 

 67,089,979.54 
 62,349,748.74 
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บาท

งบการเงนิรวม
โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ระหว่างพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวม

ราคาทนุ
ณ วนัที� � มกราคม ����
ซื �อ
จาํหนา่ย / โอนออก
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ซื �อ
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่ตดัจาํหนา่ย
จาํหนา่ย / โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
คา่ตดัจาํหนา่ย
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 13,040,770.67 
 1,100,028.00 

(83,460.00)
 1,273,300.00 

 15,330,638.67 
 484,924.00 

 15,815,562.67 

 7,778,455.48 
 1,637,887.02 

(78,064.83)
 9,338,277.67 
 1,691,707.92 

 11,029,985.59 

 5,992,361.00 
 4,785,577.08 

 891,310.00 
 381,990.00 

 -   
(1,273,300.00)

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 13,932,080.67 
 1,482,018.00 

(83,460.00)
 -   

 15,330,638.67 
 484,924.00 

 15,815,562.67 

 7,778,455.48 
 1,637,887.02 

(78,064.83)
 9,338,277.67 
 1,691,707.92 

 11,029,985.59 

 5,992,361.00 
 4,785,577.08 

��. สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
158

บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ระหว่างพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวม

ราคาทนุ
ณ วนัที� � มกราคม ����
ซื �อ
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ซื �อ
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่ตดัจาํหนา่ย
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
คา่ตดัจาํหนา่ย
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 12,712,922.67 
 1,100,028.00 
 1,273,300.00 

 15,086,250.67 
 484,924.00 

 15,571,174.67 

 7,665,587.95 
 1,572,175.72 
 9,237,763.67 
 1,642,858.42 

 10,880,622.09 

 5,848,487.00 
 4,690,552.58 

   891,310.00 
 381,990.00 

 (1,273,300.00)
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 13,604,232.67 
 1,482,018.00 

 -   
 15,086,250.67 

 484,924.00 
 15,571,174.67 

 7,665,587.95 
 1,572,175.72 
 9,237,763.67 
 1,642,858.42 

 10,880,622.09 

 5,848,487.00 
 4,690,552.58 

งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

คา่ตดัจาํหนา่ยสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม
แสดงไวใ้น
- ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
- คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
รวม

ณ วนัที� �� ธนัวาคม
ราคาทนุก่อนหกัคา่ตดัจาํหนา่ยสะสมของสนิทรพัย์
ไมมี่ตวัตนไดต้ดัจาํหนา่ยทั�งจาํนวนแลว้แตย่งัคง
ใชง้านอยู่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 124,978.38 
 1,566,729.54 
 1,691,707.92 

 7,508,680.47 

 41,211.17 
 1,596,675.85 
 1,637,887.02 

 6,539,204.77 

 101,451.67 
 1,541,406.75 
 1,642,858.42 

 7,508,680.47 

 892.04 
 1,571,283.68 
 1,572,175.72 

 6,539,204.77 
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งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
หนี�สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 50,106,215.24 
 (16,078,735.72)
 34,027,479.52 

 20,300,837.52 
 (12,093,230.41)

 8,207,607.11 

 48,272,979.43 
 (16,078,735.72)
 32,194,243.71 

 20,232,217.22 
 (12,093,230.41)

 8,138,986.81 

��. ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

งบการเงนิรวม
บาท

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
ประมาณการหนี�สนิหมนุเวียนอื�น
หนี�สนิตามสญัญาเชา่
ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน
ผลขาดทนุสะสมทางภาษี
รวม

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
สว่นเกินทนุจากการตีราคาที�ดิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่
คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจา่ย
รวม

 -   
 -   

 1,185,920.16 
 1,180,352.07 
 2,366,272.23 

 (11,954,770.59)
 (739,938.09)

 -   
 (12,694,708.68)

 2,417,011.00 
 339,943.27 
 47,094.67 

 15,130,516.35 
 17,934,565.29 

 -   
 601,478.27 

 -   
 601,478.27 

 2,417,011.00 
 339,943.27 

 1,233,014.83 
 16,310,868.42 
 20,300,837.52 

 (11,954,770.59)
 (138,459.82)

 -   
 (12,093,230.41)

 (2,220,706.83)
 298,843.22 

 (2,317.73)
 31,482,246.55 
 29,558,065.21 

 -   
 59,544.69 

 (330,000.00)
 (270,455.31)

 -   
 -   

 247,312.51 
 -   

 247,312.51 

 (3,715,050.00)
 -   
 -   

 (3,715,050.00)

 196,304.17 
 638,786.49 

 1,478,009.61 
 47,793,114.97 
 50,106,215.24 

 (15,669,820.59)
 (78,915.13)

 (330,000.00)
 (16,078,735.72)

ณ วันที�
�� ธันวาคม ���� กาํไร ณ วันที�

�� ธันวาคม ����
ณ วันที�

� มกราคม ���� กาํไร(ขาดทุน) กาํไร
เบด็เสร็จอื�น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
ประมาณการหนี�สนิหมนุเวียนอื�น
หนี�สนิตามสญัญาเชา่
ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน
ผลขาดทนุสะสมทางภาษี
รวม

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
สว่นเกินทนุจากการตีราคาที�ดิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่
คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจา่ย
รวม

 -   
 -   

 1,185,920.16 
 -   

 1,185,920.16 

 (11,954,770.59)
 (739,938.09)

 -   
 (12,694,708.68)

 2,417,011.00 
 317,132.25 
 47,094.67 

 16,265,059.14 
 19,046,297.06 

 -   
 601,478.27 

 -   
 601,478.27 

 2,417,011.00 
 317,132.25 

 1,233,014.83 
 16,265,059.14 
 20,232,217.22 

 (11,954,770.59)
 (138,459.82)

 -   
 (12,093,230.41)

(2,220,706.83)
 293,899.76 

 (2,317.73)
29,730,831.99
27,801,707.19

 -   
 59,544.69 

 (330,000.00)
 (270,455.31)

 -   
 -   

 239,055.02 
 -   

 239,055.02 

 (3,715,050.00)
 -   
 -   

 (3,715,050.00)

 196,304.17 
 611,032.01 

 1,469,752.12 
 45,995,891.13 
 48,272,979.43 

 (15,669,820.59)
 (78,915.13)

 (330,000.00)
 (16,078,735.72)

ณ วันที�
�� ธันวาคม ���� กาํไร ณ วันที�

�� ธันวาคม ����
ณ วันที�

� มกราคม ���� กาํไร(ขาดทุน) กาํไร
เบด็เสร็จอื�น

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหนี�สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ �นในระหวา่งปี มีดงันี �
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��. เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ

งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

เจา้หนี �การคา้

เจา้หนี �อื�น
      คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย
      เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้
      เงินประกนัผลงาน
      เจา้หนี �จากการซื �อและซอ่มแซมทรพัยส์นิ
      เจา้หนี �กรมสรรพากร
      อื�น ๆ
รวม

เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 15,936,489.76 

 15,386,482.54 
 5,789,257.58 
 4,120,873.29 
 7,174,350.57 

 820,053.50 
 411,463.94 

 33,702,481.42 

 49,638,971.18 

 17,080,136.13 

 13,621,737.47 
 3,513,226.82 
 3,574,306.42 
 8,405,952.47 

 724,769.89 
 20,699.17 

 29,860,692.24 

 46,940,828.37 

 16,519,630.90 

 14,890,281.62 
 5,687,091.48 
 4,354,518.15 
 7,174,350.57 

 761,845.41 
 19,599.23 

 32,887,686.46 

 49,407,317.36 

 16,477,814.94 

 14,546,645.33 
 3,450,466.82 
 3,574,306.42 
 8,405,952.47 

 666,226.51 
 19,600.24 

 30,663,197.79 

 47,141,012.73 

��. เจ้าหนี�การค้าและเจา้หนี�อื�น

��. วงเงนิสินเชื�อระยะสั�น

เจา้หนี � ประเภทสนิเชื�อ
อา้งอิงอตัราดอกเบี �ย

(รอ้ยละ)
วงเงิน (ลา้นบาท)

2564 2563
บริษัท    

ธนาคาร            เงินเบกิเกินบญัชี                           ��       ��                         MOR 
ธนาคาร            ตั�วสญัญาใชเ้งิน                           ��       ��                         MLR 

          บรษัิทไดจ้ดจาํนองเรอื และที�ดินพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มีอยู่แลว้และที�จะมีขึ �นในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชนจ์าก
การทาํประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ��)

25632564

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

 345,113,408.00 
 (3,541,843.45)

 341,571,564.55 
 (99,408,318.72)
 242,163,245.83 

 284,171,978.10 
 (2,928,127.32)

 281,243,850.78 
 (97,911,982.61)
 183,331,868.17 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หกั คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี
สทุธิ
หกั สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
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25632564

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

 284,171,978.10 
 71,371,429.90 

 (10,430,000.00)
 345,113,408.00 

 217,044,128.00 
 130,287,850.10 
 (63,160,000.00)
 284,171,978.10 

ยอดยกมา ณ วนัที� � มกราคม
บวก เงินกูเ้พิ�มขึ �น
หกั จา่ยชาํระ
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ดงันี �

โดยมีรายละเอียดแยกตามมลูหนี�ดงันี �

เจา้หนี �ลาํดบัที� ระยะเวลา การชาํระหนี�

อา้งอิง
อตัราดอกเบี �ย

(รอ้ยละ)

ลา้นบาท
วงเงิน มลูหนี�

2564 2563 2564 2563

ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร

บรษัิทเงินทนุ

บรษัิทเงินทนุ

บริษัท
1
2

3

4
5

6

7

100
100
30
133
100
45

65

100
100
30
133
100

-

-

32

49
22

95
92
45

10

345

35

52

22

99
76
-

-

284

MLR
MLR
MLR
MLR
MLR
MLR

MLR

จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ �.�� - �.�� ลา้นบาท
จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ �.�� - �.�� ลา้นบาท
จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ �.�� - �.�� ลา้นบาท
จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ ��.�� ลา้นบาท
จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ �.�� - �.�� ลา้นบาท
เดือนที� � - �� จา่ยชาํระดอกเบี �ยทกุเดือน
เดือนที� �� - �� จา่ยชาํระเงินตน้พรอ้ม
ดอกเบี �ย เดือนละ �.�� - �.�� ลา้นบาท
เดือนที� �� จา่ยชาํระเงินตน้พรอ้มดอกเบี �ย
สว่นที�เหลือ
เดือนที� � - �� จา่ยชาํระดอกเบี �ยทกุเดือน
เดือนที� �� - �� จา่ยชาํระเงินตน้พรอ้ม
ดอกเบี �ย เดือนละ �.�� - �.�� ลา้นบาท
เดือนที� �� จา่ยชาํระเงินตน้พรอ้มดอกเบี �ย
สว่นที�เหลือ

 ต.ค. ���� - ก.ย. ���� 
 ก.ย. ���� - ส.ค. ���� 
 ธ.ค. ���� - ธ.ค. ���� 
 ต.ค. ���� - ต.ค. ���� 
 ส.ค. ���� - ก.ค. ���� 
 พ.ย. ���� - ต.ค. ���� 

 พ.ย. ���� - ต.ค. ���� 

          ในปี ���� บรษัิทไดร้บัการผอ่นปรนจากสถาบนัการเงิน โดยไดร้บัการพกัชาํระเงินตน้เป็นระยะเวลา � ปี นบัแตง่วด
กมุภาพนัธ ์���� ถงึ มกราคม ���� สาํหรบัวงเงินกูที้� � ถงึ � เงินตน้ของสญัญาเงินกูด้งักลา่วที�ไดร้บัการพกัชาํระหนี�มีจาํนวน
เงิน ���.�� ลา้นบาท และบรษัิทไดร้บัการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระคืนเงินกูส้าํหรบัวงเงินกูยื้มดงักลา่วตามตารางขา้งตน้ 
โดยเริ�มชาํระงวดแรกในเดือนกมุภาพนัธ ์����
          ในปี ���� บรษัิทไดร้บัวงเงินกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินแหง่หนึ�ง จาํนวนเงิน ��� ลา้นบาท เพื�อใชส้าํหรบัก่อสรา้ง
ทา่เทียบเรอืเฟอรร์ี�บนเกาะพะลวย จาํนวนเงิน �� ลา้นบาท และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท จาํนวนเงิน �� ลา้นบาท
หลักประกัน
         บรษัิทไดจ้ดจาํนองเรอื และที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ �นในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชนจ์ากการ
ทาํประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน นอกจากนี� บรษัิท ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั 
ไดจ้ดจาํนองที�ดนิ เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน และกรรมการบรษัิทไดค้ ํ�าประกนัเงินกูยื้มจากสถาบนั
การเงินบางสว่น (ดหูมายเหต ุ� และ ��)
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งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

หนี�สนิตามสญัญาเชา่
หกั ดอกเบี �ยรอตดับญัชี
สทุธิ
หกั สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
หนี �สนิตามสญัญาเชา่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 83,464,560.05 
 (16,687,015.30)
 66,777,544.75 
 (6,626,514.64)
 60,151,030.11 

 95,565,874.10 
 (20,171,201.42)
 75,394,672.68 
 (7,680,155.35)
 67,714,517.33 

 80,944,689.30 
 (16,349,196.91)
 64,595,492.39 
 (6,013,954.01)
 58,581,538.38 

 87,723,274.81 
 (19,038,341.10)
 68,684,933.71 
 (5,993,391.23)
 62,691,542.48 

งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

ยอดยกมา ณ วนัที� � มกราคม
บวก เพิ�มขึ �น
หกั จา่ยชาํระ
หกั สว่นลดคา่เชา่
หกั ลดลงจากการยกเลกิและเปลี�ยนแปลงสญัญาเชา่
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  75,394,672.68 
 3,311,804.90 

 (7,590,632.76)
 (613,449.40)

 (3,724,850.67)
 66,777,544.75 

  79,552,944.68 
 6,413,800.67 

 (10,340,098.28)
 (232,034.39)

 -   
 75,394,612.68 

  68,684,933.71 
 3,311,804.90 

 (6,188,914.71)
 (559,449.40)
 (652,882.11)

 64,595,492.39 

  70,638,856.96 
 6,413,800.67 

 (8,172,075.76)
 (195,648.16)

 -   
 68,684,933.71 

��. หนี�สินตามสัญญาเช่า

การเปลี�ยนแปลงของหนี�สนิตามสญัญาเชา่ สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ดงันี �

         กลุม่บรษัิทไดท้าํสญัญาเช่าที�ดิน อาคารและยานพาหนะ เพื�อใชใ้นการดาํเนินงาน อายสุญัญาเช่าโดยประมาณ � ปี 
ถึง �� ปี
         กรรมการของบรษัิทไดค้ ํ�าประกนัหนี�สินตามสญัญาเช่าบางสว่น (ดหูมายเหต ุ�)
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งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัสญัญาเชา่ที�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ
   - คา่เสื�อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธิการใช้
   - ดอกเบี �ยจา่ยจากหนี�สนิตามสญัญาเชา่
   - คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวกบัสญัญาเชา่ระยะสั�นและ
          สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ�า
   - ผลตา่งการลดคา่เชา่ตามสญัญา
รวม

กระแสเงินสดที�จา่ยทั�งหมดของสญัญาเชา่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  

 8,308,504.96 
 3,168,350.23 

 284,162.88 
 (685,677.55)

 11,075,340.52 

 11,043,145.87 

  

  8,340,169.93 
 3,317,405.51 

 397,766.50 
 40,545.79 

 12,095,887.73 

 14,055,210.29 

  

  7,437,358.97 
 3,011,339.76 

 259,606.38 
 (559,449.40)

 10,148,855.71 

 9,459,860.85 

  

  7,054,703.96 
 2,960,622.73 

 374,226.50 
 34,011.01 

 10,423,564.20 

 11,506,924.99 

กลุม่บรษัิทมีหนี�สนิตามสญัญาเชา่ที�จะตอ้งจา่ยคา่เชา่ขั�นตํ�า ดงันี �

ขอ้มลูเกี�ยวกบัสญัญาเชา่ สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� สรุปไดด้งันี �

งบการเงนิรวม
2564 2563

บาท

ไมเ่กิน �
1 - 5
เกิน �
รวม

 6,626,514.64 
 26,590,890.96 
 33,560,139.15 
 66,777,544.75 

 2,880,222.25 
 8,285,847.71 
 5,520,945.34 

 16,687,015.30 

 9,506,736.89 
 34,876,738.67 
 39,081,084.49 
 83,464,560.05 

 7,680,155.35 
 25,967,234.50 
 41,747,282.83 
 75,394,672.68 

 3,148,380.95 
 9,658,305.52 
 7,364,514.94 

 20,171,201.41 

 10,828,536.30 
 35,625,540.02 
 49,111,797.77 
 95,565,874.09 

มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี�ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั�นตํ�ามูลค่าปัจจุบนัปี ดอกเบี�ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั�นตํ�า

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2564 2563

บาท

ไมเ่กิน �
1 - 5
เกิน �
รวม

 6,013,954.01 
 25,738,063.01 
 32,843,475.37 
 64,595,492.39 

 2,796,666.87 
 8,081,748.40 
 5,470,781.64 

 16,349,196.91 

 8,810,620.88 
 33,819,811.41 
 38,314,257.01 
 80,944,689.30 

 5,993,391.23 
 23,432,226.75 
 39,259,315.73 
 68,684,933.71 

 2,883,188.99 
 9,019,470.06 
 7,135,682.05 

 19,038,341.10 

 8,876,580.22 
 32,451,696.81 
 46,394,997.78 
 87,723,274.81 

มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี�ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั�นตํ�ามูลค่าปัจจุบนัปี ดอกเบี�ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั�นตํ�า
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         การเปลี�ยนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม 
���� และ ���� มีดงันี �

��. ประมาณการหนี�สินสาํหรับผลประโยชนพ์นักงาน

โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน
ยอดยกมา ณ วนัที� � มกราคม
สว่นที�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ:
          ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั
          ตน้ทนุดอกเบี �ย
สว่นที�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น:
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
    คณิตศาสตรป์ระกนัภยั
          สว่นที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงสมมตฐิานทางการเงิน
          สว่นที�เกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชนพ์นกังานที�จา่ยในปีปัจจบุนั
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

บาท

2563 25632564 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  

  5,997,747.97 

 403,594.75 
 140,733.22 

 205,620.92 
 1,030,941.66 
 (388,590.46)

 7,390,048.06 

  

   5,929,600.72 

 426,791.38 
 143,651.66 

 . 

 -   
 -   

 (502,295.79)
 5,997,747.97 

  

   5,997,747.97
 

 403,594.75 
 140,733.22

 

 

 204,336.29
 990,938.82

 (388,590.46)
 7,348,760.59 

  

   5,929,600.72 

 426,791.38 
 143,651.66 

 . 

 -   
 -   

 (502,295.79)
 5,997,747.97 

         ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� กลุม่บรษัิทคาดวา่จะจา่ยชาํระผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานภายใน � ปีขา้ง
หนา้ เป็นจาํนวนเงินประมาณ �.�� ลา้นบาท 
         ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการจา่ยชาํระผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ
พนกังานประมาณ � ปี และ � ปี ตามลาํดบั
         กลุม่บรษัิทกาํหนดโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ�งใหส้ทิธิแก่
พนกังานที�เกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาที�กาํหนด เชน่ พนกังานที�ทาํงานติดตอ่กบัครบ �� ปีขึ �นไปใหมี้สทิธิไดร้บัคา่
ชดเชยไมน่อ้ยกวา่อตัราเงินเดือน ๆ สดุทา้ย ��� วนั

ขอ้สมมติฐานในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�สาํคญั (แสดงดว้ยคา่เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั) มีดงันี �

          ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี�ยของพนัธบตัรรฐับาล ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลา
รายงานและสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจา่ยผลประโยชน์

2564 2563

อตัราคิดลด
อตัราการขึ �นเงินเดือน
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน
อตัรามรณะ
เกษียณอายุ

 รอ้ยละ �.�� 
 รอ้ยละ � 

  รอ้ยละ ��.�� - ��.��  
  รอ้ยละ ��� ของตารางมรณะไทย ปี ����  

 �� ปี 

 รอ้ยละ �.�� 
 รอ้ยละ � 

  รอ้ยละ � - ��.��  
  รอ้ยละ ��� ของตารางมรณะไทย ปี ����  

 �� ปี 



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
165

��. ทุนเรือนหุน้

บาท
งบการเงนิรวม

ลดลง
2563

ลดลงเพิ�มขึ�น
2564

เพิ�มขึ�น

อตัราคดิลด (เปลี�ยนแปลง �%)
อตัราการขึ �นเงินเดือน (เปลี�ยนแปลง �% )
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (เปลี�ยนแปลง ��%)

 (285,028.33)
 285,979.38 

 (947,688.05)

 318,084.87 
 (261,833.63)

 1,325,502.39 

 (291,841.34)
 409,178.43 

 (1,335,581.59)

 324,552.87 
 (342,198.83)

 1,900,996.65 
บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ลดลง
2563

ลดลงเพิ�มขึ�น
2564

เพิ�มขึ�น

อตัราคดิลด (เปลี�ยนแปลง �%)
อตัราการขึ �นเงินเดือน (เปลี�ยนแปลง �% )
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (เปลี�ยนแปลง ��%)

 (279,060.14)
 279,380.20 

 (929,476.38)

 310,983.53 
 (256,161.60)

 1,293,321.39 

 (291,841.34)
 409,178.43 

 (1,335,581.59)

 324,552.87 
 (342,198.83)

 1,900,996.65 

          ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� สรุปไดด้งันี �

ปี ����
          ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� มีมตดิงัตอ่ไปนี�
              -  อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน ���,���,��� บาท เป็นจาํนวนเงิน ���,���,��� บาท โดยการ
                 ตดัหุน้จดทะเบียนที�ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรของบรษัิท จาํนวน ��� หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท 
              -  อนมุติัการเพิ�มทนุจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน ���,���,��� บาท เป็นจาํนวนเงิน ���,���,��� บาท โดยออก
                 หุน้สามญัใหม่ ��,���,��� หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไว ้หุน้ละ � บาท ทั�งนี � การเพิ�มทนุดงักล่าวเป็นการเพิ�มทนุจด
                 ทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) สาํหรบัการใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตและสาํหรบัการ
                 ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย การเพิ�มทุนดงักล่าว เพื�อเสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกัด 
                 (Private Placement) 
          บริษัทได้ดาํเนินการจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ�มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แลว้เมื�อ
วนัที� �� พฤษภาคม ���� และวนัที� �� พฤษภาคม ���� ตามลาํดบั

ปี ����
          ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� มีมติอนุมัติใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน 
���,���,��� บาท เป็นจาํนวนเงิน ���,���,��� บาท โดยออกหุน้สามญัใหม ่�,���,��� หุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไว ้หุน้ละ � บาท 
เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล (ดหูมายเหต ุ��) โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชย ์เมื�อวนัที� � สงิหาคม ����

��. ส่วนเกนิมูลค่าหุน้
          ตามบทบญัญติัแหง่พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� มาตรา �� ในกรณีที�บรษัิทเสนอขายหุน้ สงูกวา่
มลูคา่หุน้ที�จดทะเบียนไว ้บรษัิทตอ้งนาํคา่หุน้สว่นเกินนี �ตั�งเป็นทนุสาํรอง (“สว่นเกินมลูคา่หุน้”) สว่นเกินมลูคา่หุน้นี �จะนาํไป
จา่ยเป็นเงินปันผลไมไ่ด้
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บาท

2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
25632564

งบการเงนิรวม
2564

การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รูปและนํ�ามนัเชื �อเพลงิ
ซื �อสนิคา้สาํเรจ็รูป
ซื �อนํ�ามนัเชื �อเพลงิ
เงินเดือน คา่แรงและผลตอบแทนของพนกังาน
คา่เสื�อมราคาและรายการตดับญัชี
คา่วสัดอุปุกรณแ์ละของใชส้ิ �นเปลือง
คา่ซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
คา่เชา่และคา่บรกิาร
คา่เสยีหายจากเหตเุรอือบัปาง - สทุธิ (ดหูมายเหต ุ��)

 (490,665.16)
 5,002,656.82 

 144,061,479.79 
 102,083,516.34 
 125,005,224.87 
 10,275,016.20 
 32,618,116.45 
 15,749,880.81 

 -   

 (1,760,893.67)
 16,308,403.75 

 142,897,817.74 
 121,206,929.37 
 139,459,494.85 

 10,007,399.22 
 40,938,706.51 
 28,024,637.09 
 12,085,054.98 

 (302,265.16)
 4,802,656.82 

 144,061,479.90 
 98,197,394.91 

 123,405,795.21 
 10,100,655.99 
 32,220,711.05 
 17,013,249.22 

 -   

 (1,760,893.67)
 16,308,403.75 

 143,538,616.56 
 116,763,585.85 
 137,473,229.39 

 10,006,889.99 
 40,597,337.45 
 23,922,604.57 
 12,085,054.98 

��. การจ่ายเงนิปันผล
ปี ����
         ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� มีมตอินมุตัจิา่ยเงินปันผลเป็นหุน้ปันผลในอตัราสว่น �� หุน้เดมิ
ตอ่ � หุน้ปันผล รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนเงิน �,���,��� บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอีกในอตัราหุน้ละ �.���� 
บาท เป็นจาํนวนเงิน �,���,���.�� บาท รวมเป็นเงินปันผลจา่ยจาํนวนเงิน ��,���,���.�� บาท 
         บรษัิทไดจ้า่ยปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทจาํนวน �,���,��� หุน้ และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชาํระ
แลว้จากการจา่ยหุน้ปันผลดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ����

��. การออกหุน้กู้

��. ค่าใช้จา่ยตามลักษณะ

บาท

2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
25632564

งบการเงนิรวม
2564

ดอกเบี �ยจา่ย
คา่ธรรมเนียมทางการเงินตดัจา่ย
รวม
หกั ดอกเบี �ยจา่ยที�ถือเป็นรายจา่ยฝ่ายทนุ
สทุธิ

 15,073,375.14 
 1,036,283.87 

 16,109,659.01 
 (2,212,883.58)
 13,896,775.43 

 13,470,163.33 
 1,502,915.07 

 14,973,078.40 
 (518,119.80)

 14,454,958.60 

 14,916,317.75 
 1,036,283.87 

 15,952,601.62 
 (2,212,883.58)
 13,739,718.04 

 13,113,380.55 
 1,502,915.07 

 14,616,295.62 
 (518,119.80)

 14,098,175.82 

��. ตน้ทนุทางการเงนิ

         ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ไดมี้มติอนมุติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจาํนวนเงิน
ไมเ่กิน ��� ลา้นบาท โดยมีอายไุมเ่กิน ��� วนั สาํหรบัหุน้กูร้ะยะสั�น และไมเ่กิน �� ปี สาํหรบัหุน้กูร้ะยะยาว เพื�อรองรบัการ
ขยายธรุกิจของบรษัิท รวมถงึการลงทนุในดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท
         ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ยงัไมมี่การออกและเสนอขายหุน้กู้

��. ทุนสาํรองตามกฎหมาย
         ตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� บรษัิทจะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทนุสาํรอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนี �จะมี
จาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนาํไปจา่ยเป็นเงินปันผลได้
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งบการเงนิรวม

2564

อัตราภาษี
(ร้อยละ) บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ) บาท

2563

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้
รายไดที้�ไมต่อ้งเสียภาษี
รายจา่ยที�ไมใ่หถื้อเป็นรายจา่ยทางภาษี
คา่ใชจ้า่ยที�มีสทิธิหกัไดเ้พิ�มขึ �น
ผลขาดทนุปีปัจจบุนั
ผลขาดทนุสะสมทางภาษี
ภาษีเงินไดส้าํหรบัปีปัจจบุนั
การเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราว
รายไดภ้าษีเงินได้

บาท

2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
25632564

งบการเงนิรวม
2564

ผลกาํไรจากการตีมลูคา่สนิทรพัยใ์หม่
ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง
     ผลประโยชนพ์นกังาน
รวม

(3,715,050.00)

247,312.51
(3,467,737.49)

 -   

 -   
 -   

 -   

 -   
 -   

(3,715,050.00)

239,055.02
(3,475,994.98)

บาท

2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
25632564

งบการเงนิรวม
2564

ภาษีเงนิไดปั้จจุบนั
สาํหรบัปีปัจจบุนั

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
การเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราว

รายไดภ้าษีเงินได้

 (204,725.00)

 29,287,609.90 

 29,082,884.90 

 (146,714.27)

 18,536,043.56 

 18,389,329.29 

 -   

 27,531,251.88 

 27,531,251.88 

 -   

 19,647,775.33 

 19,647,775.33 

��. ภาษีเงนิได้
รายไดภ้าษีเงินไดที้�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี �

ภาษีเงินไดที้�รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี �

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้รงิ

20

-

21

(139,188,621.21)

 27,837,724.24 
 66,413.23 

 (782,189.45)
 3,260,347.20 

 (30,587,020.22)
 -   

 (204,725.00)
 29,287,609.90 
 29,082,884.90 

20

-

19

 (96,772,304.31)

 19,354,460.86 
 3,200,000.00 

 (6,761,032.20)
 1,001,047.03 

 (17,029,621.90)
 88,431.94 

 (146,714.27)
 18,536,043.56 
 18,389,329.29 
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��. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
         กลุม่บรษัิทและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตั�งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ พ.ศ. ���� 
ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให ้ในปัจจบุนักองทนุสาํรองเลี �ยงชีพนี�บริหารโดย
บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสิกรไทย จาํกดั กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพนี�ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพตามขอ้
กาํหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทนุโดยผูจ้ดัการกองทนุที�ไดร้บัอนญุาต

��. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน
         ขอ้มลูสว่นงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรบัใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงาน
และประเมินผลการดาํเนินงานของสว่นงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุม่บรษัิท คือ กรรมการ
บรษัิท
         กลุม่บรษัิทประกอบกิจการเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารเรอืโดยสารและขนสง่ทางเรอื ใหบ้รกิารท่าเทียบเรอื จาํหน่ายสินคา้
บนทา่เรอืและในเรอืโดยสารและใหบ้รกิารรถโดยสาร ดงันั�น ฝ่ายบรหิารจงึพิจารณาวา่กลุม่บรษัิทมีสว่นงานธุรกิจเพียงสว่น
งานเดียว
         กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั�น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภมิูศาสตร์
เพียงสว่นงานเดียว

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563

อัตราภาษี
(ร้อยละ) บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ) บาท

2562

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้
รายไดที้�ไมต่อ้งเสียภาษี
รายจา่ยที�ไมใ่หถื้อเป็นรายจา่ยทางภาษี
คา่ใชจ้า่ยที�มีสทิธิหกัไดเ้พิ�มขึ �น
ผลขาดทนุปีปัจจบุนั
ภาษีเงินไดส้าํหรบัปีปัจจบุนั
การเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราว
รายไดภ้าษีเงินได้

20

-

20

 (136,058,811.47)

 27,211,762.29 
 8,770.73 

 (750,048.23)
 3,260,347.20 

 (29,730,831.99)
 -   

 27,531,251.88 
 27,531,251.88 

20

-

21

 (93,656,331.62)

 18,731,266.32 
 3,200,000.00 

 (6,665,099.72)
 998,892.54 

 (16,265,059.14)
 -   

 19,647,775.33 
 19,647,775.33 

บริษัท
         ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� บรษัิทมีผลขาดทนุทางภาษีที�ยงัไมไ่ดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ ���.�� ลา้น
บาทและ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งจะทยอยสิ �นสดุระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี ���� ถงึ ���� ซึ�งบรษัิทบนัทกึ
รบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดไ้มเ่กินจาํนวนที�เป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ
ใชป้ระโยชนท์างภาษีนั�น

บริษัทย่อย
         ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� บริษัทย่อยมีผลขาดทนุทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ ��.�� 
ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งจะทยอยสิ �นสดุระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี ���� ถึง ���� ซึ�งบรษัิท
ย่อยบนัทึกรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดไ้ม่เกินจาํนวนที�เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที�จะใชป้ระโยชนท์างภาษีนั�น
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��. เครื�องมอืทางการเงนิ

นโยบายการบริหารความเสี�ยง
          เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของกลุม่บรษัิทตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� � เรื�องการ
เปิดเผยขอ้มลูเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น เงินฝาก
ธนาคารติดภาระหลกัประกนั เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินและหนี�สนิตามสญัญาเชา่ กลุม่บรษัิท
มีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบรหิารความเสี�ยงดงันี �
การบริหารจดัการทนุ
          นโยบายของคณะกรรมการบรษัิท คือการรกัษาระดบัเงินทนุใหม้ั�นคงเพื�อรกัษานกัลงทนุ เจา้หนี �และความเชื�อมั�นของ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธรุกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดแูลผลตอบแทนของเงินทนุ ซึ�งบรษัิทพิจารณา
จากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ อีกทั�งยงักาํกบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้สามญั
ความเสี�ยงดา้นเครดติ
          ความเสี�ยงดา้นเครดิต หมายถึง ความเสี�ยงที�ลกูคา้ไม่สามารถชาํระหนี�ตามเงื�อนไขที�ตกลงไว ้และความเสี�ยงจากคู่
สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขในสญัญา ซึ�งอาจทาํใหเ้กิดความสญูเสียทางการเงินได ้กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจกุ
ตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดิต ทั�งนี �ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทบรหิารความเสี�ยงนี �โดยการกาํหนดใหมี้นโยบาย
และวิธีการในการควบคมุสนิเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�น กลุม่บรษัิทจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการ
ใหส้นิเชื�อ จาํนวนเงินสงูสดุที�กลุม่บรษัิทอาจตอ้งสญูเสียจากการใหส้นิเชื�อ คือ มลูคา่ตามบญัชีของลกูหนี�การคา้ซึ�งไดห้กัคา่
เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตามที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง
          ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�กลุ่มบริษัทอาจไดร้บัความเสียหายอนัสืบเนื�องมาจากที�กลุ่มบริษัทไม่
สามารถเปลี�ยนสินทรพัยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาที�กลุ่ม
บรษัิทจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้มื�อครบกาํหนด
          กลุม่บรษัิทมีนโยบายในการบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง โดยจดัใหมี้การติดตามและวางแผนเกี�ยวกบักระแส
เงินสด รวมทั�งจดัหาวงเงินสนิเชื�อจากสถาบนัการเงินเพื�อใหเ้พียงพอตอ่การดาํเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิท
          รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี�สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนพุนัธข์องกลุม่บรษัิท ณ วนัที� �� ธนัวาคม 
���� และ ���� ซึ�งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาที�ยงัไมค่ดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั ดงันี �

พนับาท
งบการเงนิรวม

2564 2563

� - � ปี รวมไม่เกนิ � ปี เกนิ � ปี � - � ปี รวมไม่เกนิ � ปี เกนิ � ปี
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

 44,033 
 115,596 

 9,506 

 -   
 216,790 

 34,877 

 -   
 27,727 
 39,082 

 44,033 
 360,113 

 83,465 

 43,731 
 114,660 
 10,828 

 -   
 184,512 

 35,626 

 -   
 -   

 49,112 

 43,731 
 299,172 

 95,566 

พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563

� - � ปี รวมไม่เกนิ � ปี เกนิ � ปี � - � ปี รวมไม่เกนิ � ปี เกนิ � ปี
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

  43,920 
 115,596 

 8,811 

 -   
 216,790 
 33,820  

  -   
 27,727 
 38,314 

  43,920 
 360,113 

 80,945 

  43,931 
 114,660 

 8,876 

 -   
 184,512 

 32,452 

 -   
 -   

 46,395 

  43,931 
 299,172 

 87,723 
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พนับาท

งบการเงนิรวม
2564

สินทรัพยท์างการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั

หนี�สินทางการเงนิ
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

 72,816 
 -   

 1,592 

 -   
 356,572 

 -   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 66,778 

 3,386 
 10,605 

 -   

 44,033 
 -   
 -   

 76,202 
 10,605 

 1,592 

 44,033 
 356,572 

 66,778 

 0.05 - 0.13 
 - 

 0.05 

 - 
 5.47 - 8.70 
 0.29 - 5.61 

รวม อัตราดอกเบี�ย
ร้อยละ 

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง

ตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี�ย

คงที� ไม่มดีอกเบี�ย

พนับาท

งบการเงนิรวม
2563

สินทรัพยท์างการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั

หนี�สินทางการเงนิ
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

 105,593 
 -   

 1,598 

 -   
 296,244 

 -   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 75,395 

 3,041 
 30,733 

 -   

 43,731 
 -   
 -   

 108,634 
 30,733 

 1,598 

 43,731 
 296,244 

 75,395 

 0.05 - 0.13 
 - 

 0.05 

 - 
 5.47 

 3.44 - 8.27 

รวม อัตราดอกเบี�ย
ร้อยละ 

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง

ตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี�ย

คงที� ไม่มดีอกเบี�ย

ความเสี�ยงดา้นตลาด
         กลุม่บรษัิทมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี �ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ กลุม่บรษัิทมีการ
บรหิารความเสี�ยงดงักลา่วดงัตอ่ไปนี�
ความเสี�ยงดา้นอัตราดอกเบี�ย
         ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี �ย หมายถงึ การที�มลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงินหรอืหนี�สนิทางการเงิน หรอืรายไดด้อกเบี �ย
สทุธิ อาจเกิดการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี �ยในตลาด
         สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงินของกลุม่บรษัิทโดยสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบี �ยลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัรา
ตลาด เช่น อตัราดอกเบี �ยลกูคา้ชั�นดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบี �ยเงินฝากออมทรพัย/์เงินฝากประจาํ หรือ อตัราดอกเบี �ย
อา้งอิงอื�น เป็นตน้

         สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงินที�สาํคญั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� สามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบี �ยไดด้งันี �
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พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2564

สินทรัพยท์างการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั

หนี�สินทางการเงนิ
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

  49,157 
 -   

 1,592 

 -   
 356,572 

 -   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 64,595 

  3,177 
 11,898 

 -   

 43,920 
 -   
 -   

  52,334 
 11,898 

 1,592 

 43,920 
 356,572 
 64,595 

  0.05 - 0.13 
 - 

 0.05 

 - 
 5.47 - 8.70 
 0.29 - 4.38 

รวม อัตราดอกเบี�ย
ร้อยละ 

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง

ตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี�ย

คงที� ไม่มดีอกเบี�ย

พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2563

สินทรัพยท์างการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั

หนี�สินทางการเงนิ
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

  81,359 
 -   

 1,598 

 -   
 296,244 

 -   

  -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 68,685 

  2,931 
 32,268 

 -   

 49,931 
 -   
 -   

  84,290 
 32,268 

 1,598 

 49,931 
 296,244 
 68,685 

  0.05 - 0.13 
 - 

 0.05 

 - 
 5.47 

 3.44 - 4.38 

รวม อัตราดอกเบี�ย
ร้อยละ 

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง

ตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี�ย

คงที� ไม่มดีอกเบี�ย

มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ
          เนื�องจากสนิทรพัยท์างการเงินสว่นใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น ซึ�งจดั
อยูใ่นประเภทระยะสั�น เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ที�มีดอกเบี �ยในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี �ยในตลาด และหนี�
สนิทางการเงินสว่นใหญ่เป็นเจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น ซึ�งจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�น เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินและหนี�สนิ
ตามสญัญาเชา่ ที�มีดอกเบี �ยในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี �ยในตลาด มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงินและหนี�สนิ
ทางการเงินดงักลา่วใกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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2564

บาท

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ระดบั � รวมระดบั � ระดบั �

สินทรัพยท์ี�วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ที�ดนิ
สินทรัพยท์ี�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ

-

-

 209,438,250.00 

 16,966,500.00 

-

-

209,438,250.00 

 16,966,500.00 

2563

บาท

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ระดบั � รวมระดบั � ระดบั �

สินทรัพยท์ี�วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ที�ดนิ
สินทรัพยท์ี�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ

-

-

191,520,000.00

9,665,000.00

-

-

191,520,000.00

9,665,000.00

��. ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม
          ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยที์�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรม
แยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี �

เทคนิคการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมและข้อมูลที�ใช้สาํหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดบั �

          มลูคา่ยติุธรรมของที�ดิน และอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ�งวดัมลูคา่โดยใชวิ้ธีการ
เปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
         ในระหวา่งปี ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมลูคา่ยตุธิรรม

��. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

บริษัท
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัและหนี�สนิที�อาจเกิดขึ �น ดงันี �

��.�  หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารเพื�อใชใ้นการคํ�าประกนั จาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท 
         ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจา่ยฝ่ายทนุที�เกี�ยวกบัสญัญาการก่อสรา้งอาคารและซื �อสนิทรพัยอื์�น จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท 
         และสญัญาออกแบบเรอื จาํนวนเงิน �.�� ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา
��.�  ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเชา่สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ�าและบรกิารอื�นที�บอกเลกิไมไ่ด ้ดงันี �

32.2

ระยะเวลา ลา้นบาท
ไมเ่กิน � ปี 7

บริษัทย่อย
��.�  ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเชา่สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ�าและบรกิารอื�นที�บอกเลกิไมไ่ด ้ดงันี �

ระยะเวลา ลา้นบาท
ไมเ่กิน � ปี 1
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         เมื�อวนัที� � สงิหาคม ���� เกิดเหตกุารณเ์รอืราชา � ประสบเหตอุบัปางระหวา่งใหบ้รกิาร สาเหตเุกิดจากสภาพอากาศมี
คลื�นลมแรง และพดัเขา้หาเรอื ทาํใหเ้รอืเสียการทรงตวั และลม่ลง เหตกุารณด์งักลา่วสง่ผลใหเ้กิดความเสียหายตอ่ทรพัยส์นิของ
บรษัิท พนกังานของบรษัิท ผูโ้ดยสาร รวมถงึทรพัยส์นิของผูโ้ดยสาร บรษัิทไดป้ระเมินความเสียหาย และรบัรูค้า่ใชจ้า่ย “คา่เสีย
หายจากเหตเุรอือบัปาง” จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท บรษัิททาํประกนัภยัเรอืเดนิทางทะเล (Marine Hull Insurance Policy) 
คุม้ครองความเสียหายตอ่เรอืราชา � และไดร้บัเงินชดเชยความเสียหายจากเหตกุารณด์งักลา่ว จาํนวนเงิน �� ลา้นบาท ทั�งนี � 
บรษัิทรบัรูเ้งินชดเชยความเสียหายและคา่เสียหายจากเหตเุรอือบัปางเป็นรายการสทุธิ ในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ �น
สดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� ภายใตบ้ญัชี “คา่ใชจ้า่ยอื�น” 
          ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษัิทมีประมาณการหนี�สนิคงเหลือ จาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท

��. ผลกระทบจากเหตุการณเ์รือราชา � ประสบเหตุอับปาง

��. คดฟ้ีองร้อง
��.�  เมื�อวนัที� � พฤษภาคม ���� เรอืของบรษัิท ไดเ้กยตื �นและสง่ผลกระทบตอ่แนวปะการงับางสว่นใกลท้า่เรอือา่วทอ้งศาลา
         เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั� ง (“กรมทรพัยากรฯ”) ไดมี้คาํสั�งใหบ้รษัิทดาํเนินการ
         แกไ้ขหรือบรรเทาความเสียหายที�เกิดขึ �น โดยบรษัิทไดติ้ดต่อประสานใหส้ถาบนัวิจยัทรพัยากรทางนํ�า จฬุาลงกรณม์หา
         วิทยาลยั เป็นผูจ้ดัทาํแผนฟื�นฟแูละเป็นผูแ้กไ้ขและฟื�นฟคูวามเสียหายของปะการงัดงักลา่ว 
         เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� บรษัิทไดท้าํหนงัสือตอ่กรมทรพัยากรฯ เสนอแผนงานเพื�อขออนญุาตเขา้พื �นที�ทาํการฟื�นฟู
         ความเสียหาย แต่ไม่มีการตอบรบัแต่ประการใด ต่อมา เมื�อวนัที� �� ธันวาคม ���� กรมทรพัยากรฯ ไดมี้หนงัสือขอให้
         บรษัิทชดใชค้า่เสียหาย เป็นจาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท บรษัิทจงึมีความเหน็วา่ การกระทาํดงักลา่วไมเ่ป็นธรรมแก่บรษัิท
         เป็นอย่างยิ�ง ดว้ยบริษัทไดป้ฏิบติัตามคาํสั�งของกรมทรพัยากรฯ แลว้ทกุประการ แต่กรมทรพัยากรฯ ก็ยงัไม่อนญุาตให้
         บรษัิทดาํเนินการแกไ้ขฟื�นฟ ู
         เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� บรษัิทไดยื้�นฟอ้งตอ่ศาลปกครองกลาง เพื�อขอใหศ้าลมีคาํสั�งใหก้รมทรพัยากรฯ อนญุาตเขา้
         พื �นที�และ/หรอืสง่มอบพื�นที�เพื�อที�จะใหบ้รษัิทปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครองได ้และขอใหก้รมทรพัยากรฯ ยกเลกิคาํสั�งที�ขอ
         ใหบ้รษัิทชดใชค้า่เสียหายดงักลา่ว
         เมื�อวนัที� �� มิถนุายน ���� บรษัิทและพนกังานของบรษัิทถกูฟอ้งคดีแพง่จากกรมทรพัยากรฯ ขอ้หาละเมิดเรยีกคา่เสีย
         หายจาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท 
         ปัจจบุนัคดีความดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลชั�นตน้ อยา่งไรก็ดี ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดี
         ความดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย
��.�  เมื�อวนัที� � กนัยายน ���� บรษัิทถกูฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสียหายในขอ้หาผิดสญัญาจา้งแรงงาน จาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท 
         อยา่งไรก็ดี ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีความดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย
��.�  เมื�อวนัที� �� มีนาคม ���� บรษัิทถกูฟอ้งคดีแพง่จากเจา้หนี �รายหนึ�ง เรยีกคา่จา้งและคา่เสียหายตามสญัญาจา้ง จาํนวน
         เงิน ��.�� ลา้นบาท ตอ่มาเมื�อวนัที� �� มิถนุายน ���� บรษัิทไดยื้�นคาํใหก้ารเพื�อแกค้าํฟ้องดงักลา่ว พรอ้มกบัฟ้องแยง้
         เพื�อเรยีกรอ้งคา่เสียหายในกรณีผิดสญัญา ปัจจบุนั คดีความดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลชั�นตน้ อยา่งไร
         ก็ดี ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีความดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย
         เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� บรษัิทและบรษัิทประกนัภยัแหง่หนึ�ง (จาํเลยรว่ม) ถกูฟอ้งคดีแพง่จากผูเ้สียหายจากเหตกุารณ์
         เรอืราชา � อบัปาง เมื�อวนัที� � สงิหาคม ���� จาํนวนทนุทรพัย ์�.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ยอตัรารอ้ยละ �.� ตอ่ปี ปัจจบุนั 
         คดีความดงักลา่วอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั�นตน้ อย่างไรก็ดี ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีความ
         ดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย
��.�  เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� บรษัิทและบรษัิทประกนัภยัแหง่หนึ�ง (จาํเลยรว่ม) ถกูฟอ้งคดีแพง่จากเจา้หนี �รายหนึ�ง จาก
         เหตกุารณเ์รอืราชา � อบัปาง เมื�อวนัที� � สงิหาคม ���� เรยีกคา่เสียในทรพัยส์นิ จาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ย
         อตัรารอ้ยละ � ตอ่ปี และเรยีกคา่ขาดประโยชนจ์ากทรพัยส์นิที�เสียหาย จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ยอตัรา
         รอ้ยละ � ตอ่ปี ทั�งนี � บรษัิทไดบ้นัทกึหนี�สนิจากคา่เสียหายในทรพัยส์นิดงักลา่ว จาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท ปัจจบุนั คดีความ
         ดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั�นตน้ อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีความดงักล่าว 
         คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย

34.4
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��. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน

��. การอนุมัตงิบการเงนิ

         ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ ์���� มีมติใหบ้รษัิทเขา้ทาํสญัญาการปรบัโครงสรา้งหนี�กบั
สถาบนัการเงินแหง่หนึ�งวงเงิน ��� ลา้นบาท เงินตน้คงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� จาํนวนเงิน �� ลา้นบาท (ดหูมาย
เหต ุ��)  ซึ�งมีขอ้ตกลงในการผ่อนปรนเงื�อนไขการชาํระหนี� โดยชาํระเงินตน้พรอ้มดอกเบี �ย ภายใน �� งวด นบัแตว่นัที�ทาํ
สญัญา 

งบการเงินนี �ไดร้บัการอนมุตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการของบรษัิทเมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ ์����



การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

ส่วนท่ี 4
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสําหรับการส่งแบบ 56-1 One Report

        บรษัิทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี / รายงานประจาํปีฉบบันี �แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั 
บรษัิทขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที�ควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั  นอกจากนี� บรษัิทขอรบัรองว่า
        (1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี / รายงานประจาํปีไดแ้สดง
ขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทและ
บรษัิทย่อยแลว้ 
        (�)  บรษัิทไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มลูที�ดี เพื�อใหแ้น่ใจว่าบรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที�เป็นสาระสาํคญั
ทั�งของบรษัิทและบรษัิทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว
        (�)  บรษัิทไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในที�ดี และควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบรษัิท
ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที�ลา่สดุที�มี  ตอ่ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบรษัิท
แลว้ ซึ�งครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของระบบการควบคมุภายใน  รวมทั�งการกระทาํที�มิชอบ
ที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย
        ในการนี � เพื�อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที�บรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษัิท
ไดม้อบหมายให ้นายอภิชาติ ชโยภาส  เป็นผูล้งลายมือชื�อกาํกบัเอกสารนี �ไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื�อของ นายอภิชาติ ชโยภาส  กาํกบัไว ้บรษัิทจะถือวา่ไมใ่ชข่อ้มลูที�บรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่ว
ขา้งตน้

                  ชื�อ                       ตาํแหน่ง                              ลายมอืชื�อ

�.  นายอภิชาต ิชโยภาส                กรรมการผูจ้ดัการ

�.  นายอภิชนม ์ชโยภาส               กรรมการบรษัิท

                  ชื�อ                       ตาํแหน่ง                              ลายมอืชื�อ

�.  นายอภิชาต ิชโยภาส                กรรมการผูจ้ดัการ
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่1/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายธงทอง  จนัทรางศ ุ

ประธานกรรมการ  
67  นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม)จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2564 – ปัจจบุนั กรรมการและเลขาธิการ  
มลูนิธิโครงการสารานกุรมไทยสาหรบัเยาวชนฯ 

    ปรญิญาโททางกฎหมาย (LL.M.)New  York  

University 

  ปี 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 

    เนติบณัฑิตส  านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่
เนติบณัฑิตยสภา 

  ปี 2558 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

    นิติศาสตรม์หาบณัฑิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  ปี 2540 – ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฏีกา 

    นิเทศศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

    

    ปรญิญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปรอ. 4313) 

    

    รฐัศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

    

    ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of Chairman 

Program (RCP)รุน่ 39/2016 

    

    ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee 

Program (ACP)   รุน่ 40/2012 

    

    ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) รุน่ 108/2008 

    

    ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Accreditation Program(DAP) รุน่ 26/2004 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่2/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายสมศกัดิ ์หม่ม่วง  
รองประธานกรรมการบรษัิท  

63  ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑิต การบริหาร
จดัการสาธารณะ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 
2548 

 ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต(เกียรตินิยม
อนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัรามค าแหง ปี 2524 

 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 13 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2545 

 หลกัสตูรวฒุบิตัรการก ากบัดแูลกิจการส าหรบั
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจ
และองค์ก า รมหาชน  รุ่ น ท่ี  17 สถาบัน
พระปกเกลา้ 

 Director Certification Program รุ่น 220/2016 
ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

ไม่มี ไม่มี ปี 2563-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 
บรษัิท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 

ปี 2561-ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ 
การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 

ปี 2561 

 

อธิบดีกรมเจา้ทา่ 

กรมเจา้ทา่ 

ปี 2560 รกัษาการผูอ้  านวยการ 
องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ปี 2559 รองปลดักระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคม 

ปี 2558 ผูต้รวจราชการ 
กระทรวงคมนาคม 

3. นายอภิชาติ ชโยภาส 

กรรมการ ประธาน
กรรมการบรหิาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

 

59  ปรญิญาเอก สาขา Social Sciences จาก 
Magadh University, India 

 ปรญิญาโท โครงการบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑิตส  าหรบัผูบ้รหิาร รุน่ที่ 5 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปรญิญาโท ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขา
ผูน้  าทางสงัคม ธุรกิจ การเมือง รุน่ที่ 1 
มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ Oregon State, 

USA. 

 

9.71%* เป็นบิดาของ 
นายอภิชนม ์ 
ชโยภาส 

ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บรษัิท จดัหางาน อารพ์ี จ๊อบ จ ากดั (เดิมชื่อบรษัิท อารพ์ี จ๊อบ จ ากดั 

(ประกอบธุรกิจจดัหางาน) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บรษัิท อารพ์ี ทรานสปอรต์เทชั่น จ  ากดั (เดิมชื่อบรษัิท อารพ์ี แวน ทราน

สปอรต์ จ  ากดั (ประกอบธุรกิจรถขนสง่) 
ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2549 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บรษัิท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิง้ ทวัร ์จ  ากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่3/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Certification Program รุน่ 100/2008 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Successful 

Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน่ 4/2009 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการบรหิาร
เศรษฐกิจสาธารณะ ส  าหรบันกับรหิาร
ระดบัสงู รุน่ที่ 3 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ที่ 25 (วตท.
25) 

 

ปี 2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ฒันา จ ากดั (ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์
การใหเ้ชา่ และบรกิารขายตั๋วเรอืและขนสง่ทางบก) 

ปี 2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท พลงังานราชา จ ากดั (ประกอบธุรกิจผลิตน า้มนัไบโอดีเซล แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจแลว้) 

ปี 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จ  ากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร) 

ปี 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท ราชาวสัดภุณัฑ ์จ ากดั (ประกอบธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจแลว้) 

ปี 2542 – ปัจจบุนั หุน้สว่นผูจ้ดัการ 
หา้งหุน้สว่นจ ากดั นิวดาดฟา้ (ประกอบธุรกิจนวดแผนโบราณ) 

ปี 2541 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท ราชาพาณิชยน์าวีและบรกิาร จ ากดั (ประกอบธุรกิจโรงเรยีน แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจแลว้) 

ปี 2539 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท เอลการจดัการ จ ากดั (ประกอบธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ยตั๋ว
เครือ่งบิน) 

ปี 2537 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท อาร.์เอฟ.ที. จ  ากดั (ประกอบธุรกิจหอ้งพกั รา้นอาหาร) 

ปี 2536 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิทปารค์โฮเต็ลแอนดร์สีอรท์ จ  ากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 



 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่4/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

ปี 2536 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท เจา้พระยา เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์จ  ากดั (ประกอบธุรกิจนวดสปา) 

ปี 2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท ฮอส จ ากดั (ประกอบธุรกิจจ าหน่ายคอมพิวเตอรแ์ตปั่จจบุนั ไมไ่ด้
ประกอบธุรกิจแลว้) 

ปี 2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท วงัหินออ่น จ ากดั (ประกอบธุรกิจผลิตหินออ่นแตปั่จจบุนั ไมไ่ด้
ประกอบธุรกิจแลว้) 

ปี 2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จ  ากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรม) 

       
 

4. พลเรือเอกนวพล  ด ารงพงศ ์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

 

61  ปรญิญาโท การจดัการภาครฐัและ
ภาคเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร
ศาสตร ์(NIDA) 

 โรงเรยีนนายเรือ รุน่ท่ี 75 

 โรงเรยีนเตรียมทหาร รุน่ท่ี 18 

 หลกัสตูร FO MVV CO/XO DESIGNATE 

COUSE เครือรฐัออสเตรเลีย 

 หลกัสตูร สง่ทางอากาศนาวิกโยธิน รุน่ท่ี 4 

 หลกัสตูรผูบ้งัคบัการเรือและเรือยทุธวิธีผวิ
น า้ กองการฝึก กองเรือยทุธการ 

 หลกัสตูร พฒันาสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร 
(พสบ.) รุน่ท่ี 7 

 หลกัสตูร เสนาธิการทหารเรือ รุน่ท่ี 53 

 หลกัสตูร วิทยาลยัการทพัเรือ (วทร.) รุน่ท่ี 
36 

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2564 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 

บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2564 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 

บรษัิท เมืองทอง แอสเซท็ส ์จ ากดั 

ปี 2563 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา 

บรษัิท อู่ตะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล เอวิเอชั่น จ ากดั 

ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ
กรรมการอิสระ 

บรษัิท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

บรษัิท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2561 – 2562 รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ  

กองบญัชาการกองทพัไทย 

ปี 2559 – 2560 ท่ีปรกึษาพิเศษกองทพัเรือ(อตัราพลเรือเอก)  
กองทพัเรือ 



 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่5/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

 หลกัสตูร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
(วปอ.) รุน่ท่ี 55 

 หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 25 

 หลกัสตูร วิทยาการการจดัการส าหรบันกั
บรหิารระดบัสงู สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร
ศาสตร ์(วบส.) รุน่ท่ี 1 

 

ปี 2558 – 2559 สมาชิกองคก์รรว่มไทย-มาเลเซีย  
(องคก์รระหว่างประเทศ) 

ปี 2558 – 2559 ผูช้่วยเลขานกุาร  
คณะกรรมการนโยบายขบัเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

ปี 2558 – 2559 ท่ีปรกึษาประธานกรรมการ 
นิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ปี 2557 – 2559 เจา้กรมสง่ก าลงับ ารุงทหาร  
กองบญัชาการกองทพัไทย 

  

5. นายชาตร ีศิรพิานิชกร  
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

74  เนติบณัฑิตไทย ส  านกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนติบณัฑิตยสภา 

 ปรญิญาตร ีพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่ 100/2013

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 2538 

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บรษัิท ออลลอิ์นสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

บรษัิท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการอิสระ 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2556 – 2557 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 

6. นายอนนัต ์เกตพุิทยา  
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

 

70  ปรญิญาโทสาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิต
บรหิารธุรกิจ(ศศินทร)์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
บรษัิท น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2551 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท เซียรพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน)  
ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 



 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่6/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 สถิติศาสตร ์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk 

Management Program for Corporate 

Leaders (RCL)รุน่ที่ 1/2015สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk 

Management Committee Program 

(RMP)รุน่ที่ 1/2013สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advance Audit 

Committee Program (AACP) รุน่ 17/2014 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร How to Develop 

a Risk Management Plan (HRP) รุน่ 
2/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Improving the 

Quality of Financial Reporting (QFR) รุน่ 
1/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee 

Program รุน่ 2/2004 สมาคมสง่เสรมิ

ปี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บรษัิท ฟอรจ์นูพารท์อินดสัตรี ้จ  ากดั (มหาชน)  
ปี 2544 – ปัจจบุนั กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง 
บรษัิท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่7/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่ 7/2004  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Certification Program รุน่ 17/2002สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

  

7. นายวงศกร พิธุพนัธ ์

กรรมการบรษัิท 

63  ปรญิญาโท  MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 อบรม Strategic CFO รุน่ที่ 5 ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 Seminar Investment Promotion ประเทศ
ญ่ีปุ่ น 

 The Business management in the Pacific 

Basin Corporation ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

0.03% ไมมี่ ปี 2560- 2561 CFO  
บรษัิท ชารเ์ตอรส์แควรโ์ฮลดิง้ จ  ากดั 

ปี 2555 - 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส   
ธนาคารธนชาต 

  

  

  

8. นายพิทกัษ ์เกียรติเดชปัญญา 

กรรมการ  กรรมการผูมี้อ  านาจ
ลงนาม กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

67  ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซีย 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรม
สขุาภบิาล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่ 71/2008

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2559 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2550 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 

ปี 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิง้ ทวัร ์จ  ากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 



 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่8/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the 

Compensation Committee  รุน่ 21/2016 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the 

Nomination and Governance Committee  

รุน่ 8/2016 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย 

 

 

 

 

ปี 2544 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  
บรษัิท พลงังานราชา จ ากดั (ประกอบธุรกิจผลิตน า้มนัไบโอดีเซล แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจแลว้) 

ปี 2544 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
บรษัิท ราชาวสัดภุณัฑ ์จ ากดั(ประกอบธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจแลว้) 

ปี 2537 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
บรษัิท อาร.์เอฟ.ที. จ  ากดั(ประกอบธุรกิจหอ้งพกั รา้นอาหาร และขายตั๋ว) 

ปี 2534 – ปัจจบุนั 

 

ผูจ้ดัการทั่วไป 

บรษัิท บาธแอนดส์ปา จ ากดั (ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเครือ่งสขุภณัฑ)์ 

        

9. นายพานิช พงศพ์ิโรดม  
กรรมการ กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

72  ปรญิญาเอกวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรม
ชายฝ่ังทะเล สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซีย 

 ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาแหลง่น า้ 
สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรม
สขุาภบิาล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรม
สขุาภบิาล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่ 56/2006สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ปรญิญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปรอ. 4515) 

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2560 – ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ  
บรษัิท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

  ปี 2559 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 
  ปี 2533 – ปัจจบุนั กรรมการ  

บรษัิท พานิช-วรศกัดิแ์ละเพ่ือน 2510 จ  ากดั  
    

    



 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่9/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

    ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Understanding 

the Fundamental of Financial Statement 

(UFS) รุน่ 1/2006สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

    

    ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Setting the CEO 

Performance Plan and Evaluation สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

    

    ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the 

Compensation Committee  รุน่ 21/2016 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

    

    ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the 

Nomination and Governance Committee  

รุน่ 8/2016 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย 

 หลกัสตูร Setting the CEO Performance 

Plan and Evaluation 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู 
(นบส.1 รุน่ 32) สถาบนัพฒันาขา้ราชการพล
เรอืน 

 

    

10. นายอภิชนม ์ชโยภาส  
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

33  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

2.75% เป็นบตุรของนาย
อภิชาติ ชโยภาส 

ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท จดัหางาน อารพ์ี จ๊อบ จ ากดั (เดิมชื่อบรษัิท อารพ์ี จ๊อบ จ ากดั 
(ประกอบธุรกิจจดัหางาน) 



 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่10/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

(ปัจจบุนั ด  ารงกรรมการบรหิาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
พฒันาธุรกิจ) 
 

Accreditation Program รุน่ 104/2013

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท อารพ์ี ทรานสปอรต์เทชั่น จ  ากดั (เดิมชื่อบรษัิท อารพ์ี แวน ทราน
สปอรต์ จ  ากดั (ประกอบธุรกิจรถขนสง่) 

ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จ  ากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรม) 

ปี 2555– ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน)  

 ปี 2561–ปัจจบุนั 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ และกรรมการบรหิาร 
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  
บรษัิท พลงังานราชา จ ากดั (ประกอบธุรกิจผลิตน า้มนัไบโอดีเซล แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจแลว้) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  
บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จ  ากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  
บรษัิท อาร.์เอฟ.ที. จ  ากดั (ประกอบธุรกิจหอ้งพกั รา้นอาหาร) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  
บรษัิท ราชาเฟอรร์ีพ่ฒันา จ ากดั (ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์
การใหเ้ชา่ และบรกิารขายตั๋วเรอืและขนสง่ทางบก) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
บรษัิท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิง้ ทวัร ์จ  ากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 

11. นายชาครติ โอภาสอดุม 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
48  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจทหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ไมมี่ ไมมี่ ปี 2562 –ปัจจบุนั    รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 



 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่11/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

 แผนงานบญัชีและการเงิน   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

  ปี 2544 - 2562 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน 

บรษัิท ไทยออยลม์ารนี จ  ากดั 

 

12. นางสาวกณัณณิ์ชฐา                   
ธิปบรูวฒัน ์

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 

 

40  ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 อบรมดา้นบญัชีภาษีอากร Tax Accounting 

การกระทบรายไดแ้ละรายจา่ยกบัทางภาษี
อากร บรษัิท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 
จ  ากดั 

 อบรมเคล็ดลบัการปรบัปรุงรายการทางบญัชี 
พรอ้มการปิดบญัชีสิน้งวดใหถ้กูตอ้งตาม
มาตรฐานการบญัชี บรษัิท ฝึกอบรมและ
สมัมนาธรรมนิติ จ  ากดั 

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2560– ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 
    ปี 2553 – 2560 

 

หวัหนา้แผนกบญัชี 
บรษัิท สยามนิสสนั บีเคเค จ ากดั 

      

13. นายพทุธพงศ ์ วิมลพนัธ ์

กรรมการบรหิาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
อ านวยการ 

48  ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่ 142/2017 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2559 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานอ านวยการ 
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 

ปี 2555 - 2559 

 

หวัหนา้สว่นบคุคล   
บรษัิท วนชยัพาเนลอินดสัตรสี ์จ  ากดั 

ปี 2541 - 2555 หวัหนา้แผนกบคุคล  
บรษัิท พทัยาฟู๊ ดอินดสัตร ีจ  ากดั 

 

14. 

. 

นายเอกชยั  ลิม้ถาวรศิรพิงศ ์

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

62  ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑิต(เอกสถิติ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไ์ทย) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่ 142/2017 

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2559 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 
ปี 2530 – 2552 ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพิวเตอร ์  

บรษัิท อิเลคโทรลคัส ์ประเทศไทย จ ากดั 



 

เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่12/13 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini MBA 

(จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini MIS(สมาคม
คอมพิวเตอรแ์หง่ประเทศ 

ปี 2527 – 2529 นกัวิชาการสถิติ   
กรมป่าไม ้

ปี 2524 – 2526 เจา้หนา้ที่วิเคราะห ์  
เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

หมายเหต ุ: * รวมสดัสว่นการถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 1.78 และรอ้ยละ 27.50 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 200,811,609 หุน้ ของ น.ส.ดวงกมล ยืนยง ซึง่เป็นภรรยาของนายอภิชาติ ชโยภาส และของบรษัิท แกรนดเ์ฉ
วงบีช จ  ากดั ซึง่นายอภิชาติ ชโยภาส ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ30.00 ในบรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จ  ากดั ตามล าดบั 



    บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที1่3/13 

เอกสารแนบ   1 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของ ผูบ้รหิารและผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิทในบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

รายช่ือ บริษัท 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง     

RP 

JOP 
PST 

RP 

TRAN 
GCB CPL WT RFP PRF RS NS RCS AL RFT CPH CPE HOS ZEAR FOR AF SU CHAR PV ALL AKR AUT SINGER MUAN UTA NSI 

นายธงทอง  จนัทรางศ ุ
C, /,I 

 
  

                          

นายสมศกัด์ิ ห่มม่วง  
D, /,I 

 
  

                          

นายอภิชาติ ชโยภาส /,X, M, 

E 

/ / / / / / / / / / / / / / / /              

พลเรือเอกนวพล  ด ารงพงศ ์

 

/, A, I,N  
  

               I       / / CS  

นายชาตรี ศิริพานิชกร /, A, I  
  

                   /,A,I /I      

นายอนนัต ์เกตพุิทยา /, A, I  
  

             /, A,I /, A, R 

,I,N 

 /, A,R,I         I 

นายวงศกร พิธุพนัธ ์ /  
  

                 CF         

นายพิทกัษ ์เกียรติเดชปัญญา /,N  
/  

    / /    /                 

นายพานิช พงศพ์ิโรดม /, I,N  
  

                  /   /,C     

นายอภิชนม ์ชโยภาส /,X,E / 
/ / / 

  
/ / 

    
/ 

                

หมายเหต:ุ C = ประธานกรรมการบริษัท D = รองประธานกรรมการบริษัท  / = กรรมการ  A = กรรมการตรวจสอบ  I =กรรมการอิสระ 

X = กรรมการบริหาร R = กรรมการบริหารความเสี่ยง M= กรรมการผูจ้ดัการ E = ผูบ้ริหาร   N=กรรมการสรรหาฯ 

 S = เลขานกุารบริษัท CF = CFO CS=ท่ีปรกึษา 

 PST = บริษัท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิง้ ทวัร ์จ ากดั GCB = บริษัท แกรนดเ์ฉวงบีช จ ากดั 

CPL = บริษัท เจา้พระยาลอดจ ์จ ากดั WT = บริษัท วงัหินอ่อน จ ากดั RFP = บริษัท ราชาเฟอรร์ี่พฒันา จ ากดั PRF = บริษัท พลงังานราชา จ ากดั 

RS = บริษัท ราชาวสัดภุณัฑ ์จ ากดั NS = หา้งหุน้สว่นจ ากดั นิวดาดฟา้ RCS = บริษัท ราชาพาณิชยน์าวีและบริการ จ ากดั AL = บริษัท เอลการจดัการ จ ากดั 

RFT = บริษัท อาร.์เอฟ.ที. จ ากดั CPH = บริษัท ปารค์โฮเต็ลแอนดร์ีสอรท์ จ ากดั CPE = บริษัท เจา้พระยา เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ากดั HOS = บริษัท ฮอส จ ากดั  

ZEAR = บมจ. เซียรพ์ร็อพเพอรตี์ ้ FOR = บมจ. ฟอรจ์นูพารท์อินดสัตรี ้ AF =บรษัิท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) AKR=บมจ.เอกรฐัวิศวกรรม 

SU = บมจ. ศภุาลยั CHAR = บริษัท ชารเ์ตอรส์แควรโ์ฮลดิง้ จ ากดั PV = บริษัท พานิช-วรศกัดิ์และเพ่ือน 2510 จ ากดั AUT=บมจ.ออโต ้คอรป์ โฮลดิง้ 

RP TRA = บริษัท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั่น จ ากดั RP JOP = บ.จดัหางาน อารพี์จ๊อบ ALL=บมจ. ออลลอิ์นสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ SINGER=บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
MUAN=บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส ์จ ากดั UTA=บริษัท อู่ตะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล เอวิเอชั่น จ ากดั NSI=บริษัท น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 



 

เอกสารแนบ  2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่1/1 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุน้ในบริษัท ทา่เรือราชา
เฟอรร่ี์ จ ากัด (มหาชน) (%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางสาวอรณิชา ชโยภาส
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามใน
บรษัิทยอ่ย 

30  ปริญญาโท คณะการจัดการ
ธุรกิจ สาขาการเงิน (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลยัการจดัการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์
สาขาเศรษฐศาสตร(์หลักสูตร
น า น า ช า ติ )  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลยั 

 

2.59% บตุรสาวของ 

นายอภิชาติ  ชโยภาส   
และ 

เป็นนอ้งสาวของ 

นายอภิชนม ์ชโยภาส 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2557 – ปัจจบุนั 

กรรมการ   
บรษัิท จดัหางาน อารพ์ีจ๊อบ จ ากดั 

กรรมการ   
บรษัิท อารพ์ี ทราสปอรต์เทชั่น จ  ากดั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
บรษัิท ปารโ์ฮเต็ลแอนดร์สีอรท์ จ  ากดั 

 



    เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
                                                                                บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากัด (นหาชน)  

                                          

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1/2 

 

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

นางสาววรรณวิมล  จองสุรียภาส อายุ 38 ปี 

ผู้จัดการอาวุโส, บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด 

094-9232529, 098-8099916 

wanvimol.jo@plgroup.co.th 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจส าหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
 ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี )บัญชีบัณฑิต -เกียรตินิยนอันดับ2) นหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

วุฒบิัตร 

 วฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน )Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรน
ราชปูถนัภ ์)TFAC)  

 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย )CPIAT) สนาคนผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 

ประวัติการเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน  

 หัวหน้าทีนตรวจบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจผลิต ) Food & Non 

food) ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจซือ้นาขายไป ธุรกิจสินเช่ือบุคคล ธุรกิจอสังหารินทรัพย์  
 หัวหน้าทีนตรวจบริษัทที่เตรียนตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ) IPO) ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจ

ผลิต ธุรกิจโรงแรน ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจซือ้นาขายไป ธุรกิจสินเช่ือบุคคล และธุรกิจ
อสังหารินทรัพย์ 

 หัวหน้าทีนตรวจบริษัทเอกชนอ่ืน ได้แก่ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่น ธุรกิจโรงแรน  

 

ประวัติการเป็นที่ปรึกษา / ประวัติการท างาน 

 Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากัด  

 Senior Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากัด  

 Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากัด  

 

ประวัติการฝึกอบรม 

 การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเนื่อกิจการใช้คอนพิวเตอรป์ระนวลผลข้อนูล รุ่นที่ 2/2561                 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรนราชปูถนัภ ์)TFAC) 

 การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ )Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรนราชปูถนัภ ์)TFAC) 

 

 

mailto:wanvimol.jo@plgroup.co.th


    เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
                                                                                บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากัด (นหาชน)  

                                          

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2/2 

 

 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคนุภายใน )ADVANCED COURSE) รุน่ที่ 2/61 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระ
บรนราชปูถนัภ ์)TFAC) 

 โครงการอบรนเพ่ือรบัวฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน รุน่ท่ี 17 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรนราชปูถนัภ ์)TFAC) 

 Business Management for Internal Audit ในยคุ Digital 4.0 รุน่ที่ 6 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรนราชูปถนัภ ์
)TFAC) 

 COSO 2014 สนาคนผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย )สตท.( 
 Fraud Audit and Caution for Auditor สนาคนผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย )สตท.( 
 อบรนเชิงปฏิบัติการ: การบริหารต้นทุนเพ่ือเพ่ินนูลค่าและควานยั่งยืน รุ่นที่4/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรน

ราชปูถนัภ ์)TFAC) 

 Data Analytics for Internal Auditor รุน่ท่ี 2/60 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรนราชปูถนัภ ์)TFAC) 

 โครงการอบรนการตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียนตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตสากล )Prepared Course for 

Certified Internal Auditor: Pre – CIA) จฬุาลงกรณน์หาวิทยาลยั 



ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ
        ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ตามงบการเงินรวม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� รายละเอียดดงันี �

เอกสารแนบ � ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธรุกิจ















รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ� ภาระผูกพนั

มูลค่าทาง
บญัชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ณ �� ธค. ��

ตดิภาระจาํนอง

ตดิภาระจาํนอง
ตดิภาระจาํนอง

เรอืเฟอรร์ี�ที�ตดิภาระ
จาํนอง �� ลาํ

หมายเหต ุ: เรอืที�ไมต่ิดภาระ
จาํนองไดแ้ก่

เรอืวงัทอง, เรอือาร ์��

ไมมี่
ไมมี่

ภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงิน

บรษัิทเป็นเจา้ของ

บรษัิทเป็นเจา้ของ
บรษัิทเป็นเจา้ของ

บรษัิทเป็นเจา้ของ

บรษัิทเป็นเจา้ของ
บรษัิทเป็นเจา้ของ
บรษัิทเป็นเจา้ของ/
ผูเ้ชา่ทางการเงิน
บรษัิทเป็นเจา้ของ

� ที�ดนิประกอบดว้ย
-  ที�ดิน ตั�งอยู่ ต.ดอนสกั อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์านี 
   น.ส.� ก. �� แปลง รวม  ��-�-�� ไร ่หรือ ��,��� 
   ตารางวา
-  โฉนดที�ดิน จาํนวน � แปลง รวม ��-�-��.� ไร ่หรอื 
   �,���.� ตารางวา
-  ที�ดิน ตั�งอยู ่ต.ลปิะนอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี
    จาํนวน � แปลง รวม ��-�-��.� ไร ่หรอื 
    �,���.� ตารางวา
� สว่นปรบัปรุงที�ดิน
� อาคารและสิ�งปลกูสรา้งประกอบดว้ย แบง่ออกเป็น
-  อาคารสาํนกังานและสิ�งปลกูสรา้ง อาํเภอดอนสกั 
   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
-  อาคารสาํนกังานและสิ�งปลกูสรา้ง อาํเภอเกาะสมยุ
   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
-  อาคารสาํนกังานและสิ�งปลกูสรา้ง อาํเภอเกาะพะงนั 
   จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
�. เรอืและสว่นซอ่มแซมและสาํรวจเรอื ประกอบดว้ย
เรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ
-  เรอืราชา � -  เรอืราชา �
-  เรอืราชา �  -  เรอืราชา �
-  เรอืราชา � -  เรอืราชา �
-  เรอือาร ์� -  เรอือาร ์�
-  เรอือาร ์�� -  เรอือาร ์��
-  เรอือาร ์�� -  เรอืวงัใน
-  เรอืวงัทอง -  เรอืวงัแกว้
-  สว่นซอ่มแซมและสาํรวจเรอื
-  สว่นปรบัปรุงเรอื
-  เครื�องใชใ้นเรอื
�. เครื�องจกัรและอปุกรณ์
�. เครื�องตกแตง่และอปุกรณส์าํนกังาน

�. ยานพาหนะ
�. งานระหวา่งก่อสรา้ง
รวม





        �) ที�ดิน ตั�งอยู ่ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี น.ส.� ก. �� แปลง รวม ��-�-�� ไร ่หรอื ��,��� 
ตารางวา ใชป้ระกอบกิจการทา่เรอืดอนสกั

        �) ที�ดิน ตั�งอยู่ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จาํนวน � แปลง รวม ��-�-��.� ไร ่หรอื �,���.� 
ตารางวา ใชป้ระกอบกิจการทา่เรอืดอนสกั
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65

36

40

41

50

24

88

0

4

3

0

1

0

0

1

3

4

5

3

1

1

0

7

8

3

51รวมเนื�อที�ดนิทั�งหมด

0

1

2

1

3

3

1

1

1

1

1

0

1

2

1

2

3

0

3

28

53

70

70

0

20

90

0

30

20

0

14

67

50

93

0

90

46

41

น.ส. � ก. เลขที� เล่ม หน้า เลขที�ดนิลาํดบั
งาน

เนื�อที�ดนิประมาณ

ตร.ว.ไร่

1

2

3

4

6283

17554

17556

17557

171

47

534

535

3027

10064

10066

10068

2

1

7

3

15รวมเนื�อที�ดนิทั�งหมด

2

2

2

2

2

50

64.4

95.3

13.4

23.1

โฉนดที�ดนิเลขที� หน้าสาํรวจ เลขที�ดนิลาํดบั
งาน

เนื�อที�ดนิประมาณ

ตร.ว.ไร่

เอกสารแนบ � ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธรุกิจ
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        3) ที�ดนิ ตั�งอยู ่ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จาํนวน � แปลง รวม ��-�-��.� ไร ่หรอื �,���.� 
ตารางวา ใชป้ระกอบกิจการทา่เรอืเกาะสมยุ



















โฉนดที�ดนิเลขที� หน้าสาํรวจ เลขที�ดนิลาํดบั
งาน

เนื�อที�ดนิประมาณ

ตร.ว.ไร่
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คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:
:

�. สัญญาเช่าอาคารที�เกาะพะงนั
สาํนกังานเทศบาลตาํบลเกาะพะงนั  “ผูใ้หเ้ชา่”
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� � กนัยายน ����
เชา่หอ้งเลขที� � ในอาคารทา่เทียบเรอืเอนกประสงค ์ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานสาํหรบัการตดิตอ่และประสานงานธรุกิจในทา่เทียบ
เรอืเกาะพะงนั
คา่เชา่ จาํนวน �,��� บาทตอ่เดือน
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� � กนัยายน ���� ถงึ วนัที� �� สงิหาคม ����

คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:
:

�.สัญญาเช่าพื�นที�ทา่เทยีบเรือทอ้งศาลาเกาะพะงนั
สาํนกังานเทศบาลตาํบลเกาะพะงนั “ผูใ้หเ้ชา่”
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� � พฤศจิกายน ���� และหนงัสือ ที� สฎ �����/��� ลงวนัที� �� ธนัวาคม ����
พื �นที�ทา่เทียบเรอืทอ้งศาลา ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี
เพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถเพื�อขึ �นลงเรอืเฟอรร์ี�
คา่เชา่ จาํนวน ��,��� บาทตอ่เดือน
�� ปี เริ�มนบัตั�งแตว่นัเปิดดาํเนินการเดินเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากเกาะพะงนั-ดอนสกั เป็นตน้ไป 
ทั�งนี � สญัญาไดค้รบกาํหนดแลว้ตั�งแตปี่ ���� ตอ่มา สาํนกังานเทศบาลตาํบลเกาะพะงนั 
ไดมี้หนงัสือเลขที� สฎ �����/��� ลงวนัที� �� ธนัวาคม ���� แจง้วา่ หากบรษัิทประสงค์
จะใชพื้ �นที�ดงักลา่วตอ่ไป กาํหนดใหบ้รษัิทเสียคา่ธรรมเนียมการใชใ้นอตัราคา่เชา่เดือนสดุทา้ย
ตามสญัญาเดิม ซึ�งคือ ��,��� บาทตอ่เดือน

หน้า เลขที�ดนิลาํดบั
งาน

เนื�อที�ดนิประมาณ

ตร.ว.ไร่

รายละเอยีดของสัญญาที�สาํคัญ

สญัญาเชา่อาคารสาํนกังาน

เอกสารแนบ � ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธรุกิจ





คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:
:

�. สัญญาเช่าพื�นที�ภายในอาคารทา่อากาศยานสุราษฎรธ์านี
กระทรวงการคลงั “ผูใ้หเ้ชา่”
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� � ตลุาคม ����
เชา่พื �นที�ภายในอาคารทา่อากาศยานสรุาษฎรธ์านี เลขที� �� หมูที่� � ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพิน 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เนื �อที�จาํนวนประมาณ � ตารางเมตร เพื�อใชด้าํเนินการจาํหนา่ยตั�วเรอื
ราชาเฟอรร์ี�และประชาสมัพนัธบ์รกิารตา่งๆ ของผูเ้ชา่
คา่เชา่ จาํนวน �,��� บาทตอ่เดือน 
� ปี � เดือน นบัตั�งแตว่นัที� � กนัยายน ���� ถงึวนัที� �� กนัยายน ����
หมายเหต:ุ อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการดา้นสญัญาของกรมทา่อากาศยาน แตบ่รษัิทยงัคงใช้
พื �นที�ดงักลา่วและชาํระคา่เชา่ตามอตัราคา่เชา่สดุทา้ย

คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่

ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:

:

�.สัญญาเช่าพื�นที�อาคารชโยภาส
นางพิกลุ ชโยภาส “ผูใ้หเ้ชา่”
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� � มกราคม ���� 
เชา่พื �นที�ชั�น � และ � ของอาคารชโยภาส ซึ�งตั�งอยูเ่ลขที� ��� ซอยสทุธิพงศ ์� ถนนสทุธิสารวนิิจฉยั 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พื �นที�รวม ���.�� ตารางเมตร เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานสาํหรบั
หนว่ยงานสนบัสนนุตา่งๆ ในการติดตอ่ประสานงานและดาํเนินธรุกิจระหวา่งหนว่ยงานในกรุงเทพฯ 
และหนว่ยงานที�ทา่เรอืดอนสกัสากล เชน่ ฝ่ายแผนงานและการเงิน เป็นตน้ โดยบรษัิทไดจ้ดทะเบียน
พื�นที�เชา่นี �เป็นสาขาที� � ของบรษัิท
คา่เชา่รวมคา่ไฟฟา้และคา่นํ�าประปา จาํนวน ���.� บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน รวมเป็นจาํนวน 
��,���.�� บาทตอ่เดือนและผูเ้ชา่ตกลงชาํระภาระภาษีหกั ณ ที�จา่ยในอตัรารอ้ยละ �  ใหแ้ก่
ผูใ้หเ้ชา่ดว้ย
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� � มกราคม ���� ถงึวนัที� �� ธนัวาคม ����

คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่

ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:

:

�.สัญญาเช่าพื�นที�อาคารชโยภาส
นางพิกลุ ชโยภาส “ผูใ้หเ้ชา่”
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� � พฤศจิกายน ����
เชา่พื �นที�ชั�น � และ � ของอาคารชโยภาส ซึ�งตั�งอยูเ่ลขที� ��� ซอยสทุธิพงศ ์� ถนนสทุธิสารวนิิจฉยั 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พื �นที�รวม ��� ตารางเมตร เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานสาํหรบัหนว่ย
งานสนบัสนนุตา่งๆ ในการติดตอ่ประสานงานและดาํเนินธุรกิจระหวา่งหน่วยงานในกรุงเทพฯ 
และหน่วยงานที�ท่าเรือดอนสกัสากล เช่น ฝ่ายแผนงานและการเงิน เป็นตน้ โดยบริษัทไดจ้ด
ทะเบียนพื�นที�เชา่นี �เป็นสาขาที� � ของบรษัิท
คา่เชา่รวมคา่ไฟฟา้และคา่นํ�าประปา จาํนวน ��� บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน รวมเป็นจาํนวน 
���,���.�� บาทตอ่เดือนและผูเ้ชา่ตกลงชาํระภาระภาษีหกั ณ ที�จา่ย ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ดว้ย รวม
เป็นคา่ตอบแทนที�ผูเ้ชา่ชาํระทั�งหมดจาํนวน 
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� � พฤศจิกายน ���� ถงึวนัที� �� ตลุาคม ����

เอกสารแนบ � ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธรุกิจ
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คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:
:

�.สัญญาเช่าพื�นที�ในโรงแรมเวโรนิก้า
บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั “ผูใ้หเ้ชา่” บรษัิทเกี�ยวโยง
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� � ตลุาคม ����
เชา่ชั�น � ของอาคารโรงแรมเวโรนิกา้ ซึ�งตั�งอยูเ่ลขที� ��� ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ พื �นที�รวม ��� ตารางเมตร เพื�อใชเ้ป็นสาํนกังานและหอ้งประชมุ สาํหรบัการติดตอ่
และรบัรองลกูคา้และผูที้�มาติดตอ่งานของบรษัิท และใชใ้นสว่นของสาํนกังาน เชน่ ศนูย ์Call Center 
สว่นงานดา้นการตลาด กฎหมาย และทรพัยากรบคุคล เป็นตน้ โดยบรษัิทไดจ้ดทะเบียนพื�นที�
เชา่นี �เป็นสาขาที� � ของบรษัิท
คา่เชา่ จาํนวน ��� บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน คิดเป็นจาํนวน ���,��� บาทตอ่เดือน
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� � ตลุาคม ���� ถงึวนัที� �� กนัยายน ����

คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:
:

�. สัญญาเช่าที�ดนิพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�อาํเภอดอนสัก จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
 บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั “ผูใ้หเ้ชา่” บรษัิทเกี�ยวโยง
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� � กนัยายน ����
เชา่ที�ดิน น.ส. � ก. เลขที� ���� ตั�งอยูที่�ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
เนื �อที� �-�-�� ไร ่พรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง บรเิวณที�ตั�งโรงงานไบโอดีเซล ซึ�งไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน 
และอาคารจา่ยไฟฟา้ เป็นตน้ เพื�อใชเ้ป็นสถานที�สาํหรบัเก็บนํ�ามนั ผสมนํ�ามนั และผลตินํ�ามนั
ไบโอดีเซล
ชาํระคา่เชา่เป็นรายปี ในอตัรา ��,��� บาทตอ่ปี 
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� � กนัยายน ���� ถงึวนัที� �� สงิหาคม ����

คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:
:

�. สัญญาเช่าที�ดนิเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั  “ผูใ้หเ้ชา่” บรษัิทเกี�ยวโยง
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� �� พฤษภาคม ����
เชา่ที�ดินจาํนวน �� แปลง ซึ�งเป็นที�ดิน น.ส. � ก. เลขที� ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���, 
���, ��� และ ��� เนื �อที�รวมประมาณ ��-�-�� ไร ่ซึ�งตั�งอยูต่าํบล  ลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ตั�งบา้นพกัของพนกังานของบรษัิท และที�จอดรถสาํรอง
สาํหรบัยานพาหนะที�จอดรอคิวเพื�อขา้มเรอืเฟอรร์ี�กลบัไปที�ทา่เรอืดอนสกั
��,��� บาทตอ่เดือน 
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� �� มิถนุายน ���� ถงึ �� มิถนุายน ����

คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:
:

�.สัญญาเช่าที�ดนิเกาะพะงนั จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
นายอภิชนม ์ชโยภาส และนางสาวอรณิชา ชโยภาส “ผูใ้หเ้ชา่” บคุคลเกี�ยวโยง
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� � กมุภาพนัธ ์����
เชา่ที�ดินจาํนวน � แปลง โฉนดเลขที� ���� เนื �อที�รวมประมาณ �-�-�� ไร ่ซึ�งตั�งอยูต่าํบลเกาะ
พะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ตั�งบา้นพกัของพนกังานของ
บรษัิท 
��,��� บาทตอ่เดือน 
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� � กมุภาพนัธ ์���� ถงึ �� มกราคม ����
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คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:
:

��. สัญญาเช่าที�ดนิที�อาํเภอดอนสัก จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั “ผูใ้หเ้ชา่” บรษัิทเกี�ยวโยง
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� �� พฤศจิกายน ����
เชา่ที�ดินจาํนวน � แปลง โฉนดเลขที� ���� เนื �อที�รวมประมาณ �-�-�� ไร ่ซึ�งตั�งอยูต่าํบลดอนสกั 
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื�อใชเ้ป็นสถานประกอบกิจการตลาดชมุชน 
��,���.�� บาทตอ่เดือน 
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� �� พฤศจิกายน ���� ถงึ �� พฤศจิกายน ����

คูส่ญัญา

วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่

ระยะเวลาของสญัญา

:
:
:
:

:

:

��. สัญญาเช่าที�ดนิเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธ์านี ทาํตาชั�งนํ�าหนักรถบรรทกุ
นายอภิชาติ ชโยภาส “ผูใ้หเ้ชา่” บคุคลเกี�ยวโยง
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
วนัที� � พฤศจิกายน ����
เชา่ที�ดินจาํนวน � แปลง โฉนดเลขที� ���� และ ����� เนื �อที�รวมประมาณ �-�-��.� ไร ่หรอื 
�,���.� ตารางวา ซึ�งตั�งอยู ่ตาํบลตลิ�งงาม อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อใชเ้ป็น
สถานทาํตาชั�งนํ�าหนกัรถบรรทกุ ฝั� งทา่เรอืเกาะสมยุ
��,��� บาทตอ่เดือน อา้งอิงตามจากรายงานผลการประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิ รหสังาน 
TA-10-3173/63
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� � ธนัวาคม ���� ถงึ �� พฤศจิกายน ����

คูส่ญัญา 

สญัญาที�
วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:

:
:
:
:

:
:

��. สัญญาเช่าที�ดนิราชพสัดุ เพื�อทา่เรือเพื�อการทอ่งเที�ยว
กระทรวงการคลงั โดยนายศภุโชค บวัทอง ธนารกัษพื์ �นที�สรุาษฎรธ์านี ปฏิบตัิราชการแทน
อธิบดีกรมธนารกัษ ์“ผูใ้หเ้ชา่”
โดยนายอภิชาติ ชโยภาส แทน บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
�-สฎ-�/����
วนัที� �� สงิหาคม ����
เชา่ที�ดินทะเบียนราชพสัดทีุ� สฏ.��� ตาํบลตอา่งทอง อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
�-�-� ไร ่เพื�อทา่เรอืเพื�อการทอ่งเที�ยว
�,��� บาทตอ่ปี 
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� � มกราคม ���� ถงึ �� ธนัวาคม ���� 

คูส่ญัญา 

สญัญาที�
วนัที�ในสญัญา
ทรพัยส์นิที�เชา่

อตัราคา่เชา่
ระยะเวลาของสญัญา

:

:
:
:
:

:
:

��.สัญญาเช่าที�ดนิราชพสัดุ เพื�อการทอ่งเที�ยว
กระทรวงการคลงั โดยนายศภุโชค บวัทอง ธนารกัษพื์ �นที�สรุาษฎรธ์านี ปฏิบตัิราชการแทน
อธิบดีกรมธนารกัษ ์“ผูใ้หเ้ชา่”
โดยนายอภิชาติ ชโยภาส แทน บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) “ผูเ้ชา่”
�-สฎ-�/����
วนัที� �� สงิหาคม ����
เชา่ที�ดินทะเบียนราชพสัดทีุ� สฏ.��� ตาํบลตอา่งทอง อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
�-�-�� ไร ่เพื�อประกอบธรุกิจทอ่งเที�ยว
�,��� บาทตอ่ปี 
� ปี นบัตั�งแตว่นัที� � มกราคม ���� ถงึ �� ธนัวาคม ���� 
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        การดาํเนินธุรกิจเดินเรือเฟอรร์ี�ของบรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งโดยมีกรมเจา้ท่าเป็นหน่วยงาน
ราชการหลกัเป็นผูก้าํกบัดแูลกิจการในธรุกิจของบรษัิท ทั�งนี � กฏหมายที�เกี�ยวขอ้งจะประกอบดว้ย � สว่นหลกั คือ กฎหมาย
ที�เกี�ยวกบัเรอื ทา่เทียบเรอื และคนประจาํเรอื โดยมีรายละเอียดดงันี �

ราชา �

ราชา �

ราชา �

ราชา �

ราชา �

ราชา �

อาร ์�

อาร ์�

วงัใน

วงัทอง

วงัแกว้

อาร ์��

อาร ์��

อาร ์��

1,141.00

1,044.92

986.32

928.00

1,009.50

1,188.00

1,074.00

1,168.00

794.63

638.98

990.95

2,005.00

2,870.00

2,988.00

22/9/63 -
20/12/63
22/9/63 -
20/12/63
22/9/63 -
20/12/63
8/12/64 -

6/3/65
8/12/64 -
14/10/65
2/4/64 -
29/3/65

10/9/64 -
9/3/65

8/12/64 -
6/3/65

10/9/64 -
9/3/65

15/12/64 -
13/3/65

10/9/64 -
30/6/65

10/9/64 -
9/3/65

25/01/64 -
24/04/64

15/12/64 -
13/03/65

ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส
ระหวา่งจงัหวดัตราด
กบัจงัหวดันราธิวาส

นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส
นายเรอืของเรอืเดนิใน
ประเทศ ขนาดไมเ่กิน 

�,��� ตนักรอส

ชั�น � (ตน้หนสาม)

ชั�น � (ตน้หนสาม)

ชั�น � (ตน้หนสาม)

คนใชเ้ครื�องจกัรยนต์

ชั�นหนึ�งพิเศษ

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

คนใชเ้ครื�องจกัรยนต์

ชั�นหนึ�งพิเศษ

คนใชเ้ครื�องจกัรยนต์

ชั�นหนึ�งพิเศษ

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

นายชา่งกลเรอื
ชั�นสาม

400

350

350

350

400

400

400

400

300

300

400

337

400

400

9

11

11

11

11

11

11

11

9

9

11

11

11

11

นํ�าหนัก*
(ตนักรอส)

342.00

313.48

533.35

279.00

365.09

551.00

525.00

625.00

416.49

342.24

467.01

602.00

861.00

1,673.00

นํ�าหนัก**
(ตนัเนต)

พื�นลาํนํ�าและทะเลที�
อนุญาตใหเ้ดนิเรือ

วันที�มผีล
บงัคับใช้

ชื�อเรือ
ตน้กล

ประกาศนียบตัรรับรองความรู้ความสามารถ
ของคนประจาํเรือในตาํแหน่งสูงสุด

จะตอ้งไม่ตํ�ากว่าชั�นดงันี�
ผู้โดยสาร

(คน)

พนักงาน
ประจาํเรือ

(คน)นายเรือ

รายละเอยีดของสัญญาที�สาํคัญ

หมายเหต:ุ
* ตนักรอส หมายถงึ นํ�าหนกัทั�งหมดที�สามารถบรรทกุได ้ซึ�งไดร้วมนํ�าหนกัตวัเรอืและนํ�าหนกัสิ�งของที�บรรทกุ
 ** ตนัเนต หมายถงึ นํ�าหนกัสิ�งของที�สามารถบรรทกุได้
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ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรือเดนิทะเล

-  ทา่เรือดอนสักสากล

ชื�อผูไ้ดร้บัอนญุาต
ที�ตั�งทา่เรอื
อายใุบอนญุาต 
เงื�อนไข

บรษัิท บรหิารสนิทรพัยท์า่เรอืดอนสกั-สมยุ จาํกดั (ปัจจบุนั ชื�อบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน))
ฝั� งดอนสกั เลขที� ���/� แหลมกลุา หมูที่� �� ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
� ปี ตั�งแตว่นัที� �� พฤศจิกายน ���� – วนัที� �� พฤศจิกายน ���� (ยื�นเรื�องขอตอ่ใบอนญุาตแลว้)
�.ในเงื�อนไขนี � 
   (1) “กิจการของตนเอง” หมายความว่า การบรรทุกหรือขนถ่ายของที�เป็นของผูร้บัอนุญาตของที�ผูร้บั
        อนญุาตรบัขนหรอืของที�ผูร้บัอนญุาตรบัจดัการขนสง่
   (2) “ใหบ้ริการแก่ผูอื้�น” หมายความว่า ยอมใหบ้คุคลอื�นใชท้่าเรือ ส่วนประกอบของท่าเรือหรือบริการ
        เกี�ยวกบัทา่เรอืของผูร้บัอนญุาต ไมว่า่จะเรยีกเก็บคา่บรกิารหรอืไมก็่ตาม
2. ใบอนุญาตนี�ใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ซึ�งตั�งอยู่ฝั� งดอนสกั เลขที� ���/� 
แหลมกลุา หมูที่� �� ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เทา่นั�น โดยมีที�พกัสนิคา้ สิ�งตดิตั�ง
และเครื�องอปุกรณต์ามที�ระบไุว้
�. ใหใ้บอนญุาตนี�เป็นอนัยกเลกิ ในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ดงัตอ่ไปนี�
   (�) เมื�อผูร้บัอนญุาตไมอ่าจใชท้า่เรอื ณ สถานที�ตั�งตามขอ้ � ไดอี้กตอ่ไป เนื�องจากไมไ่ดร้บัอนญุาตหรอื
        ถกูสั�งหา้มตามกฏหมายอื�น
   () เมื�อผูร้บัอนญุาตไมมี่สทิธิใชที้�ดินและทรพัยส์นิบนที�ดิน ตาม นส.�ก ทะเบียนเลขที� ���� ตาํบลดอนสกั 
        อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ไมว่า่ดว้ยเหตใุด
�. ผูร้บัอนญุาตตอ้งใชท้า่เรอื และสว่นประกอบของทา่เรอืตามที�ไดร้บัอนญุาต เพื�อกิจการของตนเองและ
ใหบ้รกิารแก่คนอื�น
�. ในการใหบ้รกิารแก่ผูอื้�น ผูร้บัอนญุาตตอ้ง
   (�) เรยีกเก็บคา่บรกิารไมเ่กินอตัราที�ระบไุว้
   () ปฏิบติัตามคาํสั�งของรฐัมนตรีที�สั�งใหเ้รียกเก็บค่าบริการในอตัราที�ต ํ�ากว่าในอตัรา (�) เพื�อความ
        ปลอดภยัหรอืผาสกุของประชาชน
   (3) ไม่ยกเลิกหรอืงดเวน้การใหบ้รกิารโดยไม่จาํเป็นหรอืเลือกปฏิบติัในการใหบ้รกิารแก่ผูอื้�น เวน้แต่จะ
        ไดร้บัอนญุาตจากรฐัมนตรี
�. ในกรณีที�มีความจาํเป็น เพื�อใหก้ารใชท้รพัยากรของชาตเิกิดประโยชนส์งูสดุอนัจะนาํมาซึ�งความปลอด
ภยัหรอืผาสกุของประชาชน เมื�อรฐัมนตรมีีคาํสั�งเป็นหนงัสือใหผู้ร้บัอนญุาตปรบัปรุงหรอืขยายทา่เรอื หรอื
ส่วนประกอบของท่าเรือตามความเหมาะสม ผูร้บัอนญุาตตอ้งปฏิบติัตาม เวน้แต่จะมีเหตผุลอนัสมควร
ซึ�งจะตอ้งทาํคาํชี �แจงเป็นหนงัสือแสดงเหตผุลและความจาํเป็นที�ทาํใหไ้ม่อาจปฏิบติัไดเ้สนอต่อรฐัมนตรี
ภายในหนึ�งรอ้ยแปดสบิวนั นบัแตว่นัที�ไดร้บัคาํสั�งเพื�อพิจารณาทบทวนคาํสั�งดงักลา่ว
. ผูร้บัอนญุาตตอ้งกระทาํ หรืองดเวน้กระทาํการใดๆ เพื�อป้องกนัมิใหเ้กิดมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้มขึ �นจาก
การประกอบกิจการทา่เรอืเดนิทะเล และจะตอ้งปฏิบตัติามคาํแนะนาํของพนกังานเจา้หนา้ที�
�. ผูร้บัอนญุาตตอ้งทาํรายงานยื�นตอ่พนกังานเจา้หนา้ที� ณ สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการพาณิชย
นาวีตามแบบที�พนกังานเจา้หนา้ที�กาํหนด ดงันี �
   () รายงานประจาํเดือนแสดงสถิติเกี�ยวกบัเรือที�ใชบ้ริการท่าเรือ ประเภทและปริมาณสินคา้ที�ผ่านท่า 
        ตลอดจนขอ้มลูหรอืสถิตใินเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งภายใน �� วนัของเดือนถดัไป
   (�) รายงานประจาํปีแสดงสภาพปัจจบุนัของทา่เรอืเกี�ยวกบัที�พกัสนิคา้ สิ�งตดิตั�ง เครื�องอปุกรณ ์และสิ�ง
        อาํนวยความสะดวก รวมทั�งบรกิารทา่เรอืภายเดือนมกราคมของปีถดัไป

เอกสารแนบ � ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธรุกิจ





เงื�อนไข �.   เมื�อรฐัมนตรมีีคาํสั�งกาํหนดเงื�อนไขขึ �นใหมใ่นภายหลงั ไมว่า่จะเป็นการกาํหนดเพิ�มเติมหรอืกาํหนดขึ �น
ใชแ้ทนเงื�อนไขเดิมทั�งหมดหรอืบางสว่น ผูร้บัอนญุาตตอ้งปฏิบตัติามเงื�อนไขดงักลา่วดว้ย
��. ใหเ้รยีกเก็บคา่บรกิารเฉพาะทา่เรอืตน้ทางไดเ้พียง � ครั�ง สาํหรบัการเดนิทาง � เที�ยว
��. ผูร้บัอนญุาตตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงและพฒันาทา่เรอืตามแผนงานที�กาํหนดไว้

ชื�อผูไ้ดร้บัอนญุาต
ที�ตั�งทา่เรอื
อายใุบอนญุาต
เงื�อนไข

บรษัิท บรหิารสนิทรพัยท์า่เรอืดอนสกั-สมยุ จาํกดั (ปัจจบุนั ชื�อ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน))
ฝั� งเกาะสมยุ เลขที� � หมูที่� � ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี
� ปี ตั�งแตว่นัที� �� พฤศจิกายน ���� – วนัที� �� พฤศจิกายน ����(ยื�นเรื�องขอตอ่ใบอนญุาตแลว้)
เงื�อนไขเดียวกนักบัทา่เรอืดอนสกัสากล

-  ทา่เรือสมุยสากล

หนังสือรับรองตรวจสภาพทา่เทยีบเรือ (เดมิชื�อ “ใบอนุญาตใหใ้ช้ทา่เทยีบเรือ”)

-  ทา่เทยีบเรือดอนสักสากล

ชื�อผูไ้ดร้บัอนญุาต
ประเภท
ลงในลาํนํ�าหรอืทะเล
อายใุบอนญุาต
เงื�อนไข

เงื�อนไขดา้นสิ�งแวดลอ้ม

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ใบอนญุาตใหใ้ชท้า่เทียบเรอืขนาดเกินกวา่ ��� ตนักรอส ทา่เทียบที� � และที� �
รมิฝั� งทะเลอา่วไทย ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
� ปี นบัแตว่นัที�ไดร้บัหนงัสือรบัรอง (ทา่เทียบที� � และที� � รบัรองวนัที� �� ตลุาคม ����)
กรมเจา้ทา่มีสทิธิเรยืกใบอนญุาตนี�คืนไดท้กุเมื�อถา้มีเหตอุยา่งใดอยา่งหนึ�งเกิดขึ �นดงัตอ่ไปนี�
�.  ถา้ปรากฏในภายหลงัวา่ สิ�งที�ไดร้บัอนญุาตใหท้าํดงักลา่วลว่งลํ�าออกมากีดขวางทางเดนิเรอื
.  ถา้มีเหตจุาํเป็นที�กรมเจา้ทา่จะตอ้งการใหเ้ลื�อนถอยรื �อถอนไปชั�วครั�งคราว เพื�อประโยชนแ์ละความสะดวก
ในการเดนิเรอื
�.  ถา้มีการเปลี�ยนแปลงในการดาํเนินการของทางราชการ ซึ�งจาํเป็นจะตอ้งรื �อถอนเลื�อนหรอืถอนไปใหพ้น้
จากที� ที�จอดหรอืปลกูโดยรฐับาลจะตอ้งการที�เป็นตน้
.  หากปรากฏภายหลงัวา่ สิ�งปลกูสรา้งที�ขออนญุาตไดเ้ปลี�ยนแปลงผิดไปจากวตัถปุระสงคเ์ดิมที�ขออนญุาต
ไว ้อนัเป็นการละเมิดตอ่บทบญัญตัขิองกฎหมาย
�.  ใหป้ฏิบตัิตามเงื�อนไขดา้นสิ�งแวดลอ้มแนบทา้ยใบอนญุาต
     ทั�งนี � ใหผู้ร้บัอนญุาตรื �อถอนหรอืเลื�อนถอยสิ�งปลกูสรา้งไปตามที�กรมเจา้ทา่กาํหนดภายในเวลาอนัสมควร 
และจะเรยีกรอ้งคา่เสียหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใดจากทางราชการมิได้
�.  หา้มทิ �งเศษสนิคา้ วสัด ุขยะ สิ�งปฏิกลู นํ�าเสีย นํ�าปนนํ�ามนั นํ�าทอ้งเรอื และสารเคมีตา่งๆลงสูแ่มน่ ํ�า โดย
เดด็ขาด
�.  ตอ้งทาํความสะอาดทา่เทียบเรอืทกุครั�งหลงัการขนถ่ายสนิคา้ และจดัภาชนะรองรบัขยะมลูฝอยใหเ้พียง
พอกบัการใชง้าน จดัวางในที�ที�สามารถใชส้อยไดส้ะดวก และนาํไปขจดัอยา่งเหมาะสม
.  ใหท้าํการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ�าทิ �งจากทกุจดุที�ปลอ่ยออกจากโครงการลงสูแ่หลง่นํ�า ดชันีคณุภาพ
นํ�าที�จะตอ้งทาํการตรวจวดั คือ คา่ความเป็นกรด – ดา่ง, บีโอดี, ปรมิาณสารแขวนลอย และปรมิาณนํ�ามนั 
และไขมนั ความถี�ในการตรวจวดั � เดือน/ครั�ง และตอ้งรายงานผลการวิเคราะหืใหก้รมเจา้ทา่ทราบทกุครั�ง

เอกสารแนบ � ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธรุกิจ





เงื�อนไขดา้นสิ�งแวดลอ้ม .  ใหท้าํการตรวจวดัคณุภาพอากาศปีละ � ครั�ง โดยตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศบนบรเิวณ
พื�นที�โครงการ � จดุและตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองในสถานที�ทาํงานในขณะที�มีการขนถ่ายสนิคา้ � จดุ และ
สง่ผลการตรวจวดัใหก้รมเจา้ทา่ทราบทกุครั�ง
.  ตอ้งจดัใหมี้การฝึกซอ้มตามแผนป้องกนั และควบคมุอบุติัภยัต่างๆ เช่นการป้องกนัอคัคีภยั แผนช่วย
เหลือผูโ้ดยสารในกรณีเกิดอบุตัิเหต ุอยา่งนอ้ยปีละ � ครั�ง และตอ้งแจง้ใหส้าํนกังานเจา้ทา่ภมิูภาค � สาขา
สรุาษฎรธ์านี ทราบลว่งหนา้ทกุครั�ง
.  มาตรการต่างๆ นอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นเงื�อนไขนี � และไดเ้สนอไวใ้นรายงานการศกึษาผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มแลว้ จะตอ้งถือปฏิบตัอยา่งเครง่ครดั
�.  ตอ้งยินยอมใหเ้จา้หนา้ที�ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มของกรมเจา้ทา่ เขา้ตรวจสอบดา้นสิ�งแวดลอ้มตามความจาํเป็น
.  ตอ้งยินยอมใหเ้จา้หนา้ที�ฝ่ายตรวจทา่ของกรมเจา้ทา่ เขา้ตรวจสอบดา้นความมั�นคง แข็งแรงของทา่เทียบ
เรอืตามความจาํเป็น
�.  ตอ้งปฏิบตัตามกฎหมายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง
     เงื�อนไขนี �มีกาํหนด � ปี หากการตอ่อายใุบอนญุาตฯ ครั�งตอ่ไปมีเหตทุาํใหล้า่ชา้ ใหถื้อปฏิบติัตามเงื�อนไข
นี �ไปก่อน หากตรวจสอบพบวา่ละเลยไมป่ฏิบติัตามเงื�อนไขดงักลา่ว จะมีผลตอ่การพิจารณาการตอ่อายใุบ
อนญุาตฯในครั�งตอ่ไป

-  ทา่เรือสมุยสากล

ชื�อผูไ้ดร้บัอนญุาต
ประเภท
ลงในลาํนํ�าหรอืทะเล
อายใุบอนญุาต
เงื�อนไข

เงื�อนไขดา้นสิ�งแวดลอ้ม

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ใบอนญุาตใหใ้ชท้า่เทียบเรอืขนาดเกินกวา่ ��� ตนักรอส (ทา่เทียบที� �-� และทา่เทียบที� �-�)
รมิฝั� งทะเลอา่วไทย ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
� ปี นบัจากวนัที�ไดห้นงัสือรบัรอง (ทา่เทียบที� �-� และทา่เทียบที� �-� รบัรองวนัที� �� ตลุาคม ����)
กรมเจา้ทา่สงวนสทิธิ�ที�จะยกเลกิหนงัสือฉบบันี � เมื�อปรากฏวา่ทา่รบัสง่ผูโ้ดยสาร ทา่รบัสง่สนิคา้ ทา่เทียบเรอื 
มีสภาพไมม่ั�นคงแข็งแรง ไมป่ลอดภยั หรอืไมเ่หมาะสมแก่การใช้
.  หา้มเท ทิ �ง หรือทาํดว้ยประการใดๆ ใหว้สัด ุขยะ นํ�าเสีย หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อบัเฉา สิ�งปฏิกลู 
นํ�าปนนํ�ามนั สารเคมีตา่งๆ นํ�าและเคมีภณัฑ ์สิ�งของหรอืสิ�งใดๆ อนัอาจจะเป็นเหตใุหเ้กิดเป็นพษิตอ่สิ�งมีชีวติ 
หรือต่อสิ�งแวดลอ้ม หรือเป็นอนัตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื �นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่
แหลง่นํ�า
�.  ตอ้งจดัเตรยีมภาชนะรองรบัขยะมลูฝอยใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน จดัวางในที�ที�สามารถใชส้อยไดส้ะดวก 
และนาํไปขจดัอยา่งเหมาะสม
.  ตอ้งปฏิบตัตามมาตราการตา่งๆอยา่งเครง่ครดั และครบถว้น ไดแ้ก่ มาตรการปอ้งกนั และแกไ้ขผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้ม แผนการปฏิบติัการฉกุเฉินกรณีเพลงิไหม ้มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้
�.  ใหท้าํการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ�าทิ �งจากทกุจดุที�ปลอ่ยออกจากโครงการเป็นประจาํทกุเดือน และ
ตรวจสอบคณุภาพนํ�าในทะเล บรเิวณท่าเทียบเรอืทกุ � เดือน โดยตรวจวดัค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH), 
ปรมิาณความสกปรก(BOD), ปรมิาณสารแขวนลอย(Suspend Solids) ปรมิาณนํ�าและไขมนั (Grease & Oil) 
ตอ้งรายงานผลการวิเคราะหืใหก้รมเจา้ทา่ทราบทกุครั�ง
.  บรเิวณทา่เทียบเรอืในเวลากลางคืนหรอืในเวลาที�ทศันวสิยัจาํกดั ใหติ้ดตั�งไฟสอ่งสวา่ง เพื�อเตือนเรอืประมง 
และเรอือื�นๆที�สญัจรไป-มา ในบรเิวณนี� และควรมีเครื�องปั� นไฟสาํรองเพื�อปอ้งกนั ขณะไฟฟา้ดบั
�.  ใหมี้การตรวจสอบระบบบาํบดันํ�าเสียสาํเรจ็รูป (SATS) ทกุๆ � เดือน เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่ระบบดงั
กลา่วสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ
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เงื�อนไขดา้นสิ�งแวดลอ้ม �.  ตอ้งดแูลรกัษาทา่เทียบเรอืใหอ้ยูใ่นสภาพมั�นคงแข็งแรง และสะอาดอยูเ่สมอ
�.  หา้มใชต้วัทา่เทียบเรอืหรอืพื �นที�ของทา่เทียบเรอืในการคดัแยก ลา้ง หรอืทาํความสะอาดสตัวน์ ํ�า แปรรูป
สตัวน์ ํ�า หรอืกิจการอื�นใด นอกเหนือจากการเทียบเรอื
9.  จดัใหย้านพาหนะที�จะลงเรือเฟอรร์ี�เขา้คิวอย่างมีระเบียบ เพื�อปอ้งกนัอบุติัเหต ุและควบคมุนํ�าหนกัรถ
บรรทกุผ่านทา่เทียบเรอืโดยสาร ไม่ใหมี้นํ�าหนกัเกิน �� ตนั โดยมีพนกังานประจาํทา่เทียบเรอื และเวรยาม
คอยดแูล และอาํนวยความสะดวกตลอดเวลา
10.จดัเจา้หนา้ที�หรอืพนกังานคอยตรวจสอบดแูลความปลอดภยัประจาํท่าเทียบเรอื พรอ้มกบัจดัใหมี้การ
อบรม ดา้นความปลอดภยั เพื�อฝึกซอ้มในการใหค้วามชว่ยเหลือผูโ้ดยสารในกรณีฉกุเฉินเป็นประจาํ
��.หากเกิดเหตกุารณใ์ด ก็ตามที�ก่อใหเ้กิดกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มจะตอ้งแจง้ใหก้รมเจา้ทา่ทราบโดยเรว็เพื�อ
ที�จะไดใ้หค้วามรว่มมือในการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว
��.ผูร้บัอนญุาตจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งทกุฉบบั
��.เรอืที�เขา้เทียบทา่ตอ้งมีระดบันํ�าใตท้อ้งเรอืไมต่ ํ�ากวา่ � เมตร ตลอดเวลาที�เรอืเทียบทา่
��.เงื�อนไขนี �มีกาํหนด � ปี หากการตอ่อายใุบอนญุาตฯ ครั�งตอ่ไปมีเหตทุาํใหล้า่ชา้ ใหถื้อปฏิบติัตามเงื�อนไข
นี �ไปก่อน หากตรวจสอบพบวา่ละเลยไมป่ฏิบตัิตามเงื�อนไขดงักลา่ว จะมีผลตอ่การพิจารณาการตอ่อายใุบ
อนญุาตฯในครั�งตอ่ไป
��.หากผูร้บัอนญุาตมิไดป้ฏิบตัิตามเงื�อนไขดงักลา่ว กรมเจา้ทา่อาจเพิกถอนใบอนญุาตนี�เสีย
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
        บรษัิทมีนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พงึปฏิบติัที�ดี (Code of Best Practice) เพื�อเสรมิสรา้งความโปรง่ใส และเป็น
ประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท อนัจะทาํใหเ้กิดความเชื�อมั�นในกลุม่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูที้�เกี�ยวขอ้งทกุฝ่าย 
ดงันั�น คณะกรรมการบรษัิทจงึไดมี้การกาํหนดหลกัการการกาํกบัดแูลกิจการ ซึ�งเป็นการปฏิบตัติามแนวทางการกาํกบั
ดแูลกิจการที�ดีซึ�งกาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยหลกัการการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทครอบคลมุ
หลกัการ � หมวด ดงันี � 

หมวดที� � สิทธิของผู้ถอืหุน้ (The Rights of Shareholders)

        บรษัิทตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพื �นฐานตา่งๆ ของผูถื้อหุน้ ทั�งในฐานะของเจา้ของบรษัิท และในฐานะ
นกัลงทนุในหลกัทรพัย ์เช่น สิทธิในการซื �อ ขายหรอืโอนหลกัทรพัยที์�ตนถืออยู่ สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูของบรษัิทอย่าง
เพียงพอ สทิธิในการที�จะไดร้บัสว่นแบง่ผลกาํไรจากบรษัิท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผูถื้อหุน้ สทิธิในการแสดงความคดิ
เหน็ สทิธิในการรว่มตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบรษัิท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การแตง่ตั�งหรอืถอดถอนกรรมการ การ
แตง่ตั�งผูส้อบบญัชี การอนมุตัธิรุกรรมที�สาํคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการดาํเนินธรุกิจของบรษัิท เป็นตน้
        นอกเหนือจากสิทธิพื �นฐานตา่งๆ ขา้งตน้แลว้ บรษัิทยงัไดด้าํเนินการในเรื�องตา่งๆ ที�เป็นการอาํนวยความสะดวก
ในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี � 
        �. บริษัทจะจัดใหมี้การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีทกุปี โดยจะจดัภายใน � เดือนนบัจากวนัสิ �นสดุ
รอบบญัชีในแต่ละปี และจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ตาม
ความจาํเป็น โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ
ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ � วนัหรอื �� วนั ก่อน
การประชมุ (แลว้แตก่รณี) และลงประกาศหนงัสอืพิมพแ์จง้
วนันดัประชมุลว่งหนา้เป็นเวลา � วนัลว่งหนา้ติดตอ่กนัก่อน
ที�จะถึงวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า � วนั โดยในแต่ละวาระการ
ประชมุจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย

        �. บรษัิทจะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชมุ
ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้งทั�งชี �แจง้สิทธิ
ของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมติของ
ผูถื้อหุน้

        �. ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ย
ตนเอง บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้
โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งที�บรษัิทไดจ้ดัสง่
ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ
        �. ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุน้สามารถสง่ความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามได้
ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผา่นอีเมลแ์อดแดรสของเลขานกุาร
คณะกรรมการบรษัิท

        �. ในการประชมุผูถื้อหุน้บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ตั�งขอ้ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเห็นตอ่
ที�ประชมุในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกนั 
ทั�งนี � ในการประชมุผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและผูบ้ริหารที�
เกี�ยวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพื�อตอบคาํถามและใหข้อ้มลูราย
ละเอียดในที�ประชมุ



เอกสารแนบ � นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธรุกิจ

2

หมวดที� � การปฏบิตัติอ่ผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

        บรษัิทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
และกาํหนดใหส้ทิธิออกเสยีงในที�ประชมุเป็นไปตามจาํนวน
หุน้ โดยหนึ�งหุน้มีสทิธิเทา่กบัหนึ�งเสยีงและไมก่ระทาํการใดๆ 
ที�เป็นการจาํกดัหรอืละเมิดสทิธิหรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ 
ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทนุ
สถาบนั ผูถื้อหุน้ตา่งชาต ิเวน้แตเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
กฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง บรษัิทกาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผู้
มีหนา้ที�ดแูลผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย โดยผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิดเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการ
อิสระซึ�งจะพิจารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื�อง 
เชน่ หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจ
สอบขอ้เท็จจรงิและหาวิธีการแกไ้ขใหเ้หมาะสม กรณีเป็น
ขอ้เสนอแนะที�เป็นเรื�องสาํคญัและมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยรวม หรอืมีผลตอ่การประกอบธรุกิจของบรษัิท กรรมการ
อิสระจะเสนอเรื�องดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื
ที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชมุ
ในการประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) เป็นตน้
        การดาํเนินการประชมุเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิทตาม
ลาํดบัวาระการประชมุมีการเสนอรายละเอียดในแตล่ะวาระ
ครบถว้น มีการแสดงขอ้มลูประกอบการพิจารณาอยา่งชดั
เจน รวมทั�งจะไม่เพิ�มวาระการประชมุที�ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบลว่งหนา้โดยไมจ่าํเป็น โดยเฉพาะวาระที�มีความสาํคญั
ที�ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 
ทั�งนี �ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระหรอืบคุคลใดๆเขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอื
มอบฉนัทะที�บรษัิทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ 
การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปรง่ใสตามลาํดบัวาระที�
กาํหนด โดยวาระการเลือกตั�งกรรมการจะเปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการแตง่ตั�งกรรมการดว้ยการลงมติเป็น
รายคน

        นอกจากนั�นบริษัทไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนั
การใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานในหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทั�ง
คูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) 
โดยหา้มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทาํการซื �อขายหลกัทรพัยข์อง
บรษัิทเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย � เดือนก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปีและควร
รอคอยอย่างนอ้ย �� ชั�วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลู
ดงักลา่วใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั�งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูนั�นตอ่บคุคลอื�นดว้ย
        บรษัิทไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกี�ยวกบั
หนา้ที�ที�ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบริษัท 
และบทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกั
ทรพัย ์พ.ศ.���� และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และในกรณีที�กรรมการหรอืผูบ้รหิารมีการ
ซื �อขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัย์
ในบรษัิทของตนเอง คูส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ
ตามมาตรา �� แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ภายใน � วนัทาํการ ใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบ 
เพื�อเผยแพรต่อ่สาธารณะตอ่ไป
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หมวดที� � บทบาทของผู้มส่ีวนไดเ้สีย (The Role of Stakeholders)

        บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูมี้สว่นไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและ
ผูบ้รหิารของบรษัิท หรอืผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลกูคา้ เป็นตน้ โดยบรษัิทตระหนกัดีว่า การสนบัสนนุ
และขอ้คิดเหน็จากผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินงานและการพฒันาธรุกิจของบรษัิท ดงันั�นบรษัิท
จะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหส้ทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สียดงักลา่วไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งดี นอก
จากนั�นบรษัิทยงัสง่เสรมิใหมี้ความรว่มมือระหวา่งบรษัิทและกลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียแตล่ะกลุม่ เพื�อสรา้งความมั�นคงใหแ้ก่
บรษัิทตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี�

        ทั�งนี �บรษัิทจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหส้ิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สีย เหลา่นั�นไดร้บัการดแูลอย่างดี

(ก)  ผูถื้อหุน้               :     บรษัิทมุ่งเนน้พฒันาองคก์รใหมี้การเติบโตอย่างตอ่เนื�อง ซึ�งจะสง่ผลใหบ้รษัิทมีรายได้
                                       และผลกาํไรเพิ�มขึ �นได ้เป็นการเพิ�มมลูคา่ของบรษัิทและสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิทได้
                                       รบัผลตอบแทนสงูสดุ 
(ข)  ลกูคา้                  :     บรษัิทคาํนงึถงึคณุภาพและมาตรฐานของการใหบ้รกิาร รวมถงึการเอาใจใสแ่ละรบัผิด
                                       ชอบตอ่ลกูคา้ดว้ยความซื�อสตัยแ์ละเป็นธรรม 

(ค)  คูค่า้                    :     บรษัิทมีนโยบายที�จะปฏิบตัติอ่คูค่า้อยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้ และ
                                       /หรอืขอ้ตกลงในสญัญาที�ทาํรว่มกนั เพื�อก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีทางธรุกิจซึ�งจะเป็น
                                       ประโยชนท์กุฝ่าย
(ง)  คูแ่ขง่                   :     บรษัิทสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรแีละเป็นธรรม และจะปฏิบติัตาม
                                       กรอบกตกิาการแขง่ขนัที�ดี 
(จ)  พนกังาน              :     บรษัิทมีนโยบายที�จะปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทน
                                       และสวสัดิการที�เหมาะสม รวมถึงการสนบัสนนุเพื�อพฒันาความรูค้วามสามารถของ
                                       พนกังาน
(ฉ)  ชมุชนและสงัคม   :     บรษัิทใหค้วามสาํคญัและรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรยิ
                                       ธรรม และใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ที�เกื �อกลูและสรา้งสรรคต์่อสงัคมตามความ
                                       เหมาะสม 
(ช)  สิ�งแวดลอ้ม          :     บรษัิทปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั และ
                                       วางแนวทางในการควบคมุผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มอยา่งตอ่เนื�อง 
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หมวดที� � การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หมวดที� � ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

        บรษัิทตระหนกัดีถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูที�มีความถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส ทั�งรายงานขอ้มลู
ทางการเงินและขอ้มลูทั�วไป ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื�นที�สาํคญัที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทซึ�งลว้นมีผล
ตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษัิท โดยบรษัิทไดเ้ผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบรษัิทตอ่
ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และสาธารณชนผา่นชอ่งทางและสื�อการเผยแพรข่อ้มลูตา่งๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกั
ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษัิท คือ www.rajaferryport.com
        ในสว่นของงานดา้นผูล้งทนุสมัพนัธน์ั�น บรษัิทจดัใหฝ่้ายแผนงาน และการเงิน เพื�อทาํหนา้ที�ติดตอ่สื�อสารกบัผูล้ง
ทนุ ผูถื้อหุน้ รวมทั�งนกัวิเคราะหแ์ละภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี �คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินและสาร
สนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักลา่วจดัทาํขึ �นขั�นตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองทั�วไป
ในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอรวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียง
พอในงบการเงิน ซึ�งในการนั�นคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคมุภายในรวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

�. โครงสร้างคณะกรรมการ
        คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลซึ�งมีความรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบรษัิท
ใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ
        ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิทมีจาํนวน � ทา่น ประกอบดว้ย กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร � ทา่น และกรรมการที�ไมเ่ป็น
ผูบ้รหิาร � ทา่น โดยกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร � ใน � ทา่นดงักลา่ว มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งจะทาํใหเ้กิดการ
ถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอิสระ 
� ทา่น ทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการทาํหนา้ที�กาํกบัดแูลดาํเนินงานของบรษัิทใหมี้ความถกูตอ้งและโปรง่ใส
        ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทกาํหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัประจาํปี กรรมการตอ้งออกจากตาํแหนง่หนึ�งในสาม ถา้
จาํนวนกรรมการที�จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะ
ตอ้งออกจากตาํแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนั�นใหใ้ชว้ธีิจบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ 
ตอ่ไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สดุนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ออกตามวาระนั�น
อาจไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหนง่ใหมก็่ได้
        นอกจากนี� คณะกรรมการบรษัิทยงัไดแ้ตง่ตั�งคณะอนกุรรมการ � ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรม
การบรหิาร เพื�อปฏิบติัหนา้ที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาหรอืรบัทราบ ซึ�งคณะอนกุรรม
การแตล่ะชดุมีสทิธิหนา้ที�ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหนา้ที�ของคณะอนกุรรมการแตล่ะชดุ 
        บรษัิทไดแ้บง่แยกบทบาทหนา้ที�ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะอนกุรรมการบรษัิท กบัผูบ้รหิารอยา่งชดัเจนโดยคณะ
กรรมการบรษัิททาํหนา้ที�ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ในขณะที�
ผูบ้รหิารทาํหนา้ที�บรหิารงานของบรษัิทในดา้นตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนด ดงันั�นประธานกรรมการบรษัิท และ
กรรมการผูจ้ดัการจงึเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทั�งสองตาํแหนง่ตอ้งผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบรษัิท เพื�อให้
ไดบ้คุคลที�มีความเหมาะสมที�สดุ



เอกสารแนบ � นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธรุกิจ

5

        ทั�งนี � บรษัิทมีเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทซึ�งทาํหนา้ที�ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎเกณฑต์า่งๆ ที�คณะกรรมการจะตอ้ง
ทราบและปฏิบติัหนา้ที�ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั�งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ

        คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยบคุคลที�มีความรู ้ทกัษะและความเชี�ยวชาญที�หลากหลาย และมีภาวะผูน้าํ ซึ�ง
เป็นที�ยอมรบั โดยคณะกรรมการบรษัิทจะมีสว่นรว่มในการกาํหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ กลยทุธ ์นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที�
ประชมุผูถื้อหุน้ และเพื�อประโยชนใ์นการติดตามและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทอย่างใกลชิ้ด คณะกรรมการ
บรษัิทจงึไดจ้ดัตั�งคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพื�อตดิตามและดแูลการดาํเนินงานของบรษัิท

�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

        �.� นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ
        บรษัิทไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ�งที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท
ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักลา่ว ทั�งนี � คณะกรรมการจะไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักลา่วเป็นประจาํ นอกจากนี� ภายหลงัจากที�หุน้สามญัของบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(MAI) แลว้ บรษัิทจะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ กาํหนดทกุประการ โดยจะเปิดเผยรายงาน
การกาํกบัดแูลกิจการไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�)
        �.� จรรยาบรรณธุรกจิ
        บรษัิทไดก้าํหนดหลกัปฏิบตัเิกี�ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้ง
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ที�ตามภารกิจของบรษัิทดว้ยความซื�อสตัย ์สจุรติ และเที�ยงธรรมทั�งการปฏิบติัตอ่
บรษัิท ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมทั�งการกาํหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่ว
เป็นประจาํ
        ทั�งนี � บรษัิทไดมี้การประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและยดึปฏิบติัอยา่งเครง่ครดั รวมถงึใหมี้การปฏิบติั
ตามแนวทางดงักลา่ว
        �.� ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
        บรษัิทไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการที�วา่ การตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนิน
กิจกรรมทางธรุกิจจะตอ้งทาํเพื�อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเทา่นั�น และควรหลีกเลี�ยงการกระทาํที�ก่อใหเ้กิดความขดั
แยง้ทางผลประโยชน ์โดยกาํหนดใหผู้ที้�มีสว่นเกี�ยวขอ้งหรอืเกี�ยวโยงกบัรายการที�พิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบถึง
ความสมัพนัธห์รือการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่มการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจ
อนมุตัใินธรุกรรมนั�นๆ
        คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั และรายการที�มีความขดั
แยง้ทางผลประโยชน ์ซึ�งไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและหรอืสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั�งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้น
งบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�) ดว้ย
        �.� ระบบการควบคุมภายใน
        บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคมุภายในทั�งในระดบับรหิาร และระดบัปฏิบติังาน และเพื�อใหเ้กิดความมี
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บรษัิทจงึไดก้าํหนดภาระหนา้ที� อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้รหิารไว้
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        ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท บรษัิทจดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ยทกุ � เดือน และจะจดัใหมี้การ
ประชมุพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น มีการสง่หนงัสือเชิญประชมุลว่งหนา้ � วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรบี
ด่วนเพื�อรกัษาสิทธิประโยชนข์องบริษัท ทั�งนี �ในการประชมุแต่ละครั�งไดมี้การกาํหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจน 
มีเอกสารประกอบการประชมุที�ครบถว้นเพียงพอ โดยจดัสง่ใหก้บัคณะกรรมการลว่งหนา้ เพื�อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลา
ศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ
        ในการประชมุ ประธานกรรมการบรษัิทและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ว่มกนักาํหนดวาระการประชมุและพิจารณา
เรื�องเขา้วาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆเพื�อเขา้รบั
พิจารณาเป็นวาระการประชมุได ้โดยที�กรรมการทกุทา่นสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ไดอ้ยา่งเปิดเผย และมี
ประธานที�ประชมุเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปที�ไดจ้ากการประชมุ ทั�งนี �ในการลงมติในที�ประชมุ คณะกรรมการ
บรษัิทใหถื้อมติเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีสว่นไดเ้สียจะไมเ่ขา้รว่มประชมุ
และ/หรอืไม่ใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที�ประชมุจะออกเสียงเพิ�มขึ �นอีก
หนึ�งเสียงเพื�อชี �ขาด นอกจากนี�รายงานการประชมุจะถกูจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายหลงัมีการประชมุเสรจ็ และจดั
เก็บรายงานการประชมุที�ผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจ
สอบได้

        

�. การประชุมคณะกรรมการ

        �.� การบริหารความเสี�ยง
        บรษัิทไดมี้การทาํการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในที�มีอยู ่เพื�อพิจารณาหาแนวทางในการปรบั
ปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานใหผ้ลการดาํเนินงานมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ �น

เป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษัิทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบง่แยกหนา้ที�
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั โดยบรษัิทไดมี้การแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทาํ
หนา้ที�ในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ความเหมาะสม และมีประสทิธิผล และมี
การวา่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอกเพื�อทาํหนา้ที�ตดิตาม ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหม้ั�นใจว่าการปฏิบติังานหลกัที�สาํคญัของบรษัิทไดด้าํเนินการตามแนวทางที�กาํหนด
และมีประสทิธิภาพ

        �.� รายงานของคณะกรรมการ
        คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายแผนงาน และการเงิน และผูส้อบบญัชี
มาประชมุรว่มกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บั
ผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบรษัิท รวมทั�งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่ราย
งานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักลา่วจดัทาํขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีรบัรองและตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท รวมทั�งจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที�สาํคญั ทั�งขอ้มลูทางการเงิน และไมใ่ชก่ารเงิน 
บนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิอยา่งครบถว้น และสมํ�าเสมอ

        ทั�งนี � ในการประชมุคณะกรรมการในปี ���� เป็นตน้ไป บรษัิทจะดาํเนินการจดัสง่เอกสารประกอบวาระการประชมุ
ลว่งหนา้ทกุครั�ง เพื�อใหก้รรมการบรษัิทมีเวลาที�จะศกึษาขอ้มลูในเรื�องตา่งๆ อยา่งเพียงพอ และจะมอบหมายใหเ้ลขานุ
การคณะกรรมการเขา้รว่มการประชมุดว้ยทกุครั�ง โดยเลขานกุารคณะกรรมการจะเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ และ
นาํเสนอใหป้ระธานกรรมการบรษัิทพิจารณาลงลายมือชื�อรบัรองความถกูตอ้ง โดยเสนอใหที้�ประชมุรบัรองในวาระแรก
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ของการประชมุครั�งถดัไป รวมทั�งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มลูหรอืเอกสารเกี�ยวกบัการประชมุตา่งๆ เพื�อสะดวกในการสบืคน้อา้งอิง
ในภายหลงั

        บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที�เหมาะสมกบัหนา้ที�และ
ความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน เพียงพอที�จะดแูลรกัษากรรมการที�มีความรูค้วามสามารถ และตอ้งผ่านการ
อนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี (Annual General Meeting: AGM)
        ทั�งนี � บรษัิทกาํหนดใหมี้การเปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารตามรูปแบบที�สาํนกังานคณะ
กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด

�. ค่าตอบแทน

        คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสรมิใหมี้การอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กี�ยวขอ้งในระบบกาํกบัดแูลกิจการ
ของบรษัิท ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษัิท เพื�อใหก้ารปฏิบติั
งานมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง หากมีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ บรษัิทจะจดัใหมี้การแนะนาํแนวทางในการดาํเนินธรุกิจ
ของบรษัิท และขอ้มลูที�เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการใหม่ เพื�อสง่เสรมิใหก้ารปฏิบติัหนา้ที�มีประสิทธิ
ภาพอยา่งตอ่เนื�องภายใตก้รอบการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี

�. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

        บรษัิทมีนโยบายและวธีิการดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิท ซึ�งยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณ
ชนไปใชเ้พื�อแสวงหาประโยชนส์ว่นตน รวมทั�งการซื �อขายหลกัทรพัย ์ดงันี �

�. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน

ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทั�งผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน 
คูส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่สาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ตามมาตรา �� และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา �� และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา ��� แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.����
กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ที�ตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์อ่สาํนกังานคณะกรรม
การกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา �� แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ.���� ภายใน � วนัทาํการถดัไปจากวนัที�เกิดรายการเปลี�ยนแปลงและจดัสง่สาํเนารายงานนี�ใหแ้ก่บรษัิท
ในวนัเดียวกบัวนัที�สง่รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
บรษัิทจะกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งที�ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที�เป็นสาระสาํคญั 
ซึ�งมีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซื �อขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทเป็นระยะเวลาอยา่ง
นอ้ย � เดือนก่อนที�งบการเงินหรอืขอ้มลูภายในนั�นจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และอยา่งนอ้ย �� ชั�วโมงภายหลงั
การเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั�งหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูที�เป็นสาระสาํคญันั�นตอ่บคุคลอื�น

-

-

-

        บรษัิทกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมีการฝ่าฝืนนาํขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส์ว่นตน ซึ�งเริ�มตั�งแตก่ารตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ตดัคา่จา้ง พกังานชั�วคราวโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ทั�งนี � การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผิดนั�นๆ
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Codes of Conduct

จรรยาบรรณธุรกิจ
        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ซึ�งตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “บรษัิท” ไดก้าํหนดจรรยาบรรณทางธรุกิจ (Codes 
of Conduct) ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบตัแิก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน ของบรษัิทโดยไดก้าํหนดแนวทางในประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี�

�. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม (Social and Environment Responsibilities)
�. การปฏิบตัติอ่ลกูคา้และคณุภาพการใหบ้รกิาร (Dealing with clients and Quality of Service)
�. การปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with laws and regulations)
�. การซื �อขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท และการใชข้อ้มลูภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy)
�. โอกาสทางธรุกิจ (Corporate Opportunity)
�. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of interest)
�. การรกัษาขอ้มลูความลบั (Confidentiality)
�. การปฏิบตัติอ่คูค่า้อยา่งเป็นธรรม (Fair Dealing)
�. การใชท้รพัยส์นิของบรษัิทอยา่งเหมาะสม (Protection and proper use of corporate assets)
10. นโยบายเรื�องระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน (Internal Controls and 
Audits, and Financial Reporting)
��. การยดึถือหลกัสทิธิมนษุยชนและความเทา่เทียมกนัในโอกาสการทาํงาน (Respect for Human Rights)
��. การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงและการยกเลกิ

�. ความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ�งแวดล้อม 

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานพงึปฏิบติัหนา้ที�อยา่งมีความรบัผิดชอบโดยยดึถือหลกัคณุธรรม ซื�อสตัยแ์ละโปรง่ใส
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งตระหนกัถงึการมีสว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 
ตลอดจนหลีกเหลี�ยงการกระทาํที�ก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่มลภาวะ ทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานพงึมีสว่นรว่มในกิจกรรมเพื�อสาธารณประโยชนด์า้นในการพฒันาและบรกิารสงัคม 
เชน่ การศกึษา วฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานพงึมีสว่นรว่มที�จะทาํนบุาํรุงชมุชน ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัและผูด้อ้ยโอกาส ตามโอกาส
อนัสมควร

        บรษัิทในฐานะองคก์รที�ดีมุง่ที�จะเพิ�มคณุคา่ใหก้บัสงัคมดว้ยการยดึมั�นหลกัการในการประกอบธรุกิจอยา่งมีคณุธรรม
และมีความรบัผิดชอบเพื�อสรา้งประโยชนต์อ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม

แนวทางปฏบิตัิ
-
-

-

-
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�. การปฏบิตัติอ่ลูกค้าและคุณภาพการใหบ้ริการ

�. การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ

        กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานมีภาระหนา้ที�ในการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย คูมื่อการปฏิบติั
งานของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั อีกทั�งหลกีเลี�ยงการกระทาํใดๆ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ชื�อเสยีงและความนา่เชื�อถือ
ของบรษัิท

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งรูแ้ละเขา้ใจในกระบวนการใหบ้ริการและการประกอบธุรกิจ และปฏิบตัิตามระเบียบที�
บรษัิทกาํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั เพื�อใหบ้รกิารที�มีคณุภาพและรวดเรว็
ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในความตอ้งการของลกูคา้ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏิบตัติอ่ลกูคา้ดว้ยความสภุาพ ใหเ้กียรตแิละมีนํ�าใจ
ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งเคารพความเห็นและการตดัสนิใจของลกูคา้ ไมล่ะเมิดสทิธิสว่นบคุคลของลกูคา้
ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ และไมน่าํไปใชเ้พื�อประโยชนข์องตนเองหรอืผูที้�เกี�ยว
ขอ้งโดยมิชอบ
ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งเอาใจใสต่อ่ขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม เพื�อดาํเนินการใหล้กูคา้
ไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็

        บรษัิทใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้รกิารและการใหบ้รกิารที�มีคณุภาพตรงตามที�ลกูคา้ตอ้งการและปฏิบติัหนา้ที�โดย
คาํนงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นหลกั ทั�งนี � ตอ้งเป็นไปโดยถกูตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
แนวทางปฏบิตัิ

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งทั�งภายใน
และภายนอกบรษัิท
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งไมมี่พฤติกรรมอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย เชน่ การยกัยอก ฉอ้โกงและการใหห้รอื
รบัสนิบน เป็นตน้
ในกรณีที�กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบถงึการปฏิบตังิานหรอืการดาํเนินการใดที�เชื�อไดว้า่ เป็นการกระทาํ
ที�ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม บคุคลดงักลา่วตอ้งแจง้รายงานพฤติกรรมดงักลา่วตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามความเหมาะสม

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
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�. การซื�อขายหลักทรัพยข์องบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูภายในที�เกี�ยวกบับรษัิทหรอืบรษัิทอื�น ตอ่ผูที้�ไมมี่สทิธิรบัรูต้าม
ขอ้บงัคบัหรอืขอ้ตกลงทางธรุกิจ
ในการเจรจาตกลงเกี�ยวกบัขอ้มลูภายใน กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งระมดัระวงัไมใ่หผู้อื้�นไดยิ้น ลอบฟัง ดกัฟัง หรอื
บนัทกึเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ�งไม่ควรเจรจาในที�สาธารณะ เช่น ในรถแท็กซี�/รถประจาํทาง/รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
หอ้งประชมุ งานแสดงสนิคา้ ลฟิท ์รา้นอาหาร หอ้งนํ�า สนามกอลฟ์ แมแ้ตก่ารเจรจาผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ก็ถือวา่ไม่
ปลอดภยัเชน่กนั
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งหลีกเลี�ยงการใชข้อ้มลูภายในเพื�อประโยชนข์องตนและหรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง
ในการซื �อหรอืขายหุน้ของบรษัิท หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่บคุคลอื�น เพื�อไดร้บัผลประโยชนใ์นการซื �อหรอืขายหุน้ของ
บรษัิท
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ควรละเวน้การซื �อหรอืขายหุน้ของบรษัิทในช่วงเวลาอย่างนอ้ย � เดือนก่อนที�จะ
เผยแพรง่บการเงิน หรอืเผยแพรส่ถานะของบรษัิท รวมถงึขอ้มลูสาํคญัอื�นๆ และควรรอคอยอยา่งนอ้ย �� ชั�วโมงหลงั
การเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ ก่อนที�จะซื �อหรอืขายหุน้ของบรษัิท
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานมีหนา้ที�ตอ้งปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูที�ยงัไม่เปิดเผย
ตอ่สาธารณะชนโดยใหร้บัรูเ้ฉพาะผูที้�เกี�ยวขอ้งและที�จาํเป็นเทา่นั�น
กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานแผนงานและการเงิน มีหนา้ที�รายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบริษัท ตามเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด และตอ้งส่งสาํเนาใหเ้ลขานุการบริษัท 
รายงานคณะกรรมการเพื�อทราบทกุครั�ง
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไมห่าประโยชนจ์ากขอ้มลูภายใน แมพ้น้สภาพหรอืสิ �นสดุการปฏิบติังานที�บรษัิทไปแลว้
หากมีการฝ่าฝืนนาํขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส์่วนตน บริษัทไดก้าํหนดบทลงโทษทางวินยั ซึ�งเริ�มตั�งแต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จา้ง พกังานชั�วคราวโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ทั�งนี � การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผิดนั�นๆ

         ในการซื �อขายหลกัทรพัยข์องบริษัทของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานนั�น บคุคลดงักล่าวตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบียบและคูมื่อพนกังานที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี� กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานที�รบั
ทราบขอ้มลูภายในจะตอ้งไม่นาํขอ้มลูภายในไปใชเ้พื�อประโยชนส์ว่นตนหรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง เนื�องจากการใชห้รือเผยแพร่
ขอ้มลูภายในอย่างไม่เหมาะสมอาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อกลยทุธท์างธุรกิจของบรษัิท และอาจทาํลายความไดเ้ปรียบใน
การเจรจาธุรกิจ อนัอาจทาํใหเ้สียโอกาสที�ดีในการปรบัปรุงการบรกิารลกูคา้ อีกทั�งอาจมีผลกระทบตอ่ราคาซื �อขายหลกั
ทรพัยข์องบรษัิท ซึ�งเป็นการกระทาํที�ผิดกฎหมาย

แนวทางปฏบิตัิ

คาํจาํกัดความ
ข้อมูลภายใน คือ ขอ้มลูที�ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ ซึ�งอาจมีผลตอ่การตดัสินใจซื �อหรอืขายหลกัทรพัยข์องผูล้งทนุ 

หรอืวิธีการอื�นใดที�เกี�ยวกบัการคา้หลกัทรพัยข์องบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ การใชส้ทิธิในการแปลงตราสารหุน้ (Warrant)
ตวัอยา่งข้อมูลภายใน ไดแ้ก่ ขอ้มลูที�ยงัไมป่ระกาศอยา่งเป็นทางการ เชน่ การประกาศจา่ยเงินปันผล แผนการออก

หรอืซื �อคืนหลกัทรพัย ์รายงานผลประกอบการของบรษัิท การเจรจาเพื�อควบรวมกิจการ การเจรจารว่มทนุ และการเจรจา
เกี�ยวกบัขอ้สญัญา รวมทั�งธรุกรรมและสญัญากบับรษัิทอื�นที�ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ เป็นตน้

-

-

-

-

-

-

-
-
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�. โอกาสทางธุรกจิ 

�. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

        กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไมพ่งึกระทาํการในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
ทั�งนี � ครอบคลมุถงึการไดร้บัผลประโยชนใ์นรูปแบบของการไดร้บัสทิธิพิเศษหรอืผลประโยชนต์า่งตอบแทน 

ผูบ้รหิารและพนกังานควรแนะนาํผลติภณัฑต์า่งๆ ของบรษัิทใหก้บัลกูคา้ เพื�อใหเ้กิดโอกาสทางธรุกิจแก่บรษัิท
ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งหลีกเลี�ยงพฤติกรรมสมยอมกบัคู่คา้ คู่แข่งหรือลกูคา้อนัจะทาํใหบ้ริษัทเสียโอกาสทาง
ธรุกิจ
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งละเวน้การกระทาํในอนัที�จะขดัขวางหรอืลดทอนโอกาสทางธรุกิจของบรษัิท
หา้มกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานเกี�ยวขอ้งในกิจกรรมที�อาจสง่ผลในการขดัขวางหรอืลดทอนโอกาสทางธุรกิจ
ของบรษัิท

        กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานมีภาระหนา้ที�ในอนัที�จะสนบัสนนุใหเ้กิดผลประโยชนอ์นัถกูตอ้งตามกฎหมายแก่
บรษัิทเมื�อโอกาสอาํนวย นอกจากนี� บคุคลดงักล่าวตอ้งไม่แสวงหาประโยชนส์่วนตวัจากทรพัยส์ิน ขอ้มลูและตาํแหน่ง
หนา้ที�ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิท 
แนวทางปฏบิตัิ

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไมก่ระทาํการใดๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตดัสนิใจเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจเพื�อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท โดยปราศจาก
อิทธิพลของความตอ้งการส่วนตวั หรือของบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยสายเลือดหรือทางอื�นใด และใชร้าคาที�
ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทาํรายการกับบุคคลภายนอก หากมีรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ใหพ้นกังานตอ้งรายงานดงักลา่วตอ่ผูมี้อาํนาจอนมุติัเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื�อพิจารณาตามขั�นตอนก่อนบรษัิทจะ
เขา้ทาํธรุกรรม
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานที�มีขอ้สงสยัหรอืไมแ่นใ่จวา่การปฏิบติังานของตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์�
เกิดขึ �น ใหแ้จง้เรื�องดงักลา่วโดยทนัที โดยเปิดเผยรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิทพรอ้มแนบราย
ละเอียด เพื�อสง่มอบใหผู้มี้อาํนาจอนมุติั และสง่สาํเนาใหเ้ลขานกุารบรษัิทเพื�อดาํเนินการตามขั�นตอนการพิจารณา
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน รวมถงึสมาชิกในครอบครวัหลกีเลี�ยงการมีสว่นเกี�ยวขอ้งทางการเงิน และ/หรอื ความ
สมัพนัธก์บับคุคลภายนอกอื�นๆ ซึ�งจะสง่ผลใหบ้รษัิทตอ้งเสยีประโยชน ์หรอืก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งหลกีเลี�ยงการเลี �ยงรบัรอง ของกาํนลั ของขวญัหรอืสนินํ�าใจจากบคุคลที�รว่มทาํ
ธรุกิจ เนื�องจากการกระทาํดงักลา่วอาจก่อใหเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมในการพิจารณาตดัสนิใจทางการคา้ 
กรณีของสมนาคณุหรอืของกาํนลัที�ไมส่มควรรบัใหส้ง่คืนโดยทนัที ถา้ไมส่ามารถสง่คืนได ้พนกังานตอ้งสง่มอบของ
ดงักลา่วใหเ้ป็นสทิธิของบรษัิทเพื�อนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ไป
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที�เกี�ยวโยงกนัตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั

แนวทางปฏบิตัิ
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�. การรักษาข้อมูลความลับ

�. การปฏบิตัติอ่คู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

        บรษัิทมีนโยบายยดึถือความเป็นธรรมในการดาํเนินธรุกิจรวมทั�งตอ้งดาํเนินการและพยายามดาํเนินการเพื�อใหเ้กิด
ความเป็นธรรมกบัคู่คา้และคู่แข่งขนัโดยประโยชนส์งูสดุของบรษัิท รวมทั�งปฏิบติัตามพนัธะสญัญาอย่างเครง่ครดัเพื�อ
บรรลวุตัถปุระสงคร์ว่มกนั

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานมีหนา้ที�รกัษาขอ้มลูที�เป็นความลบัของบรษัิท เช่น ความลบัทางการคา้ ความลบั
เกี�ยวกบัตวัเลขตน้ทนุ ขอ้มลูคูค่า้และอื�นๆ ไมใ่หร้ั�วไหลไปยงับคุคลที�ไมเ่กี�ยวขอ้ง ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
บรษัิทหรอืผูมี้สว่นไดเ้สีย เวน้แตไ่ดร้บัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูมี้อาํนาจอนมุตัิ
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไมน่าํขอ้มลูที�เป็นความลบัของบรษัิทไปหาผลประโยชนส์ว่นตนหรอืบคุคลอื�น
การดแูลเอกสารและการสนทนาถงึขอ้มลูที�เป็นความลบัของบรษัิทตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั การปลอ่ยปละ
ละเลยเอกสารหรอืการสนทนาขอ้มลูความลบัในที�สาธารณะอาจนาํไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูอื้�นได้
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที�เป็นความลบัของบรษัิท แมพ้น้สภาพหรอืสิ �นสดุการปฏิบติังานที�
บรษัิทไปแลว้
ในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิทตอ่สาธารณชนภายนอกในรูปแบบของสื�อสิ�งพิมพ ์การบรรยาย
และการใหส้มัภาษณ ์กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งดาํเนินการตามแนวทางปฏิบตัทีิ�บรษัิทกาํหนด

        กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งรกัษาความลบัของขอ้มลูที�ไดจ้ากการปฏิบตัหินา้ที�ทางธรุกิจ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งขอ้มลูที�อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย เวน้เสียแต่การเปิดเผยนั�นจะไดร้บัการมอบหมายอย่างถกูตอ้ง
จากบรษัิทหรอืเป็นการเปิดเผยตามบงัคบัของกฎหมาย
แนวทางปฏบิตัิ

ในกรณีที�บรษัิทคูค่า้มีความเกี�ยวพนักบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานซึ�งอาจก่อใหเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมในทาง
ธุรกิจ กาํหนดใหบ้คุคลดงักล่าวแจง้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนที�บริษัทจะเขา้ทาํ
ธรุกรรมนั�น
ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการคา้ที�มีตอ่คูค่า้อย่างซื�อตรงและเป็นธรรม กรณีที�ไม่สามารถ
ปฏิบตัติามเงื�อนไขไดใ้หแ้จง้รายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชาเพื�อตดิตอ่คูค่า้เพื�อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข
หา้มกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานใหห้รอืเสนอใหท้รพัยส์ิน หรอืผลประโยชนอื์�นใดแก่บคุคลภายนอก อนัจะทาํ
ใหเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมทางธรุกิจ รวมทั�งหลีกเหลี�ยงการรบัทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนจ์ากคูค่า้

แนวทางปฏบิตัิ
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�. การใช้ทรัพยส์ินของบริษัทอย่างเหมาะสม 

��. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงนิ

        บรษัิทกาํหนดใหมี้ระบบการควบคมุภายในที�ดีและฝ่ายตรวจสอบภายในที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยยดึ
หลกัการการดาํเนินงานและการติดตามผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสม การรายงานทาง
การบญัชีและการเงินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และการปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างถกูตอ้ง

ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งใชเ้ครื�องมือเครื�องใชอ้ปุกรณอ์ยา่งระมดัระวงัเพื�อความปลอดภยัในการทาํงาน ตลอดจน
ใชท้รพัยส์นิของบรษัิทอยา่งประหยดั และเกิดประโยชนส์งูสดุ
ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งไม่เจตนาทาํลายหรอืทาํใหท้รพัยส์ินของบรษัิทเสียหาย รวมทั�งดแูลทรพัยส์ินของบรษัิท
ใหอ้ยูใ่นสภาพดี มิใหช้าํรุด เพื�อประโยชนก์ารใชง้านอยา่งมีประสทิธิภาพและยั�งยืน
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งไมห่าประโยชนส์ว่นตน หรอืเอื �อประโยชนต์อ่บคุคลอื�นจากทรพัยส์นิของบรษัิท
ไม่วา่จะเป็นการใชเ้ครื�องมือ อปุกรณข์องบรษัิทเพื�อกิจธุระสว่นตวั การนาํทรพัยส์ินของบรษัิทไปขาย ใหยื้ม จาํนาํ 
จาํนอง หรอืจาํหนา่ยจา่ยโอนโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต ไมว่า่ทรพัยส์นินั�นจะอยูใ่นสภาพใด
ในการจดัซื �อ เก็บรกัษาและจาํหนา่ยจา่ยโอนทรพัยส์นิ พนกังานมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามวิธีปฏิบตัทีิ�บรษัิท
กาํหนด

        ทรพัยส์นิทั�งหมดของบรษัิทควรถกูใชเ้พื�อวตัถปุระสงคที์�ชอบดว้ยกฎหมายเทา่นั�น กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ควรดแูลทรพัยส์นิของบรษัิทเพื�อใหม้ั�นใจวา่ทรพัยส์นิของบรษัิทถกูใชอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล
แนวทางปฏบิตัิ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี�ยง และการปฏิบติัตามนโยบาย
การบรหิารความเสี�ยงอยา่งเครง่ครดั รวมทั�งรายงานและบง่ชี �ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นกบับรษัิทใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา
หรอืคณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการบรษัิททราบ
คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที�รบัผิดชอบจดัใหมี้ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในที�มีประสทิธิภาพ เพื�อใหม้ั�นใจ
ว่าบรษัิทไดป้ฏิบติัตามาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และ
การสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบตอ่การจดัทาํรายงานทางการเงินที�มีความถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัตอ่
เวลา ทั�งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ�งจดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองทั�วไป

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
      ทรัพยส์ิน หมายถงึ ทรพัยส์นิทั�งที�มีตวัตน และไมมี่ตวัตน เชน่ สงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัย ์เทคโนโลยี ความรู ้
ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ� สิทธิบตัร ตลอดจนขอ้มลูที�เป็นความลบัที�ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ 
ประมาณการทางการเงิน ขอ้มลูดา้นทรพัยากรบุคคล
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กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบติังานตามระเบียบและหนา้ที�ความรบัผิดชอบ ภายในขอบเขตอาํนาจที�ไดร้บั
มอบหมายตามคูมื่ออาํนาจอยา่งเครง่ครดั และสมํ�าเสมอ รวมทั�งรายงานการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบ
ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาทราบ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี�ยง และการปฏิบติัตามนโยบาย
การบรหิารความเสี�ยงอยา่งเครง่ครดั รวมทั�งรายงานและบง่ชี �ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นกบับรษัิทใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา
หรอืคณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการบรษัิททราบ
หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ที�ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบติังานของผูบ้รหิารและพนกังานโดยตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั�งติดตอ่ประสานงานกบับรษัิทตรวจสอบระบบควบคมุภายในจากภายนอก (ถา้มี) 
โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริษัทตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายในจากภายนอก (ถา้มี) ในการใหข้อ้มลูเอกสาร และหลกัฐานตา่งๆ ที�ใชใ้นการตรวจสอบ โดยไมป่กปิด 
ปลอมแปลงเอกสารหรอืแทรกแซงการตรวจสอบ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เสนอขอ้คิดเห็นเพื�อนาํไปปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกับ
สถานการณ ์สิ�งแวดลอ้ม และปัจจยัความเสี�ยงที�เปลี�ยนไป

-

-

-

-

��. การยดึถอืหลักสิทธิมนุษยชนและความเทา่เทยีมกันในโอกาสการทาํงาน 

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานพงึปฏิบตัติอ่เพื�อนรว่มงานดว้ยความเคารพในเกียรต ิศกัดิ�ศรแีละสทิธิสว่นบคุคล
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานพึงปฏิบตัิต่อบคุคลอย่างสภุาพโดยเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติั แมว้่าจะมีความ
แตกตา่งในสญัชาต ิเชื �อชาต ิชนชั�น เพศ อาย ุศาสนา หลกัความเชื�อ สถานภาพทางสงัคม
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานพึงเคารพในวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทยและของ
ประเทศตา่งๆ ที�มีการติดตอ่ดาํเนินกิจกรรมทางธรุกิจดว้ยและดาํเนินกิจกรรมในวิธีทางที�เหมาะสมตอ่สภาพสงัคม
และเศรษฐกิจของประเทศนั�นๆ
เมื�อพบเหตผิุดปกตใิดที�อาจสง่ผลตอ่ความปลอดภยัในที�ทาํงาน ผูบ้รหิารและพนกังานพงึแจง้รายงานตอ่ผูมี้หนา้ที�
รบัผิดชอบเพื�อดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัที

        บริษัทมีนโยบายยึดถือหลกัสิทธิมนษุยชนและใหค้วามเคารพในเกียรติศกัดิ�ศรีและสิทธิส่วนบคุคลของกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน เปิดโอกาสการวา่จา้งงานอยา่งเสมอภาค และไมยิ่นยอมใหมี้การเลือกปฏิบตั ิการกีดกนั แรงงาน 
การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคามอันเนื�องมาจากความแตกต่างดา้นสัญชาติ เชื �อชาติ ชนชั�น เพศ อายุ ศาสนา 
หลกัความเชื�อ และสถานภาพทางสงัคม
        ผูบ้รหิารและพนกังานมีโอกาสที�จะไดร้บัการสนบัสนนุสง่เสรมิการฝึกอบรมเพื�อพฒันาความรู ้ความสามารถอยา่ง
เทา่เทียมและเหมาะสมตามความจาํเป็นของตาํแหนง่งานแตล่ะระดบั
        บรษัิทมีนโยบายดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะและเอื �อตอ่การทาํงาน
อยา่งมีประสทิธิผล
แนวทางปฏบิตัิ

-
-

-

-
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จรรยาบรรณท่ีกําหนดข้างต้นอาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีมีปัญหา ให้พนักงานหารือกับผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้ง ให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีส้ินสุด

��. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงและการยกเลิก 

        บรษัิทมีหนา้ที�ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ความในจรรยาบรรณธรุกิจนี � ใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบที�เกี�ยว
ขอ้ง และสภาพแวดลอ้มทางธรุกิจ 
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