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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการ

สถานการณ์โดยรวมของการระบาดของโรค โควิด-�� ยังคงเป็นประเด็น
ที�อยู่ในความสนใจของชาวโลกและยังคงส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต
ของคนจํานวนมาก รวมทัง� กิจการของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ด้วยเป็ นธรรมดา ประเด็นทีเ� ห็นได้ชดั คือจํานวนนักท่องเทีย� วชาวต่างประเทศ
ยังไม่อาจฟื � นคืนกลับไปอยู่ในตัวเลขเช่นเดียวกับจํานวนนักท่องเที�ยวเมื�อ
ครัง� ก่อนเกิดโรคระบาดได้ เพื�อตอบรับกับเหตุการณ์เช่นนี � คณะกรรมการ
และฝ่ ายบริหารได้พยายามอย่างเต็มทีท� จ�ี ะดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ทเ�ี ปลีย� นแปลงไป ไม่วา่ จะเป็ นเรือ� งของการควบคุมค่าใช้จา่ ย
อย่างเข้มงวด แสวงหาลูท่ างการทําธุรกิจใหม่เพือ� เสริมรายได้ของบริษทั ตลอด
จนเตรียมความพร้อมทีจ� ะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครัง� หนึง� เมือ� ผูใ้ ช้บริการ
ของบริษัทมีจาํ นวนกลับคืนมาสูภ่ าวะปกติในวันข้างหน้า
จากการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยใกล้ชดิ ทุกท่านคงเห็นพ้องกับผมว่า
เมือ� เรามีความรูเ้ กีย� วกับโรคอุบตั ใิ หม่เรือ� งนีม� ากขึน� มีการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวาง
และทั�วถึง ขณะเดียวกันกับที�ภาครัฐก็มนี โยบายชัดเจนที�จะรับมือกับปั ญหา
เรือ� งนีโ� ดยคํานึงถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคูไ่ ปกับโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ การประกอบธุรกิจของบริษทั ในปีพทุ ธศักราช ���� นี � จึงน่าจะเป็น
ที�คาดหวังได้วา่ จะมีความแจ่มใสมากกว่ารอบสองปี ท�ีผา่ นมา
ผมในนามของคณะกรรมการของบริษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
ที�กรุณาติดตามการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คําแนะนําที�ทา่ นได้
เคยให้ไว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง� ที�ผา่ นมา และจะได้ให้คาํ แนะนําต่อไป
อีกในอนาคต เป็ นสิง� มีคา่ ทีค� ณะกรรมการขอน้อมรับไปเพือ� ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับองค์กรของเราทุกคนต่อไป
โอกาสนีผ� มขอขอบพระคุณผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรในทางธุรกิจ และทีส� าํ คัญยิง�
คือลูกค้าทุกท่านทีเ� ป็ นพลังสําคัญในการก้าวเดินของบริษทั ทัง� ช่วงเวลาทีผ� า่ น
มาและการก้าวเดินต่อไปอย่างมั�นคงในวันข้างหน้า

2
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ปี ���� นี � เริ�มต้นด้วยการระบาดของโรคโควิด �� ในประเทศไทย
ระลอกใหม่ ซึง� อยูต่ อ่ เนื�องมาเป็ นปี ท�ี � แล้ว ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้าง ทัง�
ภาคการผลิต ภาคการลงทุน และภาคการท่องเทีย� ว ทําให้ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ไม่เป็ นไปตามเป้าที�ตงั� ไว้อย่างเลี�ยงไม่ได้ พวกเราทุกคนจํา
เป็ นต้องปรับตัวตามวิถีใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื�อเอา
ชนะข้อจํากัดต่างๆ ที�เกิดขึน� เช่นเดียวกับบริษัทฯ ที�ตอ้ งมีความคล่องตัว
เตรียมรับมือทุกสถานการณ์ มีระบบการบริหารที�มีประสิทธิ ภาพ มอง
วิกฤติให้เป็ นโอกาส เพื�อนําพาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้
สําหรับปี ท�ีผ่านมา ต่อเนื�องปี นี � บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด
(มหาชน) ได้เน้นธุรกิจไปที� � ยุทธศาสตร์ใหญ่ คือ การขยายขอบข่าย
เส้นทางการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร�ไี ปสูเ่ กาะพะลวย โดยจะเริ�มก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือเกาะพะลวยในปี ���� นี � เพื�อรองรับการเดินทางท่องเที�ยว
ไปยังจุดหมายปลายทาง (Desination) ใหม่ ของนักท่องเที�ยวหลังสถาน
การณ์โควิดคลี�คลาย และมีการปรับโครงสร้างของธุรกิจก้าวสูก่ ารเป็ นผู้
ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Logistics Service Provider)
มีการจับมือกับพันธมิตรเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
ให้บริการ รวมทัง� ศึกษาโอกาสธุรกิจใหม่ในกลุม่ Digital Wallet ด้วย
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน
ลูกค้า พันธมิตร ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกท่าน ที�ได้ให้
ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทัง� นี � คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตั หิ น้าที�
อย่างตัง� ใจ ทุ่มเท เต็มกําลังความสามารถ เพื�อที�จะพลิกฟื � นผลประกอบ
การของบริษัทให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงบริหารงานด้วย
ความระมัดระวัง
สุดท้าย ผมขอเป็ นกําลังใจให้กบั ผูท้ ไ�ี ด้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด ��
ทุกท่าน เพื�อฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ และขอให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพที�แข็งแรงทัง�
กายและใจ

3
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ

วิสัยทัศน์

“ เป็ นผูน้ าํ ในกิจการขนส่งและ
เดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาค ”

พันธกิจ

มุง่ มั�นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีและสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ อย่างต่อเนื�อง
สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ผใู้ ช้บริการ

4
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

่ ําคัญ
ประวัติความเป็นมาและพั ฒนาการทีส
ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี ประกอบกิจการให้บริการเดินเรือและบริการท่าเรือเดินทะเล เริม� จัดตัง� ครัง� แรกในปี ���� ในชื�อ
ของ บริษัท สมุย-ขนอมเฟอร์ร�ี จํากัด และในปี ���� ได้เปลี�ยนชื�อเป็ น บริษัท สมุยเฟอร์ร�ี จํากัด ให้บริการเรือเฟอร์ร�ขี า้ ม
ฟากเพื�อการโดยสารและการขนส่ง จนกระทัง� ปี ���� บริษัท ได้จดทะเบียนเข้าสูต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื�อ
“RAJA FERRY PORT PLC” หรือ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ตลอดเวลา �� ปี ท�ีผา่ นมา บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�องทัง� ด้านคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์ตอบ
แทนกลับสูส่ งั คม โดยมีมาตรฐาน ISO 9001 Version 2015 เป็ นเครื�องยืนยันในศักยภาพของบริษัท และยังคงมุ่งมั�นที�
จะพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื�อง ตลอดจนศักยภาพในการให้บริการเรือข้ามฟากและธุรกิจของท่าเรือ เพื�อสร้าง
ความมั�นใจให้กบั ลูกค้าในบริการของเราอย่างต่อเนื�อง
ปั จจุบนั บริษัทมีท่าเรือของตัวเองจํานวน � ท่าคือ ท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุยสากล และท่าเรือพะงันสากล
เปิ ดให้บริการทั�วไปเพือ� การขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวี รวมทัง� บริษทั มีเรือเฟอร์รใ�ี ห้บริการอยูท่ งั� สิน� จํานวน �� ลํา ให้บริการ
เรือข้ามฟาก (ผูโ้ ดยสารและรถยนต์) ใน � เส้นทาง ได้แก่ ดอนสัก-เกาะสมุย-ดอนสัก, ดอนสัก-เกาะพะงัน-ดอนสัก และ
เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะสมุย
นอกจากนี � ยังมีให้บริการรถรับส่งระหว่างท่าเรือไปยังจุดต่างๆ เช่น สนามบินสุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช สถานี
รถไฟ เข้าสูต่ วั เมือง และยังมีการเปิ ดให้บริการเดินรถโดยสารกรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี และเส้นทางกรุงเทพ-เสียมเรียบ เพื�อ
เชื�อมต่อการเดินทางให้ครบวงจรทัง� รถและเรือ
ทัง� นี � บริษัทมีวสิ ยั ทัศน์ท�ีจะเป็ น “ผูน้ าํ ธุรกิจเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากของประเทศไทย ด้วยบริการที�เป็ นเลิศ และมาตรฐาน
สากลเป็ นทีย� อมรับ” โดยมีพนั ธกิจในการมุง่ มั�นพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการแบบบูรณาการและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาบุคลากรและสิง� อํานวยความสะดวกอื�นๆ อย่างต่อเนื�อง เพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ผูใ้ ช้บริการ
่ ําคัญของบริษัท
พั ฒนาการทีส

พัฒนาการทีส� าํ คัญของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจนับตัง� แต่จดั ตัง� บริษัทฯ มีดงั ต่อไปนี�
ปี ����

เริม� ก่อตัง� ครัง� แรก โดยจดทะเบียนในชื�อ "บริษัท สมุย-ขนอม เฟอร์ร�ี จํากัด"

ปี ����

จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบริษัทเป็ น "บริษัท สมุยเฟอร์ร�ี จํากัด" ให้บริการเรือข้ามฟากเพื�อการโดยสารและ
การขนส่ง

ปี ����

จดทะเบียนเปลี�ยนชื�ออีกครัง� เป็ น "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จํากัด" ให้บริการทัง� ใน
ด้านการเดินเรือและท่าเรือ

ปี ����

จดทะเบียนโดยใช้ช�ือใหม่ "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จํากัด (มหาชน)" เพื�อเตรียม
พร้อมนําบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี ����

จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็ น " บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) " เป็ นการตอกยํา� ความสําเร็จ
ของการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ และรับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ปี ����

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI และเริม� ซือ� ขายครัง� แรก เมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ����



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

่ ําคัญของบริษัท
พั ฒนาการทีส

ปี ����

จดทะเบียนตัง� บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จํากัด ให้บริการรถตูโ้ ดยสาร โดยมีพนั ธมิตรให้บริการรถโดย
สารร่วมสาธารณะทัง� ในเกาะสมุยและเกาะพะงัน
- ซือ� เรือเฟอร์รจ�ี ากประเทศญี�ปนุ่ ชื�อเรืออาร์�� ทําให้มีกองเรือเฟอร์รร�ี วม �� ลํา

ปี ����

ซือ� เรือเฟอร์รเ�ี พิ�มจากประเทศจีน ชื�อเรืออาร์�� ทําให้มีกองเรือเฟอร์รร�ี วมทัง� สิน� �� ลํา
- จัดตัง� บริษัท อาร์พี จ๊อบ จํากัด ทุนจดทะเบียน � ล้านบาท เพื�อประกอบธุรกิจจัดหาบุคลากรให้กบั
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และผูป้ ระกอบการอื�นๆ ในพืน� ที�เกาะสมุยและเกาะพะงัน
- ปรับเวลาจองตั�วโดยสารใหม่ให้จองล่วงหน้าได้ � ชั�วโมงก่อนการเดินทาง จากเดิมจองล่วงหน้า � วัน

ปี ����

�. เพิ�มทุนจดทะเบียนที�ชาํ ระแล้ว บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด (RP TRANSPORTATION)
จากเดิม �� ล้านบาท เป็ น �� ล้านบาท เพื�อใช้ในการขยายกิจการให้บริการรถโดยสาร
2. ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ���� ณ วันที� �� เม.ย.���� ได้มีมติเพิ�มทุนชําระแล้วจากเดิม
���,���,��� ล้านบาท เป็ น ���,���,��� ล้านบาท
3. ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ���� มีมติจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ใน
อัตรา � หุน้ สามัญเดิมต่อ � หุน้ ปันผล หรือไม่เกิน ��,���,��� หุน้ ตามมูลค่าที�ตราไว้หนุ้ ละ � บาท
หรือจ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ �.��� บาท
4. ขยายการดําเนินการด้าน IT& Digital Marketing ได้แก่ Online Marketing and Advertisting,
Web Site Market Place โดยขยายการให้บริการเพิ�มในส่วนของที�พกั และทัวร์จากเดิมที�ให้บริการ
ด้านเรือ รถและสายการบิน รวมทัง� สามารถจองตั�วผ่านระบบออนไลน์เช่น Facebook , Line@ ,
Website และ Go ORCA
5. เปิ ดสํานักงานของบริษทั ในกรุงเทพเพิม� โดยเช่าอาคารพาณิชย์ขนาด � คูหา ทีต� งั� ��� ถนนจักรพงศ์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.����� เพื�อใช้เป็ นสํานักงานสําหรับติดต่อและรองรับลูกค้า
ในเขตพระนครและถนนข้าวสาร
6. ซือ� เรือเฟอร์รเ�ี พิม� จากประเทศจีนมูลค่า ��,���,��� ล้านหยวน หรือประมาณ ��,���,��� ล้านบาท
(อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันชําระเงินมัดจํางวดแรกที� �.�� บาท/� หยวน) ชื�อเรืออาร์�� ปริมาณการ
บรรทุกผูโ้ ดยสารประมาณ ��� คน รถยนต์ประมาณ �� คัน ทําให้ปัจจุบนั มีกองเรือเฟอร์ร�ี รวมทัง�
สิน� จํานวน �� ลําช่วยเพิ�มขีดความสามารถในการรองรับการบริการลูกค้าให้มากขึน� เป็ นการเพิ�ม
รายได้ให้กบั บริษัทโดยตรง
�. บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด ได้จบั มือกับบริษัท เอทีพี�� จํากัด (มหาชน) หรือ ATP30
เพือ� ร่วมมือกันในการขยายเส้นทางการเดินรถรับส่งผูโ้ ดยสารจากกรุงเทพไปเกาะพะงัน เพือ� ให้บริการ
รับส่งผูโ้ ดยสารแบบครบวงจร
8. RP ปรับเวลาจองตั�วโดยสารใหม่ให้จองล่วงหน้าได้เร็วขึน� ก่อนเดินทาง � ชั�วโมง พร้อมลดเวลานํา
รถลงเรือล่วงหน้าเหลือเพียง �� นาที
9. RP เพิ�มความถี�ปล่อยเรือออกทุก �� นาทีช่วงชั�วโมงเร่งด่วน เพื�ออํานวยความสะดวกและรองรับ
ปริมาณความต้องการของลูกค้าที�มาใช้บริการ เปิ ดให้บริการตัง� แต่วนั ที� � ธันวาคม ����
10. RP ร่วมกับกรมเจ้าท่าและกลุม่ จิตอาสาดอกไม้ทะเลเพื�อการอนุรกั ษ์เกาะพะงันดําเนินโครงการวาง
ทุน่ ร่องนํา� แนวปะการังบริเวณท่าเรือท้องศาลา เกาะพะงัน เมื�อ เพื�อป้องกันการทิง� สมอเรือทับแนว
ปะการัง และเพื�อให้กปั ตันและผูเ้ ดินเรือมองเห็นร่องนํา� ที�ชดั เจน ซึง� จะทําให้การเดินเรือเป็ นไปด้วย
ความราบรืน�
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

่ ําคัญของบริษัท
พั ฒนาการทีส

ปี ����

1. RP เพิ�มเที�ยวเรือรอบดึกใน � เส้นทาง ดอนสัก-สมุย รอบเวลา ��.�� น. และสมุย-ดอนสัก รอบเวลา
��.�� น. เพื�ออํานวยความสะดวกและรองรับความต้องการของลูกค้าที�มาใช้บริการ
2. RP จัดระบบคิวรถลงเรือสําหรับลูกค้า Walkin เส้นทางดอนสัก-สมุยใหม่ โดยนําร่องเส้นทางดอนสัก
-สมุย รอบเวลา ��.��-��.�� น. เพื�ออํานวยความสะดวกให้ลกู ค้าไม่ตอ้ งรอคิวนานและลดการจราจร
หน้าท่า
3. RP เปิ ดตัวเป็ นพันธมิตรและตัวแทนจําหน่ายตั�วเครื�องบินของสายการบิน Myanmar Airways
International (MAI) อย่างเป็ นทางการ เมื�อวันที� �� พฤษภาคม ����
4. RP จับมือ Thai Lion Air พันธมิตรใหม่ โดยลูกค้าสามารถซือ� ตั�วเรือราชาเฟอร์รไ�ี ด้ตงั� แต่อยูบ่ นเครือ� งบิน
เพื�อขยายฐานลูกค้ากลุม่ สายการบินสูท่ ะเลฝั�งอันดามัน เมื�อวันที� � พฤศจิกายน ����
5. RP นําร่องใช้ “RP BOX” ให้บริการขายตั�วเรือเฟอร์รผ�ี า่ นตูอ้ ตั โนมัติ เพื�ออํานวยความสะดวกให้ลกู ค้า
ในการซือ� บัตรโดยสารและเพิม� ความคล่องตัวการให้บริการบริเวณหน้าท่าเรือ เริม� เมือ� วันที� � กันยายน ����
6. บริษัท อาร์พี จ๊อบ (RP Job) จับมือกับบริษัท สยามการเดินเรือ เพื�อร่วมมือกันผลิตบุคลากรด้าน
พาณิชย์นาวี รองรับการเติบโตธุรกิจเดินเรือทะเล เมื�อวันที� �� กันยายน ����
7. RP เปิ ดการประมูลการก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสักเพิ�มอีก � ท่า (ท่า� และ �) เพื�อรองรับปริมาณ
ลูกค้าที�คาดว่าจะมาใช้บริการเพิ�มขึน� และช่วยเพิ�มสภาพคล่องบริเวณหน้าท่า
8. RP ได้สร้างหลักผูกเรือฝั�งท่าเรือดอนสัก เพื�อให้งา่ ยต่อการซ่อมบํารุงเรือ และสามารถช่วยเป็ นจุดจอด
ผูกเรือหน้ามรสุม หรือระหว่างรอรับโปรแกรม

ปี ����

1. RP ดําเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสัก ท่า� และท่า � โดยได้บริษัท พีโอเค �� วิศวกรรม จํากัด เป็ นผูร้ บั
เหมาก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสแรกปี ����
2. RP เดินหน้าโครงการเมืองท่าดอนสัก เพื�อพัฒนาพืน� ที�ภายในท่าเรือดอนสักสากลให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวม
ถึงพัฒนาสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณท่าเรือให้สวยงาม
3. RP ปรับตารางเดินเรือใหม่ ให้สอดคล้องกับคําสั�งรัฐบาล หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมีมาตรการห้าม
ออกนอกเคหะสถาน ตัง� แต่ ��.��-��.�� น. เพื�อคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
4. RP ปรับรูปแบบและเวลาให้บริการเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน โดยใช้รถตูบ้ ริการ
รับ-ส่งลูกค้าแบบเว้นระยะห่าง
5. RP ปรับระบบเติมเงิน Online Top Up ให้งา่ ยและสะดวกขึน� โดยลูกค้า/สมาชิก สามารถเติมเงินเข้าระบบ
ได้เองผ่านช่องทาง Rabbit Line pay , Promt pay , Internet Banking และบัตรเครดิต
6. RP แจ้งเรือราชา � เกิดอุบตั เิ หตุเรือล่ม เนื�องจากคลืน� ลมแรง โดยได้วา่ จ้างบริษทั ผูเ้ ชี�ยวชาญเป็ นผูด้ าํ เนินการ
กูเ้ รือขึน� มายังฝั�งดอนสัก
7. RP ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อป.), ตํารวจนํา� เกาะสมุย, เจ้าหน้า
ที�สาํ นักงานเจ้าท่า สํานักงานอําเภอเกาะสมุย, ตํารวจภูธร สภ.เกาะสมุย, ตํารวจภูธร สภ.บ่อผุด, กองทัพ
อากาศจากกองบิน � จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ทัพเรือภาคที� � จังหวัดสงขลา และหน่วยงานทีเ� กี�ยวข้อง ซ้อมแผน
เผชิญเหตุภยั พิบตั ทิ างทะเล เพื�อสร้างความมั�นใจนักท่องเที�ยว
8. RP ออกโปรโมชั�นส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะโปรโมชั�นเส้นทางดอนสัก-สมุย-ดอนสัก ที�ได้รบั
การตอบรับอย่างดี จนต้องขยายเวลาต่อ
9. RP ร่วมกับผูป้ ระกอบการโรงแรมและร้านอาหารในเกาะสมุยเชิญคณะ InfluencersและBloger กว่า �� ราย
เดินทางเข้ามาช่วยโปรโมทการเดินทางและการท่องเทีย� วในเกาะสมุย เพือ� เรียกความเชือ� มัน� ด้านการท่องเทีย� วกลับมา
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ปี ����

1. ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ���� ณ วันที� �� เม.ย.���� ได้มีมติเพิ�มทุนชําระแล้วจากเดิม
���,���,��� บาท เป็ น ���,���,��� บาท
2. จัดรับฟั งความคิดเห็นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย ขนาดไม่เกิน ��� ตันกรอส เมื�อวันที�
�� ก.พ. ���� โดยมีชาวบ้านบนเกาะและหน่วยงานราชการเข้าร่วมทัง� หมด ��� คน เห็นด้วย ��.��%
และได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างเดือนมีนาคม
�. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� �� ก.ค. ���� มีมติเห็นชอบอนุมตั ิการก่อสร้างโครงการ
ท่าเทียบเรือเฟอร์ร�ีเกาะพะลวย โดยว่าจ้างบริษัท เดอะซีบอร์ด ดี แอนด์ ซี จํากัด เป็ นผูร้ บั เหมา
ดําเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย จํานวน � ท่าเทียบ
�. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะเต่า ร่วมกับบริษัท เกาะ
เต่า วินด์ เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวระหว่างเกาะพะงันและเกาะเต่ามากขึน� เป็ นการขยายเส้นทางการ
ให้บริการให้ครอบคลุมมากขึน�
�. ขยายฐานธุรกิจเดินรถไปสูก่ ารบริการขนส่งอย่างครบวงจร ด้วยการให้บริการรับ-ส่ง พัสดุขา้ มเกาะ
ในนาม RPT Logistic ทัง� กลุม่ ลูกค้า B2B, B2C และ C2C ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษทั อาร์พี
ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด
6. ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) ผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย อัพเดตข้อมูลธุรกิจและแผนการดําเนินงานของบริษัท โดยชูยทุ ธศาสตร์จดุ
แข็งเป็ น “Island Gateway” ได้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมาก
�. บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด เปิ ดให้บริการเดินรถ VIP BUS อีกครัง� ในเดือนธันวาคม หลัง
หยุดให้บริการไปในช่วงที�มกี ารระบาดของไวรัสโควิด-�� โดยสถานการณ์ทอ่ งเที�ยวในพืน� ที�เกาะสมุย
เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลับมาฟื � นตัวอีกครัง� โดยร่วมกับบริษัท เอทีพี ��
จํากัด (มหาชน)
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ภาพรวมและสาระสําคัญในปี 2564

ควบคู่ไปกับการเดินหน้าโครงการเมืองท่าดอนสัก
ด้วยการพัฒนาที�ดินเปล่าภายในท่าเรือดอนสักสากลให้
เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น โครงการพัฒนาอาคารพาณิชย์
� ชัน� โครงการพัฒนา Shop house เปิ ดพืน� ที�ให้ขายของ
บริเวณตลาดดอนสักสามัคคี และยังมีโครงการก่อสร้าง
บ้านพักพนักงานเพิ�ม เพื�อเป็ นสวัสดิการแก่พนักงานตาม
โครงการสุขนิยมด้วย
ขณะเดียวกันก็ปรับรู ปแบบและเวลาการให้บริการ
ทัง� การให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากและบริการเดินรถของ
RPT ในเส้นทางต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ชีวติ
วิถีใหม่ (New Normal) พร้อมกันนีไ� ด้รว่ มกับผูป้ ระกอบ
การร้านอาหารและโรงแรมในเกาะสมุย จัดทริปเชิญคณะ
Influencers และ Blogger กว่า �� ราย เดินทางเข้ามา
ช่วยโปรโมทการเดินทางและการท่องเที�ยวในเกาะสมุย
เพือ� เรียกความเชือ� มั�นด้านการท่องเทีย� วกลับมา โดยบริษทั ฯ
ให้การสนับสนุนเรื�องการเดินทางรับ-ส่งจากสนามบิน
สุราษฏร์ธานี-ท่าเรือเกาะสมุย
ด้านการตลาดนัน� สายงานพัฒนาธุรกิจได้ออกโปร
โมชั�นส่งเสริมการตลาดออกมาอย่างต่อเนื�อง เพื�อกระตุน้
ให้เกิดการใช้บริการ อีกยังช่วยช่วยลดภาระให้กบั ผูโ้ ดยสาร
โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าที�ใช้เดินทางไปกลับกับท่าเรือราชา
เฟอร์รเ�ี ป็ นประจํา โดยเฉพาะโปรโมชั�นซือ� ตั�วไปกลับ ฟรีต�วั

สําหรับปี ���� เป็ นปี ท�บี ริษัทฯ ต้องเจอกับบททดสอบ
ใหญ่อย่างต่อเนื�องตัง� แต่ตน้ ปี เนื�องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 สร้างผลกระทบ
วงกว้างทั�วโลก ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย� วและสภาพ
เศรษฐกิจชะลอตัว การเดินทางของนักท่องเที�ยวทัง� ไทยและ
ต่างชาติลดลงอย่างมีนยั สําคัญ จากสถานการณ์ท�ีเปลี�ยน
แปลงอย่างฉับพลันนี � ทําให้เกิดความท้าทายใหม่ เพราะ
พฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเทีย� วและผูโ้ ดยสารเปลีย� น
ไป กลยุทธ์ตา่ งๆ ต้องปรับให้ทนั สถานการณ์อย่างทันท่วงที
เช่น การปรับงดจํานวนเที�ยวเรือในบางรอบที�มีจาํ นวนผูใ้ ช้
บริการน้อยลง เพื�อลดภาระต้นทุนและเพิ�มประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ดาํ เนินการตามแผนกลยุทธ์ท�ี
สําคัญดังนี �
การก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสัก ท่า � และท่า � เพื�อ
ให้การเดินเรือมีประสิทธิภาพมากขึน� คาดพร้อมเปิ ดใช้งาน
ได้ไตรมาสแรกปี ���� ทําให้สามารถให้บริการเรือเฟอร์รท�ี งั�
เข้าและออกได้พร้อมกันทัง� � ท่า โดยไม่ตอ้ งเสียเวลารอ ส่ง
ผลให้การใช้บริการมีความสะดวกและคล่องตัวขึน� อีกทัง� ยัง
เป็ นการเตรียมพร้อมรองรับในอนาคต ที�คาดว่าเมื�อสถาน
การณ์กลับสูป่ กติ จะมีนกั ท่องเที�ยวทัง� ชาวไทยและต่างชาติ
เดินทางกลับเข้ามาท่องเที�ยวเกาะสมุย เกาะพะงันมากขึน�
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โดยสารคนขาไป เส้นทางดอนสัก-สมุย-ดอนสัก และ สมุยดอนสัก-สมุย ที�ได้รบั การตอบรับดีมาก จนต้องขยายเวลา
โปรโมชั�นเพิ�ม รวมทัง� ขยายเส้นทางสมุย-พะงัน-สมุย และ
พะงัน-สมุย-พะงัน เพิม� ตามคําเรียกร้องของลูกค้าฝั�งเกาะพะงัน
ไม่เพียงเท่านี � ในปี ท�ีผา่ นมา ยังให้ความสําคัญลูกค้า
กลุม่ ต่างๆ มีการลงพืน� ที�เพื�อเข้าพบเยี�ยมเยียน ลูกค้าอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อฟั งเสียงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุ งบริการให้ดีและโดนใจลูกค้ามากขึน� รวมทัง� ปรับ
ระบบเติมเงิน Online Top Up ให้ง่ายและสะดวกขึน� โดย
ลูกค้า/สมาชิก สามารถเติมเงินเข้าระบบได้เองผ่านช่องทาง
Rabbit Line pay , Promt pay , Internet Banking และ
บัตรเครดิต และใช้เป็ น Line Shop ในแอพพลิเคชั�น เป็ นอีก
หนึง� ช่องทางให้ลกู ค้าสามารถจอง/ซือ� บริการที�มอี ยูท่ งั� ตั�วรถ
ลงเรือ บริการ Transfer จากสนามบินสุราษฏร์ธานีและ
นครศรีธรรมไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน
อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ท�ีไม่คาดคิด และไม่มีใครอยาก
ให้เกิดขึน� กับเหตุการณ์เรือราชา � ที�เกิดอุบตั ิเหตุเรือล่ม
เนือ� งจากคลืน� ลมช่วงหน้ามรสุมทีพ� ดั ผ่านในพืน� ทีภ� าคใต้และ
จังหวัดสุราษฏร์ธานีปีนแี � รงกว่าปกติ จนทําให้เกิดความสูญเสีย
ขึน� นัน� ทางบริษทั ฯ ได้รบี ดําเนินการว่าจ้างบริษทั ผูเ้ ชี�ยวชาญ
มาดําเนินการกูเ้ รือราชา � ขึน� มาได้เป็ นที�เรียบร้อยแล้ว และ
ตลอดระยะเวลาได้พยายามวางแผนการทํางานให้รดั กุม รวดเร็ว
ทีส� ดุ แต่กไ็ ม่ลมื เรือ� งของความปลอดภัยในการทํางานโดยมีการ
ประสานงานและรายงานความคืบหน้าปฏิบตั ิการแก่ทาง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลเป็ นระยะๆ รวมใช้เวลาในการกูเ้ รือเพียง � เดือน

นอกจากนีย� งั ได้รว่ มกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อป.), ตํารวจนํา� เกาะสมุย,
เจ้าหน้าที�สาํ นักงานเจ้าท่า สํานักงานอําเภอเกาะสมุย,
ตํารวจภูธร สภ.เกาะสมุย, ตํารวจภูธร สภ.บ่อผุด, กองทัพ
อากาศจากกองบิน � จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ทัพเรือภาคที� �
จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ซ้อมแผนเผชิญ
เหตุภยั พิบตั ิทางทะเล โดยจําลองสถานการณ์เหตุการณ์
เหมือนจริง เพื�อสร้างความมั�นใจนักท่องเที�ยว
จากที�กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าปี ���� เป็ นปี ท�รี าชา
เฟอร์รเ�ี จอกับบททดสอบใหญ่หลายเรือ� งพร้อมกัน แต่ดว้ ย
วิสยั ทัศน์ท�ไี ม่เคยยอมจํานนต่ออุปสรรคและความยากของ
โจทย์ธุรกิจ และไม่หยุดนิ�งพัฒนาเพื�อหาทางออกใหม่ๆ
จากต้นทุนเดิมที�มีอยู่ ก็จะพบว่ามี “โอกาสใหม่” มากมาย
ที�รออยูข่ า้ งหน้า ด้วยเหตุผลทัง� หมดนี � จึงทําให้ทา่ เรือราชา
เฟอร์รย�ี งั คงยืนหยัดเดินหน้าให้บริการต่อได้อย่างมั�นคง
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่ ําคัญ
ผลการดําเนินงานทีส

เปิ ดใช้งานท่าเทียบเรือ ท่า� และ ท่า� สร้างโอกาสธุรกิจเส้นทางยอดนิยม
เปิ ดทดลองใช้งานท่าเทียบเรือท่า� และ ท่า� ซึง� เป็ นท่าเทียบเรือใหม่ของดอนสักในช่วงไตรมาสแรกปี ���� ทําให้
ประสิทธิภาพการให้บริการเดินเรือมีมากขึน� เนื�องจากสามารถให้บริการเรือเฟอร์รท�ี งั� ขาเข้าและขาออกได้พร้อมกันทัง� � ท่า
โดยไม่ตอ้ งเสียเวลารอ ส่งผลให้การใช้บริการมีความสะดวกและคล่องตัวขึน� อีกทัง� ยังเป็ นการเตรียมพร้อมรองรับในอนาคต
ที�คาดว่าเมื�อสถานการณ์กลับสูป่ กติ จะมีนกั ท่องเที�ยวทัง� ชาวไทยและต่างชาติเดินทางกลับเข้ามาท่องเที�ยวเกาะ สมุยและ
เกาะพะงันมากขึน� สร้างโอกาสธุรกิจในเส้นทางยอดนิยม

11
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

เดินหน้าสร้างท่าเทียบเรือ เกาะพะลวย ตอกยํา� การเป็ น sland at a
ราชาเฟอร์ร�ี เดินหน้าขยายท่าเทียบเรือแห่งใหม่
สู่ “เกาะพะลวย” จากปั จจุบนั ที�เปิ ดให้บริการอยู่ � แห่ง
ได้แก่ ท่าเทียบเรือดอนสักสากลท่าเทียบเรือสมุยสากล
(ลิปะน้อย) และท่าเทียบเรือเกาะพะงัน (ท้องศาลา)
ตอกยํา� นโยบายการเป็ น Island Gateway รักษาความ
เป็ นผูน้ าํ ตลาดในการให้บริการเรือเฟอร์ร�ขี า้ มฟากราย
ใหญ่ในภาคใต้ พร้อมอํานวยความสะดวกสําหรับผูโ้ ดย
สารทุกคนในการเดินทางคมนาคมขนส่ง และท่องเที�ยว
จากเมืองสูห่ มูเ่ กาะทะเลใต้ โดยบริษทั รับเหมาอยูร่ ะหว่าง
การเข้าพืน� ที�เพื�อเริ�มดําเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ทําให้ราชาเฟอร์รเ�ี ป็ นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากราย
แรกทีใ� ห้บริการเรือเฟอร์รจ�ี ากฝั�งดอนสักไปยังเกาะพะลวย
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ราชาเฟอร์ร�ี จับมือ เกาะเต่า วินด์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ขยายเส้นทางการให้บริการให้ครอบคลุม

การใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะเต่า

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) หรือ RP ร่วมกับ
บริษทั เกาะเต่า วินด์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะเต่า ร่วมกับ บริษัท เกาะเต่า วินด์
เพือ� ส่งเสริมการท่องเทีย� วระหว่างเกาะ พะงันและเกาะเต่ามากขึน�
เป็ นการขยายเส้นทางการให้บริการให้ครอบคลุมมากขึน�
ราชาเฟอร์ร�ี ร่วมกับ บริษทั เอทีพ�ี � จํากัด (มหาชน)
กลับมาเปิ ดให้บริการเดินรถ
S เส้นทาง
กรุงเทพฯ เกาะสมุย เกาะพะงัน อีกครัง�
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ได้กลับมาเปิ ดให้บริการเดินรถ VIP BUS เส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะสมุย –
เกาะพะงัน อีกครัง� โดยยังเป็ นความร่วมมือกับพันธมิตรรายเดิม หลังจากหยุดเดินรถชั�วคราวในช่วงปลายปี ���� เนื�อง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีแนวโน้มดีขนึ � ได้รบั การตอบรับจากนักท่องเที�ยวชาวไทย และคนในพืน� ที�
ที�ยงั มีความจําเป็ นในการเดินทางจากเกาะเข้ากรุงเทพฯ จํานวนไม่นอ้ ย
นอกจากนี � ยังเปิ ดให้บริการเดินรถสาธารณะในเส้นทางต่างๆ รวมทัง� บริการรถตูเ้ ช่าเหมาจากสนามบินสุราษฎร์ธานี
/นครศรีธรรมราช ถึงท่าเรือดอนสัก หรือส่งถึงโรงแรมที�พกั บนเกาะสมุย และเกาะพะงัน เป็ นอีกทางเลือกเดินทาง อํานวย
ความสะดวกให้กบั ลูกค้าที�ตอ้ งการเดินทาง

ต่อยอดธุรกิจเดินรถไปสู่การบริการขนส่งอย่างครบวงจร เพิม� โอกาสทางธุรกิจ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ไม่หยุดนิ�ง พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดินรถที�มอี ยูเ่ ดิมไปสูก่ ารบริการขนส่งอย่าง
ครบวงจร ด้วยการให้บริการรับ-ส่ง พัสดุขา้ มเกาะ ในนาม RPT Logistic ทัง� กลุม่ ลูกค้า B2B, B2C และ C2C โดยมีพนั ธ
มิตรทางธุรกิจระดับชัน� นํา ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด ปั จจุบนั มีกองรถโลจิสติกส์
กว่า �� คัน พร้อมให้บริการรับส่งพัสดุครอบคลุมเส้นทางสุราษฎร์ธานี – ดอนสัก – เกาะสมุย – เกาะพะงัน
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ราชาเฟอร์รี� ร่วมกับ กลุ่มรวมพลคนหมุย สนับสนุนข้าวกล่อง ��� ชุด
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพีน� ้องคนสมุยทีไ� ด้รับผลกระทบจาก Covid-19 และนํา� ท่วม

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ กลุม่ รวมพลคนหมุย ด้วยการสนับสนุนข้าวกล่องและนํา� ดื�ม จํานวน
��� ชุด เพื�อนําไปแจกจ่ายพี�นอ้ งชาวสมุยที�ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 และได้รบั ความเดือด
ร้อนต่อเนื�องจากเหตุการณ์นา�ํ ท่วมบนเกาะสมุยในช่วงปลายปี ���� โดยมีตวั แทนจากกลุม่ รวมพลคนหมุยเป็ นตัวแทนรับ
มอบ ณ ท่าเรือราชาเฟอร์รเ�ี กาะสมุย
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ใส่ใจกับมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
บริษัทได้เพิ�มมาตรการด้านสุขภาพอนามัยและคัดกรองผูโ้ ดยสารภายในพืน� ที�ให้บริการ การทําความสะอาดและการ
ดูแลสุขภาพพนักงาน/ผูร้ บั เหมาด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี �
ใส่ใจกับมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

ขอความร่วมมือผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีใ� ช้บริการ

เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) : จัดทําเส้นแบ่งระยะห่างการยืน � เมตร บริเวณห้องออกบัตรโดยสาร
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

เพิ�มความถี�การเช็ด ทําความสะอาดด้วยนํ�ายาฆ่าเชือ� โรคจุดที�มีการสัมผัสบ่อย ทั�งในอาคารพักคอย ห้อง
จําหน่ายตั�ว สํานักงาน เก้าอีน� �ัง บนเรือเฟอร์รี� และรถโดยสาร

ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาปฏิบตั หิ น้าที�

เพิม� การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบตั ติ นเพือ� หลีกเลี�ยงการแพร่ระบาดของเชือ� โรคแก่
ผู้โดยสารผ่านสื�อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์ จอแสดงข้อมูลภายในบริเวณท่าเรือและบนเรือ
เสียงประชาสัมพันธ์ภายในท่าเรือ และสื�อโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื�อพร้อมปรับมาตรการดําเนินการต่างๆ ให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด

ใส่ใจกับมาตรการความปลอดภัย
หนึง� ในนโยบายของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ที�มงุ่ เน้นมาตลอดคือ การให้ความสําคัญกับ มาตรฐาน
ความปลอดภัยบนเรือ โดยมีการปรับเปลี�ยนอุปกรณ์ ความปลอดภัยประจําเรือใหม่หมด และมีการติดตัง� อุปกรณ์ชชู ีพให้
เพียงพอต่อจํานวนผูโ้ ดยสารบนเรือ เพื�อให้มีสภาพพร้อมใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินได้ทนั ท่วงที
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ใส่ใจกับมาตรการความปลอดภัย

เปิ ดจุดให้บริการจําหน่ายตั�วเพิ�มขึน� เพื�ออํานวยความสะดวกและลดการจราจรแออัดบริเวณหน้าท่าเรือดอนสักสากล
โดยผูท้ �ีมาใช้บริการสามารถติดต่อซือ� ตั�วและเช็คอินได้ท�ีจดุ จําหน่ายตั�วโทลล์เวย์ทงั� � ช่อง แบ่งเป็ นช่องสําหรับคิวจองและ
คิวปกติ ทําให้ชว่ ยลดปริมาณรถของผูท้ �ีมาใช้บริการเข้าไปกระจุกตัวที�หน้าท่าช่วงเทศกาล และมีจดุ จําหน่ายตั�วโดยสารคน
และบริการทรานเฟอร์เส้นทางต่างๆ ด้านหน้าท่าเรือ ทําให้การออกตั�วและจัดคิวรถลงเรือรวดเร็วขึน� โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
หรือวันหยุดที�มีรถเข้ามาใช้บริการจํานวนมาก
ทัง� นี � เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงได้มีการปรับตารางเดินเรือในเส้นทางสมุย-พะงัน-สมุย ลงเหลือ
� เที�ยว/วัน และปรับการเดินเรือเส้นทางดอนสัก-พะงัน เป็ น � เที�ยว/วัน เพื�อรองรับการเดินทางเข้าออกระหว่างเกาะกับฝั�ง
ให้มีความคล่องตัวขึน� และสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ของผูใ้ ช้บริการ
กลยุทธ์ทางการตลาด และงานด้าน

Digital a ting
รุ กตลาดออนไลน์มากขึน�
พัฒนาระบบเติมเงิน Top Up รองรับการจองตั�วออน
ไลน์ลว่ งหน้า เพือ� อํานวยความสะดวกให้กบั ตัวแทนจําหน่าย
(Agency) และสมาชิกแบบ Top Up บริษทั ฯ จึงได้เพิม� ช่อง
ทางการเติมเงิน Top Up ให้งา่ ยขึน� ภายใน � ขัน� ตอน และ
สะดวกขึน� เพราะตัวแทนจําหน่ายและสมาชิกสามารถทํา
รายการเติมเงินได้เองผ่านช่องทางออนไลน์
นอกจากนีย� งั เพิ�มช่องทางการชําระเงินออนไลน์ผ่าน
Rabbit line pay และระบบ Prompt pay ของธนาคารต่างๆ
ทําให้ตวั แทนจําหน่ายและสมาชิกสามารถเติมเงินเข้า เช็ค
ยอดบัญชี Top Up ของตัวเอง รวมทัง� ทํารายการจองตั�วรถ
ตั�วเรือได้ดว้ ยตัวเอง เพื�อจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการจองตั�ว
รถยนต์และตั�วเรือผ่านระบบออนไลน์มากขึน�
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

เพิม� ช่องทางการจองตั�วรถยนต์ผ่านทาง in

So

ให้การซือ� ตั�วรถยนต์ ตั�วเรือไปเกาะสมุย เกาะพะงัน ง่ายไปอีก
กับช่องทางบริการใหม่ของท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี กับ Line My Shop
ที�สามารถจองบริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังนี �
รถยนต์ลงเรือ
แพคเกจทัวร์
โรงแรมที�พกั
บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช)
ถึงโรงแรม (สมุย/พะงัน)
ครบในที�เดียว สะดวกขึน� ไม่ตอ้ งต่อคิว และไม่มีค่าธรรมเนียม
การชําระเงิน ตามรู ปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ติดตัง� เครื�อง DC

(เครื�องรู ดบัตรอิเล็คทรอนิคส์)

เพิ�มความสะดวกสบายในการชําระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต
เดบิต R Code

ปรับปรุ งระบบ

sit

. aa

o t.co ใหม่

ปรับปรุงระบบการจองให้สะดวกทันสมัยสนับสนุนทางด้านการตลาดออนไลน์ และเพื�อให้ระบบมีความปลอดภัยจาก
ช่องโหว่หรือจุดอ่อนจากภาษาที�พฒ
ั นาในเวอร์ช� นั เก่า
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ปรับปรุ งระบบ Call c nt ให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพมากขึน�
บริษัทฯ ได้นาํ ระบบ Could Call Center มาใช้เพื�อปรับปรุ งระบบการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึน� เช่น
การสอบถามข้อมูล การร้องเรียน หรือการสั�งซือ� /จองตั�วเรือ ให้รวดเร็วขึน� รวมทัง� มีระบบบันทึกการสนทนาเพื�อใช้ในการปรับ
ปรุงการบริการ มีระบบรายงานประสิทธิภาพการรับและสนทนาทางโทรศัพท์
ขณะเดียวกันก็นาํ ระบบ en desk ซึง� เป็ นระบบการเชื�อมต่อการติดต่อจากลูกค้าในทุกช่องทาง เช่น โทรศัพท์ , E-mail ,
Line และ Face book ให้บนั ทึกเป็ นข้อมูลลูกค้าเก็บไว้ในระบบ CRM เพื�อช่วยให้การติดตามการให้บริการรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึน�

โปรโมชั�นการส่งเสริมการขาย
บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมและแพคเกจโปรโมชั�นอย่างต่อเนื�อง เพื�อส่งเสริมการขายตลอดทัง� ปี รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและผูโ้ ดยสารในทุกกลุม่ ให้ได้รบั ความคุม้ ค่า โดยมีโปรโมชั�นต่างๆ ดังนี �
ซือ� ตั�วรถยนต์ไปกลับ ฟรีต�วั โดยสารคนขาไป
โปรโมชั�น ซือ� ตั�วรถยนต์ไปกลับ ฟรีต� วั โดยสารคนขาไป ได้รบั
การตอบรับที�ดมี าก โดยเฉพาะเส้นทางดอนสัก-สมุย-ดอนสัก และ
เส้นทาง สมุย-ดอนสัก-สมุย ที�มีผสู้ นใจสอบถามเข้ามามาก จึงมี
การพิจารณาต่อโปรโมชั�นดังกล่าวออกไปจนถึงวันที� �� เมษายน
���� เพือ� กระตุน้ การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และยังช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบั กลุม่ ลูกค้าที�เดินทางในเส้นทางดังกล่าว
เป็ นประจํา
หลังจากสิน� สุดระยะเวลาโปรโมชั�น ยังมีเสียงเรียกร้องให้
ขยายเวลาโปรโมชั�นเข้ามามาก เนื�องจากประหยัดไปได้กว่า ��%
ทางบริษัทฯ จึงได้ขยายระยะเวลาโปรโมชั�นดังกล่าวให้อีกรอบ
ออกไปถึงวันที� �� กรกฎาคม ���� และขยายสิทธิให้ลกู ค้ากลุม่
รถบรรทุก � ล้อ และ �� ล้อด้วย
ทัง� นี � เมื�อพิจารณายอดผูม้ าใช้บริการโปรโมชั�น “ซือ� ตั�วรถยนต์ไปกลับ ฟรีต�วั โดยสารคนขาไป” เส้นดอนสัก-สมุย-ดอนสัก
ตลอดโปรโมชั�นปี ���� พบว่า มีลกู ค้าที�มาขอรับ Voucher ตั�วโดยสารคนขาไป เส้นดอนสัก-สมุย-ดอนสัก รวม��,��� ใบ
แบ่งเป็ นรถยนต์ � ล้อ ที�มาใช้บริการ ��,��� คัน และรถ บรรทุก � ล้อ จํานวน �,��� คัน
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โปรโมชั�นซือ� ตั�วรถยนต์ � ล้อ และ � ล้อ แบบไปกลับ
ลงเรือทันที
โปรโมชั�นตัวนี � ออกมาเมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ���� เพื�อ
ตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้าที�มีกาํ หนดเวลาเดินทางล่วงหน้าที�ชดั เจน
จึงต้องการความสะดวกและความรวดเร็วในการลงเรือ โดยเฉพาะ
กลุม่ รถบรรทุกขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ท�ีตอ้ งการทําเวลา
ทัง� นี � มีลกู ค้าที�มาใช้บริการโปรโมชั�นเส้นทางดอนสัก-สมุย
รวม �,��� คัน แบ่งเป็ นรถยนต์ � ล้อ �,��� คัน และรถบรรทุก
� ล้อ �� คัน ส่วนเส้นทางสมุย-ดอนสัก มีผูม้ าใช้บริการรวม
�� คัน โดยส่วนใหญ่เป็ นประเภทรถยนต์ � ล้อ

“ลดทันที �� บาท เมือ� ซือ� ตั�วรถ+เรือ เส้นทางตัวเมือง
สุราษฎร์ธานี (ตลาดศรีราชา�) – เกาะสมุย”
ราชาเฟอร์รไ�ี ด้สง่ โปรโมชั�นออกมากระตุน้ ตลาดอย่างต่อเนื�อง
เพื�อให้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย และมีหลายโปรโมชั�นที�ได้รบั
ความสนใจจากลูกค้า เช่นเดียวกับโปรโมชั�นส่วนลดตั�วรถและตั�ว
เรือ เส้นทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (ตลาดศรีราชา�) – เกาะสมุย
โปรโมชั�นตัวนี � ได้พจิ ารณาขยายเวลาออกไปถึง �� เมษายน ����
จากเดิมหมดอายุในวันที� �� ธันวาคม ���� โดยลูกค้าเมื�อมาซือ�
ตั�วรถ+เรือ เส้นทางตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (ตลาดศรีราชา�) – เกาะ
สมุย ที�จดุ จําหน่ายตลาดศรีราชา� จะได้รบั ส่วนลดทันที �� บาท
ทําให้ราคาตั�วรถ+เรือ เส้นทางดังกล่าว ลดเหลือ ��� บาท จาก
ปกติ ��� บาท
ร่วมกับการท่องเทีย� วแห่งประเทศไทย (ททท.) ในแคมเปญพิเศษ “เทีย� วเกาะให้หรอย”
เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวในวันธรรมดา โดยให้
ส่วนลดค่าระวางรถลงเเรือเฟอร์ร�ี สําหรับกลุ่มลูกค้าที�
ขับรถยนต์มาท่องเที�ยวในเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย
และดอนสัก-เกาะพะงัน สูงถึง ��� บาท และยังสามารถ
ใช้รว่ มกับโปรโมชั�น ซือ� ตั�วรถยนต์ไปกลับ ฟรีต� วั โดยสาร
คนขาไปได้อีกด้วย
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เจาะกลุ่มเด็กนักเรียน
เพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ และบนเกาะสมุย
เกาะพะงัน ก็มีนอ้ งๆ นักเรียน/นักศึกษา จํานวนไม่นอ้ ยที�ตอ้ งเดิน
ทางไปกลับระหว่างฝั� งเมืองกับเกาะ เพื�อไปเรียนหนังสือ ดังนัน�
เพือ� ลดภาระผูป้ กครองและค่าใช้จา่ ยของน้องนักเรียนบนเกาะสมุย
เกาะพะงัน ราชาเฟอร์รจ�ี งึ ให้สว่ นลดพิเศษครึง� ราคาแก่เด็กนักเรียน
/นักศึกษา
พิเศษไปอีก เมื�อซือ� แพคเกจตั�วรถ+เรือ เส้นทางตัวเมือง
สุราษฎร์ธานี (ตลาดศรีราชา�)-เกาะสมุย/เกาะพะงัน หรือเกาะสมุย
/พะงัน-ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี(ตลาดศรีราชา�) เพียงแค่โชว์บตั ร
นักเรียน/นักศึกษาก็รบั สิทธิ�ส่วนลดพิเศษไปเลย ไม่ตอ้ งแต่งชุด
นักเรียน/นักศึกษา
ยังมีอีกหลายโปรโมชั�นดีๆ ที�ราชาเฟอร์ร�สี ง่ ความสุข จัดโปรโมชั�นคุม้ ๆ ให้กบั ลูกค้าทุกกลุม่ เพื�อคืนกําไรให้ผโู้ ดยสาร
ทุกท่านตลอดทัง� ปี ���� ที�ผ่านมา
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คณะกรรมการบริษัท
1 น

ท

นท

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

น

ส

่

รองประธานกรรมการ

น

ี

่ว

น

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

น

นน

ท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นว

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

น

น

ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

น

กรรมการผู้จัดการ

ส

น

ท

ี

กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

น

ว

น

กรรมการ

1

น

กรรมการ
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น

ส

คณะกรรมการบริหาร

น

น

กรรมการผู้จัดการ

น

ส

ส

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพั ฒนาธุรกิจ

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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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) สํานักงานกรุงเทพ ตัง� อยู่ เลขที� ��� อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงศ์ �
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพือ� ใช้เป็ นสํานักงานในกรุงเทพมหานคร มีกจิ การที�
เกีย� วข้องอีก � บริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั อาร์พที รานสปอร์ตเทชัน� จํากัด (RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
และ บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD) โดยบริษทั ถือหุน้ ���% ทัง� หมด
มีโครงสร้างดังต่อไปนี�

โดยมีสาํ นักงานใหญ่ ตัง� อยู่ เลขที� ��/� หมูท่ �ี � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื�อใช้เป็ นสํานักงานบริษทั และสํานักงานขายตั �วเรือเฟอร์รน�ี อกจากนี� บริษทั ยังมีสํานักงานสาขาอีกจํานวน � สาขา
ซึง� มีทต�ี งั � ดังนี�
�. เลขที� ���/� หมู่ �� ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ� ใช้เป็ นสํานักงานขายตั �วเรือเฟอร์ร�ี
และร้านอาหารทีท� า่ เรือดอนสักสากล
�. เลขที� ��/��� หมูท่ �ี � ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ� ใช้เป็ นสํานักงานขายตั �วเรือ
เฟอร์รบ�ี นเกาะพะงัน
�. เลขที� � หมูท่ �ี � ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ� ใช้เป็ นสํานักงานขายตั �วเรือเฟอร์รแ�ี ละ
ร้านอาหาร บนเกาะสมุย
�. เลขที� ��� อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงศ์ � ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เพือ� ใช้เป็ นสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
�. เลขที� ��� แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึง� ตัง� อยูบ่ นชัน� � ของโรงแรมเวโรนิกา้ เพือ� ใช้เป็ นสํานัก
งานสําหรับการติดต่อและรับรองลูกค้า และเป็ นศูนย์ Call Center สําหรับการจองบัตรโดยสารเรือเฟอร์ร�ี
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ชือ� บริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

ทีต� งั � สํานักงานใหญ่
ทีต� งั � สาขาที� �
ทีต� งั � สาขาที� �

:
:
:

ชือ� บริษทั

:

เลขทะเบียนบริษทั
ประเภทธุรกิจ

:
:

ทีต� งั � สํานักงานใหญ่

:

บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด(RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
�������������
ให้บริการรถตูโ้ ดยสารไม่ประจําทาง อํานวยความสะดวกลูกค้าผูใ้ ช้บริการของ
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี�����
�หมูท่ �ี � ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
��� ซอยสุทธิพงศ์ � แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.)
(หมายเหตุ: บริษทั อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด ได้จดทะเบียนเปลีย� นชือ� เป็ น บริษทั จัดหางาน
อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด เมือ� วันที� �� มีนาคม ����)
�������������
จัดหางาน
สนับสนุนการจัดหาบุคลากรให้กบั บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด(มหาชน)
��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����

ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
-ไม่ม-ี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ได้เริม� เข้าทําการซือ� ขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ����
ปั จจุบนั บริษัทมีเรือเฟอร์ร�ีให้บริการจํานวน �� ลํา บริษัทประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์ร�ีเพื�อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน � เส้นทาง ได้แก่
�.ระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย
�.ระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน
�.ระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน
ด้วยเรือเฟอร์รท�ี �ีมีในปั จจุบนั จํานวน �� ลํา พร้อมให้บริการรถตูโ้ ดยสาร RP Transportation เพื�ออํานวยความสะดวก
ในการเดินทางเข้าและออก เมื�อมาใช้บริการเรือเฟอร์รข�ี องบริษัท ซึง� เริม� ดําเนินการเมื�อวันที� � มีนาคม ���� รวมทัง� ประกอบ
ธุรกิจจําหน่ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซือ� และมีรายได้อ�นื ๆ จากการให้เช่าป้ายโฆษณาทัง� ท่าเรือและในเรือ ให้บริการ
จองตั�วเรือโดยสารผ่านสายการบินที�เป็ นพันธมิตร บริการขนสัมภาระ ค่าลงโฆษณาในแผ่นพับแนะนําสถานที�ท่องเที�ยว
รายได้คา่ ขายเศษซากและอื�นๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

�.ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี�โดยสารและขนส่ง
บริษัทดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รข�ี า้ มเกาะในพืน� ที�จงั หวัด
สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย � เส้นทางหลัก ได้แก่ ท่าเรือดอนสัก
– ท่าเรือเกาะสมุย (ลิปะน้อย) , ท่าเรือดอนสัก – ท่าเรือเกาะ
พะงัน (ท้องศาลา) และระหว่างท่าเรือเกาะสมุย (ลิปะน้อย)
ไปท่าเรือเกาะพะงัน (ท้องศาลา) โดยเส้นทางระหว่างเกาะสมุย
และเกาะพะงัน เริม� ให้บริการเมื�อเดือนธันวาคม ���� ปั จจุบนั
บริษัทมีกองเรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน �� ลํา เพื�อให้บริการการเดินเรือ
แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา (Scheduled Ferry Service)
และแบบเช่าเหมาลํา (Chartered Ferry Service) กองเรือเฟอร์ร�ีของบริษัทสามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารพร้อมยานพาหนะ
ประเภทต่างๆ และสินค้าทั�วไปได้ในเวลาเดียวกันได้ ซึง� การให้บริการเดินเรือแบบประจําทางตามเที�ยวเวลา โดยให้บริการ
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ตัง� แต่เวลา ��.�� น. ถึง ��.�� น. โดยมีเที�ยวเรือให้บริการจํานวน �� เที�ยวต่อวัน (ณ วันที� �� ธันวาคม ����) ในขณะที�การ
ให้บริการเดินเรือแบบเช่าเหมาลํา เป็ นการจัดเที�ยวเรือพิเศษสําหรับผูใ้ ช้บริการที�มีความประสงค์จะเดินทางเป็ นหมูค่ ณะหรือ
การขนส่งสินค้าที�มีลกั ษณะพิเศษ อาทิ แก๊ส นํา� มัน และวัตถุอนั ตราย
เส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือดอนสักและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็ นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากระหว่าง
ท่าเรือดอนสักสากลตัง� อยูท่ �ี ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก และท่าเรือสมุยสากล ตัง� อยูท่ �ี ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย ทัง� นี �
เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ �� กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาที ซึง� บริษัทจัดให้มีบริการ
เดินเรือทุกวัน และให้บริการเดินเรือเฟอร์ร�ที กุ ๆ � ชั�วโมงต่อเที�ยว บริการทัง� ขาเข้าและขาออกวันละ �� เที�ยวเรือ โดยเริ�มให้
บริการเดินเรือเฟอร์รเ�ี ที�ยวแรกจากอําเภอดอนสัก ตัง� แต่เวลา ��.�� น. จนถึงเที�ยวสุดท้ายเวลา ��.�� น. และเริม� เดินเรือเฟอร์ร�ี
เที�ยวแรกจากอําเภอเกาะสมุยตัง� แต่เวลา ��.�� น. จนถึงเที�ยวสุดท้ายเวลา ��.�� น. นอกจากนัน� บริษัทยังสามารถจัดเที�ยว
เรือเฟอร์ร�ีเสริมในกรณีท�ีมีลกู ค้ามาใช้บริการมากกว่าปกติหรือในช่วงชั�วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาล
ท่องเที�ยว ได้อีกด้วย
ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-สมุย

Trip

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

1

05.:00

06:30

05.:00

06:30

2

06:00

07:30

07:00

08:30

3

07:00

08:30

08:00

09:30

4

08:00

09:30

09:00

10:30

5

09:00

10:30

10:00

11:30

6

10:00

11:30

11:00

12:30

7

11:00

12:30

12:00

13:30

8

12:00

13:30

13:00

14:30

9

13:00

14:30

14:00

15:30

10

14:00

15:30

15:00

16:30

11

15:00

16:30

16:00

17:30

12

16:00

17:30

17:00

18:30

13

17:00

18:30

18:00

19:30

14

18:00

19:30

19:00

20:30

*** �.��-�.�� และ ��.��-��.�� เป็ นรอบเวลาเร่งด่วน ***

เส้นทางเดินเรือระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็ นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ ม
ฟากระหว่างท่าเรือดอนสักสากลตัง� อยูท่ �ีตาํ บลดอนสักอําเภอดอนสัก และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะ
พะงัน ตัง� อยูท่ �ีตาํ บลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน ปั จจุบนั บริษัทเป็ นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รเ�ี พียงรายเดียว ที�ให้บริการบรรทุก
ผูโ้ ดยสาร รวมไปถึงยานพาหนะไปยังอําเภอเกาะพะงัน เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ ��กิโลเมตร และใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาที ให้บริการเดินเรือทุกวัน ทัง� ขาเข้าและขาออก วันละ �� เที�ยวเรือ โดยเริม� ให้บริการเดินเรือ
เฟอร์ร�เี ที�ยวแรกจากอําเภอดอนสัก ตัง� แต่เวลา ��.�� น. จนถึงเที�ยวสุดท้ายเวลา ��.�� น. และเริม� เดินเรือเฟอร์ร�เี ที�ยวแรก
จากอําเภอเกาะพะงัน ตัง� แต่เวลา ��.�� น. จนถึงเที�ยวสุดท้ายเวลา ��.�� น. ทัง� นี � บริษัทสามารถจัดเที�ยวเรือเฟอร์รเ�ี สริมใน
กรณีท�ีมีลกู ค้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ เช่น ช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเที�ยว ด้วยเช่นกัน
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ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-เกาะพะงัน
ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

Trip

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)

พะงัน(Koh Phangan)
ถึง(Arrive)

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

1

05:00

07:30

05:00

07:30

2

08:00

10:30

08:00

10:30

3

11:00

13:30

11:00

13:30

4

14:00

16:30

14:00

16:30

5

18:00

20:30

17:30

20:00

ทัง� นี � ลูกค้าที�ตอ้ งการเดินทาง ดอนสัก - เกาะพะงัน หรือ เกาะพะงัน - ดอนสัก สามารถเลือกเดินทางโดยผ่านทางท่าเรือ
ลิปะน้อย(สมุย)ได้ (via) โดยค่าโดยสารยังคิดราคาเดิม โดยมีตารางเดินเรือ ดังนี �
่ นเรือทีท
่ า่ เรือลิปะน้อย(สมุย) ไปเกาะพะงัน
ตารางบริการเวลาเดินเรือเวียร์(via) ระหว่างดอนสัก-เปลีย
เกาะพะงัน - ดอนสัก
เปลี่ยนเรือไปดอนสักที่ท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)

ดอนสัก-เกาะพะงัน
เปลี่ยนเรือไปเกาะพะงันที่ทา่ เรือลิปะน้อย (สมุย)

เส้นทางเดินเรือระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็ นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ ม
ฟากระหว่างท่าเรือสมุยสากล ตัง� อยูท่ �ตี าํ บลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะ
พะงันตัง� อยูท่ �ี ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาที บริษัทให้บริการเดินเรือทุกวัน
ทัง� ขาเข้าและขาออกวันละ �� เที�ยวเรือ โดยให้บริการเดินเรือเฟอร์รเ�ี ที�ยวแรกจากอําเภอเกาะสมุยตัง� แต่เวลา ��.�� น. จนถึง
เที�ยวสุดท้ายเวลา ��.�� น. และให้บริการเรือเฟอร์รเ�ี ที�ยวแรกจากอําเภอเกาะพะงัน ตัง� แต่เวลา ��.�� น. จนถึงเที�ยวสุดท้าย
เวลา ��.�� น. นอกจากนัน� บริษัทยังสามารถจัดเที�ยวเรือเฟอร์รเ�ี สริมในกรณีท�ีมีลกู ค้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ เช่น ช่วงวัน
หยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเที�ยว ด้วยเช่นกัน
ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง เกาะสมุย-เกาะพะงัน

Trip

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)

พะงัน(Koh Phagnan)
ถึง(Arrive)

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

1

09:30

11:00

07:00

08:30

2

14:00

15:30

11:30

13:00

3

19:00

20:30

17:00

18:30
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นอกจากนัน� กิจการท่าเรือทัง� � แห่งของบริษัทที�ตงั� อยูอ่ าํ เภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุยได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการท่าเรือเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า (เดิมชื�อ“ใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ”) ขนาดเกิน ��� ตันกรอส
โดยบริษัทเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ�บนที�ดนิ และท่าเรือทัง� � แห่ง จากการที�บริษัทเป็ นเจ้าของท่าเรือเองและมีจาํ นวนท่าเทียบเรือ
หลายท่า ทําให้การพัฒนาและการปรับปรุงการให้บริการเป็ นไปโดยสะดวกและมีความคล่องตัว เช่น การจัดพืน� ที�จาํ หน่ายตั�ว
การชั�งระวางรถบรรทุก การจัดลําดับรถยนต์ท�ีจะขึน� ลงเรือเฟอร์ร�ี การจัดการจราจรหน้าท่าเรือ การจอดลําเรียงเรือทําได้งา่ ยขึน�
การรับเรือเข้าจอดเทียบท่าเรือและปล่อยเรือออกจากท่าเรือ การขึน� ลงของผูโ้ ดยสาร รวมถึงการขนถ่ายสินค้าทําให้บริษัทมีขอ้
ได้เปรียบในการแข่งขัน
บริษัทได้ใช้ทา่ เทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงันตัง� อยูท่ �ี ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี เพื�อใช้จอดและรับส่งผูโ้ ดยสารและขนส่งบนเกาะพะงัน โดยชําระค่าภาระท่าเทียบเรือตามจํานวนครัง� ที�ใช้จอด
เรือเฟอร์รเ�ี ทียบท่า ปั จจุบนั บริษัทเป็ นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รเ�ี พียงรายเดียวที�สามารถให้บริการบรรทุกผูโ้ ดยสารและยานพาหนะ
ไปยังอําเภอเกาะพะงัน
เรือเฟอร์รท�ี �ีให้บริการทุกลําของบริษัทต้องได้รบั ใบอนุญาตการใช้เรือในลํานํา� และ ทะเลระหว่างจังหวัดตราดและจังหวัด
นราธิวาส และได้ขนึ � ทะเบียนกับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึง� เรือเฟอร์รท�ี งั� หมดจะได้รบั การตรวจสภาพการใช้งานเป็ น
ประจําในแต่ละปี และตรวจแนวนํา� บรรทุกเป็ นประจําทุก � ปี เพื�อใช้ในการต่อใบอนุญาตใช้เรือโดยพนักงานตรวจเรือจากกรม
เจ้าท่า จะทําการตรวจสอบเรือตามข้อบังคับการตรวจเรือ เพื�อต่อใบอนุญาตใช้เรือ โดยมีขอ้ กําหนดในส่วนของตัวเรือต้องมี
ความมั�นคงแข็งแรงและมีสภาพการใช้งานได้ตามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบพบว่ามีขอ้ บกพร่องหรือมีสว่ นที�ตอ้ งดําเนิน
การแก้ไข กรมเจ้าท่าจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการโดยทันที ซึง� ที�ผา่ นมา บริษัทได้ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัย รวมถึง
สภาพความพร้อมในการใช้งานของเรือเฟอร์รอ�ี ย่างสมํ�าเสมอ โดยจัดให้มีแผนการซ่อมบํารุงรักษาตัวเรือ เครือ� งยนต์ เครือ� งมือ
และอุปกรณ์ตามเกณฑ์ท�ีกรมเจ้าท่าได้กาํ หนดไว้ นอกจากนี � บริษัทยังได้กาํ หนดมาตรการเชิงรุกเพื�อป้องกันความเสียหาย
รุนแรง โดยกําหนดให้เรือเฟอร์รท�ี กุ ลําของบริษัทต้องผ่านการซ่อมแซมและบํารุงรักษาตามมาตรฐานโดยอูเ่ รือที�ได้รบั อนุญาต
จากกรมเจ้าท่า ปั จจุบนั บริษัทมีกองเรือเฟอร์รท�ี งั� หมดจํานวน �� ลํา ซึง� สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้ประมาณ ��� ถึง ���
คนต่อเที�ยวและยานพาหนะประมาณ �� ถึง �� คันต่อเที�ยว โดยมีรายละเอียดของเรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําดังนี �

รายละเอียดเรือเฟอร์รี�
ชื�อเรือ

ปี ที�
สร้าง

อายุเรือ
(ปี )

ปี ทีจ� ด
ทะเบียน
เรือไทย

�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. อาร์ �
�. อาร์ �
�. วังใน
��. วังทอง
��. วังแก้ว
��. อาร์ ��
��. อาร์ ��
��. อาร์ ��

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

นํา� หนัก*
(ตันกรอส)

ขนาด (เมตร)
(ยาว*กว้าง*ลึก)

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

พนักงาน
ประจํา
เรือ
(คน)**

9
11
11
11
11
11
11
11
9
9
11
11
11
11

ปริมาณบรรทุก
ผู้โดยสาร รถ � ล้อ
(คัน)
(คน) เต็มระวาง

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

หมายเหตุ : * ตันกรอส หมายถึง นํา� หนักทัง� หมดที�สามารถบรรทุกได้ ซึง� ได้รวมนํา� หนักตัวเรือและนํา� หนักผูโ้ ดยสารและสิ�งของที�บรรทุก
** เรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําของบริษัทจะมีพนักงานประจําเรือตลอดเวลาทัง� ขณะเดินเรือหรือจอดเทียบท่าเรือ เพื�อที�จะสามารถดูแลและจัดการปั ญหาในกรณีท�ีเกิดอุบตั ิเหตุกบั เรือได้
อย่างทันท่วงที โดยพนักงานทุกตําแหน่งบนเรือ (ยกเว้นตําแหน่งกะลาสีเรือ) จะต้องได้รบั ใบประกาศนียบัตรรับรองความรูค้ วามสามารถจากกรมเจ้าท่า
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นอกจากนัน� บริษัทยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที�ดแู ลรักษาความปลอดภัย
ซึง� มีหน้าที�จดั เรียงลําดับรถยนต์ท�ีมาใช้บริการจอดรถยนต์ให้ตรงตามจุดที�กาํ หนดในระวางเรือ พร้อมทัง� ตรวจการดับเครื�อง
ยนต์และดึงเบรกมือของรถยนต์แต่ละคัน อัดลิ�มรองล้อรถเพื�อป้องกันการลื�นไหล และตรวจตราผูโ้ ดยสารให้ออกจากรถยนต์
ภายหลังที�ได้จอดรถบนเรือเรียบร้อยแล้ว อีกทัง� บริษัทยังจัดให้มีเสือ� ชูชีพครบตามจํานวนผูโ้ ดยสารสูงสุดที�ได้ระบุไว้ รวมถึง
แพแข็งชูชีพเพื�อช่วยเหลือคนชราและเด็กในกรณีท�ีตอ้ งมีการสละเรือนอกจากนี � บริษัทได้จดั ให้มีการอบรมและซักซ้อมเพื�อ
เตรียมความพร้อมในกรณีท�ีมีเหตุฉกุ เฉินประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานผูเ้ ชี�ยวชาญภายนอกหรือกองทัพเรือเป็ นประจําทุกปี
และบริษัทยังได้จดั ทําประกันภัยสําหรับเรือทุกลํา(เฉพาะกรณีท�ีเรือเฟอร์รเ�ี กิดความเสียหายทัง� หมด) ซึง� ครอบคลุมมูลค่าทาง
บัญชีของเรือเฟอร์ร�แี ต่ละลําอย่างครบถ้วน และยังได้จดั ทําประกันภัยอุบตั ิเหตุและประกันชีวิตเพื�อคุม้ ครองความปลอดภัย
ของผูโ้ ดยสารบนเรือทุกลําตามจํานวนผูโ้ ดยสารสูงสุดที�เรือแต่ละลําสามารถบรรจุผโู้ ดยสารได้ ซึ�งตรงตามข้อกําหนดทาง
กฏหมาย
จุดบริการจองและจําหน่ายตั๋ว
สถานที�

หมายเหตุ

เครื�องบิน เฟอร์ร�ี

รถ

� กั
ทีพ

แพ็คเก็จ

ตลาดศรีราชา
จุดจําหน่ายตั�ว ถนนข้าวสาร
โรงแรมเวโรนิก้า ชัน� �
ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือเกาะสมุย
ท่าเรืออเนกประสงค์ เทศบาลเกาะพะงัน
http://www.goorca.com

�.ธุรกิจรถโดยสาร
เพื�ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าใช้บริการเรือเฟอร์ร�ี
ให้สามารถเดินทางจากท่าเรือดอนสักไปยังที�พกั ในเกาะสมุย
และเกาะพะงันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการเดินทาง
ออกจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปยังจุดหมายปลายทาง
ที�สาํ คัญ ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ และจุดหมายที�สาํ คัญ
อื�นๆ บริษัทจึงได้เปิ ดให้บริการรถตูโ้ ดยสาร RP Van ขึน� เมื�อ
เดือนมีนาคม ���� ภายใต้บริษัท อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต
จํากัด (ภายหลังได้จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็ น บริษัท อาร์พี
ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ����) ซึง�
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทมีรถตูบ้ ริการทัง� ที�เป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริษัทเอง และให้บริการโดยพันธมิตรที�รว่ มให้
บริการทัง� ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย และท่าเรือเกาะพะงัน
โดยจุดบริการของบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด
นัน� ได้แก่ ท่าเรือดอนสัก, ท่าเรือเกาะสมุย, ท่าเรือเกาะพะงัน
และ ตลาดศรีราชา � จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงการให้บริการรถเช่าเหมารับส่งระหว่างที�พกั บนเกาะสมุย และเกาะพะงัน
ด้วย และ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมเวโรนิกา้ และจุดจําหน่ายตั�วบริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
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�.ธุรกิจจัดหางาน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ได้จดั ตัง� บริษัทจัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด ซึง� เป็ นบริษัทย่อย ด้วยความตัง� ใจ
ที�จะเป็ นส่วนหนึง� ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ท�ดี กี บั พันธมิตรของบริษทั
ซึง� เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมและท่องเที�ยวในพืน� ที� ซึง� ปั จจุบนั ประสบกับภาวะการขาดแคลนแรงงาน โดยจะให้บริษัท
อาร์พี จ๊อบ จํากัด เป็ นสื�อกลางระหว่างผูจ้ า้ งงานและแรงงาน ได้พบกัน ผ่านทางwww.rpjobonline.com โดยเปิ ดให้ผทู้ �สี นใจ
สมัครงานออนไลน์ได้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ซึง� จะเป็ นการส่งเสริมให้คนในพืน� ที�เกาะสมุย เกาะพะงันและภายในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีมงี านทํา โดยในปี ���� ได้จดั ตัง� บริษทั จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด และพัฒนาระบบของเว็บไซต์ www.rpjobonline.com
เพื�อเป็ นศูนย์รวมของตําแหน่งงานต่างๆ ในพืน� ที�เกาะสมุยและเกาะพะงัน ซึง� จะส่งผลให้การหางาน เกิดความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึน�
�.ธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟและร้านสะดวกซือ�
บริษัทมีนโยบายในการให้บริการกับลูกค้าของบริษัทแบบครบ
วงจร จึงได้ดาํ เนินธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟและร้านสะดวกซือ� เพื�อ
อํานวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารที�มาใช้บริการ หรือระหว่างรอคิว
เพื�อใช้บริการโดยสารและขนส่ง โดยร้านอาหารมีขนาดพืน� ที�กว้าง
ขวาง เพียงพอต่อการรองรับลูกค้า โดยมีอาหารจําหน่ายทัง� แบบปรุง
เสร็จ หรือเป็ นแบบอาหารตามสั�ง ทัง� อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
เปิ ดให้บริการตัง� แต่เวลาประมาณ ��.�� น. ถึง ��.�� น. อีกทัง� ยังมี
ร้านจําหน่ายเครือ� งดื�ม ตัง� อยู่ ณ ท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุย
สากล ทัง� นี � เพื�ออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าที�เข้ามาใช้บริการ
บริษัทฯ ได้มีการติดตัง� ตูจ้ าํ หน่ายสินค้าอัตโนมัติไว้คอยบริการสินค้า
ประเภทขนม อาหารแห้ง บะหมี�ก�งึ สําเร็จและรูปนํา� ดื�มประเภทต่างๆ
เป็ นต้น โดยตัง� อยูบ่ ริเวณท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุยสากล และ
สํานักงานราชาเฟอร์รเ�ี กาะพะงัน
�.ธุรกิจพืน� ทีใ� ห้เช่า
ปัจจุบนั บริษทั ให้ Black Canyon Coffee เช่าพืน� ที�เพื�อประกอบ
ธุรกิจ ณ บริเวณจุดพักคอยระหว่างรอขึน� เรือและยังมีตู้ ATM ของ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต
ณ บริเวณอาคารจําหน่ายตั�วโดยสาร ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย
และยังมีผปู้ ระกอบการขอเช่าพืน� ที�โฆษณาบริเวณจุดป้ายโฆษณาใน
ส่วนท่าเรือและบนเรือ
�.ธุรกิจอืน� ๆ
นอกเหนือจากธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พื�อการโดยสารและขนส่ง บริษทั ยังมีการดําเนินธุรกิจอืน� ที�เกี�ยวข้องที�เอือ� ประโยชน์
ชื�อเรืRPLugage
อ
ต่อธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ บริการขนสัมภาระ
ค่าโฆษณาบนแผ่นพับแสดงแผนที�ทอ่ งเที�ยวบนเกาะสมุยและ
เกาะพะงัน (Guide Map) ค่าโฆษณาสําหรับการติดตัง� ป้ายสินค้าตามบริเวณท่าเรือ บริเวณภายในเรือ หรือจุดจําหน่ายตั�ว
โดยสาร เป็ นต้น โดยลูกค้าจะทําสัญญากับบริษัทเป็ นรายปี นอกจากนี � บริษัทยังมีรายได้จากการให้เช่าพืน� ที� ได้แก่ การให้เช่า
แผงบริเวณท่าเรือเพื�อขายสินค้าพืน� เมืองหรืออื�นๆ ทั�วไป
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การตลาดและการแข่งขัน

�. กลยุทธ์ทางการตลาด
การดําเนินธุรกิจของบริษัทที�ผา่ นมา ได้สร้างความเชื�อมั�นและความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าทัง� ทางด้านคุณภาพในการให้
บริการที�รวดเร็วตรงเวลา ปลอดภัย และด้วยราคาที�เป็ นธรรม จึงทําให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างเสมอมา
โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี �
�.� กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)
ด้วยประสบการณ์การให้บริการเรือเฟอร์ร�ขี า้ มฟากมา
นานกว่า �� ปี การเดินทางไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันยัง
คงเป็ นภาพลักษณ์ธรุ กิจของบริษทั ที�ได้รบั การยอมรับจากนัก
ท่องเที�ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทัง� ประชาชนท้องถิ�น
และผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าต่างๆ ทัง� ในด้านความหลาก
หลายของการให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
การตรงต่อเวลา และความปลอดภัย ปั จจุบนั บริษัทได้เปิ ด
ให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากด้วยกองเรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน �� ลํา
มีจาํ นวนเทีย� วการออกเรือมากกว่าคูแ่ ข่งทีเ� ป็ นทัง� ทางตรงและ
ทางอ้อม อีกทัง� บริษัทยังเป็ นเจ้าของท่าเรือดอนสักสากลและ
ท่าเรือสมุยสากล ทําให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการเดิน
เรือทัง� แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา และแบบประจําทาง
แบบเช่าเหมาลําได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการใน
แต่ละช่วงเวลาได้สะดวกมากยิ�งขึน� ส่งผลให้การให้บริการ
ของบริษัทมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี � บริษัทจึงได้รบั การรับ
รองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สําหรับการบริการเดินเรือ
เฟอร์รแ�ี ละท่าเรือจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จํากัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS
นอกจากนี � บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทค
โนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์ร�ี
โดยได้ลงทุนจัดซือ� ระบบ IT ซึ�งสามารถเชื�อมโยงข้อมูลการ
จัดซือ� การเดินเรือ การขาย การบัญชี การเงิน และการบริหาร
บุคคล ให้สามารถเชือ� มโยงข้อมูลถึงกันได้ตลอดเวลา(Real Time)
ทําให้บริษทั สามารถรับรูส้ ถานการณ์และแก้ไขปัญหาของงาน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื�อการบริหารจัดการงาน
ของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน� อีกทัง� บริษทั ยังได้ลงทุน
ในระบบการจัดจําหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management
System: TMS) ซึง� เป็ นระบบทีร� องรับผูป้ ระกอบการเรือเฟอร์ร�ี
โดยเฉพาะ ครอบคลุมระบบการจําหน่ายบัตรโดยสารทัง� หมด

ทุกช่องทางการจัดจําหน่าย ซึง� ได้แก่ จุดขายของบริษัท การ
จัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายประเภทต่างๆ การจัดจําหน่าย
ผ่านเว็บไซต์ และการสั�งจองการให้บริการผ่านระบบ Mobile
Applicationรวมทัง� มีระบบรายงานข้อมูลที�สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ในหลายรูปแบบ
พร้อมกันนี � ยังได้มีการปรับเวลาจองตั�วรถลงเรือล่วง
หน้าให้เร็วขึน� กว่าเดิม โดยสามารถจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง
� ชั�วโมง จากเดิมที�เปิ ดให้จองล่วงหน้า � ชั�วโมง ซึง� การปรับ
เวลาจองตั�วดังกล่าวได้รบั การตอบรับที�ดีจากผูใ้ ช้บริการ ส่ง
ผลให้มีจาํ นวนรถลงเรือเพิ�มขึน� จากเดิมเกือบเท่าตัว
อีกทัง� บริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกด้าน
การชําระเงินให้กบั ลูกค้า โดยการเพิ�มช่องทางการชําระเงินที�
หลากหลาย อาทิ ค่าตั�วเรือโดยสาร ตั�วนํารถลงเรือ รวมถึง
ค่ารถตูโ้ ดยสาร ด้วยช่องทางการชําระเงินที�หลากหลาย เช่น
ชําระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และระบบ Paypal หรือชําระ
ด้วยเงินสดที�เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ณ จุดจําหน่ายตั�วของ
บริษัท

ATM & Internet Banking
Credit card และ Debit card
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�.� กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price)
เนื�องจากการให้บริการขนส่งทางนํา� เป็ นธุรกิจให้บริการ
สาธารณชนตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํา� ไทย
พ.ศ. ���� ดังนัน� การปรับค่าโดยสารทุกครัง� ต้องได้รบั การ
พิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการซึง� กรมเจ้าท่า (เดิมชื�อ
“กรมการขนส่งทางนํา� และพาณิยชนาวี”) แต่งตัง� ขึน� โดยความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ�งได้รวม
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าของเรือโดยสารเพื�อ
พิจารณาเกี�ยวกับเรือโดยสารประจําทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยพิจารณาจากต้นทุนราคานํา� มันซึง� เป็ นต้นทุนหลักสําหรับ
การดําเนินธุรกิจเดินเรือ นอกจากนี � ค่าโดยสารเรือเฟอร์รข�ี า้ ม
ฟากจะคิด ค่าบริก ารแตกต่างกันไปตามระยะทางการให้
บริการ ประเภทบุคคล และประเภทยานพาหนะหรือนํา� หนัก
บรรทุกรวม

การกําหนดอัตราค่าโดยสารสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสัก
และอําเภอเกาะสมุยอ้างอิงจากท้ายประกาศจังหวัดสุราษฏร์
ธานี เรือ� ง การเปลีย� นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทาง
อําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ลง
วันที��� ธันวาคม ���� ซึง� มีผลใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบการให้
บริการเรือเฟอร์รใ�ี นจังหวัดสุราษฎร์ธานีทกุ ราย โดยแบ่งช่วง
ราคานํา� มันดีเซลเป็ น � ช่วงราคาตัง� แต่ �� บาทต่อลิตร จนถึง
��.�� บาทต่อลิตรโดยอัตราค่าโดยสารเรือมีการเปลีย� นแปลง
แบบขัน� บันไดทีอ� า้ งอิงตามราคานํา� มันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึง�
ของราคาขาย ซึง� ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท ปตท จํากัด
(มหาชน) ในส่วนของราคาขายปลีกภูมภิ าค (อ้างอิงตามราคา
นํา� มันที�อาํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยสามารถดู
อัตราค่าโดยสารปั จจุบนั ได้ท�ี www.rajaferryport.com)

่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก-อําเภอเกาะสมุย
ตารางแสดงการเปลีย

หมายเหตุ : ค่าระวางบรรทุกชนิดต่างๆ ได้รวมคนขับ หรือขี� จํานวน � คน
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การกําหนดอัตราค่าโดยสารสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน อ้างอิงจากท้ายประกาศจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เรือ� ง การเปลีย� นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ลงวันที� � พฤศจิกายน ���� ซึง� มีผลใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบการให้บริการเรือเฟอร์รใ�ี นจังหวัดสุราษฎร์ธานีทกุ ราย โดยแบ่งช่วง
ราคานํา� มันดีเซลเป็ น � ช่วงราคาตัง� แต่ �� บาทต่อลิตร จนถึง �� บาทต่อลิตร โดยอัตราค่าโดยสารเรือแบบขัน� บันไดที�อา้ งอิง
ตามราคานํา� มันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ�งของราคาขาย ซึง� ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ในส่วน
ของราคาขายปลีกภูมิภาค (อ้างอิงตามราคานํา� มันที�อาํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยสามารถดูอตั ราค่าโดยสาร
ปั จจุบนั ได้ท�ี www.rajaferryport.com)
่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก–อําเภอเกาะพะงัน
ตารางแสดงการเปลีย

หมายเหตุ : ค่าระวางบรรทุกชนิดต่างๆ ได้รวมคนขับ หรือขี� จํานวน � คน
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นอกจากนีบ� ริษทั ยังได้เพิม� ช่องจําหน่ายบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจําหน่าย (Agent Top Up)ซึง� บริษทั จะให้สว่ นลดจํานวน
หนึ�งจากราคาปกติแก่ตวั แทนจําหน่าย โดยไม่จาํ กัดจํานวนขัน� ตํ�าในการสั�งซือ� มีการพิจารณาให้เครดิตแก่ตวั แทนจําหน่าย
เพื�อส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึน� และสามารถแข่งขันได้ อีกทัง� บริษัทยังมีนโยบายช่วยแบ่ง
เบาภาระในการเดินทางของประชาชนท้องถิ�น หรือผูใ้ ช้บริการที�เดินทางเป็ นประจําด้วยการให้สว่ นลดกับผูท้ �สี มัครบัตรสมาชิก
กับบริษัท ซึง� กําหนดระยะเวลาบัตรสมาชิกเป็ นเวลา � ปี นอกจากนี � ยังมีบริการเรือแบบเช่าเหมาลําโดยคิดราคาทัง� ขาไปและ
ขากลับ สําหรับลูกค้าที�ตอ้ งการเช่าเหมาลํา เพื�อเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน โดยราคาเช่าเหมาลําเรือจะขึน� อยูก่ บั
จํานวนรถบรรทุกที�ขนึ � บนเรือเฟอร์ร�ี ซึง� มีตงั� แต่ � ถึง �� คันต่อเรือเฟอร์ร�ี � ลํา
ทัง� นีค� า่ โดยสารระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน บริษัทได้กาํ หนดราคาโดยใช้หลักการใกล้เคียงกับค่าโดย
สารในเส้นทาง � เส้นทางหลักที�บริษัทได้ให้บริการอยูเ่ ดิม ซึง� เส้นทางระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงันนัน� บริษัท
ได้เปิ ดให้บริการเพื�อรองรับนักท่องเที�ยว ตัง� แต่ ����
�.� กลยุทธ์ดา้ นการจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
บริษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายบัตรโดยสารเพื�ออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าที�มาใช้บริการได้อย่างทั�วถึง โดยมี �
ช่องทางการจัดจําหน่ายหลัก ได้แก่
�. ช่องทางการจัดจําหน่ายทีเ� ป็ นของบริษัทเอง มีดงั ต่อไปนี�
การจําหน่ายบัตรโดยสารโดยตรงให้กบั ลูกค้าบริเวณท่าเรือซึง� เปิ ดให้บริการที�ทา่ เรือทัง� � แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดอนสักสากล
ท่าเรือสมุยสากล และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ซึง� จําหน่ายตั�วโดยสารและรับชําระเป็ นเงินสด
ตามจํานวนผูโ้ ดยสารและประเภทรถยนต์ท�ีลกู ค้าต้องการ ณ อัตราราคาที�ประกาศหน้าท่าเรือ โดยลูกค้าสามารถซือ� ตั�วโดย
สารแบบรายวันซึง� ใช้ได้ � เที�ยวภายใน � วัน พร้อมทัง� สามารถจองคิวรถลงเรือล่วงหน้าได้ � ชั�วโมงก่อนเดินทาง ทัง� นี � ลูกค้า
ที�ใช้ช่องทางการจําหน่าย ณ จุดท่าเรือส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าที�เดินทางท่องเที�ยวด้วยตนเอง นักท่องเที�ยวที�โดยสารรถยนต์โดย
สารประจําทาง ชาวบ้านที�อาศัยบริเวณพืน� ที�ใกล้เคียง เป็ นต้น พร้อมกันนี � ลูกค้าที�ตอ้ งการใช้บริการถตูโ้ ดยสารไปยังจุดหมาย
ปลายทางบนเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือต้องการจองตั�วโดยสารรถตูบ้ ริการออกจากเกาะไปยังปลายทางสําคัญเช่น สนามบิน
สุราษฎร์ธานี สามารถซือ� ตั�วโดยสารด้วยเงินสดได้ท�ีจดุ จําหน่ายท่าเรือเช่นกัน
การจําหน่ายบัตรโดยสารผ่านเคาน์เตอร์ในท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฏร์ธานี และท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรม
ราช ผ่านพันธมิตร ซึง� สามารถให้บริการแก่นกั ท่องเที�ยวที�เดินทางโดยสายการบินภายในประเทศหรือสายการบินเช่าเหมาลํา
ที�เดินทางมาจากต่างประเทศ ผูโ้ ดยสารเหล่านีส� ามารถเลือกที�จะซือ� เฉพาะตั�วโดยสารเรือเฟอร์ร�ี หรือ ซือ� ตั�วโดยสารเรือเฟอร์ร�ี
พร้อมซือ� ตั�วรถยนต์หรือรถตูท้ �ีจะรับส่งผูโ้ ดยสารไปยังท่าเรือดอนสักสากล หรือซือ� ตั�วบริการรถตูโ้ ดยสารไปยังจุดหมายปลาย
ทางบนเกาะสมุยและเกาะพะงันก็ได้
การจําหน่ายบัตรโดยสาร E-Ticket ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.rajaferryport.com และการจองผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile
Application) เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าที�ตอ้ งการทํารายการจองตั�วโดยสารเรือเฟอร์รด�ี ว้ ยตนเอง ซึง� ช่องทาง
นีล� กู ค้าสามารถชําระผ่านบัตรเครดิตเครดิตทุกธนาคารที�มี วีซ่าและมาสเตอร์ การ์ด(ยกเว้นธนาคารซิตี � แบงก์) บัตรเดบิต
เฉพาะธนาคารกรุงศรีและกสิกรไทยภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร รวมถึงระบบการชําระเงิน Paypal การ
จองโดยช่องทางนี � ลูกค้าต้องแจ้งวันที�จะเดินทางทัง� ขาไปและขากลับ พร้อมทัง� ระบุช�ือผูจ้ อง เพื�อให้ลกู ค้าสามารถรับตั�วโดย
สารได้ท�ีเคาน์เตอร์บริเวณหน้าท่าเรือทันทีเมื�อเดินทางมาถึงท่าเรือ
2. ตัวแทนจัดจําหน่ายตั�วโดยสาร (Agent Top Up) ปั จจุบนั บริษัทมีตวั แทนจัดจําหน่ายทัง� ในกรุงเทพมหานคร ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะพะงัน ได้แก่ บริษัทที�ประกอบธุรกิจสายการบิน โรงแรม บริษัทเดินรถโดยสารประจําทางหรือรถ
โดยสารเพื�อการท่องเที�ยว รถไฟ และบริษัทจัดหานักท่องเที�ยว เป็ นต้น ซึง� บริษัทได้จดั จําหน่ายตั�วโดยสารทัง� แบบเงินสด และ
การให้เครดิตทางการค้าให้กบั ตัวแทนจัดจําหน่ายตั�วโดยสารดังกล่าวโดยให้สว่ นลดจํานวนหนึง� จากราคาปกติ และไม่จาํ กัด
จํานวนขัน� ตํ�าในการสั�งซือ� เพื�อเป็ นผลตอบแทนและแรงจูงใจในการจําหน่ายตั�วโดยสารให้กบั บริษัท ซึ�งโดยปกติ ตัวแทน
จําหน่ายเหล่านีจ� ะซือ� ตั�วจากบริษัทแบบยกเล่ม (ตั�วมีอายุ � ปี ) แล้วนําไปจําหน่ายควบคูก่ บั สินค้าหรือบริการของตนเอง
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�.� กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการขาย (Promotion)
บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เป็ นประจํา เพื�อให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย เช่น ผ่านสื�อ
โฆษณาทางสถานีวิทยุทอ้ งถิ�น การแจกแผนที�พกพาของท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี ซึง� เป็ นแผนที�สาํ หรับการเดินทางไปยังแหล่งท่อง
เที�ยวต่างๆ ในเกาะสมุยและเกาะพะงัน พร้อมทัง� ได้ระบุตารางเดินเรือเฟอร์ร�ี และเบอร์ตดิ ต่อของบริษัท โดยแผนที�ดงั กล่าวได้
มีการวางแจกไว้บนท่าเรือและเรือเฟอร์ร�ขี องบริษัท โรงแรมต่างๆ หรือแหล่งท่องเที�ยวที�สาํ คัญบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน
หรือจังหวัดสุราษฏร์ธานีการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางของตัวแทนจัดจําหน่ายตั�วโดยสาร และได้จดั ทําประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื�ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com / Facebook และ Line อย่างต่อเนื�อง

นอกจากนัน� บริษัทได้มีการออกบูธงานท่องเที�ยวเพื�อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้าเกิดการรับรู ้ และเลือกใช้บริการ
เดินเรือเฟอร์ร�ีของบริษัท ในการเดินทางไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงัน โดยบริษัทจะเลือกงานท่องเที�ยวที�ได้รบั ความนิยม
จากกลุม่ นักท่องเที�ยว เช่น งานไทยเที�ยวไทย และงานเที�ยวทั�วไทยไปทั�วโลก
จุดแข็งของบริษัท
ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี เป็ นที�รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายในหมู่นกั ท่องเที�ยวที�ตอ้ งการเดินทางไปยังเกาะสมุย และเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึง� เป็ นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํ คัญในฝั�งอ่าวไทยของประเทศไทยและมีช�ือเสียงไปทั�วโลก ด้วยประสบการณ์
ที�ยาวนานกว่า �� ปี และมีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที�สะดวกรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และปลอดภัย ทําให้บริษัทได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สําหรับการบริการเดินเรือเฟอร์ร�ีและท่าเรือจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์
(ประเทศไทย)จํากัด (URS) ภายใต้มาตรฐานUKAS
บริษัทเป็ นผูป้ ระกอบการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พียงรายเดียวที�สามารถให้บริการบรรทุกผูโ้ ดยสารพร้อมกับยานพาหนะ
ไปยังอําเภอเกาะพะงัน ซึง� เป็ นแหล่งท่องเที�ยวที�ยงั คงมีความเป็ นธรรมชาติในอ่าวไทยและมีกิจกรรม เช่น ฟูลมูนปาร์ตี �
(Full Moon Party) ที�มีช�ือเสียงและเป็ นที�รูจ้ กั กันทั�วโลก
บริษัทเป็ นผูป้ ระกอบการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พียงรายเดียวที�สามารถให้บริการกับรถบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะรถบรรทุกนํา� มัน
/แก๊สไปยังอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน
บริษัทมีกองเรือเฟอร์ร�จี าํ นวน �� ลํา ซึง� เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวที�มีเรือเฟอร์ร�ใี ห้บริการมากที�สดุ ทําให้บริษัท
สามารถให้บริการได้มากกว่าคูแ่ ข่ง มีความยืดหยุน่ ในการให้บริการในช่วงเทศกาลที�ผใู้ ช้บริการมีความต้องการเดินทางเป็ น
จํานวนมาก และยังสามารถเสริมเที�ยวเรือในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงที�บริษัทนําเรือเฟอร์รเ�ี ข้าอูเ่ พื�อหยุดซ่อมและบํารุงรักษา
บริษัทเป็ นเจ้าของท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากล ซึง� มีความสําคัญและเป็ นท่าเรือเฟอร์ร�เี อกชนขนาดใหญ่
ทําให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการเดินเรือทัง� แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา และแบบประจําทางแบบเช่าเหมาลําได้ตาม
ปริมาณความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทยังสามารถพัฒนาโครงสร้างพืน� ฐานได้
อย่างต่อเนื�อง เช่น อาคาร และลานจอดรถ พร้อมสิง� อํานวยความสะดวกอืน� ๆ ให้แก่ผโู้ ดยสารในช่วงที�ผา่ นมา รายได้ของบริษทั
มีการเติบโตอย่างสมํ�าเสมอ ซึง� สามารถสร้างความมั�นคงทางการเงินของบริษัทได้อย่างต่อเนื�อง
กองเรือเฟอร์ร�ขี องบริษัทจํานวน � ลําซึง� ประกอบด้วยเรือราชา � เรืออาร์ � และเรืออาร์ � ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีสิทธิประโยชน์ท�ีสาํ คัญ ได้แก่ ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นเวลา � ปี นบั
แต่วนั ที�เริ�มมีรายได้ในปี ���� จนถึง เดือนมกราคม ���� (ปั จจุบนั ครบอายุแล้ว)และได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจาก
กิจการที�ได้รบั การส่งเสริมไปรวมคํานวณเพื�อเสียภาษี เงินได้ตลอดระยะเวลาที�ได้รบั การยกเว้นภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล เป็ นต้น
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บริษัทได้ใช้ระบบบริหารทรัพยากรสําหรับองค์กร (ระบบ ERP) และระบบการจัดจําหน่ายบัตรโดยสาร (ระบบ TMS) ทํา
ให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา และสามารถนําข้อมูลรายงานทางการเงินมาใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที�ดีจากสถาบันทางการเงิน รวมทัง� การเสนอขายหุน้ เพิ�มทุนให้กบั ประชาชนและนํา
หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื�อเดือนพฤศจิกายน ���� ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่ง
ด้านต้นทุนและแหล่งเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ เนื�องจาก ณ ปั จจุบนั ยังไม่มคี แู่ ข่งรายใดที�ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท
ที�ได้ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการนําหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลักษณะของลูกค้าของบริษัทมาจากกลุม่ ลูกค้าผูต้ อ้ งการเดินทางหรือขนส่งสินค้าระหว่างอําเภอดอนสักกับอําเภอเกาะ
สมุย หรืออําเภอเกาะพะงัน หรือระหว่างอําเภอเกาะสมุยกับอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง� สามารถแบ่งตามวัตถุ
ประสงค์หลักของการเดินทางได้แก่
กลุม่ นักท่องเที�ยวซึง� มีทงั� นักท่องเที�ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึง� เป็ นผูท้ �ใี ช้บริการเรือเฟอร์รเ�ี พื�อเดินทางไปพักผ่อนหรือ
ร่วมกิจกรรมนันทนาการในเขตพืน� ที�อาํ เภอเกาะสมุยหรืออําเภอเกาะพะงัน โดยกลุม่ ลูกค้าประเภทนีน� ิยมเดินทาง
โดยใช้รถยนต์ � ล้อ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big Bike)หรือรถประจําทางเป็ นหลัก
กลุ่มลูกค้าท้องถิ�นซึ�งใช้บริการเดินเรือเฟอร์ร�ีขา้ มฟากระหว่างอําเภอดอนสักกับอําเภอเกาะสมุยหรืออําเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื�อไปทํางานหรือไปทําธุระเป็ นประจํา เช่น ลูกค้าที�ทาํ งานในอําเภอเกาะสมุยหรืออําเภอ
เกาะพะงัน อีกทัง� นักเรียน พระภิกษุ และผูท้ �ีมีถ�ินฐานในเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ(Logistic) ซึง� มีความต้องการใช้ยานพาหนะเพื�อการขนส่งสินค้า เช่น รถบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภค
วัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น ยกเว้นการขนส่งสินค้าประเภทแก๊ส นํา� มัน หรือวัตถุอนั ตราย บริษัทจะทําการแยกขนส่งโดย
เรือเหมาลําต่างหาก โดยมิได้รวมกับการขนส่งผูโ้ ดยสารและยานพาหนะทั�วไป โดยกลุม่ ลูกค้าประเภทนีน� ิยมเดิน
ทางโดยใช้รถยนต์ตงั� แต่ � ล้อขึน� ไป หรือรถประเภทอื�นๆ ทัง� นี � ด้วยขนาดของเรือเฟอร์ร�ี และศักยภาพในการรองรับ
นํา� หนักบรรทุกเหนือคูแ่ ข่ง ทําให้เรือเฟอร์รข�ี องบริษัทสามารถรองรับการขนส่งยานพาหนะที�มีขนาดใหญ่ได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ก. ภาวะอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้กา้ วสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอุตสาหกรรมท่องเที�ยวถือเป็ น � ใน
�� ภาคบริการที�มีความสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจเนื�องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที�มีช�ือเสียงด้านการท่องเที�ยว
เป็ นอย่างมากด้วยสภาพภูมิประเทศ สถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงามและมีความหลากหลาย ทัง� แบบเชิงธรรมชาติอย่างทะเล
ภูเขา นํา� ตก และเชิงศิลปวัฒนธรรมที�มีวดั วาอาราม พระราชวัง โบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเที�ยวที�ตอบสนองวิถี
ชีวิตคนเมือง อาทิแหล่งช็อปปิ �ง สถานบันเทิง สปา ประกอบกับการให้บริการที�เป็ นมิตร และเป็ นเอกลักษณ์ของคนไทยที�มี
ความอ่อนโยนสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที�ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติรวมทัง� ค่าครองชีพในประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศอื�นแล้วถือว่าไม่สงู มากนัก และยังมีระบบการสื�อสารและสาธารณูปโภคที�ค่อนข้างมีความพร้อม ในปี ����
จํานวนนักท่องเที�ยวต่างชาติท�ีเดินทางเข้ามาท่องเที�ยวในประเทศไทยมีจาํ นวน ���,��� คน ลดลงจากปี ���� ซึง� มีจาํ นวน
�.�� ล้านคน หรือลดลงร้อยละ ��.��% เนื�องจากการะบาดของ Covid-19 ยังไม่สนิ � สุด โดยในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน
���� ประเทศไทยมีการปิ ดรับนักท่องเที�ยวต่างชาติ รวมทัง� การเดินทางระหว่างประเทศอยูภ่ ายใต้มาตรการกักกันโรค ผูเ้ ดิน
ทางทุกคนต้องเข้ารับการกักกันโรคระยะเวลา �� วัน จึงทําให้จาํ นวนนักท่องเที�ยวตํ�ากว่าปกติมาก (แหล่งข้อมูล : กองเศรษฐ
กิจการท่องเที�ยวและกีฬา https://mots.go.th/News-link.php?nid=13774)
เกาะสมุยและเกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที�ยวที�รูจ้ กั กันในวงกว้างทัง� นักท่องเที�ยวชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่ หาดทราย
ต่างๆ อาทิ หาดเฉวง หาดละไม หินตาหินยาย หาดปลายแหลม และเกาะใกล้เคียงที�สามารถเดินทางจากเกาะสมุย ไป-กลับ
ได้ภายในวันเดียว ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะแตน และหมูเ่ กาะอ่างทอง รวมทัง� กิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี � (Full Moon Party)
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บนเกาะพะงันที�มีช�ือเสียงและเป็ นที�รูจ้ กั แพร่หลายทั�วโลก อย่างไรก็ตาม การท่องเที�ยวไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันสามารถ
เดินทางได้ตลอดทัง� ปี โดยการเดินทางไปยังเกาะสมุยสามารถใช้เส้นทางได้ทงั� ทางเครือ� งบินและทางเรือโดยสารข้ามเกาะ ใน
ขณะที�การเดินทางไปเกาะพะงันสามารถใช้เส้นทางได้เฉพาะทางเรือโดยสารข้ามเกาะเท่านัน� แต่การท่องเที�ยวบนเกาะสมุย
และเกาะพะงันยังมีผลกระทบบางส่วนตามการเปลี�ยนแปลงฤดูกาลซึง� สามารถอธิบายได้ดงั นี �

ช่วงไตรมาส � (เดือนมกราคม – มีนาคม)

เป็ นช่วงไฮซีซ� นั ของทะเลฝั� งอ่าวไทยบรรยากาศการท่องเที�ยวอยู่ในช่วงที�คกึ คักที�สดุ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
เทศกาลปี ใหม่ และวันตรุ ษจีน ประกอบกับสภาพอากาศที�เอือ� อํานวย เนื�องจากคลื�นลมทะเลสงบและฝนตก
ประปราย

ช่วงไตรมาส � (เดือนเมษายน – มิถุนายน)

บรรยากาศการท่องเที�ยวยังอยู่ในภาวะคึกคักเช่นเดียวกับไตรมาส � เนื�องจากมีวนั หยุดยาวในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และวันหยุดอื�นๆ เช่น วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันวิสาขบูชา ขณะที�สภาวะอากาศอยู่ในเกณฑ์ท�ี
ปกติ แต่จะเริม� เข้าสูฤ่ ดูมรสุมประมาณเดือนมิถนุ ายน เป็ นต้นไป

ช่วงไตรมาส � (เดือนกรกฏาคม– กันยายน)

บรรยากาศการท่องเที�ยวอยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่คอ่ ยมีกิจกรรมด้านการท่องเที�ยวทางทะเล เนื�องจากเป็ นช่วง
เข้ามรสุม แต่ยงั มีการเดินทางจากประชาชนทั�วไป

ช่วงไตรมาส � (เดือนตุลาคม– ธันวาคม)

บรรยากาศการท่องเที�ยวอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื�องจากเป็ นช่วงมรสุม ทะเลมีคลื�นลมแรง อย่างไรก็ตาม ภาวะ
การท่องเที�ยวจะเริ�มกลับมาคึกคักตัง� แต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึง� ถือเป็ นช่วงเปิ ดฤดูการท่องเที�ยว และมีปัจจัย
สนับสนุนจากเทศกาลคริสมาสต์ซง�ึ เป็ นช่วงที�นกั ท่องเที�ยวเริม� หยุดพักทํางาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติท�ีตอ้ งการ
หนีฤดูหนาวจากประเทศตนเองเพื�อเดินทางมาท่องเที�ยวมากขึน� ทําให้การท่องเที�ยวกลับมาคึกคักอีกครัง�

ข. ภาวะการแข่งขัน
เกาะสมุยและเกาะพะงันตัง� อยูใ่ นทะเลอ่าวไทย ซึง� ห่างจากอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีไปทางทิศตะวันออกเป็ น
ระยะทาง �� กิโลเมตร และ ��กิโลเมตร ตามลําดับ ทัง� นี � การเดินทางไปเกาะสมุยสามารถเดินทางได้ทงั� ทางเรือฯและเครือ� งบิน
ขณะที�การไปยังเกาะพะงันสามารถเดินทางได้เฉพาะทางเรือฯเท่านัน� ซึง� ธุรกิจของบริษัทสามารถขนส่งผูโ้ ดยสารพร้อมด้วย
ยานพาหนะไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันได้ ซึง� การเดินทางโดยทางเรือสามารถใช้บริการได้
(�) เรือเฟอร์รข�ี องบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด(มหาชน) และบริษัท ซีทรานเฟอร์ร�ี จํากัดเป็ นเรือโดยสารที�บรรทุกได้
ทัง� คนและยานพาหนะ
(�) เรือโดยสารความเร็วสูง (High Speed Boat)ของบริษัท เรือเร็วลมพระยา จํากัดบรรทุกได้เฉพาะผูโ้ ดยสาร
(3) เรือคาตามาราน ของบริษทั ซีทรานดิสคัฟเวอร์ร�ี จํากัดและบริษทั ส่งเสริมรุง่ เรือง จํากัด เรือบรรทุกได้เฉพาะผูโ้ ดยสาร
แต่ใช้เวลาเดินทางนานกว่าเรือความเร็วสูง
ผูใ้ ช้บริการทัง� ชาวไทยและต่างชาติมากกว่าร้อยละ �� เลือกการเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันผ่านทางเรือโดย
ใช้บริการสายการบิน รถไฟ หรือรถโดยสารประจําทาง ที�มีผปู้ ระกอบการภายนอกให้บริการรับ-ส่งจากสถานีรถไฟหรือสถานี
รถโดยสารประจําทางของบริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือขับรถยนต์สว่ น
ตัวไปยังท่าเรือเฟอร์ร�ขี องบริษัทในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื�อโดยสารเรือเฟอร์รเ�ี ดินทางต่อไปยังเกาะสมุยหรือ
เกาะพะงัน นอกจากนี � ผูใ้ ช้บริการยังสามารถเลือกเดินทางไปยังท่าเรือในจังหวัดชุมพรเพื�อโดยสารเรือคาตามารานไปยังเกาะ
สมุยหรือเกาะพะงัน หรือใช้บริการท่าเรือสาธารณะในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื�อโดยสารเรือเฟอร์ร�ขี องบริษัท
คูแ่ ข่งไปยังเกาะสมุย หรือเรือโดยสารความเร็วสูง ไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันได้
สําหรับการเดินทางโดยเครือ� งบิน ผูเ้ ดินทางสามารถเลือกท่าอากาศยานปลายทางได้ทงั� บนเกาะสมุยโดยตรง (ซึง� มีสาย
การบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเป็ นผูใ้ ห้บริการ) หรือท่าอากาศยานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดนครศรี
ธรรมราชซึง� มีสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์และสายการบินไทยเป็ นผูใ้ ห้บริการ โดย

40
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

มีผปู้ ระกอบการภายนอกให้บริการรถโดยสารรับ-ส่งจากท่าอากาศยานไปยังท่าเรือเฟอร์รข�ี องบริษัทหรือท่าเรือสาธารณะใน
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื�อเดินทางด้วยเรือต่อไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน
การเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันด้วยเรือเฟอร์ร�ี นัน� ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เนื�องจากเรือเฟอร์รส�ี ามารถ
ขนส่งผูโ้ ดยสารและยานพาหนะได้ในคราวเดียวกัน ทัง� นี � ปั จจุบนั การให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากระหว่างอําเภอดอนสัก และ
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีผใู้ ห้บริการจํานวน � ราย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ซีทรานเฟอร์ร�ี จํากัด ซึง� บริษัทได้พจิ ารณาว่าบริษัทดังกล่าวเป็ นคูแ่ ข่งขันโดยตรงมากกว่าบริษัทที�ให้บริการเรือประเภทอื�นและ
สายการบิน ที�มงุ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแตกต่างกัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหาเรือเฟอร์รี�
ในช่วงที�ผา่ นมา บริษทั ได้จดั หาเรือเฟอร์รท�ี �ใี ช้แล้วแต่ยงั คงอยูใ่ นสภาพที�ดเี พื�อนํามาให้บริการ โดยส่วนใหญ่นาํ เข้ามาจาก
ประเทศญี�ปนุ่ และ ประเทศจีน ซึง� เป็ นประเทศที�มีการใช้งานเรือเฟอร์รม�ี ากที�สดุ แห่งหนึ�งของโลก โดยเรือเฟอร์รข�ี องบริษัทฯ
ทุกลําต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานโดยกรมเจ้าท่า ก่อนนําเรือเฟอร์รเ�ี ข้ามาใช้งานในประเทศไทยเพื�อที�จะออกใบอนุญาต
ให้สามารถนําเรือมาใช้ปฏิบตั งิ านได้ตอ่ ไป เรือทุกลําจะได้รบั การตรวจสภาพเพื�อต่อใบอนุญาตใช้เรือโดยกรมเจ้าท่าเป็ นประจํา
ทุกปี นอกจากนัน� ทางบริษัทได้จดั หาเรือเฟอร์ร�ีเสริมเพิ�มเติมเพื�อให้กองเรือเฟอร์ร�ีของบริษัทฯมีจาํ นวนและขนาดบรรทุกที�
เหมาะสมสําหรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอ ทําให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการโดยสามารถ
ขนส่งผูโ้ ดยสารและยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเวลาที�ลกู ค้าต้องการได้ โดยข้อมูล ณ วันที� �� ธันวาคม
���� บริษัทมีเรือเฟอร์ร�ีสาํ หรับการให้บริการโดยสารและขนส่งจํานวน �� ลํา ซึ�งมีระวางบรรทุกรองรับผูโ้ ดยสารได้ตงั� แต่
��� คนต่อเที�ยว จนถึง ��� คนต่อเที�ยว พร้อมทัง� สามารถบรรทุกยานพาหนะได้ตงั� แต่ �� คันต่อเที�ยว จนถึง �� คันต่อเที�ยว
โดยให้บริการเดินเรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน � เส้นทาง คือ เส้นทางระหว่างอําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะสมุย, อําเภอดอนสัก - อําเภอ
เกาะพะงัน และ อําเภอเกาะสมุย - อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบนั บริษทั มีกองเรือเฟอร์รใ�ี ห้บริการจํานวนทัง� สิน� �� ลํา โดยมีอายุการใช้งานเฉลีย� ประมาณ �� ปี ซึง� ที�ผา่ นมาบริษทั
มีแนวทางในการเพิ�มจํานวนเรือ โดยนําเข้าเรือเฟอร์รท�ี �ใี ช้งานแล้วมาจากต่างประเทศเนื�องจากมีราคาที�ถกู กว่าเรือเฟอร์รท�ี �ีตอ่
ใหม่อย่างมีนยั สําคัญรวมถึงมีระยะเวลาส่งมอบเรือเพื�อนํามาใช้งานได้รวดเร็วกว่าการสั�งต่อเรือใหม่ แต่เรือเฟอร์รข�ี องบริษัท
ทุกลําได้ผา่ นการตรวจสภาพเรือโดยกรมเจ้าท่าก่อนนํามาให้บริการในการเดินเรือ
ทัง� นีบ� ริษัทคาดการณ์วา่ กองเรือของบริษัทที�มีอายุเฉลี�ยมากกว่าคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน อันจะส่งผลให้บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาค่อนข้างสูง เพื�อให้กองเรือเฟอร์รข�ี องบริษัทมีสภาพพร้อมใช้งานและถูกต้องตามข้อกําหนดและ
กฎเกณฑ์ของกรมเจ้าท่าที�ดาํ เนินการตรวจสอบและต่อใบอนุญาตเป็ นประจําทุกปี บริษัทมีนโยบายในการที�จะลดอายุเฉลี�ย
ของกองเรือเฟอร์รล�ี ง เพื�อให้สามารถลดค่าใช้จา่ ยการบํารุงรักษาในอนาคต โดยจะจัดหาเรือเฟอร์รท�ี �มี อี ายุนอ้ ยเข้ามาเพิ�มเติม
เพื�อให้อายุเฉลี�ยกองเรือเฟอร์รข�ี องบริษัทลดลง

แผนการซ่อมบํารุ งประจําปี
การซ่อมบํารุงเรือเฟอร์รน�ี นั� บริษัทมีทมี ช่างยนต์ ซึง� เป็ นพนักงานประจําเรือเฟอร์รโ�ี ดยมีตน้ กลดํารงตําแหน่งหัวหน้าสูงสุด
ในแผนกช่างยนต์โดยรายงานตรงต่อนายเรือแต่ละลําซึง� พนักงานในแผนกช่างยนต์ทกุ คนจะมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื�อปฏิบตั ิ
งานตามประกาศของกรมเจ้าท่าในการทําหน้าที�ควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาสภาพของเครือ� งยนต์ตา่ งๆให้พร้อมใช้งาน รวม
ทัง� ทําการซ่อมบํารุงทั�วไปตามรอบอายุการใช้งานของเครือ� งยนต์
อีกทัง� บริษัทยังมีนโยบายซ่อมบํารุ งเรือเฟอร์ร�ีตามชั�วโมงการใช้งาน (Preventive Maintenance) โดยได้ว่าจ้างบริษัท
ซ่อมเรือจากภายนอกเพื�อดําเนินการบํารุงรักษาโครงสร้างและเครือ� งจักรกลต่างๆของเรือเฟอร์รต�ี ามแผนการซ่อมบํารุง โดย
แบ่งเป็ น การซ่อมและโอเวอร์ฮอล (Overhaul) ประจําปี ซึง� ใช้งบประมาณจํานวน � ถึง � ล้านบาทต่อลําต่อครัง� และแผนการ
ซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูท่ กุ วงรอบ �� ถึง �� เดือน ซึง� ต้องใช้ระยะเวลาการซ่อมบํารุงในอูค่ รัง� ละประมาณ � เดือนต่อลํา โดย
ใช้งบประมาณจํานวน � ถึง�� ล้านบาทต่อการนําเรือขึน� อูแ่ ต่ละครัง�
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ทัง� นี � โดยทั�วไป บริษัทมีแผนและตารางงานซ่อมบํารุ งและโอเวอร์ฮอลเครื�องยนต์ต่างๆ เช่น การโอเวอร์ฮอลเปลี�ยน
อะไหล่เครือ� งจักรใหญ่และเครือ� งใช้ไฟฟ้า โดยมีท�ีจอดเรือเฟอร์รเ�ี พื�อซ่อมบํารุงตัง� อยูท่ �ีทา่ เรือสมุยสากลซึง� เป็ นที�ตงั� ของศูนย์
ซ่อมบํารุงหลักสําหรับเรือเฟอร์รข�ี องบริษัท และมีคลังเก็บอะไหล่และวัสดุสง�ิ ของต่างๆ สําหรับการใช้งานและซ่อมบํารุงทั�วไป
อยูท่ �ีบริเวณท่าเรือดอนสักสากล

แผนการซ่อมบํารุ งครั�งใหญ่
บริษัทได้วา่ จ้างอูซ่ อ่ มเรือที�ได้มาตรฐาน ในการทําหน้าที�ซอ่ มบํารุงครัง� ใหญ่ของเครือ� งยนต์และตัวเรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําใน
ทุกๆวงรอบ �� ถึง �� เดือน โดยอูซ่ อ่ มเรือดังกล่าวตัง� อยูบ่ ริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีคณ
ุ ภาพในการดําเนิน
การซ่อมได้มาตรฐานที�กรมเจ้าท่ากําหนด ทัง� นีก� ารซ่อมบํารุ งครัง� ใหญ่ในอู่จะต้องนําเรือเฟอร์ร�ขี นึ � นอนบนอู่ลอย (Floating
dock) เพื�อตรวจสอบสภาพใต้ทอ้ งเรือรวมถึงใบจักรและหางเสือ ทําความสะอาดและทาสีใต้ทอ้ งเรือใหม่พร้อมลงสีกนั เพรียง
รวมทัง� ซ่อมบํารุงเครือ� งจักรกลต่างๆ ตามโครงสร้างเรือโดยช่างที�มีความรูแ้ ละความชํานาญโดยเฉพาะ
บริษัทมีแผนการซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูต่ งั� แต่ชว่ งเดือน มกราคม ���� – ธันวาคม ���� ดังนี �
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื�อเรือ

ช่วงการซ่อมบํารุ งครั�งใหญ่ในอู่*

ราชา �
อาร์ �
วังแก้ว
ราชา �
ราชา �
ราชา �
ราชา �
อาร์��
อาร์ �
อาร์��
วังใน
ราชา �
วังทอง
อาร์��

มี.ค. – พ.ค. ����
มิ.ย. – ส.ค. ����
เม.ย. – มิ.ย. ����
ส.ค. – ต.ค. ����
ก.พ. – มี.ค. ����
เม.ย. – พ.ค. ����
มิ.ย. – ก.ค. ����
ส.ค.– ก.ย. ����
ต.ค. – พ.ย. ����
ก.พ. – มี.ค. ����
เม.ย. – พ.ค. ����
มิ.ย. – ก.ค. ����
ส.ค. – ก.ย. ����
ต.ค. – พ.ย. ����

ประมาณการค่าซ่อมบํารุ งครั�งใหญ่**
(ล้านบาท)
23.5
8.6
15.5
13.5
8.0
8.0
8.0
15.0
7.0
9.0
5.0
8.0
7.0
7.5

หมายเหตุ: * ช่วงเวลาการซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูอ่ า้ งอิงจากระยะเวลาของใบอนุญาตใช้เรือจากการเข้าอูค่ รัง� ก่อนซึง� อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงในกรณีอนุญาตให้ใช้เรือเพิ�มได้อีก �-� เดือน
* * การประมาณการมูลค่าซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่จะพิจารณาจากประวัตกิ ารซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูท่ �ีผา่ นมาประกอบกับการซ่อมบํารุงประจําปี ท�ีทาํ โดยทีมงานช่างของบริษัท

ทัง� นี � เรือเฟอร์ร�ที กุ ลําของบริษัทจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพของเรือโดยกรมเจ้าท่าเพื�อใช้ตอ่ ใบอนุญาตใช้เรือใน
แต่ละปี โดยอายุใบอนุญาตใช้เรือแต่ละลําจะมีอายุไม่เกิน �� เดือน ซึ�งปั จจุบนั เรือของบริษัทเฟอร์ร�ีทงั� ��ลํา มีการต่อใบ
อนุญาตให้ใช้เรือครบถ้วน
�. การจัดหานํา� มันเชือ� เพลิง
เรือเฟอร์ร�ีแต่ละลําใช้นา�ํ มันเชือ� เพลิงประเภทนํา� มันดีเซลและนํา� มันเตาเป็ นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของบริษัทในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้นาํ นํา� มันเชือ� เพลิงทัง� � ประเภทนีม� าผสมกันตามสัดส่วนที�เหมาะสมสําหรับใช้เป็ นเชือ� เพลิงในการ
เดินเรือเฟอร์รไ�ี ด้อย่างมีประสิทธิภาพซึง� ขึน� อยูก่ บั เครือ� งยนต์และอุปกรณ์เรือแต่ละลํา สําหรับการบริหารจัดการระบบการจ่าย
นํา� มันอย่างมีประสิทธิภาพนัน� ถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร�ี เนื�องจากส่งผลต่อการแข่งขันและ
ผลประกอบการของบริษัท ทัง� นี � บริษัทมีการสั�งซือ� นํา� มันเชือ� เพลิงจากผูจ้ ดั จําหน่ายภายในประเทศ โดยมีระบบบริหารและ
การจัดการนํา� มันคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง� ครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดบิ ที�มีความน่าเชื�อถือ
ทัง� ในด้านคุณภาพของนํา� มันเชือ� เพลิง และการส่งมอบสินค้าที�ตรงต่อเวลา เป็ นผลให้บริษัทไม่มีอปุ สรรคและปั ญหาในการ
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รับนํา� มันเชือ� เพลิงล่าช้า อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริษัทได้มีการสั�งซือ� นํา� มันเชือ� เพลิงประเภทนํา� มันดีเซลและนํา� มันเตา รวมทัง�
นํา� มันหล่อลื�นจากผูจ้ ดั จําหน่าย โดยเป็ นการจัดซือ� จากผูข้ ายรายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่บริษัทบางจากปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน) และจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เนื�องจากที�ผ่านมาบริษัทดังกล่าวสามารถจัดหาปริมาณ
นํา� มันดีเซลและนํา� มันเตาได้ตามที�บริษัทต้องการ โดยมีการนําเสนอราคาและเงื�อนไขการค้าเหมาะสมที�สดุ เมื�อเปรียบเทียบ
กับคูค่ า้ รายอื�นในการสั�งซือ� แต่ละครัง�
นอกจากนัน� บริษัทฯ มีอปุ กรณ์ท�ีสามารถผลิตนํา� มันไบโอดีเซลได้ แต่เนื�องจากปั จจุบนั ต้นทุนในการผลิตของไบโอดีเซล
ยังมีตน้ ทุนที�สงู กว่าราคานํา� มันดีเซล และนํา� มันดีเซลทดแทน ทําให้บริษัทฯ ไม่จาํ เป็ นต้องผลิตนํา� มันไบโอดีเซลที�ผสมกับนํา�
มันพืชที�ใช้แล้วมาใช้ดาํ เนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการผลิตนํา� มันไบโอดีเซลจากเครือ� งจักรชุดเล็ก (กําลังการผลิต ���
ลิตรต่อวันต่อ � รอบการผลิต) เพื�อทดสอบเครื�องจักร โดยนํามาผสมกับนํา� มันพืชที�ใช้แล้วเป็ นนํา� มันไบโอดีเซล เพื�อใช้เป็ น
เชือ� เพลิงสําหรับยานพาหนะที�ใช้ภายในบริเวณท่าเรือและโรงงานผลิตนํา� มันไบโอดีเซล
�. นโยบายจัดเก็บนํา� มันเชือ� เพลิง
ตลอดระยะเวลาทีผ� า่ นมา บริษทั มีนโยบายในการจัดเก็บนํา� มันดีเซลและนํา� มันเตา ซึง� ควบดูแลให้อยูใ่ นระดับทีเ� หมาะสม
โดยคํานึงถึงระดับราคา ณ จุดเวลาที�ซอื � ต้นทุนการจัดเก็บรักษา (Inventory Carrying Cost) ต้นทุนการสั�งซือ� (Order Cost)
และต้นทุนสินค้าขาดแคลนให้อยูใ่ นระดับตํ�า ทัง� นีบ� ริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที�ในเรือเฟอร์รต�ี รวจนับและบันทึกนํา� มันคงเหลือ
ในแต่ละลําเป็ นประจําทุกวัน วันละ � เวลา ได้แก่ เวลาที�หยุดเดินเรือ และเวลาก่อนเริ�มเดินเรือของแต่ละวัน เพื�อให้บริษัท
สามารถทราบได้วา่ เรือแต่ละลํามีปริมาณนํา� มันเชือ� เพลิงคงเหลือ และกําหนดให้พนักงานบัญชีตรวจนับปริมาณนํา� มันเชือ�
เพลิงคงเหลือในคลังสินค้าและเรือเฟอร์ร�ที งั� หมดของบริษัทเป็ นประจําทุกเดือน โดย ณ ปั จจุบนั บริษัทได้เช่าที�ดินกับบริษัท
เกี�ยวข้องกัน เพื�อเป็ นที�ตงั� ของคลังนํา� มันนอกจากนีถ� งึ แม้วา่ ที�ผา่ นมารัฐบาลไทยมีนโยบายควบคุมราคานํา� มันดีเซลให้อยูใ่ น
ระดับไม่เกิน �� บาทต่อลิตร แต่บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี�ยงทางการตลาดเพื�อควบคุมปริมาณนํา� มันเชือ� เพลิงให้อยู่
ในปริมาณที�เหมาะสม เพื�อป้องกันมิให้บริษัทมีความเสี�ยงจากการขาดทุนสินค้าคงคลังของนํา� มันเชือ� เพลิงรวมทัง� อุบตั เิ หตุท�ี
อาจเกิดขึน� จากไฟไหม้
�. การกํากับดูแลโดยหน่วยงานทีเ� กีย� วข้อง
การดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร�ีตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้องโดยมีกรมเจ้าท่าเป็ นหน่วยงานหลัก ซึ�งมีหน้าที�
กํากับดูแลกิจการในธุรกิจ โดยมีกฏหมายที�เกี�ยวข้องประกอบด้วย� ส่วนหลัก คือ กฎหมายที�เกี�ยวกับตัวเรือ ท่าเทียบเรือและ
คนประจําเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี �
กฎหมายทีเ� กีย� วข้อง
ตัวเรือ

ท่าเทียบเรือ

o
o
o
o

ใบอนุญาติทส�ี าํ คัญ

พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ.����
พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.����
พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.����
กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / คําสั�ง ประกาศ
ระเบียบที�ออกโดย กรมเจ้าท่า

o พ.ร.บ.เดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ.����
o พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.����
และฉบับที� � พ.ศ.����
o กฎกระทรวงฉบับที� �� / กฎกระทรวงฉบับที��� /
กฎกระทรวงฉบับที���
o พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.����
o พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.����
o พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ.����

o ใบอนุญาตใช้เรือ ซึง� มีอายุใบอนุญาตเป็ น
เวลาไม่เกิน �ปี
o ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจําทางซึง� มีอายุใบ
อนุญาตเป็ นเวลา �ปี
o ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
ซึง� มีอายุใบอนุญาตเป็ นเวลา � ปี
o หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า(เดิมชื�อ “ใบ
อนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ”)ซึง� มีอายุใบอนุญาต
เป็ นเวลา �ปี
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กฎหมายทีเ� กีย� วข้อง
คนประจําเรือ

ใบอนุญาติทส�ี าํ คัญ

o พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ. ����
o กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที��� (หมวด ซ.) /
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู ้ พ.ศ.����

o ชัน� ประกาศนียบัตรของคนประจําเรือ

อนึง� เนื�องจากการประกอบธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์ร�ี บริษัทจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกับการเดินเรือและ
ท่าเรือ โดยมีกรมเจ้าท่าเป็ นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแล ให้บริษัทดําเนินการต่อใบอนุญาตสําคัญต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
การดําเนินธุรกิจเดินเรือและท่าเรืออย่างชัดเจน โดยมีสายงานปฏิบตั งิ านท่าเรือและเดินเรือ ทําหน้าที�ควบคุมดูแลและปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท�ีวางไว้ ซึ�งได้แต่งตัง� คณะทํางานฯ ที�ประกอบด้วยรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการท่าเรือ
และเดินเรือ ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารท่าเรือ ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารเดินเรือ และนายเรือประจําเรือเฟอร์รท�ี งั� �� ลํา ดําเนินการ
ประชุมร่วมกันเป็ นประจําทุกเดือน เพื�อวางแผนการเดินเรือ การซ่อมบํารุงเรือ และการแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมทัง� การติดตาม
การต่อใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น ใบสําคัญการตรวจเรือ ใบสําคัญรับรองแนวนํา� บรรทุก ใบอนุญาตใช้
เรือ ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจําทาง ใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับกิจการท่าเรือ เช่น หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า
และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และชัน� ประกาศนียบัตรของคนประจําเรือ ทัง� นี � คณะทํางานดังกล่าวได้จดั
ทําทะเบียนคุมใบอนุญาตต่างๆ และชัน� ประกาศนียบัตรไว้อย่างครบถ้วน
�. ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
นอกเหนือจากการพัฒนาด้านบริการให้กบั ผูใ้ ช้บริการ เพื�อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย บริษัทยัง
ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความสําคัญต่อสิ�งแวดล้อมทัง� ทางนํา� และอากาศ โดยจัดให้มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึ�งเป็ นไปตามเงื�อนไขในใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือของกรมเจ้าท่า ทัง� นี � บริษัทได้ปฏิบตั ิและ
ดําเนินการเพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมดังนี �
1. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะตามจุดต่างๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในบริเวณท่าเรือและกําหนดให้หา้ มทิง� ขยะ
นํา� เสียและสารเคมีลงในทะเล
�. จัดให้มีโครงการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพื�อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
�. จัดหาพนักงานและเวรยามเพื�อจัดระเบียบเข้าคิวยานพาหนะขึน� ลงเรือเฟอร์รแ�ี ละควบคุมนํา� หนักรถบรรทุกที�ใช้บริการ
ผ่านท่าเรือให้ไม่เกินตามที�กฎหมายกําหนด และคอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ รวมทัง� จัดให้มีการอบรม
ด้านความปลอดภัยและฝึ กซ้อมให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินอย่างสมํ�าเสมอ
�. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพนํา� ทิง� จากทุกจุดที�ปล่อยออกจากท่าเรือเป็ นประจําทุกเดือน และตรวจสอบคุณภาพนํา�
ในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือเป็ นประจําทุก�เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครัง�
5. จัดให้มกี ารตรวจสอบระบบบําบัดนํา� เสียสําเร็จรูป (SATS) ทุกๆ � เดือนเพือ� ให้เกิดความมั�นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
�. ติดตัง� ไฟฟ้าให้แสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนเพื�อเตือนเรืออื�นๆ ที�สญ
ั จรไปมาบริเวณท่าเรือ
�. ดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยูใ่ นสภาพมั�นคงแข็งแรงและสะอาดอยูเ่ สมอ
นอกจากนีบ� ริษัทได้มีการว่าจ้างผูเ้ ชี�ยวชาญอิสระเพื�อทําหน้าที�ในการตรวจวัดคุณภาพนํา� ทิง� โดยรายงานผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างนํา� ที�ทา่ เรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากล เป็ นประจําทุก � เดือน ซึง� จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว แล็บแอนด์ คอนซัล
แทนท์ จํากัด ซึง� เป็ นบริษัทที�ไม่เกี�ยวข้องกัน ผลการตรวจที�ผา่ นมา พบว่า ตัวอย่างนํา� ที�ทา่ เรือของบริษัทเป็ นไปตามมาตรฐาน
นํา� ทิง� ที�ระบายออกจากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที� � พ.ศ.���� และประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร์ ทัง� นี � ตลอดระยะเวลาที�บริษัทเปิ ดให้บริการเรือเฟอร์ร�ี บริษัทไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี�ยวกับสิ�งแวด
ล้อมในการดําเนินธุรกิจ และไม่เคยได้รบั การตักเตือนหรือเสียค่าปรับในเรือ� งดังกล่าว เนื�องจากบริษัทได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

งานทีย� ังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทไม่มีงานที�ยงั ไม่ได้สง่ มอบ
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่ ง
ปจจัยความเสีย
ปั จจัยความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกันความเสี�ยงของบริษัทซึง� ให้บริการเรือเฟอร์ร�ี สามารถ
แบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ ดังนี �

ความเสี�ยงด้านธุรกิจของบริษัท
ความเสี�ยงจากการเกิดอุบตั เิ หตุในระหว่างการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร�ี
เนื�องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็ นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พื�อโดยสารและขนส่งทางเรือเป็ นหลัก มีทงั� การขนส่งผู้
โดยสาร รถยนต์สว่ นบุคคล รถบรรทุกสินค้า และยานพาหนะประเภทต่างๆ ซึง� การเดินเรือข้ามฟากทางทะเล จะมีความเสี�ยง
ในการเกิดอุบตั ิเหตุท�ีเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น คลื�นลมทะเลและพายุ หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น เรือชนกันหรือ
เรือชนโขดหิน การไม่รกั ษาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานของตัวเรือ การประมาทเลินเล่อของพนักงานที�ปฏิบตั งิ านใน
เรือแต่ละลํา หรือการฝ่ าฝื นคําสั�ง กฎระเบียบ ข้อบังคับบนเรือของผูโ้ ดยสาร และหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวบริษัทจะได้รบั ผล
กระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญ คือ
เรือเฟอร์รล�ี าํ ที�ประสบอุบตั เิ หตุจะไม่สามารถให้บริการได้ตรงตามตารางเวลาของเที�ยวเรือ หรือเรือเฟอร์รอ�ี าจจะเสียหาย
ทัง� ลําจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ซึง� จะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัท
เกิดค่าใช้จา่ ยสําหรับใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาเรือเฟอร์รล�ี าํ ใหม่ เพื�อที�จะสามารถให้บริการทดแทนได้อย่างเพียงพอ
อันเป็ นเหตุท�ีจะทําให้บริษัทต้องแบกภาระค่าใช้จา่ ยและต้นทุนที�เพิ�มขึน�
มีคา่ ใช้จ่ายสําหรับความเสียหายจากการถูกฟ้องร้องจากผูโ้ ดยสารหรือผูท้ �ีใช้บริการบรรทุกยานพาหนะชนิดต่างๆ ทํา
ให้คา่ ใช้จา่ ยสูงขึน� และส่งผลกระทบต่อผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท
ทําให้บริษัทมีภาพลักษณ์ในด้านลบต่อสาธารณชน ผูโ้ ดยสารขาดความเชื� อ มั�น ในระบบควบคุม ความปลอดภัย
ในการเดินเรือ ซึง� จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยอาจไม่รบั ประกันภัยเรือและผูโ้ ดยสารกับบริษทั หรือ อาจเพิม� ค่าเบีย� ประกันภัยให้สงู ขึน� ทําให้บริษทั
มีคา่ ใช้จา่ ยสูงขึน� และกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
ทัง� นี � บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี�ยงในเรือ� งดังกล่าวเป็ นอย่างยิ�ง จึงได้มนี โยบายป้องกันความเสี�ยงทัง� เชิงรุกและเชิงรับ
ดังนี �
แม้วา่ สภาพภูมิอากาศและคลื�นลมทะเลในอ่าวไทยจะไม่รุนแรง เมื�อเทียบกับทะเลฝั�งอันดามัน แต่บริษัทมีการติดตาม
การพยากรณ์อากาศและคลื�นลมทะเลจากกรมอุตนุ ิยมวิทยาเป็ นประจําทุกวัน เพื�อที�จะสามารถจัดการเดินเรือในแต่ละช่วง
เวลาให้มีความปลอดภัยมากที�สดุ
การกําหนดเส้นทางเดินเรือที�ชดั เจนและไม่ทบั ซ้อนกับเรือลําอื�นๆในเส้นทางเดียวกันจะทําให้โอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุ
เรือชนกันเป็ นไปได้ยาก อีกทัง� บริษัทยังได้ติดตัง� เครื�องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น เรดาห์ เข็มทิศ และจีพีเอส เพื�อตรวจสอบ
เรือประเภทต่างๆ ที�เดินทางเข้าใกล้รศั มีหรือขวางเส้นทางเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษัท
โดยมีการใช้วิทยุส�ือสารเพื�อติดต่อเรือต่างๆ ที�อยู่ในทะเล รวมถึงเจ้าหน้าที�ประจําชายฝั� งทะเล นอกจากนีย� งั มีการใช้
สเกลวัดองศาความเอียงของลําเรือจากการบรรทุกยานพาหนะลงเรือ เพื�อให้เกิดความสมดุลเรือรวมทัง� จัดให้มีเสือ� ชูชีพครบ
ตามจํานวนผูโ้ ดยสารและพนักงานประจําเรือ พร้อมติดตัง� แพชูชพี แบบแข็งในเรือเฟอร์รท�ี กุ ลําตามระเบียบข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัย
ที�ตงั� ของท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากลมีความลึกมาก โดยเฉพาะท่าเรือดอนสักที�มีลกั ษณะเป็ นแหลมยื�น
เข้าสูท่ ะเล ทําให้ไม่มีโขดหินหรือทรายมาทับถมบริเวณหน้าท่า ทําให้เรือเฟอร์ร�ขี องบริษัทสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก
อีกทัง� บริษัทได้ทาํ การติดตัง� เครื�องจักรสําหรับดึงและผูกตัวเรือเข้ากับท่าเรือเพื�อช่วยให้เรือเฟอร์ร�เี ข้าจอดเทียบท่าได้อย่าง
ปลอดภัย
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บริษัทได้จดั ทําแผนงานในการบํารุ งรักษา (Preventive maintenance) ทัง� ท่าเรือและตัวเรือ ทัง� แผนซ่อมบํารุ งใหญ่
(Major Maintenance) และแผนการบํารุ งรักษาขนาดเล็ก
(Minor Maintenance) ซึง� ปฏิบตั เิ ป็ นประจําต่อเนื�องทุกเดือน
เช่น การเปลีย� นอะไหล่ การเปลีย� นถ่ายนํา� มันเครือ� ง การซ่อม
แซมบริเวณท่าเรือ ทัง� นี � เพื�อให้ทงั� ท่าเรือและตัวเรือมีสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยการบํารุงรักษาดังกล่าว
ทัง� เป็ นการดําเนินการจากพนักงานของบริษทั และจากบริษทั
ซ่อมบํารุงรักษาที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านเรือเฟอร์ร�ี ที�
ได้การยอมรับจากกรมเจ้าท่าให้ดาํ เนินการซ่อมและบํารุ ง
รักษาตัวลําเรือครัง� ใหญ่ นอกจากนี � บริษัทยังปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ด้วยการนําเรือเฟอร์รใ�ี ห้กรมเจ้าท่าทําการตรวจสอบ
สภาพการใช้งานทุกลําเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ � ครัง� เพื�อป้องกันอันตรายที�อาจจะเกิดขึน�
บริษัทได้บรรจุพนักงานประจําเรือเฟอร์รท�ี �มี ีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตรงตามที�กรมเจ้าท่ากําหนดไว้ โดยพนักงานประจําเรือ
จะถูกมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งอย่างชัดเจน พร้อมกันนีบ� ริษัทยังได้จดั ให้มีการอบรมสัมมนา
ให้ความรูท้ งั� ในด้านการปฏิบตั งิ านโดยตรงตามหน้าที�ของแต่ละบุคคล รวมถึงการเฝ้าระวังดูแลพฤติกรรมผูโ้ ดยสารให้ปฏิบตั ิ
ตนเป็ นไปตามระเบียบที�กาํ หนดในการโดยสารเรือ การชั�งนํา� หนักบรรทุกก่อนขึน� เรือและจัดตําแหน่งการจอดยานพาหนะ
การไม่อนุญาตให้ผโู้ ดยสารอยู่บนยานพาหนะระหว่างโดยสารเรือเฟอร์ร�ี รวมถึงให้มีการดึงเบรคมือของยานพาหนะและอัด
ลิม� ล้อรถเพื�อป้องกันการลื�นไหล พร้อมปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบตั ติ นสําหรับผูโ้ ดยสารระหว่างเดินทาง
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ
การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบตั ภิ ยั ที�อาจเกิดขึน� ต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของลูกค้า โดยให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที�เกี�ยวข้องด้านความปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั เข้ามามีสว่ นร่วมกับบริษัทในการดูแล ตรวจสอบ
เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท อาทิ การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที�ดา้ นความ
มั�นคงของรัฐในการตรวจตราด้านความปลอดภัยและเฝ้าระวังเพื�อป้องกันอาชญากรรมบริเวณท่าเรือ และบนเรือ การตรวจ
สอบสภาพเรือและการตรวจสอบความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารบนเรือ การฝึ กซ้อมแผนในสถานการณ์ฉกุ เฉิน การตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูก้ ารป้องกันอุบตั ภิ ยั เป็ นต้น
บริษัทได้จดั ทําประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารและพนัก
งานประจําเรือที�ใช้บริการเรือเฟอร์ร�ีทกุ ลําตามที�กฏหมาย
กําหนดไว้ และยังได้ทาํ ประกันภัยทางทะเลเพื�อคุม้ ครองเรือ
เฟอร์ร�ที กุ ลําจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ที�อาจทําให้เรือเฟอร์ร�ไี ด้รบั
ความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยคิดทุน
ประกันตามความเหมาะสมของสภาพเรือทีใ� ช้งานในปัจจุบนั
ซึง� ครอบคลุมมูลค่าทางบัญชีของเรือเฟอร์รใ�ี นแต่ละลํา อย่างไร
ก็ตาม บริษทั ยังคงมีความเสีย� งจากอุบตั เิ หตุท�อี าจเกิดขึน� กับ
ยานพาหนะของผูโ้ ดยสาร ซึง� บริษทั ได้ใช้มาตราต่างๆ ข้างต้น
เพื�อป้องกันความเสี�ยงดังกล่าวที�อาจจะเกิดขึน�
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ความเสี�ยงจากการพึง� พิงอุตสาหกรรมการท่อง
เทีย� วในประเทศไทย
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เม็ดเงิน
ส่วนหนึ�งมาจากรายได้จากภาคการท่องเที�ยว ซึ�งเป็ นที�แน่
นอนว่า หากสถานการณ์บา้ นเมืองอยูใ่ นความสงบ นักท่อง
เที�ยวจํานวนมากก็จะเดินทางหลั�งไหลเข้าสูป่ ระเทศ โดยจะ
ส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษัทด้วยเช่นกันเนื�องจาก
การดําเนินธุรกิจเรือเฟอร์ร�ี รายได้หลักมาจากนักท่องเที�ยว
อย่างไรก็ตาม หากสถานะการณ์บา้ นเมืองเกิดภาวะไม่ปกติ
อาทิ ปั ญหาด้านความมั�นคงทางการเมืองของรัฐบาล เกิด
สงคราม การก่อการร้าย โรคระบาด และภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ปั จจัยเหล่านีล� ว้ นส่งผลกระทบต่อจํานวนนักเที�ยวที�จะเดิน
ทางเข้ามาในประเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทในเชิงลบได้ นอกจากนีธ� ุรกิจการท่องเที�ยวยังมี
ลักษณะเป็ นฤดูกาลท่องเที�ยว โดยรายได้และผลการดําเนิน
งานของบริษทั จะเปลีย� นไปตามฤดูกาลท่องเที�ยวด้วยเช่นกัน
ซึง� ประเทศไทยมีฤดูกาลท่องเที�ยวตามช่วงวันหยุดยาวและ
เทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี
ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นปั จจัยที�เกิดจากภายนอก
และควบคุมได้ยากบริษัทจึงบริหารความเสี�ยงด้วยการให้
บริการที�เน้นสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าสูงสุด โดยการ
อํานวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ให้บริการตรงต่อ
เวลา เน้นยํา� ในเรื�องของความปลอดภัย เพื�อสร้างความ
ประทับใจ ทัง� ต่อลูกค้าประจําและขาจรให้กลับมาใช้บริการ
อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนีร� ายได้ของบริษัทไม่ได้พง�ึ พากลุม่
นักท่องเที�ยวเพียงอย่างเดียวแต่รายได้สว่ นหนึง� มาจากผูป้ ระ
กอบการขนส่งโลจิสติกส์ท�ีประกอบกิจการร้านสะดวกซือ�
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และผูป้ ระกอบการเชิงพาณิชย์
ที�ตอ้ งมีการขนส่งสินค้าข้ามฟาก อาทิ ผัก ผลไม้อาหารแห้ง
วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ รวมถึงสินค้าที�มีลกั ษณะพิเศษที�ตอ้ งใช้
บริการเช่าเหมาลําเป็ นการเฉพาะซึ�งได้แก่ นํา� มันเชือ� เพลิง
แก๊ส หรือวัตถุมีพิษ เป็ นต้น

ความเสี�ยงจากการพึง� พิงบุคลากรทีต� อ้ งใช้ความ
เชี�ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
บริษัทมีความจําเป็ นต้องใช้บุคลากรที�มีความเชี�ยว
ชาญพิเศษเฉพาะทางในการให้บริการเดินเรือและขนส่งทาง
เรือ อาทิ กัปตัน นายเรือ ต้นกลเรือ และพนักงานประจําเรือ
ซึ�งในแต่ละตําแหน่งจะต้องมีประกาศนียบัตรคนประจําเรือ
ตามระเบียบข้อบังคับของกรมเจ้าท่า รวมถึงต้องมีอัตรา
พนักงานประจําเรือไม่นอ้ ยกว่าตามกฎหมายที�กาํ หนด ซึ�ง
อาจเป็ นอุปสรรคและข้อจํากัดแก่บริษัทในการจัดหาบุคลากร
ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต
ของบริษัทได้
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย� งในด้านบุคลากรเป็ นอย่าง
ยิ�งโดยที�ผ่านมาบริษัทมีมาตรการในการลดความเสี�ยงจาก
การสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยมีนโยบายส่งเสริมและจัด
ให้มีการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื�อง
เพื�อให้มีความรู ค้ วามสามารถเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ทํา งานซึ�ง ทางบริษั ท ได้ช่ว ยดํา เนิ น การและอํา นวยความ
สะดวกให้กบั พนักงานประจําเรือของบริษัท ในการเข้ารับการ
อบรมและทดสอบความรู ต้ ามที�กฎหมายกําหนดอย่างสมํ�า
เสมอรวมทัง� จัดให้มีการสอบเลื�อนชัน� ประกาศนียบัตร เพื�อ
ความก้าวหน้าของพนักงาน โดยมีคา่ ตอบแทนในอัตราตลาด
เพื� อ สร้า งแรงจูง ใจให้แ ก่ บุค ลากร ให้ท าํ งานอยู่กับ บริษัท
ในระยะยาว และเติบโตไปพร้อมๆ กับความสําเร็จของบริษทั
นอกจากนีบ� ริษัทยังได้สร้างความสัมพันธ์ท�ีดีกบั สถาบันการ
ศึกษาต่างๆ ในพืน� ที�ภาคใต้อนั เป็ นผลที�จะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการสรรหากําลังคนให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื�อง ซึง� ที�
ผ่านมาบริษทั ไม่ยงั เคยประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานประ
จําเรือและส่วนอื�นๆจนส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการ
ขนส่งทางเรือ
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ความเสี�ยงจากผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ความเสีย� งจากการปฏิบตั ติ ามข้อกฏหมายทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก
การประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษัทจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ซึง� ประกอบด้วย � ส่วนหลัก คือ
กฎหมายที�เกี�ยวกับ ตัวเรือ ท่าเทียบเรือ และคนประจําเรือ
ตัวเรือ กฎหมายกําหนดให้เรือต้องมีใบทะเบียนเรือไทยที�ถกู ต้องตามกฏหมาย และตัวเรือต้องมีความปลอดภัยและ
ทนทานต่อสภาพการใช้งานในทะเล รวมทัง� ต้องมีใบอนุญาตต่างๆครบถ้วนและมีผลบังคับใช้ เช่น ใบสําคัญรับรองการตรวจ
เรือ ใบสําคัญรับรองแนวนํา� บรรทุก ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจําทาง เป็ นต้น นอกจากนัน� เจ้าหน้าที�ประ
จําเรือต้องมีประกาศนียบัตรที�ออกโดยกรมเจ้าท่าเพื�อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที�ต่างๆตามตําแหน่งที�ได้รบั มอบหมายบนเรือ
โดยบริษัทต้องดําเนินการและบริหารงานต่างๆเพื�อให้เรือและท่าเรือมีความพร้อมตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื�อให้
บริษัทสามารถนําเรือของบริษัททุกลํามาให้บริการในน่านนํา� ไทยได้ โดยมีหน้าที�ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ที�เกี�ยวข้องกับเรือ ท่าเรือ และการเดินเรือ รวมถึงการขออนุญาตเดินเรือของบริษัทซึง� เป็ นการเดินเรือประจําทางบริษัทจะต้อง
มีใบอนุญาตเรือเดินประจําทางซึง� ต้องต่ออายุใบอนุญาตในทุกๆ � ปี
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ป้องกัน
เรือโดนกัน พ.ศ. ���� / กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / คําสั�ง ประกาศ ระเบียบที�ออกโดยกรมเจ้าท่า
ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือถือเป็ นสิ�งล่วงลํา� ลํานํา� จึงต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง บริษัทต้องมีใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าและเนื�องจากท่าเทียบเรือของบริษัทเป็ นท่าเทียบเรือ
ขนาดเกินกว่า ��� ตันกรอส บริษัทจึงต้องดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมบริเวณท่าเทียบเรือเพื�อไม่ก่อให้เกิดปั ญหาสิ�งแวดล้อมตาม
เงื�อนไขในใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ. ���� /พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.���� และ
ฉบับที� � พ.ศ.���� /กฎกระทรวงฉบับที� �� / กฎกระทรวงฉบับที� �� / กฎกระทรวงฉบับที� �� / พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. ���� /
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ. ����
คนประจําเรือ การเดินเรือเฟอร์ร�ขี า้ มฟากระหว่างอําเภอดอนสัก และ อําเภอเกาะสมุย และระหว่างอําเภอดอนสัก
และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็ นเรือเดินทะเลเฉพาะเขต ซึง� จะมีการกําหนดจํานวนและชัน� ประกาศนียบัตรของ
คนประจําเรือ รวมถึงตําแหน่งต่างๆ ในลําเรือ โดยคนประจําเรือจะต้องมีการสอบความรูต้ ามกฎหมายที�กาํ หนด
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ. ���� / กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที� �� (หมวด ซ.) /
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรูฯ้ พ.ศ. ���� / พรบ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ����
บริษัทได้ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด แม้วา่ การประกอบธุรกิจเกี�ยวกับการเดินเรือเฟอร์ร�ี
ของบริษัทจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมและเกี�ยวข้องหลายฉบับ ซึง� บริษัทมีหน้าที�ตอ้ งปฏิบตั ติ ามให้ครบถ้วนและถูกต้อง หาก
บริษัทฝ่ าฝื น หรือละเมิด และไม่ปฏิบตั ติ าม บริษัท
มีความเสีย� งที�จะถูกตรวจสอบและลงโทษ โดยมีบท
ลงโทษทัง� การปรับเป็ นตัวเงิน การสั�งให้หยุดประกอบ
ธุรกิจชั�วคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ หรือการยึด
ใบอนุญาต เป็ นต้น ทัง� นีห� ากบริษทั ได้รบั การลงโทษ
จะส่งผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ลดลงหรืออาจทํา
ให้มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม� สูงขึน� ซึง� จะกระทบต่อผลประกอบ
การของบริษทั ด้วยเหตุนี � บริษทั จึงได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าทีก� ฎหมายภายในบริษทั ทําหน้าทีต� รวจสอบ
และประสานงานกับหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
การปฎิบตั งิ าน รวมถึงการทําเรือ� งต่อใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการทําธุรกิจเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษัท เพื�อให้ปฏิบตั ติ าม
กฏหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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ความเสี�ยงจากการปรับค่าโดยสารเดินเรือแบบประจําทางตามเทีย� วเวลาเกินกว่าเพดานราคาทีก� าํ หนด
หากราคานํา� มันดีเซลที�เป็ นต้นทุนหลักในการดําเนิน
ธุรกิจเดินเรือของบริษัท มีการปรับตัวเพิ�มขึน� เกินกว่าลิตรละ
��.�� บาทสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะ
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ �� บาท สําหรับเส้นทางอําเภอ
ดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัท
จึงไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารได้ เนื�องจากอยูน่ อกเหนือ
เพดานราคาที�กาํ หนดไว้ ซึ�งจะส่งผลให้ตน้ ทุนขายและการ
ให้บริการในส่วนของต้นทุนนํา� มันสูงขึน� ในขณะที�อตั ราค่า
ของบริษัท
ทัง� นีก� ารจะขอปรับราคาค่าโดยสารเพิ�มขึน� เกินกว่า
เพดานราคาที�กาํ หนดไว้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ�งเนื�อง
จากต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที�ประกอบด้วย
บุคคลที�เกี�ยวข้องในการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจํา
ทาง โดยมี ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็ นประธาน
พิจารณาปรับค่าโดยสาร ในขณะที�บริษทั ได้รบั ผลกระทบจาก
ราคานํา� มันที�ปรับตัวเพิ�มขึน� ทันทีเหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผล
กระทบให้กาํ ไรจากการดําเนินงานของบริษัทลดลง
ดังนัน� บริษัทจึงมีนโยบายบริหารความเสี�ยงด้านต้นทุน
นํา� มันด้วยการปรับปรุงสูตรนํา� มันที�ใช้ในการเดินเรือ ซึง� เป็ น
นํา� มันที�ผสมระหว่างนํา� มันดีเซลและนํา� มันเตาในสัดส่วนที�
กําหนด เพื�อลดต้นทุนนํา� มันที�ใช้ต่อลิตรให้ต�าํ ลง พร้อมทัง�
ปรับสภาพเครือ� งยนต์ของเรือทุกลําให้สามารถใช้นา�ํ มันสูตร
ผสมดังกล่าวได้นอกจากนีฝ� ่ ายบริหารของบริษทั ยังได้ตดิ ตาม
ราคานํา� มันตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที�จะนํา
เสนอข้อมูลต่างๆ ให้กบั คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นเพื�อ
พิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในกรณีท�ีราคานํา� มันดีเซลมี
ราคาสูงกว่าราคาเพดานนํา� มันดีเซลที�ใช้กาํ หนดอัตราค่า
โดยสาร

เนื�องจากการปรับค่าโดยสารการเดินเรือเฟอร์ร�ีของ
บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามท้ายประกาศของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เรือ� งการเปลีย� นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทาง
อําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื�อง การเปลี�ยนแปลง
ค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ�งอ้างอิงตามราคานํา� มัน
ดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึง� ของราคาขายตามประกาศหน้าเว็บ
ไซต์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สําหรับการขายใน
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึง� มีลกั ษณะการกําหนด
เป็ นช่วงตามราคานํา� มันดีเซลที�มกี ารเปลีย� นแปลง โดยคณะ
กรรมการกําหนดค่าโดยสารจะประกอบไปด้วย ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผูแ้ ทนกรมเจ้าท่า ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ผูแ้ ทนการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ประธานหอ
การค้าจังหวัด และตัวแทนจากเจ้าของเรือ เป็ นต้น ซึง� ผูบ้ ริหาร
บริษัทก็เป็ นหนึ�งในคณะกรรมการดังกล่าว ซึง� การคิดอัตรา
ค่าโดยสารดังกล่าวกําหนดตามระยะทางของแต่ละเส้นทาง
ประเภทของผูโ้ ดยสาร และประเภทของยานพาหนะ ยกเว้น
กรณีคา่ โดยสารประเภทเช่าเหมาลําที�บริษทั สามารถกําหนด
ราคาเองได้ เช่น การเหมาเที�ยวของผูโ้ ดยสารเป็ นกลุม่ การ
เหมาเที�ยวสําหรับขนส่งสินค้าชนิดพิเศษ อาทิ นํา� มัน แก๊ส
โดยรายได้คา่ โดยสารแบบประจําทางตามเที�ยวเวลาเป็ นสัด
ส่วนรายได้หลักของบริษัทและมีแนวโน้มเพิ�มขึน� ซึง� ราคาค่า
โดยสารแบบประจําทางตามเที�ยวเวลา เป็ นค่าโดยสารที�ถกู
กําหนดเพดานสูงสุด อ้างอิงตามการเปลี�ยนแปลงของราคา
นํา� มันดีเซล จากหน่วยงานภาครัฐ ตามที�ได้กล่าวข้างต้น

ความเสี�ยงสําหรับผู้ลงทุน
ความเสี�ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ทม�ี อี ทิ ธิพลต่อการดําเนินงาน
บริษัทมีกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ กลุม่ ครอบครัวชโยภาส ถือหุน้ รวมกันจํานวน ���,���,��� หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ
��.�� ของทุนชําระแล้ว ���,���,��� บาท(ข้อมูล ณ วันที� �� ธันวาคม ����) ดังนัน� หากกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวออกเสียงไป
ในทิศทางเดียวกันจะทําให้สามารถควบคุมมติท�ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทัง� หมด ไม่วา่ จะเป็ นเรื�องการแต่งตัง� กรรมการ หรือ
การขอมติในเรื�องอื�นที�ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื�องที�กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ตอ้ ง
ได้รบั คะแนนเสียง � ใน � ของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนัน� ผูถ้ ือหุน้ รายอื�นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอเพื�อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในเรือ� งที�ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่เสนอได้
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ความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ��
ความเสี�ยงจากพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย� วทีเ� ปลี�ยนไป
การปรับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที�ยวที�เปลี�ยนไป ลดการเดินทางเพื�อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด �� ทัง�
จากนักท่องเที�ยวในประเทศ และนักท่องเที�ยวต่างชาติ หลายธุรกิจได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจในภาคอุตสาห
กรรมการท่องเที�ยว ที�ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายครัง� ใหม่ หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื�อสนองตอบความต้องการของลูกค้าและ
ฝ่ าวิกฤติธรุ กิจครัง� นีไ� ปให้ได้
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด �� มีทิศทางที�ผอ่ นคลายลง สะท้อนให้เห็นจากจํานวนผูต้ ิดเชือ� ใหม่ใน
ไทยที�ลดลงอย่างต่อเนื�อง ภาครัฐจึงประกาศผ่อนปรนมาตรการในบางพืน� ที� เพื�อให้ธุรกิจบางประเภทกลับมาเปิ ดบริการได้
อีกครัง� แต่การชะลอตัวในภาคการท่องเที�ยวจากจํานวนนักท่องเที�ยวต่างชาติและไทยที�ลดลงอย่างหนัก อีกทัง� ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจที�ชะลอตัว อันเป็ นผลจากการที�ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องปิ ดตัวลงชั�วคราว ซึง� ส่งผลกระทบต่อเนื�องมายังกําลังซือ� ของ
ผูบ้ ริโภคลดลง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรือเฟอร์รเ�ี อง แม้จะยังมีกลุม่ ขนส่งโลจิสติกส์อยู่ แต่ก็ตอ้ งเจอโจทย์ท�ีทา้ ทาย ที�ตอ้ งปรับตัวเช่น
กัน เนื�องจากผูบ้ ริโภคระมัดระวังในการใช้จา่ ยมากขึน� ส่งผลให้ไม่เพียงแต่จาํ นวนผูใ้ ช้บริการเฉลี�ยต่อวันที�ลดลง ทําให้กระทบ
ต่อรายได้ของผูป้ ระกอบการ ขณะที�ตน้ ทุนการประกอบธุรกิจที�เพิ�มขึน� ความท้าทายเช่นนีย� งั มีแนวโน้มเพิ�มขึน� เนื�องจาก
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที�หลีกเลี�ยงหรือลดการเดินทางท่องเที�ยวออกไปอีกระยะ จากแรงกดดันข้างต้น ทําให้บริษัทฯ ต้องปรับ
ตัว ปรับแผนกลยุทธ์ใหม่อยูต่ ลอดเวลา
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การขั เคลอ

ุรกิจเพอความยังย

ย ายแล เ าหมายการจั การ ้า ความยังย

บริษัทฯ มีความมุง่ มั�นที�จะดําเนินธุรกิจบนพืน� ฐานของการกํากับดูแลกิจการที�ดไี ปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดย
มีเป้าหมายสูงสุดคือ ความยั�งยืนขององค์กร ควบคูไ่ ปกับการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและชุมชนโดยรอบ
อยูร่ ว่ มกันอย่างมีคณ
ุ ภาพ บริษทั ฯ จึงได้กาํ หนด “นโยบายการพัฒนาอย่างยั�งยืน” เพื�อสร้างความยั�งยืนขององค์กร โดยบูรณา
การแนวทางการบริหารจัดการความยั�งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “WIN-WIN”
และกําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี ตลอดจนนโยบายด้านสังคมและสิง� แวดล้อม เพื�อเป็ นแนวปฏิบตั ทิ �ดี สี าํ หรับ
การดําเนินธุรกิจ ซึง� เป็ นรากฐานสําคัญที�จะนําไปสูก่ ารเจริญเติบโตอย่างมั�นคงและยั�งยืนต่อไป
ย ายการพั

าอย่างยังย

นโยบายนีช� ีแ� จงถึงกลยุทธ์ความยั�งยืนของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึง� กําหนดขึน� จาก
การคํานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน การกําหนดนโยบายความยั�งยืนดังกล่าวนี � มุง่ เน้นให้ความสําคัญถึงสิง� แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลของบริษัท มุง่ มั�นจะดําเนินงานให้เป็ นไปตามขอบเขตการพัฒนาอย่างยั�งยืน การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยการนําแนวคิดการพัฒนาอย่างยั�งยืนเข้ามาเป็ นแกนหลักในกระบวนการดําเนินงาน และบูรณา
การแผนการปฏิบตั งิ านให้มีความเชื�อมโยงกันอย่างสมดุล นํามาซึง� ประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ าํ ธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร�ใี นพืน� ที�จงั หวัดสุราษฎร์ธานี ตระหนักดีว่า
เรามีบทบาทสําคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที�ยว โดยการประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์รอ�ี าจส่งผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นเกี�ยวข้อง
มากมาย ตัง� แต่พนักงาน ผูโ้ ดยสาร พันธมิตรธุรกิจ ไปจนถึงชุมชน ซึง� ผลกระทบของเราเกิดขึน� ทัง� แง่บวก ได้แก่ การทําให้สงั คม
และเศรษฐกิจในพืน� ที�อาํ เภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี รวมทัง� จังหวัดใกล้เคียงเติบโต และแง่ลบคือ การ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การก่อให้เกิดขยะและของเสีย รวมไปถึงเกิดภาวะนักท่องเที�ยวเกินขนาดได้ ดังนัน� บริษัทฯ
จึงมีความมุง่ มั�นตัง� ใจที�จะเฝ้าระวัง และบริหารจัดการความเสี�ยงของผลกระทบที�เกิดขึน� จากการดําเนินธุรกิจ และศึกษาวิธีท�ี
จะเปลี�ยนผลกระทบเหล่านัน� ให้กลายเป็ นโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ควบคูก่ บั การพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม นโยบายการ
พัฒนาอย่างยั�งยืน จึงเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญที�บริษัทฯ จะยึดและดําเนินตามเพื�อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาและทําให้ธุรกิจ
สามารถก้าวหน้าต่อไปอย่างยั�งยืนเพื�อประโยชน์แก่ผโู้ ดยสารและผูเ้ กี�ยวข้องทุกภาคส่วน

การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
บริษัทฯ มุง่ มั�นพัฒนาคุณภาพการบริการความปลอดภัย ให้ครอบคลุมความต้องการทุกด้าน สําหรับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุก
ภาคส่วน
�.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที�ดี ( ood Corporate overnance) โดยยึดเป็ นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรม
องค์กร เพราะเชื�อว่า การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถวัดผลได้นนั� จะสามารถสร้างความมั�นใจให้กบั
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ซึง� ความเชื�อมั�นดังกล่าวจะเป็ นปั จจัยสําคัญที�เสริมพลังทางธุรกิจและขยายโอกาสการแข่งขัน เพื�อ
ให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั�งยืน
�.การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายคือ การทําให้สินค้า ซึง� ก็คือ เส้นทางเดินเรือ ตารางเวลา สินค้าและ
บริการต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารได้ และเพื�อให้บรรลุเป้าหมายนัน� จุดเริม� ต้นของการ
สร้างบริการที�ดีคือ ยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลางและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื�อให้ผโู้ ดยสารได้รบั การ
บริการอย่างดีท�ีสดุ หากผูโ้ ดยสารพึงพอใจก็มีโอกาสกลับมาใช้บริการซํา� ทางกลับกัน หากเรานําเสนอบริการที�ไม่เป็ นไปตาม
คาดหวัง นอกจากจะเสียฐานความนิยมแล้ว ยังลดโอกาสการดึงดูดผูโ้ ดยสารกลุม่ ใหม่เข้ามาอีกด้วย
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�.สร้างสรรค์ คิดค้น และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองความต้องการที�ครอบคลุมของผูโ้ ดยสาร ซึง�
มีความต้องการและความสนใจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย อายุ และไลฟ์ สไตล์ เราจึงให้ความสําคัญในการพัฒนาการให้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ เพื�อตอบโจทย์ผโู้ ดยสารและสร้างโอกาสในการเข้ามาใช้บริการ
�.รักษาความปลอดภัย และเพิ�มความเชี�ยวชาญ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีประสิทธิภาพมาใช้ควบคู่ เพื�อสร้าง
ความพึงพอใจ เพราะความปลอดภัยคือสิ�งสําคัญสุดของธุรกิจ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึน� อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผูโ้ ดยสาร ลุกค้าและพนักงาน รวมทัง� ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื�อมั�นที�มีตอ่ บริษัทด้วย บริษัทฯ
จึงให้ความสําคัญในเรือ� งความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารและพนักงานในการปฏิบตั งิ านของทุกส่วนงาน
�.ดําเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า และเติบโต อย่างยั�งยืน เพราะธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร�ี ถือเป็ นประตูดา่ นแรกของการ
ท่องเที�ยวในพืน� ที�เกาะสมุยและเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี บริษัทฯ จึงมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพบริการ โดยคํานึงถึงสังคมและ
สิ�งแวดล้อมควบคูก่ นั ไปด้วย เพื�อให้ทกุ ภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั�งยืน โดยไม่ทิง� ใครไว้เบือ� งหลัง
�.มุง่ เสริมสร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสีย การเปลี�ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ทําให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผูโ้ ดยสารและผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ เกิดการเปลีย� นแปลงและซับซ้อนมาก
ขึน� ทําให้บริษัทต้องศึกษาการรับรู ้ ทัศนคติ และความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างสมํ�าเสมอ ผ่านการสอบถาม
และรับฟั งความคิดเห็นจากผูท้ �ีมีสว่ นเกี�ยวข้องแต่ละกลุม่ เพื�อให้ได้ขอ้ มูลนํามาพัฒนาและกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจให้
ตอบสนองเท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันได้ในระยะยาว

การพัฒนาด้ านสังคม
บริษัทฯ มุง่ มั�นสร้างความมั�นคงให้แก่สงั คมและชุมชน พัฒนาทักษะ ศักยภาพของพนักงานเพื�อสร้างคนที�มีคณ
ุ ภาพสู่
สังคม และสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สชู่ มุ ชน เพื�อสร้างสังคมแห่งความยั�งยืน
�.ดูแลพนักงานให้มีสขุ อนามัย ความปลอดภัย ในการทํางานที�ดี รวมถึงการกําหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บสูญ
เสียจากอุบตั เิ หตุ และการเจ็บป่ วยเนื�องจากการทํางาน
�.ดูแลและปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเชือ� ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุสญ
ั
ชาติ สิทธิความเป็ นพลเมือง รสนิยมทางเพศ หรือความพิกลพิการ เพื�อให้พนักงานทุกคนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที�ดี
�.พัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยมีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานตลอดจนมีการจัดการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื�อง
�.ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เป็ นปั จจัยสําคัญ
�.ดําเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สังคม และสาธารณประโยชน์ตา่ งๆ โดยให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทัง� ชุมชน หน่วยงานราชการและภาคประชาชน เพื�อพัฒนาความเป็ นอยูแ่ ละสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขนึ �
�.ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็ นอยูท่ ด�ี ี ได้รบั โอกาสในการพัฒนา และมีความก้าวหน้าในการทํางาน ซึง� จะช่วยขับเคลือ� น
และสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กรอย่างยั�งยืน

การพัฒนาด้ านสิ�งแวดล้ อม
บริษัทฯ มุง่ มั�นในการดําเนินธุรกิจที�เป็ นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานทุกขัน� ตอน
�.ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การอนุรกั ษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคณ
ุ ค่า
�.บริหารจัดการของเสียจากกระบวนการให้บริการอย่างเป็ นระบบเพื�อให้ม�นั ใจว่า ทุกกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ
ตัง� อยูบ่ นพืน� ฐานการใส่ใจ ดูแลรักษา เพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ทัง� ในระยะสัน� และระยะยาว
�.ส่งเสริมให้ทกุ คนตระหนักถึงความสําคัญของสิ�งแวดล้อม
�.เพื�อพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ�งแวดล้อม
�.การป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมจากการดําเนินการของบริษัท
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การปฏิบัตติ ามนโยบาย
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับและทุกคน มีหน้าที�สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยั�งยืนฉบับนี � จนเป็ นวัฒนธรรมดําเนินงานที�คาํ นึงถึงประโยชน์ท�ีสมดุลทัง� ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ�งแวดล้อม
ทัง� นี � ให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
มีหน้าที�สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยั�งยืนฉบับนี � เพื�อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การ
พัฒนาอย่างยั�งยืนต่อไป
การจั การ ลกร ท

่อ ู้มส่ว

้เสย ห่วง ่คุณค่าของ ุรกิจ

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจที�มปี ระสิทธิภาพ เนื�องจากเป็ นหัวใจสําคัญ
ของการดําเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั�งยืนได้ในอนาคต บริษทั ฯ ได้มกี ระบวนการประเมินผลกระทบทัง� ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง� แวดล้อมตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า รวมถึงกระบวนการการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเพื�อการบริหาร
จัดการประเด็นสําคัญด้านความยั�งยืนและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ได้อย่าง
เหมาะสม
ห่วง ่คุณค่า ุรกิจ

บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจด้านการขนส่งคนและสินค้าเพื�อให้บริการอย่างครบวงจร โดยมีหว่ งโซ่คณ
ุ ค่าธุรกิจ ดังนี �

(ภาพผังห่วงโซ่คณ
ุ ค่าธุรกิจ alue Chain)
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การวิเครา ห ู้มส่ว

้เสย ห่วง ่คุณค่า ุรกิจ

บริษัทฯ ได้จดั กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทัง� ภายในและภายนอก โดยพิจารณาจาก � เกณ ์ ได้แก่ ความเกี�ยวข้อง การพึ�งพา
ความรับผิดชอบ และอิทธิพล เพื�อประเมินระดับความสําคัญของผูม้ ีส่วนได้เสีย และผลกระทบต่อบริษัทฯ ทัง� ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยจําแนกกลุม่ ของผูม้ ีสว่ นได้เสียออกเป็ น � กลุม่ ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า ชุมชน คูธ่ รุ กิจ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี � และ
หน่วยงานราชการ เพื�อกําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการตอบสนองความคาดหวังและสร้างการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในแต่
ละกุลม่ ดังนี �
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

หลักปฏิบัติและตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย

ผูถ้ ือหุน้

• ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบ
เงินปั นผล
• ผลการดําเนินงานที�เติบโตอย่างต่อ
เนื�อง
• บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
สามารถตรวจสอบได้
• การบริหารความเสี�ยง
• เข้าถึงผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ได้งา่ ย

• รายงานประจําปี
• การประชุมผูถ้ ือหุน้
• การพบนักวิเคราะห์และนักลงทุน
(Opportunity Day)
• จดหมายข่าวจากกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูบ้ ริหาร
• ช่องทางการสื�อสารโดยตรงระหว่าง
ผูถ้ ือหุน้ กับผูบ้ ริหาร

• สร้าง รักษา และเพิ�มพูนมูลค่าอย่าง
ยั�งยืนให้แก่ผถู้ ือหุน้
• เปิ ดเผยข้อมูลธุรกิจอย่างโปร่งใส
แม่นยําและทันเวลา
• ตอบข้อสงสัยต่างๆ ทัง� หมด
• ยึดหลักธรรมาภิบาล
• ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม

ลูกค้า

• การบริการอย่างมืออาชีพ ในอัตราค่า
บริการที�ยตุ ิธรรม
• ความปลอดภัยในการเดินเรือ
• เพิม� ความสะดวกสบายในการให้บริการ
• สร้างความพึงพอใจ บริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและมีคณ
ุ
ภาพ

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

• พัฒนาสินค้าและบริการให้มคี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน
• ให้บริการทีห� ลากหลายและมีประสิทธิ
ภาพอย่างมืออาชีพ
• ตอบข้อซักถาม ข้อร้องเรียนและปรับ
ปรุงบริการด้วยความรวดเร็ว
• รักษาความลับของลูกค้า

พนักงาน

คูค่ า้

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที�เหมาะสม • แบบสํารวจความคิดเห็นพนักงาน
• ความมั�นคงและความก้าวหน้าทาง • Line roup: raja family
• กิจกรรมสร้างการมีสว่ นร่วม
อาชีพ
• การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
• สภาพแวดล้อมการทํางานที�ดี
• ความปลอดภัยในการทํางาน และ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
• ความเท่าเทียมและสิทธิขนั� พืน� ฐาน
• การจัดซือ� จัดจ้างที�เป็ นธรรม และการ
ปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
• ให้ผลตอบแทนที�เหมาะสมยุตธิ รรม
• ปฏิบตั งิ านตรงตามสัญญา
• ร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ
• สุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน
• เคารพในสิทธิมนุษยชน

• การเปิ ดรับข้อร้องเรียน
• ประเมินความพึงพอใจ
• การอบรมและแบ่งปั นความรู ้
• Supplier s code of conduct
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• พิจารณาผลตอบแทน สวัสดิการ
การแต่งตัง� และโยกย้ายอย่างเป็ นธรรม
• ปฏิบตั แิ ละให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
• ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถาน
ที�ทาํ งาน
• สนับสนุนศักยภาพของพนักงานผ่าน
การฝึ กอบรม
• ปฏิบตั ติ ามกรอบการจัดซือ� จัดจ้าง
และบริการอย่างสุจริต
• ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที�ดี
• กําหนดแผนธุรกิจร่วมกัน
• แบ่งปั นองค์ความรู ้

ความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและสังคม • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ�งแวดล้อม
• ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
• สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

ช่องทางการสื่อสาร

หลักปฏิบัติและตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย

• การเปิ ดรับข้อร้องเรียน
• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• แบบสํารวจความคิดเห็น
• www.rajaferryport.com

• สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กบั สังคมและสิ�งแวดล้อม
• มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
ของชุมชนและสังคม
• สํารวจความต้องการ ความพึงพอใจ
และผลกระทบของชุมชน
• ทําธุรกิจเอือ� เฟื � อให้ชมุ ชนทําการค้า
ร่วมกัน
• ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน
ที�ดี
• ดําเนินการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม

คูแ่ ข่ง

• การแข่งขันที�เป็ นธรรม

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

เจ้าหนี �

• ชําระหนีค� ืนตามกําหนดเวลา
• ปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขในสัญญา
• ผลตอบแทนจากเงินกูแ้ ละค่าธรรม
เนียมที�เหมาะสมและยุตธิ รรม

• ปฏิบตั ติ ามสัญญาและกฎหมายที�
• www.rajaferryport.com
เกี�ยวข้องในการชําระหนี �
• FB : rajaferryport
• สร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างสมํ�า
• Call center : 02-2774488
• สัญญาและเงื�อนไขในการชําระหนี � เสมอ

หน่วยงานราชการ • การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
• รายงานประจําปี
• การเปิ ดเผยข้อมูลที�โปร่งใส่ สามารถ • รายงานมาตรการผลกระทบ
ตรวจสอบได้
สิ�งแวดล้อม
• www.rajaferryport.com

• การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
การดําเนินธุรกิจ

3. กิจกรรมเพื่ อผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากกิจกรรมเพื�อสังคมและสิ�งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการเชื�อมโยงผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทฯ
กําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิ พัฒนาต่อพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ คูธ่ ุรกิจ และผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื�อง โดยจัดให้มีกิจกรรมสื�อสารกับผูม้ ี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ เพื�อสร้างการรับรูแ้ ละความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี �

กิจกรรมเพือ� พนักงาน
บริษัทฯ เชื�อว่าทรัพยากรบุคคลมีสว่ นสําคัญต่อธุรกิจ เราจึงให้ความใส่ใจต่อการเติบโตก้าวหน้าในการทํางานของพนัก
งาน โดยสนับสนุนให้พนักงานรับการฝึ กอบรมเพื�อพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการทํางานเพื�อรองรับการเติบโตในการทํางาน
ในตําแหน่งที�สงู ขึน� โดยเฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงานบนเรือ ซึง� เป็ นส่วนงานที�เป็ นหัวใจของธุรกิจ บริษัทได้จดั การฝึ กอบรมและฝึ กซ้อม
ทักษะที�สาํ คัญจําเป็ นต่อการเติบโตในตําแหน่งหน้าที�และการปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย
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• กิจกรรมอบรมหลักสูตรนายงานรักษาความปลอดภัยประจําท่าเรือ ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านพาณิชย์นาวี จ.ชลบุรี

• กิจกรรมฝึ กอบรมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบือ� งต้น ณ ท่าเรือดอนสัก
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• การซ้อมแผนฉุกเฉินประจําเรือ ประจําปี ���� เตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามแผนฉุกเฉิน ประจําเรือของบริษทั
เพื�อให้เกิดความมั�นใจในความปลอดภัยในการเดินเรือและความปลอดภัยของผูร้ บั บริการ โดยบริษัทได้เชิญวิทยาการจาก
โรงเรียนสยามการเดินเรือมาเป็ นวิทยากรในการฝึ กซ้อมสถานีเรืออับปาง สถานีเพลิงไหม้ตวั เรือ และสถานีเพลิงไหม้หอ้ งเครือ� ง
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• กิจกรรมอบรม การบริหารจัดการองค์ความรูส้ คู่ วามสุขในการทํางาน (routine to happiness) ผ่านระบบออนไลน์ ร่วม
กับมหาวิทยาลัยมหิดล

• กิจกรรม Raja Compa Day เปิ ดเตา เปิ ดใจกับ MD

• นอกจากนี � บริษทั ฯ ยังใส่ใจห่วงใยสุขภาพของพนักงาน ได้ประสานกับหน่วยงานรัฐ ลุยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-�� ให้พนัก
งานครบ ���% ทัง� ในส่วนสํานักงานใหญ่ (ดอนสัก) สํานักงานเกาะสมุย สํานักงานเกาะพะงัน และสํานักงานกรุงเทพฯ เนื�อง
จากนับเป็ นส่วนหนึง� ของด่านหน้าในการให้บริการด้านการท่องเที�ยว
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กิจกรรมเพือ� ชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคมในหลายๆ ด้าน เช่น ระบบสาธารณูปโภค และ
การจัดการขยะ ซึง� ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนรอบข้างและบริษัท
• กิจกรรมประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย

• กิจกรรม โครงการราชากระท่อม ช่วยรับซือ� ต้นกล้ากระท่อมจากกลุม่ เกษตรกร
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• กิจกรรม โครงการจัดการและคัดแยกขยะ โดยทําการคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก , กระดาษลัง , กระป๋ อง
อะลูมิเนียม และขวดแก้ว เพื�อลดภาระในการจัดการขยะทัง� ในส่วนของพนักงานทําความสะอาดและเจ้าหน้าที�เทศบาล และ
ยังนํารายได้จากการขายขยะรีไซเคิลเก็บสะสมเข้ากองทุนสวัสดิการของพนักงาน รวมเป็ นเงินทัง� สิน� ��,��� บาท (ณ � ก.ค.����)

• การสร้างสถานที�ให้ชมุ ชนเข้ามาค้าขายในพืน� ที�ของบริษัท เพื�อสร้างรากฐานเสริมสร้างรายได้รว่ มกัน เป็ นการสร้างความ
ยั�งยืนให้บริษัทและชุมชนเติบโตร่วมกันอย่างยั�งยืน

• สนับสนุนข้าวกล่องจํานวน ��� กล่อง และนํา� ดื�ม เพื�อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวเกาะสมุยที�ได้รบั ผล
กระทบจากเหตุนา�ํ ท่วมในช่วงต้นเดือนธันวาคม ���� โดยรวมกับกลุม่ รวมพลคนหมุย
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กิจกรรมเพือ� ลูกค้ า
บริษัทฯ ได้เปิ ดช่องทางการสื�อสารรับฟั งความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า เพื�อนําผลที�ได้มาปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพิ�มมากขึน� และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สงู สุด เพื�อให้ลกู ค้าเกิด
ความมั�นใจและได้รบั ความพึงพอใจในการใช้บริการ
• การจัดบูธประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการของบริษัท ในงาน “Wonder Island สมุย-พะงัน-เต่า”

• กิจกรรมวันสงกรานต์
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• กิจกรรม Big Cleaning ทําความสะอาดและฉีดพ่นนํา� ยาฆ่าเชือ� บริเวณท่าเรือ บนเรือ สํานักงาน รวมถึงพืน� ที�ให้บริการ
ลูกค้าในจุดต่างๆ เพื�อสร้างมั�นใจด้านสุขอนามัยแก่ผโู้ ดยสารที�เข้ามาใช้บริการ
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• อํานวยความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยบริการตูจ้ าํ หน่ายสินค้าอัตโนมัติ บริเวณอาคารพักคอยหน้าท่าเรือทัง� � แห่ง
(ดอนสัก สมุย และพะงัน)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางสิง� แวดล้อมที�อาจจะเกิดขึน� จากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิ
ในการอนุรกั ษ์พลังงานและรักษาสิ�งแวดล้อมเป็ นส่วนหนึง� ในการดําเนินธุรกิจ ครอบคลุมการดําเนินงานที�เป็ นประเด็นสําคัญ
ด้านความยั�งยืน
2. ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
�.การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน
- เปิ ดใช้ลฟิ ท์บริการเพียงตัวเดียว พนักงานบางส่วนจะใช้เดินบันไดแทนการใช้ลฟิ ท์
- ปิ ดเครือ� งทําความเย็นและไฟฟ้าเมื�อไม่มีผอู้ ยูป่ ฏิบตั ใิ นพืน� ที�นนั� เป็ นเวลานาน
- งดเว้นการใช้ลฟิ ท์ในการขึน� ลงระหว่างชัน�
2.กําหนดให้มีการใช้อปุ กรณ์สาํ นักงาน เช่น กระดาษ เครื�องเขียน อุปกรณ์อ�ืนๆ อย่างมีคณ
ุ ค่าและได้ประโยชน์สงู สุด
ใช้กระดาษเท่าที�จาํ เป็ น มีการรณรงค์ให้ถ่ายเอกสาร/พิมพ์กระดาษสองหน้า
�.กําหนดให้มีการใช้นา�ํ อย่างประหยัด ไม่เปิ ดนํา� ทิง� ไว้ขณะทํากิจกรรมอื�น

การจัดการพลังงาน
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการพลังงานเชือ� เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับเที�ยวเรือและจัดโปรแกรมเดินเรือให้
เหมาะสมกับปริมาณผูท้ �ีมาใช้บริการ ทัง� นี � ส่งผลให้การใช้พลังงาน (นํา� มัน) ในภาพรวมของปี ���� อยู่ท�ี �,���,��� ลิตร
ลดลงจากปี ���� ที�มีการใช้พลังงานเชือ� เพลิง (นํา� มัน) รวมอยู่ท�ี ��,���,��� ลิตร หรือใช้พลังงานลดลง �,���,��� ลิตร
หรือลดลง ��.��% สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ที�มีผลต่อการเดินทางและ
ท่องเที�ยวในพืน� ที�จงั หวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดการนํ�า
บริษัทมีการบริหารจัดการนํา� ใช้ในกระบวนการผลิต โดย นํา� ที�ใช้ในกระบวนผลิตสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ซา�ํ ได้
เช่น ใช้รถนํา� ต้นไม้ภายในบริเวณท่าเรือ และมีการตรวจสอบคุณภาพนํา� ทัง� นํา� ที�ใช้บนเรือและนํา� เสียที�สง่ ออกไปบําบัดที�ระบบ
บําบัดนํา� เสียในห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา� ทีไ� ด้รบั การรับรอง โดยผลการตรวจวิเคราะห์ออกมาผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
นอกจากนี � ยังมีการควบคุมดูแลไม่ให้มีการปล่อยนํา� ทิง� จากเรือลงทะเลด้วย
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การจัดการขยะ กากของเสีย
บริษัทมีการจัดการขยะและกากของเสียในกระบวนการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นระบบตามหลัก �R (Reduce Reuse
Recycle) เพื�อลดการกําจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ โดยมีแนวทางการคัดเลือกดังนี �
• การคัดแยกประเภทเพื�อจําหน่ายต่อ (Sorting) ใช้เฉพาะกับของเสียที�ไม่เป็ นอันตราย เช่น เศษไม้ เศษกระดาษ ขวดนํา�
พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋ องอะลูมิเนียม เป็ นต้น
• การนํากลับมาใช้ (Reuse) เพื�อใช้เป็ นวัตถุดิบทดแทน เช่น การนําเหล็กมาเชื�อมใช้ซา�ํ ในงานซ่อมแซมภายในโรงซ่อม
บํารุ ง หรือการส่งภาชนะบรรจุคืนกลับผูข้ ายหรือโรงงานผลิต เพื�อนํากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซา�ํ เช่น การส่งถังบรรจุนา�ํ มัน
หล่อลืนคืนโรงงานผูผ้ ลิต เป็ นต้น
• การนํากลับไปใช้ประโยชน์ดว้ ยวิธีอ�นื ๆ เป็ นการนําของเสียไปใช้ประโยชน์ดว้ ยวิธีอ�นื ๆ เช่น การนํายางรถยนต์หมดสภาพ
แล้วมาทําเป็ นแนวกันกระแทก
นอกจากนีย� งั แนวปฏิบตั ิสาํ หรับการจัดเก็บของเสียที�เป็ นระบบด้วย ได้แก่ การจัดเก็บของเสียไว้ภายในอาคารที�ม� นั คง
แข็งแรง มีการระบายอากาศที�พอเพียง แยกจัดเก็บของเสียที�เป็ นอันตรายออกจากของเสียที�ไม่เป็ นอันตราย และจัดขอบเขต
พืน� ที�การเก็บของเสียประเภทต่างๆ ให้ชดั เจน พร้อมติดป้ายแสดงชนิด ประเภท ในบริเวณพืน� ที�จดั เก็บ เป็ นต้น

การจัดการมลพิษอากาศ
บริษัทตระนักถึงความสําคัญของปั ญหาสภาวะโลกร้อน ที�ผา่ นมาจึงพยายามดําเนินการในด้านต่างๆ เพื�อลดมลพิษทาง
อากาศ เพิ�มคุณภาพอากาศ ดังนี �
�. มีการตรวจวัดและบํารุงรักษายานพาหนะต่างๆสมํ�าเสมอ
2 . จัดระบบขนส่งมวลชนและระบบการจราจรภายในบริเวณท่าเรือ โดยจัดพืน� ที�จอดรถโดยสารสาธรณะไว้ดา้ นด้านนอก
แล้วจัดหารถบริการ รับ-ส่ง เข้ามายังพืน� ที�บริเวณด้านหน้าท่าเรือและจัดการจราจรบริเวณหน้าท่าเรือ เพื�อลดความแออัดและ
ปริมาณรถที�ว�งิ เข้าและออก
3 . ลดฝุ่ นจากการก่อสร้างและถนน โดยมาตรการต่างๆ เช่น การล้างและทําความสะอาดถนน การฉีดนํา� การหลีกเลี�ยง
กิจกรรมก่อให้เกิดฝุ่ นในช่วงวันที�มีลมแรง และเพิ�มพืน� ที�สีเขียวต่างๆ เป็ นต้น
4. ลดไอเสียจากการเดินเรือ โดยการกําหนดให้ใช้เชือ� เพลิงที�มีกาํ มะถันตํ�าและลดปริมาณฝุ่ นจากไอเสีย
5. การใช้สารทําความเย็นที�เป็ นมิตรต่อบรรยากาศ โดยเปลี�ยนและเลือกใช้เครื�องปรับอากาศ (แอร์) และตูเ้ ย็นภายใน
สํานักงานและพืน� ที�บริการลูกค้าที�ไม่มีสารทําความเย็นกลุม่ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน และได้รบั ฉลากประหยัดพลังงาน
6. การหุงต้มและทําความร้อนจากครัวร้านอาหารภายในบริษัท โดยเลือกใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ ไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม
แทนการจุดเตาเผาด่าน
7. การจัดการขยะของเสียจากเศษอาหาร ฌเยนําไปเลีย� งสัตว์ (สุกร) และทําปุ๋ ยหมักชีวภาพ
8. ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทมีแผนสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในการ รับ-ส่ง ลูกค้าในเส้นทางที�ให้บริการเดินรถ
ในอนาคต

การจัดการเพือ� ลดปั ญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษัทให้ความสําคัญกับการจัดการเพื�อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ� งจักรใหญ่
ของเรือเฟอร์รท�ี กุ สําใหม่ เพื�อให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชือ� เพลิงดีขนึ � และสมบูรณ์ขนึ � ทําให้ชว่ ยลดเขม่าควันจากการเดิน
เรือลง และสร้างพืน� ที�สีเขียวภายในบริเวณสถานประกอบการให้มากขึน� จากปั จจุบนั กว่า ��% ของพืน� ที�ของบริษัทเป็ นพืน� ที�
สีเขียวที�มีตน้ ไม้นอ้ ยใหญ่ และมีโครงการที�จะนําต้นกล้ากระท่อมที�ช่วยรับซือ� จากเกษตรกรในพืน� ที�ไปปลูกในที�ดินของบริษัท
โดยตัง� เป้าจะขยายพืน� ที� เพิ�มพืน� ที�สีเขียวให้ได้ �% ต่อปี เพื�อลดและชดเชยอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
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คุณภาพสู่รางวัลแห่งความสําเร็จ
บริษัทให้ความสําคัญในการมุง่ เน้นปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีในทุกส่วนงานและทุกกระบวนการทํางาน
ทัง� องค์กร ซึง� ตัง� บนหลักพืน� ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม ตรวจสอบได้ นอกจากนี � พันธกิจของบริษัทที�วางไว้ “มุง่ มั�น
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ” เพื�อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั�นในหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ�งบริษัทเร่งสร้างมาตรฐาน
กํากับดูแลกิจการที�ดีอย่างต่อเนื�อง โดยบริษัทยังได้รบั รางวัลต่างๆ นับเป็ นความสําเร็จและความภาคภูมิใจในการขับเคลื�อน
องค์กรให้เติบโตได้อย่างยั�งยืนต่อไปในอนาคต

รางวัลรัษฎากรพิพฒ
ั น์ ปี ����

รางวัล The Market of Alternative
Investment ปี ����

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

รางวัล IPOP Award ปี ����
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รางวัล Asia Pacific Enterpreneurship
Award 2017 (APEA 2017) ปี ����

รางวัล Social Enterprise ปี ����

"บุคคลคุณภาพแห่งปี ���� -ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์" ภายในงานพิธีประกาศเกียรติคณ
ุ "บุคคลคุณภาพแห่งปี ����"
(QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) ที�จดั ขึน� โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
ซึง� รางวัลนีผ� า่ นการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คัดกรองจากผูเ้ ข้าร่วมประกวด �,��� คน เหลือ ��� คน (�� ภาคธุรกิจ)
ซึง� ท่าเรือราชาเฟอร์รต�ี ดิ � ใน �� ของผูไ้ ด้รบั รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี ���� ในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

จากสถานะการเชือ� ไวรัสโควิด-�� ทางบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จึงเพิ�มความรัดกุมกับการให้บริการ ให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ��
และรักษาการทําความสะอาด เพื�อสร้างความมั�นใจให้กบั ผูม้ าใช้บริการ จนได้เครือ� งหมาย SHA และ SHA+ ของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย
ทีร� ว่ มมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานจากทัง� ภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
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ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทและบริษัทย่อย มีขอ้ พิพาททางกฎหมายดังนี �
1. เมื�อวันที� � พฤษภาคม ���� เรือของบริษัท ได้เกยตืน� และส่งผลกระทบต่อแนวปะการังบางส่วนใกล้ทา่ เรืออ่าวท้องศาลา
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�ง (“กรมทรัพยากรฯ”) ได้มีคาํ สั�งให้บริษัทดําเนิน
การแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที�เกิดขึน� โดยบริษัทได้ติดต่อประสานให้สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํา� จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นผูจ้ ดั ทําแผนฟื � นฟูและเป็ นผูแ้ ก้ไขและฟื � นฟูความเสียหายของปะการังดังกล่าว
เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� บริษัทได้ทาํ หนังสือต่อกรมทรัพยากรฯ เสนอแผนงานเพื�อขออนุญาตเข้าพืน� ที�ทาํ การฟื � นฟู
ความเสียหาย แต่ไม่มีการตอบรับแต่ประการใด ต่อมา เมื�อวันที� �� ธันวาคม ���� กรมทรัพยากรฯ ได้มีหนังสือขอให้
บริษทั ชดใช้คา่ เสียหาย เป็ นจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท บริษทั จึงมีความเห็นว่า การกระทําดังกล่าวไม่เป็ นธรรมแก่บริษทั
เป็ นอย่างยิ�ง ด้วยบริษัทได้ปฏิบตั ิตามคําสั�งของกรมทรัพยากรฯ แล้วทุกประการ แต่กรมทรัพยากรฯ ก็ยงั ไม่อนุญาตให้
บริษัทดําเนินการแก้ไขฟื � นฟู
เมื�อวันที� �� มกราคม ���� บริษัทได้ย�นื ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอให้ศาลมีคาํ สั�งให้กรมทรัพยากรฯ อนุญาตเข้า
พืน� ที�และ/หรือส่งมอบพืน� ที�เพื�อที�จะให้บริษัทปฏิบตั ิตามคําสั�งทางปกครองได้ และขอให้กรมทรัพยากรฯ ยกเลิกคําสั�งที�
ขอให้บริษัทชดใช้คา่ เสียหายดังกล่าว
เมื�อวันที� �� มิถนุ ายน ���� บริษัทและพนักงานของบริษัทถูกฟ้องคดีแพ่งจากกรมทรัพยากรฯ ข้อหาละเมิดเรียกค่าเสีย
หายจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท
ปั จจุบนั คดีความดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบจากคดี
ความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย
2. เมื�อวันที� �� มีนาคม ���� บริษทั ถูกฟ้องคดีแพ่งจากเจ้าหนีร� ายหนึง� เรียกค่าจ้างและค่าเสียหายตามสัญญาจ้าง จํานวน
เงิน ��.�� ล้านบาท ต่อมาเมื�อวันที� �� มิถนุ ายน ���� บริษัทได้ย�ืนคําให้การเพื�อแก้คาํ ฟ้องดังกล่าว พร้อมกับฟ้องแย้ง
เพื�อเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีผดิ สัญญา ปั จจุบนั คดีความดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไร
ก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบจากคดีความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย
3. เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� บริษัทและบริษัทประกันภัยแห่งหนึ�ง (จําเลยร่วม) ถูกฟ้องคดีแพ่งจากผูเ้ สียหายจากเหตุ
การณ์เรือราชา � อับปาง เมื�อวันที� � สิงหาคม ���� จํานวนทุนทรัพย์ �.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย� อัตราร้อยละ �.�
ต่อปี ปั จจุบนั คดีความดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบ
จากคดีความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย
4. เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� บริษัทและบริษัทประกันภัยแห่งหนึง� (จําเลยร่วม) ถูกฟ้องคดีแพ่งจากเจ้าหนีร� ายหนึง� จาก
เหตุการณ์เรือราชา � อับปาง เมื�อวันที� � สิงหาคม ���� เรียกค่าเสียในทรัพย์สนิ จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท พร้อมดอก
เบีย� อัตราร้อยละ � ต่อปี และเรียกค่าขาดประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที�เสียหาย จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย�
อัตราร้อยละ � ต่อปี ทัง� นี � บริษัทได้บนั ทึกหนีส� นิ จากค่าเสียหายในทรัพย์สนิ ดังกล่าว จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท ปั จจุบนั
คดีความดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบจากคดีความ
ดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย
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ข้อมูลทัว
่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลทั�วไปของบริษัท
ชื�อบริษัท
ชื�อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าหุน้
ที�ตงั� สํานักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:

เว็บไซต์
ที�ตงั� สาขาที� �

:
:

ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �

:
:
:
:
:

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํากัด (มหาชน) (RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED)
RP
�������������
การบริการขนส่งทางนํา� ภายในประเทศ
���, ���,���.�� บาท (ณ วันที� �� ธันวาคม ����)
���,���,���.�� บาท (ณ วันที� �� ธันวาคม ����)
หุน้ ละ� บาท
��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
โทรศัพท์ ���-���-���-� โทรสาร ���-���-���
http://www.rajaferryport.com
��� ซอยสุทธิพงศ์ � ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์ ��-���-���� โทรสาร ��-���-����
���/� หมูท่ �ี �� ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
��/��� หมูท่ �ี � ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี �����
� หมูท่ �ี � ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
��� ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
���/�� หมู่ � ซอยศรีวิชยั �� ถนนศรีวิชยั ตําบลมะขามเตีย� อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000

ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย
ชือ� บริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที�ตงั� สํานักงานใหญ่
ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �

: บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด (RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
: �������������
: ให้บริการรถตูโ้ ดยสารไม่ประจําทาง
อํานวยความสะดวกลูกค้าผูใ้ ช้บริการของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
: ��,���,���.�� บาท
: ��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
: � หมูท่ �ี � ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
: ��� ซอยสุทธิพงศ์ � แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
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ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย
ชื�อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที�ตงั� สํานักงานใหญ่

: บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.)
: �������������
: จัดหางาน
สนับสนุนการจัดหาบุคลากรให้กบั บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด(มหาชน)
: �,���,���.�� บาท
: ��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี�����

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
�� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์ ��-���-���� โทรสาร��-���-����
ผูส้ อบบัญชี
: บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
���/�� อาคารว่องวานิช อาคารบี ชัน� �� ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ ��-���-���� โทรสาร ��-���-����
ผูต้ รวจสอบ
: บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอนัลออดิท จํากัด
��/��� หมู่ � เดอะฟิ ฟอเวนิว คอนโดมิเนียม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี อําเภอเมือง นนทบุรี
โทรศัพท์ ��-���-����
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ส่วนที่ 2
โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุน้
�. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� มีดงั นี �
ทุนจดทะเบียน
:
���,���,��� บาท
ทุนที�เรียกชําระแล้ว
:
���,���,��� บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
:
���,���,��� หุน้
มูลค่าที�ตราไว้
:
�.�� บาทต่อหุน้
�. ผู้ถอื หุน้
รายชื�อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ณ วันที� �� มกราคม ���� มีดงั นี �
รายชื�อผู้ถอื หุน้

จํานวนหุน้

�. กลุม่ ครอบครัวชโยภาส
�.� บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด*
�.� นายอภิชาติ ชโยภาส
�.� นางอภิญญา ลอยชูศกั ดิ�
�.� นายอภิชยั ชโยภาส
�.� นายอภิชนม์ ชโยภาส
�.� น.ส.อรณิชา ชโยภาส
�.� น.ส.ดวงกมล ยืนยง
�.� นางพิกลุ ชโยภาส
�.� นางสาวรัสรินทร์ ชโยภาส

ร้อยละ

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

27.50
9.71
9.71
7.68
2.75
2.59
1.78
0.45
0

124,829,541

62.16

3,638,250
2,173,500
1,608,862

1.81
1.08
0.80

7,420,612

3.70

�. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

3,000,846

1.49

�. นายจิตติพร จันทรัช

2,590,000

1.29

�. นายวีรวัต คุณานุกลู

2,415,052

1.20

�. นายวิบลู ย์ศกั ดิ� สัมฤทธิ�

2,238,507

1.11

�. นายไกรศร วงศ์สรุ ไกร

1,650,000

0.82

�. นางสาวมนัสนันท์ นําทวีทรัพย์

1,557,515

0.78

�. นายสุพล กิจศิรพิ รชัย

1,350,000

0.67

��. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์

1,304,124

0.65

รวมกลุม่ ครอบครัวชโยภาส
�. กลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิ�กลุ
�.� นางประคอง ตังประพฤทธิ�กลุ
�.� นางสุภทั ร ตังประพฤทธิ�กลุ
�.� น.ส.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
รวมกลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิ�กลุ

*หมายเหตุ : ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชยั ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นางพิกลุ ชโยภาส และนายธีรเดช ตังประพฤทธิก์ ลุ
เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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�. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ �� ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสํารองตาม
กฎหมาย และเงินสะสมอืน� ๆ ตามทีบ� ริษทั กําหนด ทัง� นีก� ารจ่าย
เงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึน� อยูก่ บั ฐานะการ
เงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ตามที�คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเห็นสมควร
โครงสร้างการจัดการ
�. คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ � ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ �ีมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา �� แห่ง พระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. ���� (รวมฉบับที�แก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ.��/����
เรือ� ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที�ออกใหม่ ฉบับลงวันที� �� ธันวาคม ���� ทุกประการ อีกทัง� มีกรรมการ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึง� หนึง� ที�มีสญ
ั ชาติไทย ซึง� เป็ นไปตามคุณสมบัตผิ ทู้ �จี ะถือกรรมสิทธิ�เรือจดทะเบียนเป็ นเรือไทยซึง� ทําการค้า
ในน่านนํา� ไทยได้ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ���� ทัง� นี � ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน
�� ท่าน ประกอบด้วย
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1

นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการ

2

นายสมศักดิ � ห่มม่วง*

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

กรรมการกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4

นายพานิช พงศ์พโิ รดม

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

5

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6

พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์*

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

7

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

9

นายวงศกร พิธุพนั ธ์*

กรรมการ

10

นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

โดยมี นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ เป็ นเลขานุการบริษัท
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กรรมการผู้มอี าํ นาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการซึง� ลงลายมือชื�อผูกพันบริษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการสองในสามคนนีล� งลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี ���� มีดงั นี �
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง� ที�
เข้าร่วมประชุม
ในปี ����
5/5

1

นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการ

2

นายสมศักดิ � ห่มม่วง

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

4/5

3

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

กรรมการกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

4

นายพานิช พงศ์พโิ รดม

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

5/5

พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5/5

6

พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5/5

และกรรมการอิสระ
7

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5/5

8

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

5/5

9

นายวงศกร พิธุพนั ธ์

กรรมการ

5/5

10

นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

5/5

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการไม่นอ้ ยกว่า � คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง� หนึง� ของจํานวนกรรมการ
ทัง� หมดต้องมีถ�ินที�อยูใ่ นราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย
- กรรมการที�เป็ นผูบ้ ริหาร และ/หรือ
- กรรมการที�มิได้เป็ นผูบ้ ริหาร และ
- กรรมการที�มิได้เป็ นผูบ้ ริหาร ซึ�งเป็ นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่า � ใน � ของกรรมการทัง� หมด และมี
จํานวนไม่ต�าํ กว่า � คน ซึง� กรรมการอิสระและบุคคลที�เกี�ยวข้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง� ของจํานวนทุนจดทะเบียนที�ออกและ
เรียกชําระแล้วของบริษัท และบริษัทที�เกี�ยวข้อง
�. กรรมการทุกท่านจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.���� และ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. กรรมการที�เป็ นอิสระประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ที�มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทัง� มีประสบการณ์ทเ�ี หมาะสมและเป็ นผูท้ ม�ี วี จิ ารณญาณ
ที�ดี ปราศจากความลําเอียง มีความเที�ยงธรรมในการปฏิบตั งิ าน ซึง� อาจรวมบุคคลจากสาขาอาชีพใดก็ตามที�ได้รบั ความเห็น
จากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการนําเสนอเพื�อพิจารณาแต่งตัง� เป็ นกรรมการที�ดาํ รงตําแหน่งเป็ นครัง�
แรกของบริษัท
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วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุม
1. การดํารงตําแหน่งของกรรมการ เมือ� มีการประชุมสามัญประจําปี ของบริษทั ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึ�งในสามของกรรมการทัง� หมด ถ้าจํานวนกรรมการที�แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท�ี
สุดกับส่วนหนึง� ในสาม กรรมการซึง� อยูใ่ นตําแหน่งนานที�สดุ นัน� ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึง� พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั
เลือกตัง� ใหม่ได้
�. ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง� กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี �
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง� มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที�ตนถือ โดยหนึง� หุน้ เท่ากับหนึง� เสียง
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยูเ่ ลือกตัง� บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท�ีเลือก
ตัง� บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง� ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง� เป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที�จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง� ในครัง� นัน� ในกรณีท�ีบคุ คลซึง� ได้รบั การเลือกตัง� ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง� ในครัง� นัน� ให้ผเู้ ป็ นประธานในที�ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข� าด
ทัง� นี � คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูเ้ สนอรายชื�อกรรมการที�จะได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที�
ออกตามวาระ โดยจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอรายชื�อกรรมการที�จะได้รบั การแต่งตัง� ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ในแต่ละปี
�. ในกรณีท�ีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ�ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจดําเนิน
การเลือกบุคคลซึง� มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนัน� จะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน โดยบุคคลซึง� เข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงั เหลืออยูข่ องกรรม
การซึง� ตนแทน โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี�ของจํานวนกรรมการ
ที�ยงั เหลืออยู่
4. องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จํานวนกรรมการที�เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
กรรมการทัง� หมด
�. ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง� มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
หุน้ ที�ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที�ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื�อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบที�สาํ คัญได้ดงั นี �
�. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน � เดือน นับแต่วนั สิน� สุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย � เดือน ต่อ � ครัง� โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ�มเติมในกรณีท�ีมีความจําเป็ น
�. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน ซึง� ผูส้ อบบัญชีตรวจ
สอบแล้ว เพื�อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ท�ีผ่านมา และนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณา
และอนุมตั ิ
4. มีอาํ นาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที�ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติท�ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื�อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
โดยสมํ�าเสมอ
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�. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัด
การของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที�ได้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกําไรสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้
�. มีอาํ นาจแต่งตัง� มอบหมาย หรือแนะนําให้อนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื�อพิจารณาหรือปฏิบตั ใิ นเรือ� งหนึง� เรือ� ง
ใดที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริษัท ตามที�ได้รบั เสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ ายบริหาร
�. มีหน้าที�ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที�เกี�ยวโยงกันและการซือ� หรือขายทรัพย์สนิ ที�สาํ คัญตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
��. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง� ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเนื�อง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ ายบริหารอย่างสมํ�าเสมอ
เพื�อให้การดําเนินกิจการของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
��. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมํ�าเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจน
มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
��. ดําเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื�อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ รวมทัง�
การจัดการความเสี�ยง และความเชื�อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ดิ ตามและ
ดําเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก
13. มีอาํ นาจพิจารณาและอนุมตั เิ รือ� งใดๆ ทีจ� าํ เป็ น และเกี�ยวเนื�องกับบริษทั หรือทีเ� ห็นว่าเหมาะสมและเพือ� ผลประโยชน์
ของบริษัท
��. เรือ� งดังต่อไปนี � คณะกรรมการบริษัทจะกระทําได้ก็ตอ่ เมื�อได้รบั อนุมตั จิ ากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ คือ
ก) เรือ� งใดๆ ที�กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ข) เรื�องใดๆ ที�กรรมการมีสว่ นได้เสีย และอยูใ่ นข่ายที�กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที�ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
��. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื�อดําเนินการในเรื�องดังต่อไปนี � คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ตอ่ เมื�อได้รบั
อนุมตั จิ ากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า � ใน � ของจํานวนเสียงทัง� หมดของผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง� หมด หรือบางส่วนที�สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื�น
ข) การซือ� หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็ นของบริษัท
ค) การทําแก้ไขหรือเลิกสัญญา เกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง� หมดหรือบางส่วนที�สาํ คัญ การมอบหมาย
ให้บคุ คลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาด
ทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
จ) การเพิ�มทุน การลดทุน หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
ช) การอื�นใดที�กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
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ทัง� นี � เรือ� งใดที�กรรมการ และ/หรือผูท้ �ีเกี�ยวข้องของกรรมการ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
และ/หรือ บริษทั ย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึง� มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรือ� งนัน�
การรายงาน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ของบริษัทต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง� จัดทํา
รายงานประจําปี และเปิ ดเผยงบการเงินประจําปี ซึง� ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื�อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ในรอบปี ท�ีผา่ นมาต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใน ��� วันนับจากวันสิน� งวดปี บญ
ั ชี นอกจากนี � ภายหลังจากที�บริษัทได้เข้า
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�ในการจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ ��-�) เพื�อนําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นประจําปี ทกุ ปี ภายใน � เดือน
นับจากวันสิน� งวดปี บญ
ั ชี
�. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั หิ น้าที�รบั
ผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื�อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวน
การรายงานทางการเงินของบริษัท
ที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� ��/���� เมื�อวันที� �� ธันวาคม ���� ได้มมี ติแต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
โดย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจาํ นวน � ท่าน ประกอบด้วย
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร 1/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา 1/

กรรมการตรวจสอบ

3

พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์ 2/

กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ : �/ บุคคลลําดับที� � และ � เป็ นผูม้ ีความรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน โปรดดูประวัตเิ พิ�มเติมของกรรมการตรวจสอบทัง� � ท่าน

โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสุรยี ภาส จากบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิทจํากัด เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี ���� มีดงั นี�
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง� ที�
เข้าร่วมประชุม
ในปี ����

1

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3

พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

4/4
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องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านจะต้องเป็ นกรรมการบริษัท
�. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวนไม่นอ้ ยกว่า � คน และทําหน้าที�ประธานกรรมการตรวจ
สอบ � คน
�. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นผูท้ �ีมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. ��/����
เรือ� ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที�ออกใหม่ โดยจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี �
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุน้ ที�มีสิทธิออกเสียงทัง� หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัททัง� นี � ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ �ีเกี�ยวข้องของกรรมการตรวจ
สอบรายนัน� ๆ ด้วย
�) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที�มสี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที�ย�ืนคําขออนุญาต
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ ทัง� นี � ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีท�กี รรมการตรวจสอบเคยเป็ นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของส่วนราชการซึง� เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท
�) ไม่เป็ นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พี�นอ้ ง และบุตร รวมทัง� คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรือบุคคลที�จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที�อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง� ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม� นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม�ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
� ปี ก่อนวันที�ย�ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ ทัง� นี � ความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจตามที�กล่าวข้างต้นรวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็ นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา� ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส� ิน รวมถึงพฤติการณ์อ�ืนทํานองเดียวกัน
ซึ�งเป็ นผลทําให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท� �ีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ�ง ตัง� แต่รอ้ ยละ � ของสินทรัพย์ท�ีมีตวั ตน
สุทธิของบริษทั หรือตัง� แต่ �� ล้านบาทขึน� ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่า ทัง� นี � การคํานวณภาระหนีด� งั กล่าวให้เป็ น
ไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด� งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท� �ีเกิดขึน� ใน
ระหว่างหนึง� ปี ก่อนวันที�มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
�) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบ
คุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือหุน้ ส่วนของสํานักงาน
สอบบัญชี ซึง� มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี กอ่ นวันที�ย�ืนคําขออนุญาตต่อสํานัก
งาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ
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6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง� รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป
� รึกษากฎหมายหรือทีป� รึกษาทางการเงิน

ซึง� ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า � ล้านบาทต่อปี จาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที�มนี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน� ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี กอ่ นวันที�ย�นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. หรือก่อนวันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ
7) ไม่เป็ นกรรมการที�ได้รบั การแต่งตัง� ขึน� เพื�อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง� เป็ น
ผูท้ �ีเกี�ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
�) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที�มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที�มนี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที�มสี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รบั เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง� ของจํานวนหุน้ ที�มสี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของบริษทั อืน� ซึง� ประกอบกิจการที�มสี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที�มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
�) ไม่มีลกั ษณะอื�นใดที�ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี�ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10) ไม่เป็ นกรรมการที�ได้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
��) ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที�เป็ นบริษัทจดทะเบียน
12) มีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง� นี � ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย � คน ที�มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที�จะสามารถทําหน้า
ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้
�. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูแ้ ต่งตัง� เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ � ปี กรรมการที�พน้ จากตําแหน่งอาจได้รบั การแต่งตัง� จาก
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อได้
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มกี ารประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ � ครัง� และอาจจะมีการประชุมเพิม� เติมได้
ขึน� อยูก่ บั ประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร
อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ หน้าที� และความรับผิดชอบในการดําเนินการต่างๆ ในลักษณะเดียวกับที�กาํ หนดไว้
ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. ���� ดังต่อไปนี �
�. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง� โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รบั ผิดชอบเกี�ยวกับการตรวจ
สอบภายใน
�. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินและการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ และติดตามความคืบ
หน้าของการบริหารความเสี�ยงสําคัญ พร้อมส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจให้กบั บุคลากรของบริษัท เพื�อเป็ นกลไกสําคัญในการ
สร้างมูลค่าต่อองค์กร
4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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�. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง� บุคคลซึง� มีความเป็ นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง� เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ � ครัง�
�. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง� นี � เพื�อให้ม�นั ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
�. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึง� รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี �
ก. ความเห็นเกี�ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที�ตามกฎบัตร
ซ. รายการอื�นที�เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที� และความรับผิดชอบที�ได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
�. ปฏิบตั กิ ารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
�. ในการปฏิบตั ิหน้าที�ตามที�กล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระ
ทําดังต่อไปนี � ซึง� อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ให้รายงานต่อคณะกรรม
การบริษัท เพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการที�เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริต หรือมีส�งิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที�สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยว
ข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�กาํ หนด กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึง� อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้
การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานเกี�ยวกับกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรายงาน
ไว้ในรายงานประจําปี
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� สิงหาคม ���� มีมติแต่งตัง� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทโดย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทมี จํานวน
� ท่าน ดังต่อไปนี �
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จํานวนครั�งทีเ� ข้าร่วมการประชุม/
จํานวนการประชุมทัง� หมด
ปี ����

ชื�อ – สกุล
1

นายพานิช พงศ์พิโรดม

1/1

2

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

1/1

3

พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์ 1/

1/1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดตัง� ขึน� โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อมีหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรร
หากรรมการที�มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทตามหลักของบรรษัทภิบาลที�ดี
และเพื�อมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนปฎิบตั ิงานด้านอื�นๆ ตามที�ได้รบั มอบหมาย และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
�. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการไม่นอ้ ยกว่า � คน
�. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูแ้ ต่งตัง� เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุม
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ � ปี เมื�อครบกําหนดออกตามวาระ
กรรมการซึง� พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั พิจารณาให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้ตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
�. องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย สมาชิกที�เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ�ง
หนึง� ของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
�. มติท�ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที�มาประชุม
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละครัง� และอาจจะมีการประชุม
เพิ�มเติมได้ ขึน� อยูก่ บั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเห็นสมควร
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าเตอบแทนมีอาํ นาจเชิญผูท้ �เี กี�ยวข้อง หรือผูท้ �เี ห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือชีแ� จง
เรือ� งที�เกี�ยวข้องได้
อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
�. สรรหาและนําเสนอรายชื�อบุคคลที�มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม สําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของคณะกรรมการ
บริษทั และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทัง� พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการ
ที�พน้ ตําแหน่งและสมควรได้รบั เลือกตัง� ใหม่ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อที�
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อขออนุมตั ิแต่งตัง� เป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้าจําเป็ น)
2. พิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้ความเห็นชอบเกี�ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) ซึง� ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบีย� ประชุม
และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ทัง� ที�เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน และนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อขออนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี
�. พิจารณา สรรหา กําหนดคุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทัง� กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื�อนไขในการว่าจ้าง
บุคคลที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท
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�. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดําเนินการ เกี�ยวกับวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ทาง
ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทัง� แผนงานพัฒนาผูบ้ ริหารของบริษัท
�. ปฏิบตั ิงานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี�ยวเนื�องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรม
การ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และกรรมการผูจ้ ดั การ
การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานขึน� ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และจะต้องจัดทํารายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากการประชุมทุกครัง�
�. คณะกรรมการบริหาร
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง� ที� �/���� เมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ���� (เดิม) มีมติแต่งตัง� คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท ทัง� นี � ตามมติท�ีประชุมคณะกรรมการบริหารโดย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการบริหารของบริษัท
มีจาํ นวน � ท่าน ดังต่อไปนี �
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ง

1

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

2

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานและการเงิน

3

นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ

4

นายอภิชนม์ ชโยภาส

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

5

นายเอกชัย ลิ�มถาวรศิรพิ งษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์

ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน

* หมายเหตุ : อยูร่ ะหว่างการสรรหา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ โดยในระหว่างที�ขาดผูบ้ ริหารในตําแหน่งดังกล่าว
นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ทาํ หน้าที�บริหารงานสายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร มีดงั ต่อไปนี �
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ง

จํานวนครั�งทีเ� ข้าร่วมการประชุม/
จํานวนการประชุมทัง� หมด
ปี ����
43/49

1

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

2

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานและการเงิน

44/49

3

นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ

43/49

4

นายอภิชนม์ ชโยภาส

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

44/49

5

นายเอกชัย ลิ�มถาวรศิรพิ งษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

49/49

6

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์

ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน

44/49
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�. ผู้บริหาร
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทมี ผูบ้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที� กจ.��/���� ลงวันที� �� ธันวาคม ���� (รวมส่วนที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) เป็ นจํานวน � ท่านผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ง

1

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

2

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานและการเงิน

3

นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ

4

นายอภิชนม์ ชโยภาส

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

5

นายเอกชัย ลิ�มถาวรศิรพิ งษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์

ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการแผนงานบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร
�. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการบริหาร
�. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า � คน
�. ประธานคณะกรรมการบริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง� เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
1. การดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหารไม่มกี ารกําหนดให้ลาออกจากตําแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื�อกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทท่านใดได้พน้ สภาพจากการเป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทไม่ว่าด้วย
สาเหตุอนั ใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท หรือผูบ้ ริหารของบริษัท ท่านนัน� พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริหารโดยทันที และ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง� สมาชิกท่านใหม่เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที�วา่ งลงโดยไม่ชกั ช้า
�. องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกที�เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการในคณะ
กรรมการบริหาร
�. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ � ครัง� และอาจจะมีการประชุมเพิ�มเติมได้ ขึน�
อยูก่ บั ประธานกรรมการบริหารจะเห็นสมควร
อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
�. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าที�จดั การงาน และดําเนินกิจการของบริษัทตามที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด
หรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทให้ดาํ เนินการเฉพาะกรณี
�. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าที�ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบาย และแผนงานที�กาํ หนดไว้
�. กิจการดังต่อไปนีใ� ห้เสนอเพื�อรับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทก่อน
�.� เรือ� งเกี�ยวกับนโยบายของบริษัท
�.� เรือ� งที�หากทําไปแล้วจะเกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างสําคัญแก่กิจการของบริษัท
�.� เรือ� งที�จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
�.� เรือ� งที�จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบที�บริษัทวางไว้
�.� เรือ� งที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื�ออนุมตั เิ ป็ นรายเรือ� ง หรือตามหลักเกณฑ์ท�ีคณะกรรมการบริษัท
ได้วางไว้
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4. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจ และหน้าที� ในการดําเนินกิจกรรมตามที�กาํ หนดเพื�อบริหารบริษัทให้ประสบความ
สําเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึง� รวมถึง
4.1 จัดทําและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที�สาํ คัญของบริษัท และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
�.� พิจารณากลั�นกรองแผนธุรกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตั ิงาน รวมถึงสิ�งที�
ต้องริเริม� ต่างๆ ที�สาํ คัญ เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
�.� พิจารณากลั�นกรองโครงการที�มีคา่ ใช้จา่ ยประเภททุนที�เกินวงเงินที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด เพื�อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
4.4 พิจารณา และอนุมตั ใิ นเรือ� งต่าง ๆ ตามที�กาํ หนดไว้ในอํานาจดําเนินการหรือได้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการ
บริษัท
4.5 พิจารณาทบทวนอํานาจดําเนินการในเรื�องต่างๆ ตามที�กาํ หนดไว้ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
�.� จัดการ และสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสัน� และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
�.� พัฒนา และดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดาํ เนินไปตามกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล ที�กรรมการผูจ้ ดั การได้ให้ความ
เห็นชอบไว้
4.8 ติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการเพื�อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
�. พิจารณาเรื�องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ก่อนที�จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ ทัง� นี �
ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี�ยนแปลง และเพิ�มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างที�ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื�อทราบในที�ประชุมคราวต่อไป
�. อนุมตั กิ ารจัดซือ� วัตถุดบิ สินค้า หรือบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อการขายหรือให้บริการแก่ลกู ค้า ในจํานวนวงเงิน
เกิน �,���,��� บาท แต่ไม่เกิน �� ล้านบาทต่อครัง�
�. อนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที�ดนิ อาคาร หรือสิ�งปลูกสร้าง เป็ นต้น ในวงเงินไม่เกิน �� ล้านบาทต่อครัง�
�. อนุมตั ิการใช้จา่ ยเงินลงทุนที�สาํ คัญๆ ที�ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที�จะได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที�คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
�. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึง� ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคล
ใดๆ ที�กระทํากิจการให้บริษัท
��. แต่งตัง� หรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง� หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึง� อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที�เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน� ๆ ได้
การรายงาน
คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานขึน� ตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

�. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนทีเ� ป็ นตัวเงิน
กรรมการ
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ���� ของบริษัทเมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� ได้มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี ���� ซึง� รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบีย� ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื�น เป็ นจํานวน
ไม่เกิน �,���,��� บาท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี ���� ดังต่อไปนี �
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�) ค่าเบีย� ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
จํานวน ��,��� บาทต่อครัง�
กรรมการบริษัท
จํานวน ��,��� บาทต่อครัง�
�) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท
จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน
�) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ
จํานวน ��,��� บาทต่อคนต่อเดือน
�) ค่าเบีย� ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน ��,��� บาท ต่อครัง�
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน ��,��� บาท ต่อครัง�
อนึง� บริษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการจํานวน �,���,��� บาท โดยในปี ���� บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจํานวนรวมทัง� สิน� �,���,��� บาท ทัง� นี � ค่าตอบแทนกรรมการ
ในแต่ละปี อาจมีจาํ นวนเปลี�ยนแปลงไป ขึน� อยูก่ บั มติของที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริษัทในแต่ละปี และในอนาคต
หากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื�น (นอกเหนือจากค่าเบีย� ประชุมและค่าตอบแทนราย
เดือน) ให้แก่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผลประกอบการและผลกําไรของบริษัท
ในแต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดจํานวนเงินสําหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบ
แทนอื�นๆ และจัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่ละราย โดยจํานวนเงินที�จา่ ยให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจ
สอบจะมีจาํ นวนไม่เกินวงเงินที�ได้รบั อนุมตั ิจากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และบริษัทจะนําเสนอให้ท�ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ของบริษัทรับทราบในปี ถดั ไป อนึ�ง ที�ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี ทีผ� ่านมา

หน่วย : บาท
ปี ����

ชื�อ – สกุล

ปี ����

สรรหาและ

โบนัส
โบนัส กรรมการ ตรวจสอบ สรรหาและ
พิจารณา
กรรมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน

กรรมการ ตรวจสอบ พิจารณา

1. ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ 640,000

-

-

-

650,000

-

-

-

�. นายสมศักดิ � ห่มม่วง

80,000

-

-

-

40,000

-

-

-

�. นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

90,000

342,000

-

-

50,000

360,000

�. นายพานิช พงศ์พโิ รดม

90,000

-

20,000

-

50,000

-

10,000

-

�. นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

90,000

342,000

-

-

50,000

360,000

-

-

�. พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์

80,000

324,000

10,000

-

50,000

360,000

10,000

-

�. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

90,000

-

20,000

-

50,000

-

10,000

-

�. นายอภิชาติ ชโยภาส

90,000

-

-

-

50,000

-

-

-

�. นายวงศกร พิธุพนั ธ์

70,000

-

-

-

50,000

-

-

-

��. นายอภิชนม์ ชโยภาส

80,000

-

-

-

50,000

-

-

-

-

* หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการ ของศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท ในปี ���� จํานวน ���,��� บาท ปี ���� จํานวน ���,��� บาท
เป็ นค่าตอบแทนรวมค่าเบีย� ประชุมของคณะกรรมการบริษัท จํานวน ��,��� บาทต่อครัง� และค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน
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ค่าตอบแทนทีเ� ป็ นตัวเงิน
ผู้บริหาร และผู้อาํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน
ในปี ���� บริษัทได้จา่ ยค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานบัญชีและการเงิน จํานวน
� คน อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม ��.�� ล้านบาท และค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลีย� งชีพ และรายได้อ�ืนๆ เป็ นต้น จํานวนรวม �.��� ล้านบาท
ในปี ���� บริษัทได้จา่ ยค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานบัญชีและการเงิน จํานวน
� คน อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม ��.�� ล้านบาท และค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลีย� งชีพ และรายได้อ�ืนๆ เป็ นต้น จํานวนรวม �.��� ล้านบาท
ปี ���� จ่ายค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานบัญชีและการเงิน จํานวน � คน อัน
ได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม ��.�� ล้านบาท และค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ
และรายได้อ�ืนๆ เป็ นต้น จํานวนรวม �.��� ล้านบาท
�. เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง� ที� �/���� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง�
นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Company Secretary Program (CSP73/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ���� : กระบวนการและแนวปฏิบตั ิ รุน่ � สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมกับสถาบันกฎหมายสื�อดิจิทลั มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรอาชญากรรมดิจิทลั (Digital Crimes) สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี �
�.ทะเบียนกรรมการ
�.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษัท
�.หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ดําเนินการอื�นๆ ตามที�หน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที�ได้รบั มอบหมายจากหน่วยงาน
ราชการดังกล่าวประกาศกําหนด
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�. บุคลากร
จํานวนพนักงานทัง� หมดของบริษัท (ไม่รวมผูบ้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการแผนงานบัญชี) ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ
วันที� �� ธันวาคม ���� มีจาํ นวนทัง� สิน� ��� คน และ ��� คน โดยบริษัทได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็ นจํานวนทัง� สิน�
��.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาท ตามลําดับ ซึง� ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส ค่าสวัสดิการอาหาร
กองทุนสํารองเลีย� งชีพ และอื�นๆ เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ดงั นี �
จํานวนพนักงาน (คน)
ปี ����
ปี ����
60
39
90
64
23
19
276
225
31
11
27
17
507
375

สายงาน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานอํานวยการ
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
สายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานบริหาร (สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ)
รวม
ค่าตอบแทนอื�นๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) - ไม่มี–

กองทุนสํารองเลีย� งชีพ
บริษัทได้จดั ตัง� กองทุนสํารองเลีย� งชีพตัง� แต่วนั ที� �� เมษายน ���� กับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพื�อจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน� บริษัท
จึงมีนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื�อง โดยบริษัทได้จดั ทําระบบประเมินผลการ
ปฎิบตั งิ านโดยมีตวั ชีว� ดั ประสิทธิภาพ ทัง� ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผน
งานธุรกิจ เพื�อนําไปสูก่ ารสร้างระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทัง� นี � บริษัทได้วางแนวทางโดยการกําหนดแผนการฝึ กอบรม
และพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ผ่านการสํารวจความต้องการและความจําเป็ นในการฝึ กอบรมของส่วนงาน เพื�อให้บริษัท
สามารถวางแผนการฝึ กอบรมให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาองค์กรและสามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางานของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี ���� การดําเนินการฝึ กอบรมเพื�อพัฒนาบุคลากรของบริษัทยังคงได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค
COVID-19 และข้อกําหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจึงได้ปรับเปลี�ยนการดําเนินการให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยได้มีการปรับปรุงให้การดําเนินการฝึ กอบรมของบริษัทสามารถรองรับการฝึ กอบรมแบบออนไลน์ได้ ทําให้ใน
ปี ���� บริษัทสามารถดําเนินการฝึ กอบรมเพื�อพัฒนาทักษะและความรูค้ วามสามารถของบุคลากรใน � มิติ คือ
�. การฝึ กอบรมเพื�อพัฒนาบุคลากรให้บริษัทตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยมีการฝึ กอบรมโครงการการบริหารจัด
การองค์ความรูส้ คู่ วามสุขในการทํางาน (Routine to Happiness : R2H) ร่วมกับศูนย์วจิ ยั ความสุขคนทํางานแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง� เป็ นโครงการตามยุทธศาสตร์ “สุขนิยม” ซึง� มีเป้าหมายในการพัฒนา
ให้บริษัทมีสวัสดิการและการจัดการสภาพแวดล้อมที�สามารถส่งเสริมให้บคุ ลากรสามารถทํางานได้อย่างมีความสุข
�. การฝึ กอบรมเพื�อรักษาคุณภาพในการให้บริการท่าเรือและการเดินเรือด้วยความปลอดภัย โดยบริษัทจัดให้มีการฝึ ก
อบรมการฝึ กซ้อมการปฏิบตั ิการตามแผนฉุกเฉินประจําเรือให้กบั บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานบนเรือทุกลํา รวมถึงมีการฝึ กอบรม
ความรู ก้ ารดับเพลิงขึน� ต้นและการฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ�งการดําเนินการฝึ กอบรมดังกล่าวมีเป้าหมายในการเตรียมความ
พร้อมต่อการรับมือเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ ที�อาจเกิดขึน� ให้กบั บุคลากรของบริษทั และเสริมสร้างความมั�นใจต่อความปลอดภัย
ในการให้บริการของบริษัท
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�. การฝึ กอบรมเพื�อพัฒนาทักษะและความรูค้ วามสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การฝึ กอบรมความรูแ้ ละทักษะของผูท้ าํ การเรือ การฝึ กอบรมเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย MS-Excel ตลอดจนมีการฝึ ก
อบรมเกี�ยวกับความรูค้ วามเข้าใจเกี�ยวกับการบังคับใช้พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.���� เพื�อให้บริษทั มีความพร้อม
ต่อการบังคับใช้กฎหมาย
จากการดําเนินการทัง� � มิตใิ นข้างต้น จะเห็นได้วา่ แม้จาํ เป็ นต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
บริษัทยังคงสามารถดําเนินการพัฒนาบุคลากรทัง� ในระดับปฏิบตั ิการตลอดจนบุคลากรในระดับบริหารขัน� ต้นถึงขัน� สูงให้มี
ความรูแ้ ละทักษะที�สอดคล้องต่อการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงทําให้บริษัทมีความเชื�อมั�นว่าบุคลากร
ของบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ
ของบริษัทได้
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษทั มีการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมีการจัดทําแผนงาน
ด้านความปลอดภัยฯและการแต่งตัง� คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวน � ชุด
ชุดที� � ประจําสํานักงานดอนสัก ประกอบด้วยผูแ้ ทนบริษัทฯ ระดับบริหารเป็ นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ และผูแ้ ทน
บริษัทฯ ระดับบังคับบัญชา � คน ผูแ้ ทนพนักงาน � คน เป็ นกรรมการความปลอดภัย ชุดที� � ประจําสํานักงานสาขาเกาะสมุย
ประกอบด้วยผูแ้ ทนบริษัทฯ ระดับบริหารเป็ นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ และผูแ้ ทนบริษัทฯ ระดับบังคับบัญชา � คน
ผูแ้ ทนพนักงาน � คน เป็ นกรรมการความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เป็ นกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการทัง� � ชุด อีกทัง� ยังมีหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึง� รายงานขึน� ตรงต่อผูบ้ ริหารสูง
สุดของบริษัท
สําหรับในปี ���� บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการดําเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําปี การฝึ กอบรมปฐมพยาบาลเบือ� งต้น การฝึ กซ้อมดับเพลิงขัน� ต้นการฝึ กซ้อมแผนอพยพหนีไฟ การฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉิน
บนเรือ การตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านแสง เสียง ความร้อน ฝุ่ น สารเคมี ทัง� บริเวณท่าเรือ และภายในห้องเครือ� ง
ยนต์ของเรือเฟอร์ร�ี อันจะเป็ นสร้างความเชื�อมั�นในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานของบริษัทฯ

โครงสร้างการบริ หารงานของบริ ษทั
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รจี � าํ กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

RAJA FERRY PORT PUBLIC CO.,LTD.

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ หาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

LEVEL1

LEVEL2

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

LEVEL3

LEVEL4

ที�ปรึกษา

กรรมการผูจ้ ดั การ

สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
LEVEL5

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานอํานวยการ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน

ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายฝึ กอบรม
แผนก
บุคคล
แผนกรักษา
ความปลอดภัย

แผนก
ฝึ กอบรม
หน่ วยงาน
ความปลอดภัย

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานปฏิ บตั ิ การท่าเรือและเดิ นเรือ

ผูอ้ าํ นวยการ
ปฏิ บตั ิ การท่าเรือ

ผูอ้ าํ นวยการ
ปฏิ บตั ิ การเดิ นเรือ

ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ าย CSR กรุงเทพฯ

ฝ่ ายขาย
สิ นค้า

ฝ่ าย
ภัตตาคาร

ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ ายท่าเรือ

ฝ่ ายแผนและ
ฝ่ ายโรงงาน
ควบคุมการเดินเรือ

แผนก
ขายสิ นค้า

แผนก
ภัตตาคาร

แผนก
บัญชี

แผนกช่าง
โยธาทัวไป
�

แผนกปฏิ บตั ิ การและ
ความปลอดภัยบนเรือ

แผนก
เครือ� งกล

แผนก
การเงิ น

แผนกท่าเรือ
ดอนสักสากล

แผนก
นายเรือ

แผนก
ตัวเรือ

แผนกท่าเรือ
สมุยสากล

แผนก
คนประจําเรือ

แผนกจัดซือ� สิ นค้า
อุปโภคบริโภค
แผนกคลังสิ นค้า
อุปโภคบริโภค

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานพัฒนาธุรกิ จ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานปฏิ บตั ิการท่าเรือและวิศวกรรม

ฝ่ าย
วิ ศวกรรม

ฝ่ ายผลิ ต
ไบโอดีเซล

ฝ่ ายพัสดุ

แผนก
ไฟฟ้ า

แผนกผลิ ต

แผนก
จัดซือ� จัดจ้าง

แผนกควบคุม
คุณภาพ

แผนก
คลังอะไหล่

ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ าย CSR สุราษฎร์ฯ

ฝ่ าย CSR
ฝ่ าย CSR
ดอนสัก,สุราษฎร์
สมุย

แผนกธุรการ
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ฝ่ าย CSR
พะงัน

ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ าย Digital
Business

แผนก CSR
แผนก
แผนก แผนกสนับสนุน
ดอนสัก,สุราษฎร์ CSR สมุย CSR พะงัน
ระบบงาน

Call Center

แผนก CSR
(กรุงเทพฯ)

แผนกท่าเรือ
พะงันสากล

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกระบบงาน
(Application)

Website &
Social

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการบริษทั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
เนติบณ
ั ฑิตสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ. ����)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
Role of Chairman Program (RCP) รุน่ ��/����
Audit Committee Program (ACP) รุน่ ��/����
Director Certification Program (DCP) รุน่ ���/����
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ��/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น (ไม่ม)ี
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที�สาํ คัญ
ปี ���� – ปั จจุบนั
กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธโิ ครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
ปี ���� – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ปี ���� – ปั จจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปี ���� – ปั จจุบนั
กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอภิชาติ ชโยภาส
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการผูจ้ ดั การ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก สาขา Social Sciences , Magadh University, India
ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ ริหาร
รุน่ ที� � มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผูน้ ําทางสังคม ธุรกิจการเมือง
รุน่ ที� � มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Oregon State, USA.
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน่ ที� � สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management)
รุน่ ที� �� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Micro Tax MBA 4 สถาบันบางกอกเทรนนิ�ง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร RMM 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุน่ ที� �� คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหาร และจิตวิทยา รุน่ ที� �� สถาบัน The Boss
จบหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade) จากสถาบัน
วิทยาการการค้า (Commerce Academy) รุน่ ที� �
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที� �� (วตท.��)

ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
Director Certification Program (DCP) รุน่ ���/����
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ �/����
Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ �/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
บริษทั จัดหางาน อาร์พจี ๊อบ จํากัด
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอง�ิ ทัวร์ จํากัด
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
บริษทั ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
บริษทั พลังงานราชา จํากัด
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
บริษทั ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จํากัด
ตัง� แต่ ����
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด นิวดาดฟ้ า



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จํากัด
บริษทั เอลการจัดการ จํากัด
บริษทั อาร์.เอฟ.ที จํากัด
บริษทั ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด
บริษทั เจ้าพระยาเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
บริษทั ฮอส จํากัด
บริษทั วังหินอ่อน จํากัด
บริษทั เจ้าพระยาลอดจ์ จํากัด

จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั ณ วันที� �� มกราคม ����
ถือหุน้ ��,���,��� หุน้ คิดเป็ น �.��% ของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิ �ออกเสียงทังหมดของบริ
�
ษทั
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั /บริษทั ย่อย
เป็ นบิดาของนายอภิชนม์ ชโยภาส



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายสมศักด� ิ ห่มม่วง
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการบริษทั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ����
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี ����
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุน่ ที� �� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ����
หลักสูตรวุฒบิ ตั รการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที� �� สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) ดังนี�
Director Certification Program รุน่ ���/���� ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายชาตรี ศิริพานิชกร
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที� ����
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน่ ���/���� สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ออลล์อนิ สไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ
บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอนันต์ เกตุพิทยา
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ (ศศินทร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
หลักสูตร SBM : Strategic Board Master Class รุน่ ที� �/����
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุน่ ที� �/����
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ ��/����
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)รุน่ ที� �/����
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ �/����
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน่ �/����
หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ �/����
หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ �/����
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ��/����
หลักสูตรสัมมนา O-War Room : Board War Room Series 2 “Leading Your Business Through Pandemic Time”
รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum “Strategic Audit Committee : Beyond Figure and Compliance”
รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Secret of Successful Leading Culture Change from Boardroom to Corporate”
รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา NDC ; National Director Conference “Board of the Future” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture
Oversight” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity Risks, Liabilities, and Best Practices” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference 2017 รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk “Board of Directors and their Roles in Driving Thailand Forward”
รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster : Hot Issues and Outlook
for 2017 รุน่ ที� �/����



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against Corruption”
รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสําคัญของการแก้ไขปั ญหาคอรัปชัน”
� รุน่ ที� �/����

การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����

กรรมการอิสระ บริษทั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เซียร์พร็อพเพอร์ต�ี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย� ง
บริษทั ฟอร์จนู พาร์ทอินดัสตรี� จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย� ง
บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
โรงเรียนนายเรือ รุน่ ที� ��
โรงเรียนเตรียมทหาร รุน่ ที� ��
หลักสูตร FO MVV CO/XO DESIGNATE COUSE เครือรัฐออสเตรเลีย
หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุน่ ที� �
หลักสูตรผูบ้ งั คับการเรือและเรือยุทธวิธผี วิ นํ�า กองการฝึก กองเรือยุทธการ
หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหาร (พสบ.) รุน่ ที� �
หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุน่ ที� ��
หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุน่ ที� ��
หลักสูตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที� ��
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที� ��
หลักสูตร วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุน่ ที� �
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที� ���/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� – ปั จจุบนั กรรมการบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� – ปั จจุบนั กรรมการบริษทั เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จํากัด
ตัง� แต่ ���� – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ไอร่า แฟคตอริง� จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� – ปั จจุบนั ทีป� รึกษาบริษทั อูต่ ะเภา อินเตอร์เนชันแนล
�
เอวิเอชัน� จํากัด
ตัง� แต่ ���� – ปั จจุบนั ทีป� รึกษาบริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง� ส์ จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� – ���� รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
ตัง� แต่ ���� – ���� ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
ตัง� แต่ ���� – ���� ทีป� รึกษาพิเศษกองทัพเรือ(อัตราพลเรือเอก) กองทัพเรือ
ตัง� แต่ ���� – ���� สมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรระหว่างประเทศ)
ตัง� แต่ ���� – ���� ผูช้ ว่ ยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายขับเคลือ� นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัง� แต่ ���� – ���� ทีป� รึกษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตัง� แต่ ���� – ���� เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายพานิช พงศ์พิโรดม
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั ง� ทะเล
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ�า
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ ��/����
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน่ �/����
หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ���/����
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุน่ �/����
หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ. ����)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.� รุน่ ��) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� ประธานกรรมการ บริษทั ออโตคอร์ปโฮลดิง� จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั พานิช-วรศักดิ �และเพือ� น ���� จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปัญญา
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิง� แวดล้อม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) ดังนี�
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC)รุน่ ��/����
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน่ �/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอง�ิ ทัวร์ จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั พลังงานราชา จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
ตัง� แต่ ���� ผูจ้ ดั การทัวไป
�
บริษทั บาธแอนด์สปา จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายวงศกร พิธพุ นั ธ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการบริษทั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม Strategic CFO รุน่ ที� � ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Seminar Investment Promotion ประเทศญีป� ่ นุ
The Business management in the Pacific Basin Corporation ประเทศญีป� ่ นุ
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี ���� ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
อบรมแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด� ขี อง SME รุน่ ที� �/���� ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� - ����
CFO บริษทั ชาร์เตอร์สแควร์โฮลดิง� จํากัด
ตัง� แต่ ���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส ธนาคารธนชาต
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ����
ถือหุน้ ��,��� หุน้ คิดเป็ น �.��% ของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของบริษทั
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอภิชนม์ ชโยภาส
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
รุน่ ���/���� สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั พลังงานราชา จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอง�ิ ทัวร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ����
ถือหุน้ �,���,��� หุน้ คิดเป็ น �.��% ของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของบริษทั
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
เป็ นบุตรนายอภิชาติ ชโยภาส



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริหาร
นายชาคริต โอภาสอุดม
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
2544 - 2562 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การบัญชีและการเงิน
บริษทั ไทยออยล์มารีน จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริหาร
นายเอกชัย ลิ�มถาวรศิริพงศ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต(เอกสถิต)ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ���/����
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MIS (สมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย)
หลักสูตรพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ���� : กระบวน
การและแนวปฏิบตั ิ รุน่ � สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ร่วมกับสถาบันกฎหมายสือ� ดิจทิ ลั มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรอาชญากรรมดิจทิ ลั (Digital Crimes) สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
���� - ���� ผูจ้ ดั การฝ่ ายคอมพิวเตอร์ บริษทั อิเลคโทรลัคส์
ประเทศไทย จํากัด
���� – ���� นักวิชาการสถิติ กรมป่ าไม้
���� – ���� เจ้าหน้าทีว� เิ คราะห์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริหาร
นายพุทธพงศ์ วิมลพันธ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอํานวยการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
รุน่ ���/���� สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
����-���� หัวหน้าส่วนบุคคล บริษทั วนชัยพาเนลอินดัสตรีส์ จํากัด
����-���� ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทัวไป
�
บริษทั พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริหาร
นางสาวกัณณ์ ณิช า ธิปบูรวัฒน์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมด้านบัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบรายได้และ
รายจ่ายทางบัญชีกบั ทางภาษีอากร บริษทั ฝึ กอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จํากัด
อบรมเคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมการปิ ดบัญชีสน�ิ
งวดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จํากัด
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
����-���� หัวหน้าแผนกบัญชี บริษทั สยามนิสสัน บีเคเค จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง� เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ดา้ นกฏหมาย การบัญชี การเงิน การบริหารองค์กร จํานวน � ท่าน ดังนี �
�. คุณชาตรี ศิรพิ านิชกร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
�. คุณอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบ
�. พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึง� สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายที�สาํ คัญคือ ดูแลรายงานทางการเงิน
ของบริษัทให้เป็ นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีท�ีรบั รองทั�วไป สอบทานการดําเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที�ดี มีระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฏหมายที�เกี�ยวข้อง
ตลอดจนดูแลกรณีท�ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ทัง� นี � ในรอบปี บญ
ั ชี ����
ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน � ครัง� โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และ
ผูส้ อบบัญชีในเรือ� งที�เกี�ยวข้อง สรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าที�ได้ดงั นี �

�. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ประจํารายไตรมาสและงบการ
เงินประจําปี รว่ มกับฝ่ ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
ประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี และ/หรือ ผูต้ รวจสอบภายใน โดยไม่มฝี ่ ายบริหารร่วมประชุมด้วย สําหรับรายงาน
ทางการเงินของบริษัทรอบปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ได้จดั ทําขึน� อย่างถูกต้อง
เป็ นไปตามหลักการบัญชีท�ีรบั รองโดยทั�วไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที�สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
มีขอ้ มูลซึง� จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน

�. รายการทีเ� กีย� วโยงหรือรายการทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท�ีเกิดรายการเกี�ยวโยง หรือรายการที�อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน และมีความเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอ
และเป็ นไปตามเงื�อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

�. การสอบทานการบริหารความเสี�ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณานโยบายการบริหารความเสีย� ง แผนงาน และการบริหารจัดการความเสีย� งทัง� ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ รวมทัง� พิจารณา และสอบทาน
ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอทุกไตรมาส พร้อมทัง� ให้มีขอ้ เสนอแนะเพื�อนําไป
ปรับปรุงให้ดีย�ิงขึน�

�. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ พบว่า กรรมการบริษทั
และพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามหลักการที�กาํ หนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้สง่ เสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึก
ในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง เพื�อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที�ดตี ามหลักการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื�อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื�อมั�นแก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ลูกค้า คูค่ า้ และผูท้ �ีเกี�ยว
ข้องทุกฝ่ าย



รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

�. การสอบทานการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
เพือ� ความเป็ นอิสระของการตรวจสอบบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้วา่ จ้างให้ บริษทั พีแอนด์แอล
อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด ซึง� เป็ นบริษัทที�ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณาแผนการตรวจสอบประจําปี ตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผล
การตรวจสอบภายในกับฝ่ ายบริหารอย่างต่อเนื�อง พร้อมทัง� ให้ขอ้ สังเกตเพิม� เติมกับผูต้ รวจสอบภายใน เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�น
ว่าการปฏิบตั ิงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ในรอบปี ����
ผูต้ รวจสอบภายใน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด ได้เข้าตรวจสอบการประเมินการบริหารความเสี�ยงของ
องค์กร ระบบงานวงจรรายได้ การบริหารงานซ่อมบํารุง การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน ผลการตรวจสอบได้แจ้ง
ให้ผบู้ ริหารและผูท้ �ีเกี�ยวข้องรับทราบเพื�อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป อนึง� คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญของการ
ตรวจสอบการบริหารงานซ่อมบํารุงเป็ นกรณีพิเศษ
ทัง� นี � ผลการตรวจสอบแต่ละครัง� ได้รายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อรับทราบต่อไปแล้ว

�. การสอบทานประสิทธิผลการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที�กาํ หนดโดยสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ�งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบตั ิงานการเงิน การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ซึง� ผลการประเมิน โดยฝ่ ายบริหารและสํานักงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุม
ภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ

�. การพิจารณาแต่งตัง� ผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัตแิ ละผลการปฏิบตั งิ านของ บริษทั พีวอี อดิท จํากัด
ในรอบระยะเวลาบัญชีท�ีผ่านมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง� ผูส้ อบบัญชี
พร้อมทัง� ค่าสอบบัญชี เพื�อขออนุมตั จิ ากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ เพือ� ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง เชื�อถือได้
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีท�ีรบั รองทั�วไป บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี�ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั งิ านที�สอดคล้องตามระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดี
มีการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายชาตรี ศิรพิ านิชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
เรียน ผู้ถอื หุน้ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารผูม้ ีประสบการณ์การบริหารงานมายาวนาน จํานวน � ท่าน ดังนี �
�. นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
�. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
�. พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที� ตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ท�ีได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท สรรหาบุคคลที�มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถเหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทตามหลักของ
บรรษัทภิบาลที�ดี รวมทัง� พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ
ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ โดยในรอบปี ���� ขอสรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังต่อไปนี �
�. พิจารณาแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม
และเสนอรายชื�อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ����
�. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพื�อให้เหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที�ท�ีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบ
ถ้วน โดยใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถและเป็ นอิสระ เพื�อประโยชน์โดยรวมอย่าง
เหมาะสม

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(นายพานิช พงศ์พิโรดม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายการระหว่างกัน
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที�เกิดขึน� นัน� เป็ นการทํารายการ
กับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และบริษัทที�เกี�ยวข้องกันซึง� มีบคุ คลที�อาจมีความขัดแย้งเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูบ้ ริหาร ซึง� สามารถ
สรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี �

�. รายการระหว่างกัน
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทมีรายการทางบัญชีท�ีเกี�ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ �

�. ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในการดําเนินธุรกิจที�มีการแข่งขันสูง การมีพนั ธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดํา
เนินธุรกิจมากกว่าการที�ตอ้ งพึง� พิงบุคคลภายนอก

�. มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่างกัน
ขัน� ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
เคร่งครัด โดยที�กรรมการ หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับ
บริษัท ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกันนัน� ๆ และหากรายการระหว่างกันมีมลู ค่าสูง
ตามเกณฑ์ท�ีกาํ หนด บริษัทจะจัดให้มีท�ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว พร้อมทัง� นํา
เสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการทํารายการ

�. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่างกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการได้ดงั นี �
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซง�ึ มีเงื�อนไขทางการค้าทั�วไป เช่น การจําหน่ายบัตรโดย
สารเรือเฟอร์ร�ี การจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูป อาหาร และเครือ� งดื�ม ค่าโ ษณาป้ายและ uide Map ค่ารับรอง
และค่าใช้จา่ ยเดินทางปฏิบตั งิ าน (ค่าที�พกั ) เป็ นต้น บริษัทได้กาํ หนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้
มีเงื�อนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง� สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคา
ที�เกิดขึน� กับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบตั ิเป็ นไปตามสัญญาที�ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง� กําหนด
ราคาและเงื�อนไขรายการต่างๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง� นี � ผูต้ รวจ
สอบภายใน(Internal Auditor) จะทําหน้าที�ตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเป็ นประจํา
ทุกๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซง�ึ ไม่มีเงื�อนไขทางการค้าทั�วไป และรายการระหว่างกัน
อื�นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกับความสมเหตุสมผล
และความจําเป็ นของการทํารายการก่อนทํารายการ และจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั�งหรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกี�ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง� ทรัพย์สนิ ที�สาํ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่าง
กันอื�นๆ ได้แก่ รายการเกี�ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการอื�นๆ เช่น การได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น และ
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รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ ืม การคํา� ประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็ นหลักประ
กัน เป็ นต้น ในกรณีท�ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว
บริษัทจะให้ผเู้ ชี�ยวชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
สําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึน� ในอนาคตนัน� กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที�ได้กาํ หนดขึน�
และกรรมการจะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบริษัท
รวมทัง� จะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทัง� นี � กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รบั ทราบภาระหน้าที�ดงั กล่าวนีแ� ล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตัง� กรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ดั การจะดําเนินการแจ้งให้ผทู้ �ีจะได้รบั การเสนอชื�อเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบใหม่ทกุ ท่านรับทราบภาระหน้าที�ท�ีจะต้องปฏิบตั ิก่อนที�จะให้มีการแต่งตัง� ด้วย
ในการทํารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึน� ในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที�ได้กาํ หนดขึน� และ
กรรมการจะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบริษัท
รวมทัง� จะต้องเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อให้คณะกรรม
การบริษัทพิจารณา
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี ซึง� จัดทําขึน� ตามมาตรฐานการบัญชีท�ีรบั รองทั�วไปในประ
เทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท�ีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที�สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทัง� มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื�อให้
สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้
และนักลงทุนทั�วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจาก บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึง� ให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื�อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลตลอดจนเอกสารต่างๆ เพื�อให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจ
สอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มีและดํารงไว้ซง�ึ ระบบบริหารความเสี�ยง ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการกํากับดูแลที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื�อให้ม� นั ใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที�จะ
ดํารงรักษาไว้ซง�ึ ทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี�ยง ตลอดจนเพื�อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดําเนินการที�ผิดปกติอย่าง
มีสาระสําคัญ
ทัง� นี � คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง� ประกอบด้วยกรรมการที�เป็ นอิสระ เป็ นผูด้ แู ลรับผิด
ชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี�ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบ
คุมภายใน การตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี�ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการเกี�ยวโยงระหว่าง
กันอย่างครบถ้วน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง� แสดงไว้
ในรายงานประจําปี เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถสร้างความเชื�อมั�นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิน� สุด
วันที� �� ธันวาคม ���� มีความเชื�อถือได้ โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และปฏิบตั ิถกู ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

(นายอภิชาติ ชโยภาส)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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การกากับดูแลกิจการทีดี
นโยบาย า รวม
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการทีด� ี ซึง� ประกอบด้วย การตระหนักถึงบทบาทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ําองค์กรทีจ� ะนําไปสูก่ ารดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
� น การมีระบบการบริหารจัด
การและการควบคุมภายในทีด� ี การมีกลไกการควบคุม เพือ� ให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพ
ในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ โดยมีหน้าทีด� แู ลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทัง� ผู้
ลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อย และการบริหารกิจการทีค� าํ นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามแนว
ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ขี องตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง� เป็ นทีย� อมรับ ดังนี�
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนั � พืน� ฐานของผูถ้ อื หุน้ และดูแลผูถ้ อื หุน้ มากกว่าสิทธิตามทีก� ฎหมายกําหนด โดยไม่
กระทําการใด อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
กํากับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิ และปกป้ องสิทธิขนั � พืน� ฐานให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
กันมีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ� หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ น�ื ในทางมิชอบ ซึง� ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียตามสิทธิทม�ี ตี ามกฎหมายทีเ� กีย� วข้อง ไม่กระทําการใด ทีเ� ป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และกําหนดมาตรการชดเชยกรณีผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ่วนได้เสียเพื�อสร้างความมังคั
� ง� ความมันคงทางการเงิ
�
น และความยังยื
� นของบริษทั มีการ
กําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื�อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั หรือการให้สง�ิ ของใด
หรือประโยชน์อน�ื ใดแก่บุคคลทีม� หี น้าที� หรือธุรกิจทีเ� กีย� วข้องกับองค์กรเพือ� ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การดําเนินงานเป็ นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู้ เ�ี กีย� วข้องทุกฝ่ าย
พร้อมทัง� ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเ� กีย� วข้องกับบริษทั ทัง� ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีม� ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ� ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชือ� ถือ
ความรับผิด อบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีด� ว้ ยความซื�อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพือ� ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในทีด� ี และการบริหารความเสีย� งทีเ� หมาะสม รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณบริษทั
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ในปี ���� บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน ตามทีต� ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด ดังนี�
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยตระหนักถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุน้ และสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในความเป็ น
เจ้าของซึง� ควบคุมบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทที�แต่งตัง� เข้ามา และมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงที�
สําคัญของบริษัท บริษัทจึงได้สง่ เสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน และได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั� พืน� ฐาน โดยดําเนินการให้ผู้
ถือหุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที�ถกู ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิ
การมอบฉันทะให้บคุ คลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื�อร่วมตัดสินใจในเรือ� งสําคัญของบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบตั ทิ �ีดีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ดังนี �

�.การจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
บริษทั ได้มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง� เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย �� วัน โดยหนังสือ
นัดประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทัง� ข้อมูลวัน เวลา สถานที� และวาระการประชุม พร้อมทัง� ระบุวตั ถุประสงค์ เหตุผล
และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที�เสนออย่างชัดเจน เพื�อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบถึงเรือ� งที�จะมีการพิจารณาใน
ที�ประชุม เพื�อเป็ นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง� ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า
ก่อนการประชุม

�.เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถอื หุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง� กรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยเสนอชื�อกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล เพื�อให้ผถู้ ือหุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมการที�ตอ้ งการได้อย่างแท้จริง
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�.เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้นเสนอคําถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเรือ� งทีเ� กีย� วข้ องกับบริษัท
เป็ นการล่วงหน้าเพือ� ตอบในทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และในระหว่างการประชุมประธานกรรมการบริษัท ซึง� ทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมได้เปิ ด
โอกาสและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและตัง� คําถามในเรือ� งที�เกี�ยวข้องต่อที�ประชุม

�.อํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ ผ้ ูถอื หุ้น
โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเปิ ดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า และการอํานวยความสะดวก
ในเรือ� งของการเดินทาง หรือจุดจอดรถ

�.มีการนําเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถอื หุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จํากัด มาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง� การลงทะเบียน การลงคะแนน การนับคะแนนและแสดงผล เพื�อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมไม่วา่ จะ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยหรือผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ เพื�อเป็ นการปกป้องสิทธิขนั� พืน� ฐานของผูถ้ ือหุน้ ดังนัน� บริษัทจึงมีมาตรการต่าง ๆ
ดังนี �

�.ให้ สิทธิแก่ผ้ ูถอื หุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง
ทัง� นีเ� พื�อความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวพิจารณา คือ หุน้ ประเภทเดียวกันควรมีสิทธิออกเสียงที�เท่าเทียมกัน
เท่ากับหนึ�งหุน้ ต่อหนึ�งเสียง

�.กําหนดแนวทางการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร
ตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทถือเป็ นนโยบายสําคัญที�จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยระบุไว้ในรายงานประจําปี และคูม่ ือจรรยา
บรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง� นําแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัททุกคนได้รบั ทราบและ
ปฏิบตั ติ าม
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั และบริษทั ย่อย หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี � ชุมชน สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื�นๆ
ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้ม�นั ใจได้วา่ สิทธิขนั� พืน� ฐานของผูม้ ีสว่ นได้เสียเหล่านีไ� ด้รบั การคุม้ ครองและดูแลเป็ นอย่างดีตามข้อกําหนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องดังนี �

ผู้ถอื หุ้น
- ปฏิบตั หิ น้าที�ดว้ ยความซือ� สัตย์ สุจริต และเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผูถ้ ือหุน้ ทัง� รายใหญ่และรายย่อย และเพื�อผลประโยชน์
ของกลุม่ ผูท้ �ีเกี�ยวข้องโดยรวม
- บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั�นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที�ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้
- จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษัทสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- เปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวกับบริษัทที�เป็ นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สมํ�าเสมอ ทันเวลา
- บริษัทได้ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที�ดใี นหมวดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้
อย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื�อง

คู่ค้า และ/หรือเจ้ าหนี/� ลูกหนี �
- บริษัทปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และหรือ เจ้าหนี/� ลูกหนีท� กุ รายอย่างเสมอภาคและ
เป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และตัง� อยู่บนพืน� ฐานของ
การได้รบั ผลตอบแทนที�เป็ นธรรมทัง� สองฝ่ าย
- เงื�อนไขการคัดเลือกคูค่ า้ มีการแข่งขันบนข้อมูลที�ได้รบั อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีการกีดกันไม่ให้คคู่ า้ รายใดรายหนึง� เข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
- ใช้สินค้าและบริการที�มีลิขสิทธิ�ถกู ต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทํา
ที�เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- จัดทํารูปแบบสัญญาที�เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื�อให้ม�นั ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที�ปอ้ ง
กันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน� ตอนของกระบวนการจัดซือ� จัดจ้าง
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- จ่ายเงินคูค่ า้ ให้ตรงเวลาตามเงื�อนไขการชําระเงินที�ตกลงกัน ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ตกลงกันไว้กบั คูค่ า้ และ/หรือ
เจ้าหนี � อย่างเคร่งครัด
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คคู่ า้ โดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง
- ปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนีส� ินที�อาจเกิดขึน� ในกรณี
ที�ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื�อนไขข้อใดข้อหนึ�ง หรือมีเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี � ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท� ราบโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จ
จริง เพื�อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที�แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- จัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที�เหมาะสมเพื�อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื�อมั�นต่อเจ้าหนี �
- มุง่ มั�นในการรักษาสัมพันธภาพที�ย�งั ยืนกับเจ้าหนีแ� ละให้ความเชื�อถือซึง� กันและกัน

ลูกค้ า
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ �ีเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรม มีทศั นคติท�ีดี และให้
ความสําคัญต่อลูกค้า
- ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีนา�ํ ใจ สุภาพอ่อนโยนและรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่นาํ ไปใช้เพื�อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ �ืนโดยมิชอบ รวมทัง� ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

- ส่งมอบสินค้าที�มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที�เป็ นธรรม
- ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร และคําแนะนําที�ถกู ต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ตอ่ ลูกค้า เพื�อให้ทราบเกี�ยวกับสินค้าการบริการ

- ปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�มีตอ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท�ไี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้า
ทราบ เพื�อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
- มีกระบวนการที�ให้ลกู ค้าร้องเรียนเกี�ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทัง� ความรวดเร็ว
ในการตอบสนอง การส่งมอบ และการดําเนินการอย่างถึงที�สดุ เพื�อให้ลกู ค้าได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
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คู่แข่ง
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ �ีเป็ นธรมและรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่งอย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรมอย่างมีจริยธรรม โปร่ง
ใสและแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย
- บริษัทมีนโยบายเสรีทางการค้า และบริษัทเชื�อว่าการมีคแู่ ข่งเป็ นเรือ� งดีเพราะจะทําให้เกิดการพัฒนาทัง� มาตรฐานการ
บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื�อเสนอต่อลูกค้า
- ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบการแข่งขันที�ดี
- ไม่ทาํ ลายชื�อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
- ไม่เข้าถึงสารสนเทศที�เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธีการที�ไม่สจุ ริตหรือด้วยวิธีการอื�นที�ไม่เหมาะสม
ผู้มสี ่วนได้เสียทางธุรกิจ
- บริษัทได้กาํ หนดนโยบายและขัน� ตอนการอนุมตั ิรายการที�เกี�ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจนเพื�อป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ท�ีอาจเกิดขึน� ได้

พนักงาน
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี�ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที�ทาํ งานแก่พนักงาน รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทํางานที�ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที�ดีและทํางานได้อย่างมีความสุข
- จัดโครงการพัฒนาความรูค้ วามสามารถพนักงานอย่างต่อเนื�องให้มีความสามารถในระดับสูงขึน�
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิท�ีเป็ นรู ปธรรมและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิเกี�ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กบั
พนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เช่น การจัดตัง� กองทุนสํารองเลีย� งชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลที�บริษัทกําหนด เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดา มารดาของพนักงาน หรือคูส่ มรสถึงแก่กรรม และการ
ตรวจสุขภาพประจําปี เป็ นต้น
- การให้ผลตอบแทนที�เป็ นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทํางาน ด้วยการนําระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื�อเป็ นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และมีการวัดผลการ
ปฏิบตั งิ านที�ชดั เจนกําหนดเป็ นดัชนีชีว� ดั ผล (KPI) ในทุกกิจกรรม
- การสร้างบรรยากาศการทํางานแบบมีสว่ นร่วมและการทํางานเป็ นทีม โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้รว่ มแสดงความ
คิดเห็นเกี�ยวกับงานที�ปฏิบตั อิ ย่างทั�วถึง
- บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและแนวปฏิบตั ทิ �ชี ดั เจน
ในการไม่เลือกปฏิบตั ิ การให้โอกาสที�เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผูพ้ ิการ กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส เยาวชน ผูส้ งู อายุ
- การกํากับดูแลให้พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ดาํ เนินงานและปฏิบตั หิ น้าที�โดยสุจริตไม่เกี�ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั�น
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สังคมและสิ�งแวดล้ อม
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิท�ีเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทํา
การใดๆ ที�จะมีผลเสียหายต่อชื�อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ
- ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั พนักงานทุกระดับ
- ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ�งแวดล้อม เพื�อเป็ นการตอบแทนสังคม เช่น การ
สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน การอํานวยความสะดวกให้กับรถพยาบาลฉุกเฉิน และการสนับสนุนอาหารและ
เครือ� งดื�มเพื�อช่วยเหลือผูท้ �ีได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์นา�ํ ท่วมเป็ นต้น
- ร่วมประชุม แลกเปลี�ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ�น เพื�อการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่
ของชุมชนอย่างสมํ�าเสมอ
- บริษัทกําหนดให้มีมาตรการป้องกันแก้ไข เมื�อเกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชนอันเนื�องมาจากการดําเนินงาน
ของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด ทัง� รายงานทางการเงินและข้อมูลทั�วไป ตลอดจนข้อมูลอื�นๆ
ที�สาํ คัญที�มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัท เพื�อให้ผทู้ �ี
เกี�ยวข้องของบริษัททัง� หมดได้รบั ทราบข้อมูลเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะรายงานข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯและผ่าน
เว็บไซด์ของบริษัทที� www.rajaferryport.com โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี �
�.การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานประจําปี งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการถือหุน้ ข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการ
และผูบ้ ริหาร และข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นต้น
2.การให้ขอ้ มูลที�เกี�ยวข้องกับบริษทั ต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื�อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผูล้ งทุน โดยไม่ใช่
การชีน� าํ
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านสื�อสาธารณะ บริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื�อเป็ นช่องทางในการ
เปิ ดเผยข้อมูล ทําให้สามารถพบปะและรับฟั งความคิดเห็นของผูล้ งทุนได้โดยตรง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ท�ีดี ต่อผูล้ งทุน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Opportunity Day, Analyst Meeting และการร่วมออกบูธในงานต่าง ๆ เป็ นต้น
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท�ีประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีการกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัด
การดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที�กาํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ�ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั�งคั�งสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ บนพืน� ฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดย
คณะกรรมการได้ตดิ ตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั�งยืน
ทัง� นีค� วามสําคัญของบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการที�มตี อ่ บริษทั และผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ผูท้ รง
คุณวุฒิ เป็ นผูม้ ภี าวะผูน้ าํ มีวสิ ยั ทัศน์ มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความซื�อสัตย์
สุจริต และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื�อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน
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่ ําคัญ
ข้อมูลทางการเงินทีส
ข้อมูลทางการเงินทีส� าํ คัญ

สําหรับปี สิน� สุด
�� ธันวาคม ����

สําหรับปี สิน� สุด
�� ธันวาคม ����

สําหรับปี สิน� สุด
�� ธันวาคม ����

ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อ�ืน
รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กําไร/(ขาดทุน)
กําไร/(ขาดทุน)บาทต่อหุน้

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

3.47
1.00

4.09
1.00

4.40
1.00

-10.32
-14.56
0.69

-6.75
-9.29
0.54

1.72
0.82
0.36

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากําไรขัน� ต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

ฐานะทางการเงิน(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีส� ินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ� อกและเรียกชําระ
ส่วนของผู้ถอื หุน้

ฐานะทางการเงิน(ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
มูลค่าทีต� ราไว้ตอ่ หุน้

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุน้ (%)
อัตราส่วนหนีส� ินรวมต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ (%)
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จํากัด (มหาชน)
(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาส 4 และ ประจําปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการดําเนินการ
ไตรมาส� ปี ����
ล้านบาท
%

โครงสร้างรายได้

ไตรมาส� ปี ����
ล้านบาท
%

%เปลี�ยนแปลง(+/ -)
ล้านบาท
%

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ
“แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา”
“แบบประจําทางแบบเหมาลํา”

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร
รายได้บริการอื�น
รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ�

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อ�ืน

รายได้รวม

86.06 86.38%
5.74 5.76%
91.80 92.14%
2.19 2.20%
0 0.00%
3.70 3.71%
97.69 98.05%
1.94 1.95%
99.63 100%
ปี ����
ล้านบาท
%

โครงสร้างรายได้

92.89 86.80%
5.79 5.41%
98.68 92.22%
1.38 1.29%
0.01 0.01%
5.80 5.42%
105.87 98.93%
1.14 1.07%
107.01 100%
ปี ����
ล้านบาท
%

-6.83 -7.35%
-0.05 -0.86%
-6.88 -6.97%
0.81 58.70%
-0.01 -100%
-2.10 -36.21%
-8.18 -7.73%
0.80 70.18%
-7.38 -6.90%
%เปลี�ยนแปลง(+/ -)
ล้านบาท
%

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ
“แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา”
“แบบประจําทางแบบเหมาลํา”

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร
รายได้บริการอื�น
รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ�

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อ�ืน

รายได้รวม

323.27 86.71%
21.84 5.86%
345.11 92.57%
4.40 1.18%
0
0%
15.24 4.09%
364.75 97.84%
8.06 2.16%
372.81 100%

426.26 82.33% -102.99 -24.16%
32.33 6.65% -10.49 -32.45%
458.59 88.98% -113.48 -24.75%
10.31 3.59%
-5.91 -57.32%
0.15 -0.09%
-0.15 -100.00%
28.45 6.40% -13.21 -46.43%
497.50 98.88% -132.75 -26.68%
6.19 1.12%
1.87 30.21%
503.69 100% -130.88 -25.98%
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โครงสร้างรายได้ตามเส้นทาง
การเดินเรือแบบตามเทีย� วเวลา

ไตรมาส� ปี ����
เทีย� ว

ไตรมาส� ปี ����

ต่อ
ต่อ
ล้าน
ต่อ
ล้าน
ล้าน
บาท เทีย� ว
บาท เทีย� ว เทีย� ว
บาท เทีย� ว เทีย� ว
53.11 26,074 2,875 57.56 20,023 -29.15% -7.73% 30.22%

อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะสมุย

2,037

อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะพะงัน

805

31.33 38,918

1,111

อําเภอเกาะสมุย - อําเภอเกาะพะงัน

553

7.36 13,307

552

3,395

91.80 27,040

4,538

รวม
โครงสร้างรายได้ตามเส้นทาง
การเดินเรือแบบตามเทีย� วเวลา

%เปลี�ยนแปลง(+/-)

ปี ����

34.33 30,896 -27.54% -8.73% 25.96%
6.79 12,305

0.18% 8.34% 8.14%

98.68 21,746 -25.19% -6.97% 24.34%

ปี ����

%เปลี�ยนแปลง(+/-)

อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะสมุย

ต่อ
ต่อ
ล้าน
ต่อ
ล้าน
ล้าน
บาท เทีย� ว
บาท เทีย� ว เทีย� ว
บาท เทีย� ว เทีย� ว
7,588 204.66 26,972 11,350 276.15 24,331 -33.15% -25.89% 10.86%

อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะพะงัน

3,322 113.98 34,310

4,001 150.85 37,704 -16.97% -24.45% -9.00%

อําเภอเกาะสมุย - อําเภอเกาะพะงัน

2,197

2,700

รวม

เทีย� ว

26.47 12,049

31.58 11,698 -18.63% -16.19% 3.00%

13,107 345.11 26,330 18,051 458.59 25,405 -27.39% -24.74% 3.64%

บริษัทมีรายได้รวมในงวดไตรมาสที� � ปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท ลดลงจากงวดปี ก่อน �.�� ล้านบาท (ลดลง
ร้อยละ �.��) เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� ต่อเนื�องจากปี ���� ถึงปี ����
ทําให้นกั ท่องเที�ยวชะลอการเดินทาง โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ��.�� ของราย
ได้รวม ส่วนรายได้รองลงมา ได้แก่ รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ� มีสดั ส่วนร้อยละ �.�� ของรายได้
รวม
บริษัทมีรายได้รวมในปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ���.�� ล้านบาท (ลดลงร้อยละ ��.��)
โดยมีสาเหตุมาจากรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ และรายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ� ลดลง
จํานวน ���.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาท ตามลําดับ เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัส
โคโรนา ���� ตลอดทัง� ปี ����
อนึ�ง ธุรกิจการให้บริการเดินเรือของบริษัทเป็ นการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร�ี แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา และแบบ
ประจําทางแบบเหมาลํา ที�อาํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเส้นทางการเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษัท มี � เส้นทาง คือ
เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล
เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือเกาะพะงัน
เส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล และท่าเรือเกาะพะงัน
บริษัทมีรายได้รวมจากการให้บริการเดินเรือในไตรมาสที� �/���� จํานวน ��.�� ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี กอ่ น �.�� ล้านบาท คิดเป็ นลดลง �.��% และมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท
ลดลงจากปี กอ่ น ���.�� ล้านบาท คิดเป็ น ��.��% เนื�องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� ระบาด
ทั�วโลก ต่อเนื�องตัง� แต่ปี ���� ถึงปี ���� ทําให้นกั ท่องเที�ยวชะลอการเดินทางรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที�ชะลอตัว
ในขณะที�จาํ นวนเที�ยวเรือวิง� ทัง� หมดในงวดไตรมาสที� � ปี ���� มีจาํ นวนลดลง ��.��% และ ปี ���� มีจาํ นวนลดลง
ประมาณ ��.��% โดยได้ลดเที�ยวเรือ ในเส้นทางระหว่าง เกาะสมุย และ เกาะพะงัน เพื�อให้เหมาะสมกับจํานวนผูโ้ ดยสาร
และรถยนต์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัสโคโรนา ����
บริษทั มีรายได้จากการขาย ซึง� มาจากการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ในบริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์ร�ี
ของบริษัท ซึง� ในงวดไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีรายได้จากการขาย �.�� ล้านบาท และ ปี ���� มีรายได้จากการขาย
��.�� ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ �.�� และ �.�� ของรายได้รวม ตามลําดับ
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ค่าใช้จา่ ย
โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ

ไตรมาส� ปี ����

ล้านบาท

%

ไตรมาส� ปี ����

ล้านบาท

%

%เปลี�ยนแปลง(+/-)

ล้านบาท

%

102.25

99.19%

108.35

87.70%

-6.10

-5.63%

ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร

2.49

2.42%

1.67

1.35%

0.82

49.10%

ต้นทุนขาย

3.79

3.68%

6.15

4.98%

-2.36

-38.37%

ค่าใช้จา่ ยการขายและบริการ

1.94

1.88%

2.04

1.65%

-0.10

-4.90%

17.78

17.25%

22.33

18.08%

-4.55

-20.38%

0

0.00%

-16.62

-13.45%

16.62

-100%

3.71

3.60%

3.58

2.90%

0.13

3.63%

ภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล

-28.88

-28.02%

-3.96

-3.21%

-24.92

629%

ค่าใช้จา่ ยรวม

103.08

100%

123.54

100%

-20.46

-16.56%

ค่าใช้จา่ ยการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื�น
ต้นทุนทางการเงิน

โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ

ปี ����

ล้านบาท

%เปลี�ยนแปลง(+/-)

ปี ����

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

402.42

83.33%

446.56

76.72%

-44.14

-9.88%

5.10

1.06%

11.12

1.91%

-6.02

-54.14%

17.22

3.57%

29.22

5.02%

-12.00

-41.07%

6.98

1.45%

8.68

1.49%

-1.70

-19.59%

66.38

13.75%

78.34

13.46%

-11.96

-15.27%

0

0.00%

12.09

2.08%

-12.09

-100%

ต้นทุนทางการเงิน

13.90

2.88%

14.45

2.48%

-0.55

-3.81%

ภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล

-29.08

-6.02%

-18.39

-3.16%

-10.69

58.13%

ค่าใช้จา่ ยรวม

482.92

100%

582.07

100%

-99.15

-17.03%

ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยการขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื�น

บริษัทมีคา่ ใช้จ่ายรวมในไตรมาสที� � ปี ���� รวมทัง� สิน� ���.�� ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน ��.��
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� จากต้นทุนการให้บริการเดินเรือ ต้นทุนขาย ต้นทุนบริหารที�ลดลง
บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี ���� รวมทัง� สิน� ���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ��.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
��.�� จากต้นทุนการให้บริการเดินเรือลดลง ��.�� ล้านบาทคิดเป็ นลดลงร้อยละ �.�� ต้นทุนขายลดลง �� ล้านบาท คิด
เป็ นลดลงร้อยละ ��.�� ต้นทุนบริหารที�ลดลง ��.�� ล้านบาทคิดเป็ นลดลงร้อยละ ��.��
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กําไรขัน� ต้น

รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจการขาย
รายได้จากการให้บริการรถตูโ้ ดยสาร
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจให้บริการรถตูโ้ ดยสาร
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น

ไตรมาส� ปี ����

ไตรมาส� ปี ���� %เปลีย� นแปลง (+/-)

หน่วย
91.80
-102.25
-10.45
3.70
-3.79
-0.09
2.19
-2.49
-0.30
97.69
-108.53
-10.84

หน่วย
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%

ปี ����
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจการขาย
รายได้จากการให้บริการรถตูโ้ ดยสาร
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจให้บริการรถตูโ้ ดยสาร
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น

หน่วย
345.11
-402.42
-57.31
15.24
-17.22
-1.98
4.40
-5.10
-0.70
364.75
-424.74
-59.99

%
100.00%
-109.80%
-9.80%
100.00%
-105.85%
-5.85%
100.00%
-121.01%
-21.01%
100.00%
-109.73%
-9.73%

ปี ����

%
100.00%
-116.61%
-16.61%
100.00%
-112.99%
-12.99%
100.00%
-115.91%
-15.91%
100.00%
-116.45%
-16.45%

หน่วย
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%
-97.38%
2.62%
100.00%
-102.20%
-2.20%
100.00%
-107.86%
-7.86%
100.00%
-97.87%
2.13%

หน่วย
-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%

%เปลีย� นแปลง (+/-)
หน่วย
%
-113.48 -24.75%
44.14
-9.88%
-69.34 -576.39%
-13.35 -46.69%
12.00 -41.07%
-1.35 214.29%
-5.91 -57.32%
6.02 -54.14%
0.11 -13.58%
-132.74 -26.68%
62.16 -12.77%
-70.58 -666.48%

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทขาดทุนขัน� ต้นรวม ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ��.�� ของรายได้จากการขายและ
การให้บริการ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ทําให้ขาดทุนเพิ�มขึน� จํานวน �.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ �.��
ปี ���� บริษัทขาดทุนขัน� ต้นรวม ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ��.�� ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดย
มีกาํ ไรขัน� ต้นรวมลดลง จํานวน ��.�� ล้านบาท ซึง� มีขาดทุนขัน� ต้นหลักจากการให้บริการเรือโดยสารจํานวน ��.�� ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ ��.�� ลดลงเปรียบเทียบจากปี ���� ลดลง จํานวน ��.�� ล้านบาท ขาดทุนขัน� ต้นจากรายได้การขายจํานวน
�.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ��.�� เพิ�มขึน� จากปี ���� จํานวน �.�� ล้านบาท
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งบกําไรขาดทุนสุทธิ
ข้อมูลไตรมาสที��
กําไร/(ขาดทุน)
กําไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุน้

ข้อมูลสิน� สุด ณ วันที�
กําไร/(ขาดทุน)
กําไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุน้

ไตรมาส� ปี ����
ล้านบาท %รายได้รวม
-3.45
-0.02

ไตรมาส� ปี ����
ล้านบาท %รายได้รวม

-3.53%

-16.59
-15.50%
-0.08

�� ธ.ค. ����
ล้านบาท %รายได้รวม

�� ธ.ค. ����
ล้านบาท %รายได้รวม

-110.11
- 0.55

-30.19%

-78.38
-15.56%
- 0.39

เปลี�ยนแปลง
ล้านบาท
%
13.14
-0.06

-79.20%
-75.00%

เปลี�ยนแปลง
ล้านบาท
%
-31.73
-0.16

-40.48%
41.03%

บริษัท ขาดทุนสุทธิในงวดไตรมาสที� � ของปี ���� ที� �.�� ล้านบาท ขาดทุนลดลง ��.�� ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ ��.�� เนื�องจากการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในอนาคต ผลประกอบการในไตรมาสที� �/��
ขาดทุนสุทธิ �.�� บาทต่อหุน้
ตลอดปี ���� บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จํานวน ���.�� ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ�มขึน� จากปี กอ่ น ��.�� ล้านบาท (คิดเป็ น
ร้อยละ ��.��) เนื�องจากเป็ นช่วงการระบาด Covid19 ต่อเนื�องจากปี ���� ทําให้จาํ นวนนักท่องเที�ยวที�ลดลง บริษัทมีขาด
ทุนสุทธิตอ่ หุน้ �.�� บาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิท�ี ��.��% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ -��.��% และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ -�.��%

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� �� ธันวาคม ����
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีส� นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี บาทต่อหุน้

�� ธันวาคม ����
ล้านบาท

�� ธันวาคม ����
ล้านบาท

100.00%
1,193.30
40.66%
485.17
59.34%
708.13
3.53

100.00%
1,235.28
34.88%
430.91
65.12%
804.37
4.01

เปลี�ยนแปลง
ล้านบาท
%
-41.98
54.26
-96.24
-0.48

-3.40%
12.59%
-11.96%
-11.97%

สินทรัพย์
บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิน� ปี ���� จํานวน �,���.�� ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน� ปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท
คิดเป็ นลดลงร้อยละ �.��
หนีส� ิน
บริษัทมีหนีส� นิ รวม ณ สิน� ปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท เพิ�มขึน� จาก ณ สิน� ปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท คิด
เป็ นเพิ�มขึน� ร้อยละ ��.�� เนื�องจากบริษัทได้ใช้เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินประมาณ ��.�� ล้านบาท เพื�อก่อสร้างท่า �,�
ชําระค่าใช้จา่ ยนําเรือขึน� คานและเป็ นเงินหมุนวียน ซึง� ส่งผลให้บริษัทมีอตั ราส่วนหนีส� นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิน� ปี ����
เท่ากับ �.��x เพิ�มขึน� จาก �.��x ณ สิน� ปี ����
ส่วนของผู้ถอื หุน้
บริษัทมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากสิน� ปี ���� จํานวน ��.��
ล้านบาท จากผลขาดทุนทําให้ทนุ มูลค่าหุน้ ตามบัญชี ณ สิน� ปี ���� เป็ น �.�� บาทต่อหุน้
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งบกระแสเงินสด

ณ วันที� �� ธันวาคม ����

หน่วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ�มขึน� /(ลดลง)สุทธิ
เงินสดยกมาต้นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ปี ����

ปี ����

10.29
-79.35
36.63
-32.43
108.63
76.20

34.02
-98.13
55.75
-8.36
116.99
108.63

บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ประมาณ ���.�� ล้านบาท ค่าเสือ� มราคาประมาณ ��� ล้านบาท ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �นื เพิ�มขึน� ประมาณ ��.�� ล้าน
บาท
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท เนื�องจากเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาและงานนําเรือขึน� คานประมาณ �� ล้านบาท และส่วนของงานก่อสร้างท่า �-� ประมาณ �� ล้านบาท และจ่าย
เงินงวดงานท่าพะลวย �� ล้านบาท
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท ประกอบด้วยจ่ายคืนชําระเงินกูย้ ืม
ให้แก่สถาบันการเงินประมาณ ��.�� ล้านบาท ในขณะที�ระหว่างปี ���� บริษทั ได้รบั วงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินประมาณ
��.�� ล้านบาท
บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน ในปี ���� เท่ากับ �.�� เท่า และ �.�� เท่าตาม
ลําดับ
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุน้ ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“กลุม่ บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง� ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาด
ทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สนิ � สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท�ีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ� สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สนิ � สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับ
ผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกลุม่ บริษัทและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท�ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
ส่วนที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื�นๆ ซึง� เป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี � ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท�ขี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื�องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญที�สดุ ตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรือ� งเหล่านีม� าพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง� นี � ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรือ� งเหล่านี �
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การรับรู้รายได้
ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ � นโยบายการบัญชีของการรับรู ร้ ายได้ บริษัทมีรายได้หลักจากการ
บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ซึง� มีปริมาณรายการเป็ นจํานวนมากและมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนัน� บริษัทได้นาํ ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมรายการและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีดา้ นรายได้
ทําให้บริษัทอาจมีความเสี�ยงจากการรับรู ร้ ายได้ไม่ถกู ต้อง
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินการออกแบบและการนําไปปฏิบตั ขิ องการควบคุมภายในทีส� าํ คัญและการควบคุม
ระบบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศที�บริษัทใช้ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี�ยวกับวงจรการรับรูร้ ายได้และทดสอบ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมที�สาํ คัญของการบันทึกรายได้ นอกจากนีข� า้ พเจ้าได้ตรวจสอบรายงานการขายประจําวัน
กับรายงานการรับชําระเงินและใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร และสุม่ ตรวจสอบกับใบกํากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน และทดสอบ
การตัดยอดเพื�อตรวจสอบรายได้ท�ีรบั รูใ้ นรอบระยะเวลาบัญชีนนั� ถูกต้อง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ � นโยบายการบัญชีภาษีเงินได้ และข้อ �� รายละเอียดภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี ณ วันที� �� ธันวาคม ���� กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสทุ ธิเป็ นจํานวนเงิน
��.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาท ตามลําดับ (คิดเป็ นร้อยละ � และร้อยละ � ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ) โดยสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรูร้ ายการได้เมื�อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอ
ที�จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึง� ในการพิจารณาว่ากลุม่ บริษัทจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที�จะนําผลแตกต่างชั�วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษี มาใช้ประโยชน์ได้นนั� ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ าย
บริหารอย่างมากในการจัดทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ตามแผนธุรกิจที�ได้
อนุมตั แิ ล้ว ดังนัน� จึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็ นพิเศษต่อ
มูลค่าสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจในการจัดทําและอนุมตั ปิ ระมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตเพื�อรับรูร้ ายการสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีโดยการสอบถามผูบ้ ริหารที�รบั ผิดชอบ ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการ
ตรวจสอบข้อมูลที�จาํ เป็ นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที�สาํ คัญที�ใช้ในการจัดทําประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบ
กับแหล่งข้อมูลทัง� ภายนอกและภายในของกลุม่ บริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับข้อมูลและข้อสมมติท�มี ผี ลกระทบกับ
อัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากําไรขัน� ต้นโดยตรง นอกจากนีข� า้ พเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกําไรทางภาษี กบั
กําไรทางภาษี ท�ีเกิดขึน� จริงเพื�อประเมินการใช้ดลุ ยพินิจของฝ่ ายบริหารในการประมาณการกําไรทางภาษี ดงั กล่าว ตลอดจน
ทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดงั กล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบ
ของการเปลีย� นแปลงข้อสมมติท�สี าํ คัญต่อประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะ
ยาว นอกจากนี � ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที�ยงั ไม่ได้ใช้ท�ีกลุม่ บริษัทได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี

ข้อมูลอืน�
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึง� รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีท�อี ยูใ่ นรายงานประจําปี นนั� ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั
รายงานประจําปี ภายหลังวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื�อมั�นต่อข้อมูลอื�น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ �ีได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื�อสารเรื�องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเพื�อให้ผมู้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที�
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าที�รบั ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ� ดยถูกต้องตาม
ที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่
บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง การเปิ ดเผยเรือ� งที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง� ใจที�จะเลิกกลุม่ บริษัทและบริษัทหรือหยุดดําเนิน
งานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ บริษัทและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง�ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที�มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี �
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ ระ
กอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธีการตรวจสอบ
เพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านัน� และได้หลักฐานการสอบบัญชีท�ีเพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง� เป็ นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตัง� ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุม่ บริษัทและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท�ีผบู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึง� จัดทําขึน� โดยผูบ้ ริหาร
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สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ ริหารและจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีท�ีได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท�ีอาจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที�เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน� อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีท�ีได้รบั จนถึงวันที�
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุม่
บริษัทและบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ� หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที�ควรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท�ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจ
กรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริษัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส�ือสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํ คัญซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ
สอบตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้ส�อื สารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทงั� หมดตลอดจนเรือ� งอื�นซึง� ข้าพเจ้าเชื�อว่า
มีเหตุผลที�บคุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรือ� งที�ส�อื สารกับผูม้ หี น้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ� งต่าง ๆ ที�มนี ยั สําคัญมากที�สดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรือ� งสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ� ง
เหล่านีใ� นรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรือ� งดังกล่าว หรือในสถาน
การณ์ท�ียากที�จะเกิดขึน� ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะจากการ
สื�อสารดังกล่าว
(นายบุญเกษม สารกลิน� )
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน �����
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ �� กุมภาพันธ์ ����
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

บาท
หมายเหตุ
3
5
4, 6
7

8
4, 9
10
4, 11
12
13
14
4

งบการเงินรวม
2564
2563

76,202,044.02
18,062,875.29
15,040,774.36
868,450.74
110,174,144.41

108,634,280.12
30,733,745.05
14,315,641.80
514,758.39
154,198,425.36

งบการเงินเฉพาะการ
2564
2563

52,333,128.49 84,289,665.71
18,914,982.79 32,267,512.78
14,852,374.36 14,315,641.80
435,361.89
514,758.39
86,535,847.53 131,387,578.68

1,592,136.25
1,598,331.76
1,592,136.25
1,598,331.76
42,999,970.00 42,999,970.00
5,308,524.41
1,230,000.00
5,308,524.41
1,230,000.00
966,714,334.35 982,773,281.74 965,035,895.01 979,890,787.13
65,548,875.65 77,253,679.31 62,349,748.74 67,089,979.54
4,785,577.08
5,992,361.00
4,690,552.58
5,848,487.00
34,027,479.52
8,207,607.11 32,194,243.71
8,138,986.81
5,152,696.11
4,029,060.11
4,971,096.11
3,807,460.11
1,083,129,623.37 1,081,084,321.03 1,119,142,166.81 1,110,604,002.35
1,193,303,767.78 1,235,282,746.39 1,205,678,014.34 1,241,991,581.03
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

บาท

หนีส� ินและส่วนของผู้ถอื หุน้
หนีส� นิ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
ส่วนของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
ภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนีส� นิ หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� นิ หมุนเวียน
หนีส� นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีส� นิ ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส� ิน

หมายเหตุ
3

ส่วนของผู้ถอื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ ���,���,��� หุน้ ในปี ���� และ
���,���,��� หุน้ ในปี ���� มูลค่าหุน้ ละ � บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ ���,���,��� หุน้ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส� ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะการ
2564
2563

15
4, 16

15,000,000.00
49,638,971.18

15,000,000.00
46,940,828.37

15,000,000.00
49,407,317.36

15,000,000.00
47,141,012.73

17

99,408,318.72

97,911,982.61

99,408,318.72

97,911,982.61

4, 18

6,626,514.64
102,854.67
981,520.83
171,758,180.04

7,680,155.35
6,013,954.01
5,993,391.23
102,498.93
1,815,527.35
981,520.83
1,815,527.35
169,450,992.61 170,811,110.92 167,861,913.92

242,163,245.83
60,151,030.11
7,390,048.06
3,707,744.89
313,412,068.89
485,170,248.93

183,331,868.17 242,163,245.83 183,331,868.17
67,714,517.33 58,581,538.38 62,691,542.48
5,997,747.97
7,348,760.59
5,997,747.97
4,419,315.08
3,707,744.89
4,419,315.08
261,463,448.55 311,801,289.69 256,440,473.70
430,914,441.16 482,612,400.61 424,302,387.62

220,811,609.00

200,812,238.00 220,811,609.00 200,812,238.00
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17
4, 18
19
4

3
20

23
21

22
23
11

200,811,609.00 200,811,609.00 200,811,609.00 200,811,609.00
398,514,262.00 398,514,262.00 398,514,262.00 398,514,262.00
(162,377,639.22) (162,377,639.22) (162,377,639.22) (162,377,639.22)
19,017,316.64 19,017,316.64 19,017,316.64 19,017,316.64
93,003,961.33 204,098,947.71 107,936,056.21 217,419,835.89
159,164,009.10 144,303,809.10 159,164,009.10 144,303,809.10
708,133,518.85 804,368,305.23 723,065,613.73 817,689,193.41
1,193,303,767.78 1,235,282,746.39 1,205,678,014.34 1,241,991,581.03
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����

บาท
หมายเหตุ
3, 4

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไร(ขาดทุน)ขัน� ต้น
รายได้อ�ืน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื�น
ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษี เงินได้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� :
รายการทีจ� ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษี เงินได้ของรายการที�จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จอืน� สําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก (หุน้ )

25

25
25
25, 33
26
27

งบการเงินรวม
2564
2563
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)

งบการเงินเฉพาะการ
2564
2563

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)

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)

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)

11

18,575,250.00

-

18,575,250.00

-

19

(1,236,562.58)

-

(1,195,275.11)

-

27

3
3

(3,467,737.49)
(3,475,994.98)
13,870,949.93
13,903,979.91
(96,234,786.38) (78,382,975.02) (94,623,579.68) (74,008,556.29)
(0.55)
200,811,609

(0.39)
200,811,609
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(0.54)
200,811,609

(0.37)
200,811,609

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����

บาท
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืน�
ส่วนเกินทุนจาก ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนเกินทุนจาก
ยังไม่ได้จดั สรร การควบคุมเดียวกัน การตีราคาสินทรัพย์

กําไรสะสม
ทุนทีอ� อก

หมายเหตุ และชําระแล้ว

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

จัดสรรแล้ว

191,249,751.00 398,514,262.00

19,017,316.64 293,115,382.32 (162,377,639.22) 144,303,809.10

รวม
883,822,881.84

การเปลีย� นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
เพิม� ทุนหุน้ สามัญ

23

ขาดทุนสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

23

ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

-

-

-

-

-

-

-

-

9,561,858.00

200,811,609.00 398,514,262.00

-

-

-

9,561,858.00

(78,382,975.02)

-

-

(78,382,975.02)

(10,633,459.59)

-

-

(10,633,459.59)

19,017,316.64 204,098,947.71 (162,377,639.22) 144,303,809.10

804,368,305.23

การเปลีย� นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขาดทุนสําหรับปี

-

-

-

(110,105,736.31)

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน� สําหรับปี

-

-

-

(989,250.07)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

200,811,609.00 398,514,262.00

19,017,316.64

-

(110,105,736.31)

14,860,200.00

13,870,949.93

93,003,961.33 (162,377,639.22) 159,164,009.10

708,133,518.85

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืน�
ส่วนเกินทุนจาก ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนเกินทุนจาก
ยังไม่ได้จดั สรร การควบคุมเดียวกัน การตีราคาสินทรัพย์

กําไรสะสม
ทุนทีอ� อก

หมายเหตุ และชําระแล้ว

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

จัดสรรแล้ว

191,249,751.00 398,514,262.00

รวม

19,017,316.64 302,061,851.77 (162,377,639.22) 144,303,809.10 892,769,351.29

การเปลีย� นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
เพิม� ทุนหุน้ สามัญ

23

ขาดทุนสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

23

-

-

-

-

-

-

-

-

9,561,858.00

200,811,609.00 398,514,262.00

-

-

-

9,561,858.00

(74,008,556.29)

-

-

(74,008,556.29)

(10,633,459.59)

-

-

(10,633,459.59)

19,017,316.64 217,419,835.89 (162,377,639.22) 144,303,809.10 817,689,193.41

การเปลีย� นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขาดทุนสําหรับปี

-

-

-

(108,527,559.59)

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน� สําหรับปี

-

-

-

(956,220.09)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

200,811,609.00 398,514,262.00

14,860,200.00

(108,527,559.59)
13,903,979.91

19,017,316.64 107,936,056.21 (162,377,639.22) 159,164,009.10 723,065,613.73

134
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����

บาท
งบการเงินรวม
2564
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษี เงินได้เป็ นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาและรายการตัดบัญชี
ดอกเบีย� รับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการยินยอมลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์จากเหตุเรืออับปาง
ประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส� นิ ดําเนินงาน
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ�มขึน� )ลดลง
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
สินค้าคงเหลือ
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
การเปลี�ยนแปลงในหนีส� นิ ดําเนินงานเพิ�มขึน� (ลดลง)
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
ประมาณการหนีส� นิ หมุนเวียนอื�น
จ่ายชําระหนีส� นิ ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส� นิ ไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะการ
2564
2563

(139,188,621.21) (96,772,304.31) (136,058,811.47) (93,656,331.62)

125,005,224.87 139,459,494.85 123,405,795.21 137,473,229.39
(52,416.28)
(155,500.45)
(41,123.74)
(129,930.82)
13,896,775.43 14,454,958.60 13,739,718.04 14,098,175.82
(723,882.93)
(597,654.78)
131,745.90
116,460.90
(391,545.39)
(391,545.39)
(277,927.26)
6,711,219.01
(314,550.39)
6,397,700.22
8,061,054.98
8,061,054.98
544,327.97
570,443.04
544,327.97
570,443.04
(796,519.41)

72,069,566.23

677,700.84

72,539,256.52

12,670,869.76 (13,000,377.59)
(725,132.56)
5,934,237.67
6,195.51
(244,145.01)
(1,123,636.00)
536,220.00

13,352,529.99 (14,774,053.41)
(536,732.56)
5,934,237.67
6,195.51
(244,145.01)
(1,163,636.00)
556,220.00

2,698,143.82 (30,950,635.08)
(834,006.52)
1,815,527.35
(388,590.46)
(334,969.66)
(711,570.19) (1,088,151.58)
10,795,753.95 34,737,272.33

2,266,305.64 (31,122,257.40)
(834,006.52)
1,815,527.35
(388,590.46)
(334,969.66)
(711,570.19) (1,088,121.58)
12,668,196.25 33,281,694.48
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����

บาท

รับดอกเบีย�
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี เงินได้
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือ� อาคารและอุปกรณ์
ซือ� สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินกูย้ ืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบีย�
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
สินทรัพย์ท�ีได้มาจากการทําสัญญาเช่า
หุน้ ปั นผล (หมายเหตุ ��)

งบการเงินรวม
2563
2562
52,416.28
155,500.45
514,758.39
(1,072,820.00)
(867,097.35)
10,290,108.62 34,025,675.43

งบการเงินเฉพาะการ
2563
2562
41,123.74
129,930.82
514,758.39
(435,361.89)
(514,758.39)
12,788,716.49 32,896,866.91

(79,460,020.48) (96,647,408.08) (83,041,704.91) (96,596,660.68)
(484,924.00) (1,482,018.00)
(484,924.00) (1,482,018.00)
595,178.77
3,271.03
595,178.77
3,271.03
(79,349,765.71) (98,126,155.05) (82,931,450.14) (98,075,407.65)
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
-

15,000,000.00
15,000,000.00
130,287,850.10 71,371,429.90 130,287,850.10
(63,160,000.00) (10,430,000.00) (63,160,000.00)
(10,340,038.28) (6,188,914.71) (8,172,075.76)
(1,071,365.94)
(1.01) (1,071,365.94)
(14,970,163.33) (16,566,317.75) (14,613,380.55)
55,746,282.55 38,186,196.43 58,271,027.85
(8,354,197.07) (31,956,537.22) (6,907,512.89)
116,988,477.19 84,289,665.71 91,197,178.60
108,634,280.12 52,333,128.49 84,289,665.71

6,413,800.67
9,561,858.00
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3,311,804.90
-

6,413,800.67
9,561,858.00

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����
�. ข้อมูลทั�วไป
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลที�จดั ตัง� ขึน� ในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมือ� วันที� �� กุมภาพันธ์ ���� และได้แปรสภาพบริษทั เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด เมือ� วันที� �� ธันวาคม
���� เพื�อประกอบธุรกิจหลักเกี�ยวกับการให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ จําหน่ายสินค้าบน
ท่าเรือและในเรือโดยสาร
เมือ� วันที� �� พฤศจิกายน ���� บริษทั ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ”
บริษัทมีสาํ นักงานจดทะเบียนตัง� อยูเ่ ลขที� ��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และบริษัทมีสาขาทัง� ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม � สาขา

�. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีจ� ดั ทําขึน� ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีท�ีประกาศ
ใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื�อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีท�ีรบั รองทั�วไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทาํ ขึน� เพื�อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที� ��
ธันวาคม ���� ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. ����
งบการเงินของบริษัทได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึง� การจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน� เพื�อความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงินที�ไม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย บริษัท
ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน� โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึง� มีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที�เกี�ยวกับ สินทรัพย์ หนีส� ิน รายได้ และค่า
ใช้จา่ ย การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที�ผบู้ ริหารมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุ
สมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน� ซึง� ไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื�นและนําไปสูก่ ารตัดสินใจเกี�ยวกับการกําหนดจํานวน
สินทรัพย์และหนีส� ินนัน� ๆ ดังนัน� ผลที�เกิดขึน� จริงต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส� ินอาจแตกต่างไปจากที�ประมาณ
การไว้
การใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท�กี ารประมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นัน� ๆ และจะบันทึกในงวดที�ปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทัง� งวดปั จจุบนั และอนาคต
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับมูลค่าตามบัญชีของกิจการที�ถกู นํามารวม ซึง� การลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมกิจการที�มีผถู้ ือหุน้ เดิมและผูบ้ ริหาร
ชุดเดียวกัน โดยส่วนเกินทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ “ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ”
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโคโรนา ����
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� (“COVID-19”) ทีป� ัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึน� อย่างต่อเนือ� ง
ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึง�
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริหารของกลุม่ บริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทาง
การเงินเกี�ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีส� นิ และหนีส� นิ ที�อาจเกิดขึน� อย่างต่อเนื�อง ทัง� นีฝ� ่ ายบริหารได้ใช้ประมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุม่
บริษัท”) ดังต่อไปนี �
บริษทั ย่อย
บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด
บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด

จัดตัง� ขึน� ในประเทศ
ไทย

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการรถโดยสาร

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
100%
100%

ไทย

ให้บริการจัดหางาน

100%

100%

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที�เป็ นสาระสําคัญได้ถกู ตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทําขึน� โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีท�ีเหมือนกัน
หรือที�คล้ายคลึงกัน
บริษัทย่อยเป็ นกิจการที�อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เข้าไปลงทุนหรือบริษัท
ย่อยได้ หากบริษัทมีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั�งการ
กิจกรรมที�สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนัน� ได้ งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงิน
รวมนับแต่วนั ที�มีการควบคุมจนถึงวันที�การควบคุมสิน� สุด
การเปลี�ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป� รับปรุ งใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งใหม่ทเี� ริ�มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี ���� กลุม่ บริษัทได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึง� มีผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท�ีเริม� ในหรือหลังวันที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มีขนึ � เพื�อให้มีเนือ� หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ในระหว่างปี ���� กลุม่ บริษัทได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� เรือ� ง สัญญาเช่า ฉบับปรับปรุง ซึง�
ได้ให้ขอ้ ยกเว้นชั�วคราวที�เกิดในทางปฏิบตั สิ าํ หรับผูเ้ ช่าที�ได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย� อ้างอิงและการยินยอม
ลด ค่าเช่าที�เกี�ยวข้องกับ COVID-19 หลังวันที� �� มิถนุ ายน ���� ทัง� นี � ต้องเป็ นไปตามเงื�อนไขที�กาํ หนดไว้ตามมาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี � ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุม่ บริษัท
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป� รับปรุ งใหม่ แต่ยังไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึง� จะมีผลบังคับ
ใช้สาํ หรับงบการเงินที�มรี อบระยะเวลาบัญชีท�เี ริม� ในหรือหลังวันที� � มกราคม ���� มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มีขนึ � เพื�อให้มีเนือ� หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริหารของกลุม่ บริษัทอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ท�ีเริม� ใช้มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับดังกล่าว

�. สรุ ปนโยบายการบัญชีทส�ี าํ คัญ
เกณฑ์การวัดค่าในการจัดทํางบการเงิน
นอกจากที�เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื�น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีท�ีสาํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื�น ๆ เกณฑ์
ในการจัดทํางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม

รายได้
รายได้ท�ีรบั รูไ้ ม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ�ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้จากค่าบริการ
รายได้คา่ บริการรับรูเ้ มื�อกิจการให้บริการเสร็จสิน�
รายได้จากขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู เ้ มื�อได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลกู ค้าแล้ว กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบสินค้า
รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที�ได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั สําหรับสินค้าที�ได้สง่ มอบ
จํานวนเงินที�กิจการได้รบั หรือมีสิทธิได้รบั จากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที�ตอ้ งโอนสินค้าหรือบริการให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น
“เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ บัญชีเจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน ซึ�งจะรับรู เ้ ป็ นรายได้เมื�อได้
ปฏิบตั ติ ามภาระที�ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิน�
รายได้คา่ เช่ารับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดอกเบีย� รับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบีย� ที�แท้จริง
รายได้อ�ืนรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ �ใี ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท�ตี อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกู นําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั� จะอยู่ในสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามที�ม่งุ
ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ ืมอื�นถือเป็ นค่าใช้จา่ ยในงวดที�เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบีย� และต้นทุนอื�นที�
เกิดขึน� จากการกูย้ ืมนัน�
ดอกเบีย� ซึง� เป็ นส่วนหนึง� ของค่างวดตามสัญญาเช่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบีย� ที�แท้จริง
ค่าใช้จา่ ยอื�นรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
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ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน�
กลุม่ บริษัทรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จา่ ยในงวดที�เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที�กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที�
พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กลุม่ บริษัท
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้
หนีส� นิ ผลประโยชน์พนักงานส่วนที�เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที�พนักงานจะได้รบั จากการทํางานให้กบั กลุม่ บริษัทตลอดระยะ
เวลาทํางานถึงปี ท�ีเกษี ยณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถกู คิดลดเป็ นมูล
ค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ�มต้น การประมาณการหนีส� ินดังกล่าว
คํา นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคดิ ลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื�อมีการเปลีย� นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลีย� นแปลงในผลประโยชน์ท�เี กี�ยวข้อง
กับการบริการในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนทันที กลุม่ บริษัทรับรูผ้ ล
กําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกิดขึน�
เมือ� ข้อสมมติทใ�ี ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย� นแปลง กลุม่ บริษทั รับรูผ้ ลกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�เกิดขึน� ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาที�จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็ นราคาที�จะจ่ายเพื�อโอนหนีส� นิ ให้ผอู้ �นื โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที�เกิดขึน� ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ือ� และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มตลาด) ณ วันที�วดั มูลค่า กลุม่ บริษัทใช้ราคาเสนอ
ซือ� ขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส� นิ ซึง� มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยว
ข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ�ี ม่มตี ลาดทีม� สี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส� นิ ทีม� ลี กั ษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ� ขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ กลุม่ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกตได้ท�ีเกี�ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ
หนีส� นิ ที�จะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน� ให้มากที�สดุ
ลําดับชัน� ของมูลค่ายุตธิ รรมที�ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส� นิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี �
ระดับ � ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ� ขายของสินทรัพย์หรือหนีส� นิ อย่างเดียวกันในตลาดที�มีสภาพคล่อง
ระดับ � ใช้ขอ้ มูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส� นิ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ � ใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที�กลุม่ บริษัทประมาณขึน�
ทุกวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัน� ของมูลค่า
ยุตธิ รรมสําหรับสินทรัพย์และหนีส� นิ ที�ถืออยู่ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงานที�มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึน� ประจํา

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที�เกี�ยวกับรายการที�บนั ทึกในส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีท�คี าดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รบั ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปี ท�ตี อ้ งเสีย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ท�ีประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษี ท�ีเกี�ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึน� ระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐาน
ภาษี ของสินทรัพย์และหนีส� นิ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ท�ีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษี ท�ีประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
การกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุม่ บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถาน
การณ์ทางภาษี ท�ีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษี ท�ีตอ้ งจ่ายเพิ�มขึน� และมีดอกเบีย� ที�ตอ้ งชําระ กลุม่ บริษัทเชื�อว่าได้ตงั�
ภาษี เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษี เงินได้ท�ีจะจ่ายในอนาคต ซึง� เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ� ยูบ่ นพืน� ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน
และอาจเกี�ยวข้องกับการตัดสินใจเกี�ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทําให้กลุม่ บริษัทเปลี�ยนการตัดสินใจโดย
ขึน� อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที�มอี ยู่ การเปลีย� นแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จา่ ยภาษีเงิน
ได้ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส� นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื�อกิจการมีสทิ ธิตามกฎ
หมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีส� นิ ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้นีป� ระเมิน
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษี เดียวกันหรือหน่วยภาษี ตา่ งกัน สําหรับหน่วยภาษี ตา่ งกันนัน�
กิจการมีความตัง� ใจจะจ่ายชําระหนีส� ินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตัง� ใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชําระหนีส� นิ ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กําไรเพื�อเสียภาษี ในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิน� รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษี จะมีโอกาสถูกใช้จริง

เครื�องมือทางการเงิน
กลุม่ บริษัทรับรูร้ ายการเมื�อเริม� แรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม บวกด้วยต้นทุนการทํารายการเฉพาะ
ในกรณีท�เี ป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที�ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีก� ารค้า
ที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มีนยั สําคัญ กลุม่ บริษัทจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ
ตามที�กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรือ� งการรับรูร้ ายได้
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส� นิ ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื�อเข้าเงื�อนไขทัง� สองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที�มี
วัตถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสด
ซึ�งเป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย� จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีร� บั รู ้
รายการเมือ� เริม� แรก ณ วันทีท� าํ รายการ และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายสุทธิจากค่าเผือ� ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึน� (ถ้ามี)
หนีส� นิ ทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
การตัดรายการของเครือ� งมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื�อสิทธิท�จี ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั� ได้สนิ � สุดลง หรือ
ได้มีการโอนสิทธิท�ีจะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั� รวมถึงได้มีการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทัง� หมดของ
สินทรัพย์นนั� หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นนั� แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซ�งึ ความเสี�ยงและผลตอบแทน
เกือบทัง� หมดของสินทรัพย์นนั�
กลุม่ บริษัทตัดรายการหนีส� นิ ทางการเงินก็ตอ่ เมื�อได้มีการปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของหนีส� นิ นัน� แล้ว มีการยกเลิกภาระ
ผูกพันนัน� หรือมีการสิน� สุดลงของภาระผูกพันนัน� ในกรณีท�ีมีการเปลี�ยนหนีส� นิ ทางการเงินที�มีอยูใ่ ห้เป็ นหนีส� นิ ใหม่จากผูใ้ ห้กู้
รายเดียวกันซึง� มีขอ้ กําหนดที�แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกําหนดของหนีส� นิ ที�มอี ยูอ่ ย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่า
เป็ นการตัดรายการหนีส� นิ เดิมและรับรูห้ นีส� นิ ใหม่ โดยรับรูผ้ ลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุม่ บริษัทรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ต่อสินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ท�ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน� ก่อน กลุม่ บริษัทพิจารณาการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยง
ด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคํานวณดอกเบีย� ที�
แท้จริงที�แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนีก� ารค้าที�ไม่มอี งค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มนี ยั สําคัญ
ซึง� กลุม่ บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึน� ตลอดอายุ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน� ที�มีสภาพคล่องสูง
ซึง� พร้อมที�จะเปลี�ยนเป็ นเงินสดในจํานวนที�ทราบได้ และมีความเสี�ยงที�ไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลี�ยนแปลงมูลค่า

ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� น�ื
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห� กั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
กลุม่ บริษัทต้องรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์
ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน� ก่อน กลุม่ บริษัทจะใช้วธิ ีการอย่างง่ายโดยใช้ขอ้ มูลสถานะคงค้างในการพิจารณาค่าเผื�อผล
ขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึน� ตลอดอายุสาํ หรับลูกหนีก� ารค้า
ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ของลูกหนี � ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึน� จากลูกหนีแ� ต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ความน่าจะ
เป็ นของการได้รบั ชําระหนี � อายุของหนีท� �ีคงค้าง ภาวะเศรษฐกิจที�เป็ นอยูใ่ นขณะนัน� และข้อสมมติฐานรวมถึงการเลือกข้อมูล
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใช้ในแบบจําลอง อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ที�แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ดังนัน� การปรับปรุงค่าเผื�อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� อาจมีขนึ � ได้ในอนาคต

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก หรือมูลค่าสุทธิท�ีจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซ� อื � ต้นทุนในการดัดแปลง หรือต้นทุนอืน� เพือ� ให้สนิ ค้าอยูใ่ นสถานทีแ� ละสภาพปัจจุบนั
ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูป ต้นทุนสินค้ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการ
ผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิท�ีจะได้รบั เป็ นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยที�จาํ เป็ นในการขาย
กลุม่ บริษัทบันทึกค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าที�เสื�อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)

อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนได้แก่ ที�ดนิ ที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่าหรือจากมูลค่าที�เพิ�มขึน� หรือทัง�
สองอย่าง ทัง� นีไ� ม่ได้มีไว้เพื�อขายตามปกติธรุ กิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
ที�ดนิ แสดงในราคาทุน ส่วนปรับปรุงที�ดนิ และอาคารแสดงในราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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การรวมรายจ่ายที�เกิดขึน� ในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทําก็ตอ่ เมื�อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่
ทีก� ลุม่ บริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตทีเ� กี�ยวข้องกับรายจ่ายนัน� และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทัง� หมดจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยเมื�อเกิดขึน� เมื�อชิน� ส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนถูกเปลี�ยน
แทน ชิน� ส่วนที�ถกู เปลี�ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดว้ ยมูลค่าตามบัญชี
ค่าเสื�อมราคา
ค่าเสือ� มราคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุนซึง� คํานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ดงั นี �
ประเภทสินทรัพย์

จํานวนปี
5
5, 10

ส่วนปรับปรุงที�ดนิ
อาคารและสิ�งปลูกสร้าง

กลุม่ บริษัทไม่คดิ ค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดนิ

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาที�ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุม่ บริษัทบันทึกมูลค่าเริม� แรกของที�ดนิ ในราคาทุน ณ วันที�ได้สนิ ทรัพย์มา หลังจากนัน� กลุม่ บริษัทจัดให้มกี ารประเมิน
ราคาที�ดนิ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกที�ดนิ ดังกล่าวในราคาที�ตีใหม่ ทัง� นีก� ลุม่ บริษัทจะจัดให้มีการประเมินราคาที�ดนิ
ดังกล่าวเป็ นครัง� คราวเพื�อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสําคัญ
กลุม่ บริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของที�ดนิ ที�เพิ�มขึน� จากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยแสดงเป็ นยอดสุทธิหลังหักภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม หากที�ดินนัน� เคยมีการตีราคา
ลดลงและกลุม่ บริษัทได้รบั รูร้ าคาที�ลดลงเป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที�เพิ�มจากการตีราคาใหม่นีจ� ะถูกรับรูเ้ ป็ น
รายได้ไม่เกินจํานวนที�เคยลดลง ซึง� รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุนปี ก่อนแล้ว
กลุม่ บริษัทรับรูร้ าคาตามบัญชีของที�ดนิ ที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น อย่างไรก็ตาม หากที�ดนิ
นัน� เคยมีการตีราคาเพิ�มขึน� และยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยูใ่ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วน
ที�ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนําไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจํานวนซึง� เคยตีราคาเพิ�มขึน�
ของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนที�เหลือจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ ที�มีไว้เพื�อใช้งานไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ต้องวัดมูล
ค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั� ใหม่ และจัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน พร้อมทัง� กลับรายการส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุนทีเ� กิดขึน� ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึง� ของมูลค่าตามบัญชีของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ท�ีกลุม่ บริษัทจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน� และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนัน� ได้อย่างน่าเชื�อถือ ชิน� ส่วนที�ถกู เปลี�ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที�เกิดขึน� ในการซ่อม
บํารุงอาคารและอุปกรณ์ท�ีเกิดขึน� เป็ นประจําจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึน�
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ดังนี �

ค่าเสื�อมราคา
ค่าเสื�อมราคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุนซึง� คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงทีด� นิ
อาคารและสิง� ปลูกสร้าง
เรือ
ส่วนซ่อมแซมและสํารวจเรือ
เครือ� งจักรและอุปกรณ์
เครือ� งตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

จํานวนปี
5 - 20
3 - 20
5 - 20
2.5
5 - 10
2 - 20
5

กลุม่ บริษัทไม่คดิ ค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดนิ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รบั การทบทวนทุกสิน� รอบปี บญ
ั ชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
ค่าใช้จา่ ยที�เกิดขึน� ระหว่างการตรวจสอบ สภาพเรือและค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือครัง� ใหญ่จะรับรูร้ วมในรายจ่ายการซ่อม
เรือครัง� ใหญ่ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือครัง� ใหญ่จะถูกตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการให้ประโยชน์จนกระทั�งมีการซ่อม
เรือครัง� ใหญ่ครัง� ต่อไป ซึง� อายุการตัดจําหน่ายสูงสุดไม่เกิน � ปี ในกรณีท�ีมีการซ่อมเรือครัง� ใหญ่ก่อนวันครบกําหนด ต้นทุนที�
เหลืออยูข่ องการซ่อมเรือครัง� ใหญ่จะถูกตัดจําหน่ายทันที
รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่าย คือ ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิท�ีได้รบั จากการจําหน่ายกับมูลค่าตาม
บัญชี โดยรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน

สัญญาเช่า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
กลุม่ บริษัทรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผล สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อม
ราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนีส� ินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิน
ทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริม� แรก ต้นทุนทางตรงเริม� แรกที�เกิดขึน�
จํานวนเงินที�จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผลหรือก่อนวันที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผล และหักด้วยสิ�งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที�ได้รบั
หากกลุม่ บริษัทไม่มีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุม่ บริษัท
เมื�อสิน� สุดอายุสญ
ั ญาเช่า สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื�อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผลจนถึงวัน
สิน� สุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้หรือวันสิน� สุดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึน� ก่อน ดังนี �
ประเภทสินทรัพย์

จํานวนปี
5, 20
5, 10
2, 5

ทีด� นิ
อาคาร
ยานพาหนะ
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หนีส� ินตามสัญญาเช่า
ณ วันที�สญ
ั ญาเช่าเริ�มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู ห้ นีส� ินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย� ตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบีย� เงินกูย้ ืมส่วนเพิ�มของกลุม่ บริษัท หลังจากวันที�
สัญญาเช่าเริม� มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึน� โดยสะท้อนดอกเบีย� จากหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าและ
ลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�จา่ ยชําระแล้ว นอกจากนี � มูลค่าตามบัญชีของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึง� สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า
จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที�มีอายุสญ
ั ญาเช่า �� เดือนหรือน้อยกว่านับตัง� แต่วนั ที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผล หรือ
สัญญาเช่าซึง� สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ�า จะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายรับรูใ้ นกําไร
หรือขาดทุน ซึง� คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ � ปี
วิธีการตัดจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รบั การทบทวนทุกสิน� รอบปี บญ
ั ชี และปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินซึง� เกิดขึน� ก่อนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินกูย้ ืมและก่อนการเบิกถอน
เงินกูย้ มื จะถูกบันทึกเป็ นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้ มื
ที�ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกูย้ ืมที�เกี�ยวข้องและถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบีย� ที�แท้จริงตามอายุของเงินกู้
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ�ี ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุม่ บริษัทได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที�ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้ บ่งชีเ� รือ� งการด้อย
ค่าหรือไม่ ในกรณีท�ีมีขอ้ บ่งชีจ� ะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท�ีคาดว่าจะได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มื�อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าที�จะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื�อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพย์เพิ�มของสินทรัพย์ชิน� เดียวกันที�เคยรับรู ใ้ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีใ� ห้รบั รู ใ้ น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
การคํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืน
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการ
ใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะ
ได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษี เงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ใน
ตลาดปั จจุบนั ซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีตอ่ สินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ท�ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสินทรัพย์อ�ืนให้พิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงินสดที�สนิ ทรัพย์นนั� มีความเกี�ยว
ข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะ
ได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื�อให้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภาย
หลังหัก ค่าเสื�อมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึง� ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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ประมาณการหนีส� ิน
ประมาณการหนีส� นิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมื�อกลุม่ บริษทั มีภาระหนีส� นิ เกิดขึน� จากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซึง� เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่าย
ไปเพื�อชําระภาระหนีส� นิ ดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนีส� นิ ดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื�อถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษี เงินได้ เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึง� แปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มี
ต่อหนีส� นิ ซึง� การใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการทางบัญชีท�ีสาํ คัญมีดงั นี �
ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง
กลุม่ บริษัทมีหนีส� นิ ที�อาจเกิดขึน� จากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง� ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดลุ ย
พินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีท�ีถกู ฟ้องร้องแล้วและเชื�อมั�นว่าประมาณการหนีส� นิ ที�บนั ทึกไว้ เพียงพอกับความ
เสียหายที�อาจเกิดขึน� ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลที�เกิดขึน� จริงอาจแตกต่างไปจากที�ได้ประมาณการไว้

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีท�ีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีท�เี ป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุล
เงินที�ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิด
รายการ
สินทรัพย์และหนี ส� ินที�เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่าง
ประเทศ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันสิน� รอบ
ระยะเวลารายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึน� จากการแปลงค่าให้รบั รูเ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนนั�

เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ�ึงที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล

ขาดทุนต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปี ดว้ ยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักของหุน้ สามัญที�ออก
จําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี

�. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับกลุม่ บริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํ นาจควบคุมกลุม่ บริษัท หรือถูกกลุม่
บริษัทควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุม่ บริษัท
นอกจากนีบ� คุ คลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที�มีสทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมซึง� ทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุม่ บริษัท ผูบ้ ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุม่ บริษัทที�มีอาํ นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุม่ บริษัท
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ในระหว่างปี กลุม่ บริษัทมีรายการธุรกิจที�สาํ คัญกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที�ตกลงกันระหว่างกลุม่ บริษัทและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันเหล่านัน� ซึง� เป็ น
ไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี �
รายการบัญชีสาํ คัญกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริษัทย่อย
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้อ�ืน
บริษัทย่อย
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
ซือ� สินทรัพย์
บริษัทย่อย
ค่าใช้จา่ ยอื�น
บริษัทย่อย
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
ดอกเบีย� จ่าย - หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

46,220.00

2,152,490.00

731,099.06
45,420.00

241,537.71
2,152,490.00

1,620.00

103,357.50

2,110,668.19
1,620.00

1,115,924.12
97,000.00

-

-

4,672,897.20

-

1,355,716.24
97,519.44

1,632,816.00
97,673.08

5,429,543.70
1,253,219.24
97,519.44

8,828,797.59
1,518,376.00
97,673.08

1,501,148.87
1,188,983.22

1,617,791.67
1,003,700.42

1,420,385.79
1,188,983.22

1,529,395.37
1,003,700.42

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ สําหรับปี วนั ที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสัน�
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

15,760,555.79
326,399.03
16,086,954.82

17,200,056.37
323,065.93
17,523,122.30
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
15,532,135.79
325,808.08
15,857,943.87

16,969,521.37
323,065.93
17,292,587.30

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี �
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

940.00
1,426.00
200,000.00
-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ �)
เงินมัดจํา
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด

62,874.94
500.00
5,750.00
200,000.00
-

2,032,202.59
140.00
1,426.00
200,000.00

2,031,432.00
9.00
61,674.94
500.00
5,750.00
200,000.00

42,999,970.00

42,999,970.00

21,600.00
696,000.00

21,600.00
696,000.00

696,000.00

696,000.00

8,456.00
10,724.29
9,095.00
65,000.00
-

6,930.00
88,792.12
9,420.28
16,933.40
48,979.60

1,835,846.31
86,140.35
10,724.29
9,095.00
65,000.00
-

1,197,214.10
146,741.94
88,792.12
9,420.28
16,933.40
48,979.60

รายได้รบั ล่วงหน้า
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด

-

420.00

เจ้าหนีเ� งินประกัน
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

5,511,077.38
22,699,421.08
4,549,799.60
26,134,403.71

5,853,271.04
25,018,440.21
4,625,759.89
27,974,289.31

3,764,470.42
22,699,421.08
4,549,799.60
26,134,403.71

3,928,227.19
25,018,440.21
4,625,759.89
27,974,289.31

เจ้าหนีอ� �ืน
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
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-

420.00

สัญญาเช่าทีส� าํ คัญ
กลุ่มบริษัททําสัญญาเช่าที�ดินและอาคารกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน กําหนดชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือนหรือ
รายปี ตามอัตราที�ระบุไว้ในสัญญา

การคํา� ประกันหนีส� ินระหว่างกัน
กรรมการบริษัทได้คา�ํ ประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าบางส่วน (ดูหมายเหตุ �� และ ��)
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด ได้จดจํานองที�ดินบางส่วน เพื�อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ของบริษัท (ดูหมายเหตุ ��)

ลักษณะความสัมพันธ์
ชื�อ
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง� ทัวร์ จํากัด
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

ประเทศ/สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างกัน
มูลค่าจากการขายและให้บริการ
มูลค่าจากการให้บริการอื�น
มูลค่าตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จา่ ยอื�น
ซือ� -ขายทรัพย์สนิ
การคํา� ประกันหนีส� นิ ระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามปกติธรุ กิจ
ราคาตามปกติธรุ กิจ
ราคาที�ตกลงร่วมกันเทียบเคียงราคาประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระหรือราคาตลาด
ราคาที�ตกลงร่วมกัน
ราคาที�ตกลงร่วมกัน
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียมการคํา� ประกัน

�. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บาท
งบการเงินรวม
2563
2564
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2,385,554.80 2,207,355.59
73,816,489.22 106,426,924.53
76,202,044.02 108,634,280.12
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,287,139.80
50,045,988.69
52,333,128.49

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

�. ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� นื�
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีก� ารค้า
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
ลูกหนีก� ารค้า - สุทธิ
ลูกหนีอ� �ืน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
เงินชดเชยความเสียหายค้างรับ
อื�น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
ลูกหนีอ� �ืน - สุทธิ
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน - สุทธิ
สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�

9,328,751.00 6,963,542.40 10,356,252.45 8,978,498.40
(1,618,618.32) (1,618,618.32) (1,603,333.32) (1,603,333.32)
7,710,132.68 5,344,924.08 8,752,919.13 7,375,165.08
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
-

6,965,287.07 7,149,325.72
1,385,888.09 1,050,288.46
16,000,000.00
1,343,554.37 2,268,358.04
25,694,729.53 10,467,972.22
(305,908.56) (305,908.56)
25,388,820.97 10,162,063.66
30,733,745.05 18,914,982.79
131,745.90

-

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

กลุม่ บริษัทมียอดลูกหนีก� ารค้าคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที�คา้ งชําระได้ดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน � เดือน
มากกว่า � เดือน ถึง � เดือน
มากกว่า � เดือน ถึง �� เดือน
มากกว่า �� เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

4,780,645.69

3,864,997.08

5,855,832.14

5,901,016.08

2,924,020.99
2,250.00
410.00
1,621,424.32
9,328,751.00

1,511,975.00
95,430.00
33,305.00
1,457,835.32
6,963,542.40

2,891,620.99
2,250.00
410.00
1,606,139.32
10,356,252.45

1,506,197.00
95,430.00
29,630.00
1,446,225.32
8,978,498.40
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�. สินค้าคงเหลือ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

875,399.38 1,742,644.50
686,999.38 1,742,644.50
8,246,043.25 7,492,663.29 8,246,043.25 7,492,663.29
6,001,577.99 5,162,580.27 6,001,577.99 5,162,580.27
15,123,020.62 14,397,888.06 14,934,620.62 14,397,888.06
(82,246.26)
(82,246.26)
(82,246.26)
(82,246.26)
15,040,774.36 14,315,641.80 14,852,374.36 14,315,641.80

สินค้าสําเร็จรูป
นํา� มันเชือ� เพลิง
อะไหล่และวัสดุสนิ � เปลือง
รวม
หัก ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินค้า
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
- กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
- ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา �
ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��)

-

(391,545.39)

-

(391,545.39)

-

195,077.83

-

195,077.83

�. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินฝากธนาคารของบริษัทได้ใช้เป็ นหลักประกันในการให้ธนาคารออกหนังสือคํา� ประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัท และ
คํา� ประกันการซือ� สินค้าและบริการ (ดูหมายเหตุ ��)

�. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บาท
สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทย่อย
2564
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด 100%
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
100%
รวม

ทุนชําระแล้ว

ราคาทุน

2563
2564
2563
2564
2563
100% 40,000,000.00 40,000,000.00 39,999,985.00 39,999,985.00
100% 3,000,000.00 3,000,000.00 2,999,985.00 2,999,985.00
42,999,970.00 42,999,970.00

��. อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ทีด� นิ
ทีด� นิ
สิ�งปลูกสร้าง

ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
โอนเข้า - ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

1,230,000.00
1,230,000.00
657,000.00
1,887,000.00

82,735.00
82,735.00
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3,648,870.78
3,648,870.78

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

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ทีด� นิ
ทีด� นิ
สิ�งปลูกสร้าง
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคา
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

-

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

1,230,000.00
1,887,000.00

รวม

12,459.79
12,459.79

297,621.58
297,621.58

310,081.37
310,081.37

70,275.21

3,351,249.20

1,230,000.00
5,308,524.41

ข้อ มูล เกี� ย วกับ การเปิ ด เผยมูล ค่า ยุติ ธ รรมโดยใช้ข ้อ มูล อื� น ที� ส ามารถสัง เกตได้ ณ วัน ที� �� ธัน วาคม ����
(ดูหมายเหตุ ��) สรุ ปได้ดังนี �
รายงาน
การประเมิน

ผูป้ ระเมิน
บริษทั เดอะแวลูเอชัน� แอนด์
คอนซัลแทนท์ส จํากัด
บริษทั ที.เอ. มาเนจเม้นท์
คอร์โปเรชัน� (����) จํากัด
บริษทั ที.เอ. มาเนจเม้นท์
คอร์โปเรชัน� (����) จํากัด

พันบาท
มูลค่าสุทธิ
ทางบัญชี ราคาประเมิน

ทรัพย์สนิ

วิธกี ารประเมินมูลค่า
เปรียบเทียบราคาตลาด
และต้นทุนทดแทน
เปรียบเทียบราคาตลาด

4,079

5,006

พ.ย. ����

ทีด� นิ
และสิง� ปลูกสร้าง
ทีด� นิ เปล่า

250

1,629

ก.พ. ����

ทีด� นิ เปล่า

เปรียบเทียบราคาตลาด

980

10,332

มิ.ย. ����

บริษทั ได้จดจํานองที�ดนิ พร้อมสิง� ปลูกสร้างที�มอี ยูแ่ ล้วและที�จะมีขนึ � ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกัน
ภัยสิ�งปลูกสร้าง เพื�อใช้เป็ นหลักประกันสินเชื�อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ �� และ ��)

��. ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
ทีด� นิ
ราคาทุน / ราคาทีต� ใี หม่
ณ วันที� � มกราคม ����
เพิ�มขึน�
จําหน่าย / โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา �
ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
เพิ�มขึน�
ส่วนตีราคาเพิ�ม
โอนเข้า - สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (ดูหมายเหตุ ��)
จําหน่าย / โอนออก
โอนออก - อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
(ดูหมายเหตุ ��)
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

บาท
งบการเงินรวม
เรือและส่วน
ส่วนปรับปรุ ง อาคารและ ซ่อมแซมและ เครื�องจักร เครื�องตกแต่ง ยานพาหนะ
สิ�งปลูกสร้าง สํารวจเรือ และอุปกรณ์ และอุปกรณ์
ทีด� นิ
สํานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

191,520,000.00
-

24,239,024.23
401,950.00

285,377,427.89
229,954.86
1,082,148.10

895,569,942.71
36,844,324.75
(15,022,800.00)
-

24,276,997.71
2,048,528.09
(3,852.00)
-

35,569,726.46
2,412,804.21
-

29,690,157.83
1,808,621.00
(3,656,593.96)
-

8,960,445.25 1,495,203,722.08
54,628,974.97 97,973,207.88
(2,408,297.36) (21,091,543.32)
(1,484,098.10)
-

191,520,000.00
20,108,250.00
-

24,640,974.23
-

(19,607,233.99)
286,689,530.85 897,784,233.47
3,924,514.74 10,177,435.52
(188,437.70) (33,828,547.37)

(106,230.37)
26,215,443.43
510,282.63
(169,898.20)

(483,230.15)
37,499,300.52
1,209,643.33
(684,703.20)

27,842,184.87
1,835,789.77
4,949,543.68
(1,173,964.11)

(20,196,694.51)
59,697,024.76 1,551,888,692.13
64,015,238.07 81,672,904.06
20,108,250.00
4,949,543.68
(36,045,550.58)

(2,190,000.00)
209,438,250.00

(82,735.00)
181,360.00
24,739,599.23

(3,648,870.78)
8,942,487.33 23,949,700.18
295,719,224.44 898,082,821.80

604,809.00
27,160,636.86

3,342,230.60
41,366,471.25

33,453,554.21

(5,921,605.78)
(37,020,587.11)
86,691,675.72 1,616,652,233.51
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บาท
งบการเงินรวม
และส่วน
�องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง อาคารและ ซ่เรืออมแซมและ
เครื�องจักร เครื
และอุ
ปกรณ์ ยานพาหนะ
ทีด� นิ
สิ�งปลูกสร้าง สํารวจเรือ และอุปกรณ์
สํานักงาน

ทีด� นิ
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
จําหน่าย / โอนออก
ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา �
ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคา
โอนเข้า - สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (ดูหมายเหตุ ��)
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

18,154,096.50
612,782.99
-

136,853,734.24
20,018,537.68
-

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

19,323,706.61
1,594,135.06
(1,353.75)

27,654,788.58
3,315,068.09
-

18,934,270.35
1,877,479.10
(2,194,742.88)

-

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

-

18,766,879.49
704,201.12
19,471,080.61

156,872,271.92
21,062,761.69
(151,814.57)
177,783,219.04

(11,940,666.89)
323,362,958.29
86,742,714.14
(33,828,547.37)
376,277,125.06

(91,538.31)
20,824,949.61
1,458,079.11
(160,882.57)
22,122,146.15

(298,512.16)
30,671,344.51
3,034,600.21
(683,091.45)
33,022,853.27

18,617,006.57
1,692,574.35
1,855,857.22
(903,963.11)
21,261,475.03

-

(12,330,717.36)
569,115,410.39
114,694,930.62
1,855,857.22
(35,728,299.07)
649,937,899.16

5,874,094.74
5,268,518.62

129,817,258.93
117,936,005.40

574,421,275.18
521,805,696.74

5,390,493.82
5,038,490.71

6,827,956.01
8,343,617.98

9,225,178.30
12,192,079.18

191,520,000.00
209,438,250.00

59,697,024.76 982,773,281.74
86,691,675.72 966,714,334.35

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
และส่วน
�องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง อาคารและ ซ่เรืออมแซมและ
เครื�องจักร เครื
และอุ
ปกรณ์ ยานพาหนะ
ทีด� นิ
สิ�งปลูกสร้าง สํารวจเรือ และอุปกรณ์
สํานักงาน

ทีด� นิ
ราคาทุน / ราคาทีต� ใี หม่
ณ วันที� � มกราคม ����
เพิ�มขึน�
จําหน่าย / โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา �
ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
เพิ�มขึน�
ส่วนตีราคาเพิ�ม
จําหน่าย
โอนออก - อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
(ดูหมายเหตุ ��)
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
จําหน่าย / โอนออก
ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา �
ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคา
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

191,520,000.00
-

24,239,024.23
401,950.00

285,188,990.19
229,954.86
1,082,148.10

895,569,942.71
36,844,324.75
(15,022,800.00)
-

24,276,997.71
2,048,528.09
(3,852.00)
-

35,015,956.04
2,373,077.81
-

25,066,079.67
1,797,600.00
(3,656,593.96)
-

8,960,445.25 1,489,837,435.80
54,628,974.97 97,922,460.48
(2,408,297.36) (21,091,543.32)
(1,484,098.10)
-

191,520,000.00
20,108,250.00
-

24,640,974.23
-

286,501,093.15
3,924,514.74
-

(19,607,233.99)
897,784,233.47
10,177,435.52
(33,828,547.37)

(106,230.37)
26,215,443.43
510,282.63
(169,898.20)

(483,230.15)
36,905,803.70
1,150,220.33
(684,703.20)

23,207,085.71
804,000.00
(1,173,964.11)

- (20,196,694.51)
59,697,024.76 1,546,471,658.45
68,688,135.27 85,254,588.49
20,108,250.00
- (35,857,112.88)

(2,190,000.00)
209,438,250.00

(82,735.00)
181,360.00
24,739,599.23

(3,648,870.78)
8,942,487.33 23,949,700.18
295,719,224.44 898,082,821.80

604,809.00
27,160,636.86

3,342,230.60
40,713,551.43

22,837,121.60

(5,921,605.78)
(37,020,587.11)
91,364,572.92 1,610,055,778.28

-

18,154,096.50
612,782.99
-

136,775,161.91
19,955,611.24
-

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

19,323,706.61
1,594,135.06
(1,353.75)

27,401,833.13
3,205,267.12
-

17,366,347.25
1,415,118.32
(2,194,742.88)

-

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

-

18,766,879.49
704,201.12
19,471,080.61

156,730,773.15
21,052,445.89
177,783,219.04

(11,940,666.89)
323,362,958.29
86,742,714.14
(33,828,547.37)
376,277,125.06

(91,538.31)
20,824,949.61
1,458,079.11
(160,882.57)
22,122,146.15

(298,512.16)
30,308,588.09
2,930,144.44
(683,091.45)
32,555,641.08

16,586,722.69
1,127,911.75
(903,963.11)
16,810,671.33

-

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

5,874,094.74
5,268,518.62

129,770,320.00
117,936,005.40

574,421,275.18
521,805,696.74

5,390,493.82
5,038,490.71

6,597,215.61
8,157,910.35

6,620,363.02
6,026,450.27

191,520,000.00
209,438,250.00
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59,697,024.76 979,890,787.13
91,364,572.92 965,035,895.01

ในปี ���� กลุม่ บริษัทได้บนั ทึกที�ดินตามมูลค่ายุติธรรม ซึง� ได้ประเมินมูลค่าที�ดินใหม่ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง� วัด
มูลค่ายุติธรรมที�ดินโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ราคาตามบัญชีของที�ดนิ ที�ตีราคาใหม่เปรียบเทียบกับราคาทุนเดิม มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ราคาทีต� ใี หม่ ราคาทุนเดิม
ราคาทีต� ใี หม่
ราคาทุนเดิม
209,438,250.00 34,604,420.31 191,520,000.00 35,261,420.31

ที�ดนิ

สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ���� ผลกระทบของราคาของที�ดินที�ตีราคาใหม่ท�ีมีต่อบัญชีสว่ นเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์มีดงั นี �
บาท
144,303,809.10
20,108,250.00
(1,533,000.00)
(3,715,050.00)
159,164,009.10

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����
บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เพิ�มขึน�
หัก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดนิ ที�โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
หัก หนีส� นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี เพิ�มขึน�
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����
บาท
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ค่าเสือ� มราคาสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม แสดงไว้ใน
109,443,098.12 124,128,261.98 108,899,523.39 123,687,046.85
- ต้นทุนขายและการให้บริการ
- ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 5,251,832.50 5,353,175.92 5,115,973.06 5,159,302.86
114,694,930.62 129,481,437.90 114,015,496.45 128,846,349.71
รวม
ณ วันที� �� ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของ
อาคารและอุปกรณ์ซง�ึ หักค่าเสื�อมราคา
เต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่

141,883,329.10 127,256,889.33 141,678,375.96 127,176,960.33

ณ วันที� �� ธันวาคม
เครือ� งจักรที�หยุดใช้งานเป็ นการชั�วคราว
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

1,462,491.20

1,462,491.20

1,462,491.20

1,462,491.20

สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
บริษัทได้รวมดอกเบีย� เงินกูย้ ืม เป็ นส่วนหนึง�
ของต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง (ดูหมายเหตุ ��)

2,212,883.58

518,119.80

2,212,883.58

518,119.80

บริษัทได้จดจํานองเรือ และที�ดนิ พร้อมสิ�งปลูกสร้างที�มีอยูแ่ ล้วและที�จะมีขนึ � ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการ
ทําประกันภัยสิ�งปลูกสร้าง เพื�อใช้เป็ นหลักประกันสินเชื�อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ �� และ ��)
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��. สินทรัพย์สิทธิการใช้
บาท
ทีด� นิ
ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม ����
21,278,328.71
เพิ�มขึน�
6,306,948.62
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
27,585,277.33
เพิ�มขึน�
โอนออก - ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ ��)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
(670,506.28)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
26,914,771.05
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคา
โอนออก - ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ ��)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

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

งบการเงินรวม
อาคาร
ยานพาหนะ
49,913,538.24
106,852.05
50,020,390.29
(3,545,938.64)
46,474,451.65

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

รวม
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 5,352,325.29
4,818,908.29 2,007,716.44 8,340,169.93
232,034.39
232,034.39
- (4,426,650.18) (4,426,650.18)
5,050,942.68 2,933,391.55 9,497,879.43
4,745,163.44 1,603,702.28 8,308,504.96
- (1,855,857.22) (1,855,857.22)
(459,693.26) (1,266,497.15) (1,868,524.93)
9,336,412.86 1,414,739.46 14,082,002.24
44,969,447.61
37,138,038.79
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6,212,499.57
4,826,915.73

77,253,679.31
65,548,875.65

บาท
ทีด� นิ
ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม ����
เพิ�มขึน�
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
เพิ�มขึน�
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
ยานพาหนะ

รวม

21,278,328.71 44,421,641.44 8,720,302.58 74,420,272.73
6,306,948.62
106,852.05
6,413,800.67
- (6,954,974.74) (6,954,974.74)
27,585,277.33 44,528,493.49 1,765,327.84 73,879,098.66
3,311,804.90 3,311,804.90
(670,506.28) (149,889.41) (1,266,497.15) (2,086,892.84)
26,914,771.05 44,378,604.08 3,810,635.59 75,104,010.72

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคา
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

1,513,545.20
1,513,545.20
1,959,639.24
(142,334.52)
3,330,849.92

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

3,965,417.18 3,965,417.18
4,304,443.02 1,236,715.74 7,054,703.96
195,648.16
195,648.16
- (4,426,650.18) (4,426,650.18)
4,500,091.18
775,482.74 6,789,119.12
4,480,639.59
997,080.14 7,437,358.97
(63,384.44) (1,266,497.15) (1,472,216.11)
8,917,346.33
506,065.73 12,754,261.98

26,071,732.13 40,028,402.31
23,583,921.13 35,461,257.75

989,845.10
3,304,569.86

67,089,979.54
62,349,748.74

บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าเสือ� มราคาสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริการ
- ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

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

2,490,341.98
5,849,827.95
8,340,169.93
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,336,143.08
5,101,215.89
7,437,358.97

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

��. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

บาท
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม ����
ซือ�
จําหน่าย / โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ซือ�
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

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

891,310.00
381,990.00
(1,273,300.00)
-

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าตัดจําหน่าย
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าตัดจําหน่าย
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

7,778,455.48
1,637,887.02
(78,064.83)
9,338,277.67
1,691,707.92
11,029,985.59

-

7,778,455.48
1,637,887.02
(78,064.83)
9,338,277.67
1,691,707.92
11,029,985.59

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

5,992,361.00
4,785,577.08

-

5,992,361.00
4,785,577.08
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รวม
13,932,080.67
1,482,018.00
(83,460.00)
15,330,638.67
484,924.00
15,815,562.67

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม ����
ซือ�
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ซือ�
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

12,712,922.67
1,100,028.00
1,273,300.00
15,086,250.67
484,924.00
15,571,174.67

891,310.00
381,990.00
(1,273,300.00)
-

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าตัดจําหน่าย
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าตัดจําหน่าย
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

7,665,587.95
1,572,175.72
9,237,763.67
1,642,858.42
10,880,622.09

-

7,665,587.95
1,572,175.72
9,237,763.67
1,642,858.42
10,880,622.09

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

5,848,487.00
4,690,552.58

-

5,848,487.00
4,690,552.58

รวม
13,604,232.67
1,482,018.00
15,086,250.67
484,924.00
15,571,174.67

บาท
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริการ
- ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

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

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

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

892.04
1,571,283.68
1,572,175.72

ณ วันที� �� ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนได้ตดั จําหน่ายทัง� จํานวนแล้วแต่ยงั คง
ใช้งานอยู่

7,508,680.47

6,539,204.77

7,508,680.47

6,539,204.77

158
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

��. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส� นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

50,106,215.24 20,300,837.52 48,272,979.43 20,232,217.22
(16,078,735.72) (12,093,230.41) (16,078,735.72) (12,093,230.41)
34,027,479.52 8,207,607.11 32,194,243.71 8,138,986.81

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีและหนีส� นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีท�ีเกิดขึน� ในระหว่างปี มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที�
� มกราคม ����

กําไร(ขาดทุน)

กําไร
เบ็ดเสร็จอืน�

ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีส� นิ หมุนเวียนอืน�
2,417,011.00 2,417,011.00 (2,220,706.83)
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
339,943.27
339,943.27
298,843.22
ประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,185,920.16
47,094.67 1,233,014.83
(2,317.73)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
1,180,352.07 15,130,516.35 16,310,868.42 31,482,246.55
รวม
2,366,272.23 17,934,565.29 20,300,837.52 29,558,065.21
หนีส� นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด� นิ
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
รวม

(11,954,770.59)
(739,938.09)
(12,694,708.68)

- (11,954,770.59)
601,478.27
(138,459.82)
601,478.27 (12,093,230.41)

กําไร

ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

196,304.17
638,786.49
247,312.51 1,478,009.61
- 47,793,114.97
247,312.51 50,106,215.24

- (3,715,050.00) (15,669,820.59)
59,544.69
(78,915.13)
(330,000.00)
(330,000.00)
(270,455.31) (3,715,050.00) (16,078,735.72)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที�
� มกราคม ����

กําไร(ขาดทุน)

กําไร
เบ็ดเสร็จอืน�

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีส� นิ หมุนเวียนอืน�
2,417,011.00 2,417,011.00
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
317,132.25
317,132.25
ประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,185,920.16
47,094.67 1,233,014.83
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
- 16,265,059.14 16,265,059.14
รวม
1,185,920.16 19,046,297.06 20,232,217.22
หนีส� นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด� นิ
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
รวม

(11,954,770.59)
(739,938.09)
(12,694,708.68)

ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

(2,220,706.83)
293,899.76
(2,317.73)
29,730,831.99
27,801,707.19

- (11,954,770.59)
601,478.27
(138,459.82)
601,478.27 (12,093,230.41)
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กําไร

ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

196,304.17
611,032.01
239,055.02 1,469,752.12
- 45,995,891.13
239,055.02 48,272,979.43

- (3,715,050.00) (15,669,820.59)
59,544.69
(78,915.13)
(330,000.00)
(330,000.00)
(270,455.31) (3,715,050.00) (16,078,735.72)

��. วงเงินสินเชื�อระยะสั�น
เจ้าหนี �
บริษัท
ธนาคาร
ธนาคาร

วงเงิน (ล้านบาท)
2564
2563

ประเภทสินเชื�อ
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั�วสัญญาใช้เงิน

��
��

อ้างอิงอัตราดอกเบีย�
(ร้อยละ)

��
��

MOR
MLR

บริษัทได้จดจํานองเรือ และที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�มีอยู่แล้วและที�จะมีขนึ � ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทําประกันภัยสิ�งปลูกสร้าง เพื�อใช้เป็ นหลักประกันสินเชื�อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ ��)

��. เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� นื�

บาท
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

เจ้าหนีก� ารค้า

15,936,489.76

17,080,136.13

16,519,630.90

16,477,814.94

เจ้าหนีอ� �ืน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนีจ� ากการซือ� และซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เจ้าหนีก� รมสรรพากร
อื�น ๆ
รวม

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

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

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

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

เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน

49,638,971.18

46,940,828.37

49,407,317.36

47,141,012.73

��. เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
345,113,408.00
(3,541,843.45)
341,571,564.55
(99,408,318.72)
242,163,245.83

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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2563
284,171,978.10
(2,928,127.32)
281,243,850.78
(97,911,982.61)
183,331,868.17

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ดังนี �
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
284,171,978.10
71,371,429.90
(10,430,000.00)
345,113,408.00

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม
บวก เงินกูเ้ พิ�มขึน�
หัก จ่ายชําระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม

2563
217,044,128.00
130,287,850.10
(63,160,000.00)
284,171,978.10

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนีด� งั นี �
ล้านบาท
ระยะเวลา

อ้างอิง
อัตราดอกเบีย�
(ร้อยละ)

35
52
22
99
76
-

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

MLR
MLR
MLR
MLR
MLR
MLR

10

-

พ.ย. ���� - ต.ค. ����

MLR

345

284

วงเงิน

มูลหนี �

ลําดับที� เจ้าหนี �

2564

2563

บริษัท
1 ธนาคาร
2 ธนาคาร
3 ธนาคาร
4 ธนาคาร
5 ธนาคาร
6 บริษทั เงินทุน

100
100
30
133
100
45

100
100
30
133
100
-

32
49
22
95
92
45

-

7 บริษทั เงินทุน 65

2564 2563

การชําระหนี �
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ �.�� - �.�� ล้านบาท
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ �.�� - �.�� ล้านบาท
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ �.�� - �.�� ล้านบาท
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ ��.�� ล้านบาท
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ �.�� - �.�� ล้านบาท
เดือนที� � - �� จ่ายชําระดอกเบีย� ทุกเดือน
เดือนที� �� - �� จ่ายชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย� เดือนละ �.�� - �.�� ล้านบาท
เดือนที� �� จ่ายชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย�
ส่วนที�เหลือ
เดือนที� � - �� จ่ายชําระดอกเบีย� ทุกเดือน
เดือนที� �� - �� จ่ายชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย� เดือนละ �.�� - �.�� ล้านบาท
เดือนที� �� จ่ายชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย�
ส่วนที�เหลือ

ในปี ���� บริษัทได้รบั การผ่อนปรนจากสถาบันการเงิน โดยได้รบั การพักชําระเงินต้นเป็ นระยะเวลา � ปี นับแต่งวด
กุมภาพันธ์ ���� ถึง มกราคม ���� สําหรับวงเงินกูท้ �ี � ถึง � เงินต้นของสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวที�ได้รบั การพักชําระหนีม� ีจาํ นวน
เงิน ���.�� ล้านบาท และบริษัทได้รบั การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชําระคืนเงินกูส้ าํ หรับวงเงินกูย้ ืมดังกล่าวตามตารางข้างต้น
โดยเริม� ชําระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ����
ในปี ���� บริษัทได้รบั วงเงินกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึง� จํานวนเงิน ��� ล้านบาท เพื�อใช้สาํ หรับก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือเฟอร์รบ�ี นเกาะพะลวย จํานวนเงิน �� ล้านบาท และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จํานวนเงิน �� ล้านบาท
หลักประกัน
บริษัทได้จดจํานองเรือ และที�ดนิ พร้อมสิ�งปลูกสร้างที�มีอยูแ่ ล้วและที�จะมีขนึ � ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการ
ทําประกันภัยสิ�งปลูกสร้าง เพื�อใช้เป็ นหลักประกันสินเชื�อจากสถาบันการเงิน นอกจากนี � บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด
ได้จดจํานองที�ดนิ เพื�อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และกรรมการบริษัทได้คา�ํ ประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินบางส่วน (ดูหมายเหตุ � และ ��)
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��. หนีส� ินตามสัญญาเช่า
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบีย� รอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

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

การเปลี�ยนแปลงของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ดังนี �
บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม
บวก เพิ�มขึน�
หัก จ่ายชําระ
หัก ส่วนลดค่าเช่า
หัก ลดลงจากการยกเลิกและเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

75,394,672.68 79,552,944.68 68,684,933.71 70,638,856.96
3,311,804.90 6,413,800.67 3,311,804.90 6,413,800.67
(7,590,632.76) (10,340,098.28) (6,188,914.71) (8,172,075.76)
(613,449.40) (232,034.39) (559,449.40) (195,648.16)
(3,724,850.67)
(652,882.11)
66,777,544.75 75,394,612.68 64,595,492.39 68,684,933.71

กลุม่ บริษัทได้ทาํ สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและยานพาหนะ เพื�อใช้ในการดําเนินงาน อายุสญ
ั ญาเช่าโดยประมาณ � ปี
ถึง �� ปี
กรรมการของบริษัทได้คา�ํ ประกันหนีส� ินตามสัญญาเช่าบางส่วน (ดูหมายเหตุ �)
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กลุม่ บริษัทมีหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าที�จะต้องจ่ายค่าเช่าขัน� ตํ�า ดังนี �
บาท
งบการเงินรวม
2564

2563

มูลค่าปั จจุบนั ดอกเบีย� รอตัดบัญชี ค่าเช่าขัน� ตํ�า

ปี

ไม่เกิน �
1-5
เกิน �
รวม

มูลค่าปั จจุบนั ดอกเบีย� รอตัดบัญชี

6,626,514.64 2,880,222.25 9,506,736.89 7,680,155.35 3,148,380.95
26,590,890.96 8,285,847.71 34,876,738.67 25,967,234.50 9,658,305.52
33,560,139.15 5,520,945.34 39,081,084.49 41,747,282.83 7,364,514.94
66,777,544.75 16,687,015.30 83,464,560.05 75,394,672.68 20,171,201.41

ค่าเช่าขัน� ตํ�า

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

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ปี

2563

มูลค่าปั จจุบนั ดอกเบีย� รอตัดบัญชี ค่าเช่าขัน� ตํ�า

ไม่เกิน �
1-5
เกิน �
รวม

มูลค่าปั จจุบนั ดอกเบีย� รอตัดบัญชี

ค่าเช่าขัน� ตํ�า

6,013,954.01 2,796,666.87 8,810,620.88 5,993,391.23 2,883,188.99 8,876,580.22
25,738,063.01 8,081,748.40 33,819,811.41 23,432,226.75 9,019,470.06 32,451,696.81
32,843,475.37 5,470,781.64 38,314,257.01 39,259,315.73 7,135,682.05 46,394,997.78
64,595,492.39 16,349,196.91 80,944,689.30 68,684,933.71 19,038,341.10 87,723,274.81

ข้อมูลเกี�ยวกับสัญญาเช่า สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� สรุปได้ดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าใช้จา่ ยเกี�ยวกับสัญญาเช่าที�รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
8,308,504.96 8,340,169.93
- ค่าเสือ� มราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
3,168,350.23 3,317,405.51
- ดอกเบีย� จ่ายจากหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
- ค่าใช้จา่ ยที�เกี�ยวกับสัญญาเช่าระยะสัน� และ
284,162.88
397,766.50
สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ�า
40,545.79
(685,677.55)
- ผลต่างการลดค่าเช่าตามสัญญา
11,075,340.52 12,095,887.73
รวม
กระแสเงินสดที�จา่ ยทัง� หมดของสัญญาเช่า

11,043,145.87 14,055,210.29
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
7,437,358.97
3,011,339.76

7,054,703.96
2,960,622.73

374,226.50
259,606.38
34,011.01
(559,449.40)
10,148,855.71 10,423,564.20
9,459,860.85

11,506,924.99

��. ประมาณการหนีส� ินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี�ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
���� และ ���� มีดงั นี �
บาท

งบการเงินรวม
2564
2563
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม
ส่วนที�รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย�
ส่วนที�รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเ� กิดจากการเปลีย� นแปลงสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์พนักงานที�จา่ ยในปี ปัจจุบนั
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

5,997,747.97

5,929,600.72

5,997,747.97

5,929,600.72

403,594.75
140,733.22

426,791.38
143,651.66
.

403,594.75
140,733.22

426,791.38
143,651.66
.

205,620.92
1,030,941.66
(388,590.46)
7,390,048.06

(502,295.79)
5,997,747.97

204,336.29
990,938.82
(388,590.46)
7,348,760.59

(502,295.79)
5,997,747.97

ณ วันที� �� ธันวาคม ���� กลุม่ บริษัทคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน � ปี ขา้ ง
หน้า เป็ นจํานวนเงินประมาณ �.�� ล้านบาท
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานประมาณ � ปี และ � ปี ตามลําดับ
กลุม่ บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึง� ให้สทิ ธิแก่
พนักงานที�เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที�กาํ หนด เช่น พนักงานที�ทาํ งานติดต่อกับครบ �� ปี ขนึ � ไปให้มีสทิ ธิได้รบั ค่า
ชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงินเดือน ๆ สุดท้าย ��� วัน
ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�สาํ คัญ (แสดงด้วยค่าเฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก) มีดงั นี �
2564

อัตราคิดลด
อัตราการขึน� เงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
เกษียณอายุ

2563

ร้อยละ �.��
ร้อยละ �.��
ร้อยละ �
ร้อยละ �
ร้อยละ ��.�� - ��.��
ร้อยละ � - ��.��
ร้อยละ ��� ของตารางมรณะไทย ปี ���� ร้อยละ ��� ของตารางมรณะไทย ปี ����
�� ปี
�� ปี

ข้อสมมติเกี�ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย� ของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิน� รอบระยะเวลา
รายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
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ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� สรุปได้ดงั นี �
บาท

งบการเงินรวม
2564
เพิม� ขึน�
อัตราคิดลด (เปลี�ยนแปลง �%)
อัตราการขึน� เงินเดือน (เปลี�ยนแปลง �% )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี�ยนแปลง ��%)

2563
เพิม� ขึน�

ลดลง

(285,028.33)
285,979.38
(947,688.05)

ลดลง

318,084.87
(291,841.34)
(261,833.63)
409,178.43
1,325,502.39 (1,335,581.59)

324,552.87
(342,198.83)
1,900,996.65

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
เพิม� ขึน�
อัตราคิดลด (เปลี�ยนแปลง �%)
อัตราการขึน� เงินเดือน (เปลี�ยนแปลง �% )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี�ยนแปลง ��%)

(279,060.14)
279,380.20
(929,476.38)

2563
ลดลง

เพิม� ขึน�

310,983.53
(291,841.34)
(256,161.60)
409,178.43
1,293,321.39 (1,335,581.59)

ลดลง
324,552.87
(342,198.83)
1,900,996.65

��. ทุนเรือนหุน้
ปี ����
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื�อวันที� �� เมษายน ���� มีมติดงั ต่อไปนี �
- อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน ���,���,��� บาท เป็ นจํานวนเงิน ���,���,��� บาท โดยการ
ตัดหุน้ จดทะเบียนที�ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริษัท จํานวน ��� หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หนุ้ ละ � บาท
- อนุมตั กิ ารเพิม� ทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน ���,���,��� บาท เป็ นจํานวนเงิน ���,���,��� บาท โดยออก
หุน้ สามัญใหม่ ��,���,��� หุน้ มูลค่าหุน้ ที�ตราไว้ หุน้ ละ � บาท ทัง� นี � การเพิ�มทุนดังกล่าวเป็ นการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) สําหรับการใช้ในการขยายกิจการในอนาคตและสําหรับการ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย การเพิ�มทุนดังกล่าว เพื�อเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)
บริษั ท ได้ด าํ เนิ น การจดทะเบี ย นการลดทุน และการเพิ� ม ทุน จดทะเบี ย นดัง กล่า วกับ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื� อ
วันที� �� พฤษภาคม ���� และวันที� �� พฤษภาคม ���� ตามลําดับ
ปี ����
ที� ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เมื� อ วัน ที� �� กรกฎาคม ���� มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้เ พิ� ม ทุน จดทะเบี ย นจากเดิ ม จํา นวนเงิ น
���,���,��� บาท เป็ นจํานวนเงิน ���,���,��� บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่ �,���,��� หุน้ มูลค่าหุน้ ที�ตราไว้ หุน้ ละ � บาท
เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล (ดูหมายเหตุ ��) โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเพิ�มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชย์ เมื�อวันที� � สิงหาคม ����

��. ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ���� มาตรา �� ในกรณีท�ีบริษัทเสนอขายหุน้ สูงกว่า
มูลค่าหุน้ ที�จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนีต� งั� เป็ นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นีจ� ะนําไป
จ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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��. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ���� บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ�งไว้เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ� ะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

��. การจ่ายเงินปั นผล
ปี ����
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� มีมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปั นผลเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราส่วน �� หุน้ เดิม
ต่อ � หุน้ ปั นผล รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวนเงิน �,���,��� บาท และจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดอีกในอัตราหุน้ ละ �.����
บาท เป็ นจํานวนเงิน �,���,���.�� บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวนเงิน ��,���,���.�� บาท
บริษัทได้จา่ ยปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทจํานวน �,���,��� หุน้ และได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระ
แล้วจากการจ่ายหุน้ ปั นผลดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวันที� �� สิงหาคม ����

��. การออกหุน้ กู้
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื�อวันที� �� เมษายน ���� ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจํานวนเงิน
ไม่เกิน ��� ล้านบาท โดยมีอายุไม่เกิน ��� วัน สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน� และไม่เกิน �� ปี สําหรับหุน้ กูร้ ะยะยาว เพื�อรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ยังไม่มีการออกและเสนอขายหุน้ กู้

��. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ

บาท
งบการเงินรวม

การเปลีย� นแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและนํา� มันเชือ� เพลิง
ซือ� สินค้าสําเร็จรูป
ซือ� นํา� มันเชือ� เพลิง
เงินเดือน ค่าแรงและผลตอบแทนของพนักงาน
ค่าเสื�อมราคาและรายการตัดบัญชี
ค่าวัสดุอปุ กรณ์และของใช้สนิ � เปลือง
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าเสียหายจากเหตุเรืออับปาง - สุทธิ (ดูหมายเหตุ ��)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

(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

��. ต้นทุนทางการเงิน

บาท
งบการเงินรวม
2564

ดอกเบีย� จ่าย
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
รวม
หัก ดอกเบีย� จ่ายที�ถือเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
สุทธิ

2563

15,073,375.14 13,470,163.33
1,036,283.87 1,502,915.07
16,109,659.01 14,973,078.40
(2,212,883.58) (518,119.80)
13,896,775.43 14,454,958.60
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

14,916,317.75 13,113,380.55
1,036,283.87 1,502,915.07
15,952,601.62 14,616,295.62
(2,212,883.58) (518,119.80)
13,739,718.04 14,098,175.82

��. ภาษีเงินได้
รายได้ภาษี เงินได้ท�ีรบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
สําหรับปี ปัจจุบนั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

(204,725.00)

2564

2563

(146,714.27)

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว

29,287,609.90 18,536,043.56

27,531,251.88 19,647,775.33

รายได้ภาษี เงินได้

29,082,884.90 18,389,329.29

27,531,251.88 19,647,775.33

ภาษี เงินได้ท�ีรบั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
2564
ผลกําไรจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

(3,715,050.00)

-

(3,715,050.00)

-

247,312.51
(3,467,737.49)

-

239,055.02
(3,475,994.98)

-

การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษี ท�ีแท้จริง
งบการเงินรวม
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

บาท

2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(139,188,621.21)

ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้
20

จํานวนภาษี ตามอัตราภาษี เงินได้
รายได้ท�ีไม่ตอ้ งเสียภาษี
รายจ่ายที�ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จา่ ยที�มีสทิ ธิหกั ได้เพิ�มขึน�
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาษี เงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว
รายได้ภาษี เงินได้

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
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บาท
(96,772,304.31)

20

19

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

บาท

2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(136,058,811.47)

ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้
20

จํานวนภาษี ตามอัตราภาษี เงินได้
รายได้ท�ีไม่ตอ้ งเสียภาษี
รายจ่ายที�ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จา่ ยที�มีสทิ ธิหกั ได้เพิ�มขึน�
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ภาษี เงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว
รายได้ภาษี เงินได้

20

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

บาท
(93,656,331.62)

20

21

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 วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี ท�ียงั ไม่ได้ใช้เป็ นจํานวนเงินประมาณ ���.�� ล้าน
บาทและ ��.�� ล้านบาท ตามลําดับ ซึง� จะทยอยสิน� สุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี ���� ถึง ���� ซึง� บริษัทบันทึก
รับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีได้ไม่เกินจํานวนที�เป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที�จะ
ใช้ประโยชน์ทางภาษี นนั�
บริษัทย่อย
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษี ท�ียงั ไม่ได้ใช้เป็ นจํานวนเงินประมาณ ��.��
ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาท ตามลําดับ ซึง� จะทยอยสิน� สุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี ���� ถึง ���� ซึง� บริษัท
ย่อยบันทึกรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีได้ไม่เกินจํานวนที�เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกาํ ไรทางภาษี ในอนาคต
เพียงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษี นนั�

��. กองทุนสํารองเลีย� งชีพ
กลุม่ บริษัทและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง� กองทุนสํารองเลีย� งชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีย� งชีพ พ.ศ. ����
ซึ�งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสํารองเลีย� งชีพนีบ� ริหารโดย
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด กองทุนสํารองเลีย� งชีพนีไ� ด้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลีย� งชีพตามข้อ
กําหนดของกระทรวงคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที�ได้รบั อนุญาต

��. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานของผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุม่ บริษัท คือ กรรมการ
บริษัท
กลุม่ บริษัทประกอบกิจการเกี�ยวกับการให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ จําหน่ายสินค้า
บนท่าเรือและในเรือโดยสารและให้บริการรถโดยสาร ดังนัน� ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุม่ บริษัทมีสว่ นงานธุรกิจเพียงส่วน
งานเดียว
กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนัน� ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เพียงส่วนงานเดียว
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��. เครื�องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี�ยง
เครื�องมือทางการเงินที�สาํ คัญของกลุม่ บริษัทตามที�นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� � เรื�องการ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน เงินฝาก
ธนาคารติดภาระหลักประกัน เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า กลุม่ บริษัท
มีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเครือ� งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดังนี �
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้ม�นั คงเพื�อรักษานักลงทุน เจ้าหนีแ� ละความเชื�อมั�นของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มกี ารกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึง� บริษทั พิจารณา
จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อีกทัง� ยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี�ยงด้านเครดิต
ความเสี�ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี�ยงที�ลกู ค้าไม่สามารถชําระหนีต� ามเงื�อนไขที�ตกลงไว้ และความเสี�ยงจากคู่
สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื�อนไขในสัญญา ซึ�งอาจทําให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุก
ตัวอย่างมีนยั สําคัญของความเสีย� งด้านเครดิต ทัง� นีฝ� ่ ายบริหารของกลุม่ บริษทั บริหารความเสีย� งนีโ� ดยการกําหนดให้มนี โยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดังนัน� กลุม่ บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายที�เป็ นสาระสําคัญจากการ
ให้สนิ เชื�อ จํานวนเงินสูงสุดที�กลุม่ บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชื�อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก� ารค้าซึง� ได้หกั ค่า
เผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ตามที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�กลุ่มบริษัทอาจได้รบั ความเสียหายอันสืบเนื�องมาจากที�กลุ่มบริษัทไม่
สามารถเปลี�ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที�กลุ่ม
บริษัทจะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมื�อครบกําหนด
กลุม่ บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี�ยวกับกระแส
เงินสด รวมทัง� จัดหาวงเงินสินเชื�อจากสถาบันการเงินเพื�อให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท
รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนีส� ินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ของกลุม่ บริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม
���� และ ���� ซึง� พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที�ยงั ไม่คดิ ลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ดังนี �
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
ไม่เกิน � ปี

เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

� - � ปี

2563

เกิน � ปี

44,033
115,596 216,790
9,506 34,877

รวม

ไม่เกิน � ปี

� - � ปี

เกิน � ปี

44,033 43,731
27,727 360,113 114,660 184,512
39,082 83,465 10,828 35,626

รวม

43,731
- 299,172
49,112 95,566

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ไม่เกิน � ปี

เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

� - � ปี

43,920
115,596 216,790
8,811 33,820

2563

เกิน � ปี

รวม

ไม่เกิน � ปี

� - � ปี

43,920 43,931
27,727 360,113 114,660 184,512
38,314 80,945
8,876 32,452
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เกิน � ปี

รวม

43,931
- 299,172
46,395 87,723

ความเสีย� งด้านตลาด
กลุม่ บริษัทมีความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย� และอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ กลุม่ บริษัทมีการ
บริหารความเสี�ยงดังกล่าวดังต่อไปนี �
ความเสีย� งด้านอัตราดอกเบีย�
ความเสีย� งด้านอัตราดอกเบีย� หมายถึง การที�มลู ค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส� นิ ทางการเงิน หรือรายได้ดอกเบีย�
สุทธิ อาจเกิดการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย� ในตลาด
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส� ินทางการเงินของกลุม่ บริษัทโดยส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีย� ลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตรา
ตลาด เช่น อัตราดอกเบีย� ลูกค้าชัน� ดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบีย� เงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากประจํา หรือ อัตราดอกเบีย�
อ้างอิงอื�น เป็ นต้น
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส� ินทางการเงินที�สาํ คัญ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� สามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบีย� ได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
2564
พันบาท

อัตราดอกเบีย� อัตราดอกเบีย�
ไม่มดี อกเบีย�
ปรับขึน� ลง
คงที�
ตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
หนีส� ินทางการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

72,816
1,592
356,572
-

66,778

รวม

อัตราดอกเบีย�
ร้อยละ

3,386
10,605
-

76,202
10,605
1,592

0.05 - 0.13
0.05

44,033
-

44,033
356,572
66,778

5.47 - 8.70
0.29 - 5.61

งบการเงินรวม
2563
พันบาท
อัตราดอกเบีย� อัตราดอกเบีย�
ไม่มดี อกเบีย�
ปรับขึน� ลง
คงที�
ตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

105,593
1,598

หนีส� ินทางการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

296,244
-

75,395
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รวม

อัตราดอกเบีย�
ร้อยละ

3,041
30,733
-

108,634
30,733
1,598

0.05 - 0.13
0.05

43,731
-

43,731
296,244
75,395

5.47
3.44 - 8.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
พันบาท
อัตราดอกเบีย� อัตราดอกเบีย�
ไม่มดี อกเบีย�
ปรับขึน� ลง
คงที�
ตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
หนีส� ินทางการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

49,157
1,592
356,572
-

64,595

รวม

อัตราดอกเบีย�
ร้อยละ

3,177
11,898
-

52,334
11,898
1,592

0.05 - 0.13
0.05

43,920
-

43,920
356,572
64,595

5.47 - 8.70
0.29 - 4.38

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
พันบาท
อัตราดอกเบีย� อัตราดอกเบีย�
ไม่มดี อกเบีย�
ปรับขึน� ลง
�
คงที
ตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
หนีส� ินทางการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

81,359
1,598
296,244
-

68,685

รวม

อัตราดอกเบีย�
ร้อยละ

2,931
32,268
-

84,290
32,268
1,598

0.05 - 0.13
0.05

49,931
-

49,931
296,244
68,685

5.47
3.44 - 4.38

มูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือทางการเงิน
เนื�องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �นื ซึง� จัด
อยูใ่ นประเภทระยะสัน� เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ที�มดี อกเบีย� ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย� ในตลาด และหนี �
สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื ซึง� จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน� เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและหนีส� นิ
ตามสัญญาเช่า ที�มีดอกเบีย� ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย� ในตลาด มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส� นิ
ทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท�ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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��. ลําดับชั�นของมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� กลุม่ บริษัทมีสนิ ทรัพย์ท�ีวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
แยกแสดงตามลําดับชัน� ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี �
บาท
2564
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ �
สินทรัพย์ทวี� ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ที�ดนิ
สินทรัพย์ทเี� ปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

ระดับ �

ระดับ �

รวม

-

209,438,250.00

-

209,438,250.00

-

16,966,500.00

-

16,966,500.00

บาท
2563
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ �
สินทรัพย์ทวี� ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ที�ดนิ
สินทรัพย์ทเี� ปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

ระดับ �

ระดับ �

รวม

-

191,520,000.00

-

191,520,000.00

-

9,665,000.00

-

9,665,000.00

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมและข้อมูลทีใ� ช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับ �
มูลค่ายุติธรรมของที�ดิน และอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง� วัดมูลค่าโดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชัน� ของมูลค่ายุตธิ รรม

��. ภาระผูกพันและหนีส� ินทีอ� าจเกิดขึน�
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� กลุม่ บริษัทมีภาระผูกพันและหนีส� นิ ที�อาจเกิดขึน� ดังนี �
บริษัท
��.� หนังสือคํา� ประกันที�ออกโดยธนาคารเพื�อใช้ในการคํา� ประกัน จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท
32.2 ภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนทีเ� กี�ยวกับสัญญาการก่อสร้างอาคารและซือ� สินทรัพย์อน�ื จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท
และสัญญาออกแบบเรือ จํานวนเงิน �.�� ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
��.� ภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ�าและบริการอื�นที�บอกเลิกไม่ได้ ดังนี �
ระยะเวลา

ล้านบาท

ไม่เกิน � ปี

7

บริษัทย่อย
��.� ภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ�าและบริการอื�นที�บอกเลิกไม่ได้ ดังนี �
ระยะเวลา

ล้านบาท

ไม่เกิน � ปี

1
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��. ผลกระทบจากเหตุการณ์เรือราชา � ประสบเหตุอับปาง
เมื�อวันที� � สิงหาคม ���� เกิดเหตุการณ์เรือราชา � ประสบเหตุอบั ปางระหว่างให้บริการ สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศมี
คลื�นลมแรง และพัดเข้าหาเรือ ทําให้เรือเสียการทรงตัว และล่มลง เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของ
บริษัท พนักงานของบริษัท ผูโ้ ดยสาร รวมถึงทรัพย์สนิ ของผูโ้ ดยสาร บริษัทได้ประเมินความเสียหาย และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ย “ค่าเสีย
หายจากเหตุเรืออับปาง” จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท บริษัททําประกันภัยเรือเดินทางทะเล (Marine Hull Insurance Policy)
คุม้ ครองความเสียหายต่อเรือราชา � และได้รบั เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว จํานวนเงิน �� ล้านบาท ทัง� นี �
บริษัทรับรูเ้ งินชดเชยความเสียหายและค่าเสียหายจากเหตุเรืออับปางเป็ นรายการสุทธิ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สนิ �
สุดวันที� �� ธันวาคม ���� ภายใต้บญ
ั ชี “ค่าใช้จา่ ยอื�น”
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทมีประมาณการหนีส� นิ คงเหลือ จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท

��. คดีฟ้องร้อง
��.� เมื�อวันที� � พฤษภาคม ���� เรือของบริษัท ได้เกยตืน� และส่งผลกระทบต่อแนวปะการังบางส่วนใกล้ทา่ เรืออ่าวท้องศาลา
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�ง (“กรมทรัพยากรฯ”) ได้มคี าํ สั�งให้บริษทั ดําเนินการ
แก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที�เกิดขึน� โดยบริษัทได้ติดต่อประสานให้สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํา� จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย เป็ นผูจ้ ดั ทําแผนฟื � นฟูและเป็ นผูแ้ ก้ไขและฟื � นฟูความเสียหายของปะการังดังกล่าว
เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� บริษัทได้ทาํ หนังสือต่อกรมทรัพยากรฯ เสนอแผนงานเพื�อขออนุญาตเข้าพืน� ที�ทาํ การฟื � นฟู
ความเสียหาย แต่ไม่มีการตอบรับแต่ประการใด ต่อมา เมื�อวันที� �� ธันวาคม ���� กรมทรัพยากรฯ ได้มีหนังสือขอให้
บริษัทชดใช้คา่ เสียหาย เป็ นจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท บริษัทจึงมีความเห็นว่า การกระทําดังกล่าวไม่เป็ นธรรมแก่บริษัท
เป็ นอย่างยิ�ง ด้วยบริษัทได้ปฏิบตั ิตามคําสั�งของกรมทรัพยากรฯ แล้วทุกประการ แต่กรมทรัพยากรฯ ก็ยงั ไม่อนุญาตให้
บริษัทดําเนินการแก้ไขฟื � นฟู
เมื�อวันที� �� มกราคม ���� บริษัทได้ย�ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอให้ศาลมีคาํ สั�งให้กรมทรัพยากรฯ อนุญาตเข้า
พืน� ที�และ/หรือส่งมอบพืน� ที�เพื�อที�จะให้บริษัทปฏิบตั ติ ามคําสั�งทางปกครองได้ และขอให้กรมทรัพยากรฯ ยกเลิกคําสั�งที�ขอ
ให้บริษัทชดใช้คา่ เสียหายดังกล่าว
เมื�อวันที� �� มิถนุ ายน ���� บริษัทและพนักงานของบริษัทถูกฟ้องคดีแพ่งจากกรมทรัพยากรฯ ข้อหาละเมิดเรียกค่าเสีย
หายจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท
ปั จจุบนั คดีความดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบจากคดี
ความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย
��.� เมื�อวันที� � กันยายน ���� บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบจากคดีความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย
��.� เมื�อวันที� �� มีนาคม ���� บริษัทถูกฟ้องคดีแพ่งจากเจ้าหนีร� ายหนึง� เรียกค่าจ้างและค่าเสียหายตามสัญญาจ้าง จํานวน
เงิน ��.�� ล้านบาท ต่อมาเมื�อวันที� �� มิถนุ ายน ���� บริษัทได้ย�ืนคําให้การเพื�อแก้คาํ ฟ้องดังกล่าว พร้อมกับฟ้องแย้ง
เพื�อเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีผิดสัญญา ปั จจุบนั คดีความดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไร
ก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบจากคดีความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย
34.4 เมือ� วันที� �� กรกฎาคม ���� บริษทั และบริษทั ประกันภัยแห่งหนึง� (จําเลยร่วม) ถูกฟ้องคดีแพ่งจากผูเ้ สียหายจากเหตุการณ์
เรือราชา � อับปาง เมือ� วันที� � สิงหาคม ���� จํานวนทุนทรัพย์ �.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย� อัตราร้อยละ �.� ต่อปี ปัจจุบนั
คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบจากคดีความ
ดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย
��.� เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� บริษัทและบริษัทประกันภัยแห่งหนึ�ง (จําเลยร่วม) ถูกฟ้องคดีแพ่งจากเจ้าหนีร� ายหนึ�ง จาก
เหตุการณ์เรือราชา � อับปาง เมื�อวันที� � สิงหาคม ���� เรียกค่าเสียในทรัพย์สนิ จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย�
อัตราร้อยละ � ต่อปี และเรียกค่าขาดประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที�เสียหาย จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย� อัตรา
ร้อยละ � ต่อปี ทัง� นี � บริษทั ได้บนั ทึกหนีส� นิ จากค่าเสียหายในทรัพย์สนิ ดังกล่าว จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท ปัจจุบนั คดีความ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบจากคดีความดังกล่าว
คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย

173
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

��. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ ���� มีมติให้บริษัทเข้าทําสัญญาการปรับโครงสร้างหนีก� บั
สถาบันการเงินแห่งหนึ�งวงเงิน ��� ล้านบาท เงินต้นคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� จํานวนเงิน �� ล้านบาท (ดูหมาย
เหตุ ��) ซึง� มีขอ้ ตกลงในการผ่อนปรนเงื�อนไขการชําระหนี � โดยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย� ภายใน �� งวด นับแต่วนั ที�ทาํ
สัญญา

��. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนีไ� ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ ����

174
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

175
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสําหรับการส่งแบบ 56-1 One Report
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี ฉบับนีแ� ล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ �ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที�ควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ นอกจากนี � บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที�สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี�ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยแล้ว
(�) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที�เป็ นสาระสําคัญ
ทัง� ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง� ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(�) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที�ลา่ สุดที�มี ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึง� ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง� การกระทําที�มิชอบ
ที�อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี � เพื�อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง� หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ ชโยภาส เป็ นผูล้ งลายมือชื�อกํากับเอกสารนีไ� ว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื�อของ นายอภิชาติ ชโยภาส กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที�บริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น

ชือ�

ตําแหน่ง

�. นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

�. นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการบริษัท

ชือ�

ตําแหน่ง

�. นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ลายมือชือ�

ลายมือชือ�

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

1. นายธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการ

67

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม


นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย



ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.)New York
University
เนติบณ
ั ฑิตสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปรอ. 4313)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of Chairman
Program (RCP)รุน่ 39/2016
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุน่ 40/2012












ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รุน่ 108/2008



ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program(DAP) รุน่ 26/2004

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2564 – ปั จจุบนั

กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ

ปี 2559 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2540 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1/13

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
2. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
รองประธานกรรมการบริษัท

3. นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

63

 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร

ไม่มี

ไม่มี

จัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี
2548
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกี ยรตินิยม
อันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี 2524
 ประกาศนี ย บัต รกฎหมายมหาชน รุ ่ น ที่ 13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2545
 หลักสูตรวุฒบิ ตั รการกากับดูแลกิจการสาหรับ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
แ ละอง ค์ ก าร ม หาชน รุ ่ น ที่ 17 สถาบั น
พระปกเกล้า
 Director Certification Program รุ ่น 220/2016
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

59

ปริญญาเอก สาขา Social Sciences จาก
Magadh University, India
 ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตสาหรับผูบ้ ริหาร รุน่ ที่ 5
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ การเมือง รุน่ ที่ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Oregon State,
USA.



บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2563-ปั จจุบนั
ปี 2561-ปั จจุบนั
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558

9.71%*

เป็ นบิดาของ
นายอภิชนม์
ชโยภาส

ปี 2560 – ปั จจุบนั

ปี 2559 – ปั จจุบนั

ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2549 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2/13

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
รองประธานกรรมการ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
รักษาการผูอ้ านวยการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

กรรมการ
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จากัด (เดิมชื่อบริษัท อาร์พี จ๊อบ จากัด
(ประกอบธุรกิจจัดหางาน)
กรรมการ
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด (เดิมชื่อบริษัท อาร์พี แวน ทราน
สปอร์ต จากัด (ประกอบธุรกิจรถขนส่ง)
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีองิ ้ ทัวร์ จากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Certification Program รุน่ 100/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful
Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุน่ 4/2009
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน่ ที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 25 (วตท.
25)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2543 – ปั จจุบนั



ปี 2543 – ปั จจุบนั

ปี 2542 – ปั จจุบนั
ปี 2542 – ปั จจุบนั

ปี 2542 – ปั จจุบนั
ปี 2541 – ปั จจุบนั

ปี 2539 – ปั จจุบนั

ปี 2537 – ปั จจุบนั
ปี 2536 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3/13

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
กรรมการ
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จากัด (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่า และบริการขายตั๋วเรือและขนส่งทางบก)
กรรมการ
บริษัท พลังงานราชา จากัด (ประกอบธุรกิจผลิตนา้ มันไบโอดีเซล แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว)
กรรมการ
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร)
กรรมการ
บริษัท ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จากัด (ประกอบธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว)
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิวดาดฟ้า (ประกอบธุรกิจนวดแผนโบราณ)
กรรมการ
บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จากัด (ประกอบธุรกิจโรงเรียน แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว)
กรรมการ
บริษัท เอลการจัดการ จากัด (ประกอบธุรกิจตัวแทนจาหน่ายตั๋ว
เครือ่ งบิน)
กรรมการ
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด (ประกอบธุรกิจห้องพัก ร้านอาหาร)
กรรมการ
บริษัทปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2536 – ปั จจุบนั
ปี 2535 – ปั จจุบนั

ปี 2535 – ปั จจุบนั

ปี 2535 – ปั จจุบนั

4. พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
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 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ










ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
โรงเรียนนายเรือ รุ น่ ที่ 75
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ น่ ที่ 18
หลักสูตร FO MVV CO/XO DESIGNATE
COUSE เครือรัฐออสเตรเลีย
หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ น่ ที่ 4
หลักสูตรผูบ้ งั คับการเรือและเรือยุทธวิธีผวิ
นา้ กองการฝึ ก กองเรือยุทธการ
หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหาร
(พสบ.) รุ น่ ที่ 7
หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ น่ ที่ 53
หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ น่ ที่
36

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการ
บริษัท เจ้าพระยา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด (ประกอบธุรกิจนวดสปา)
กรรมการ
บริษัท ฮอส จากัด (ประกอบธุรกิจจาหน่ายคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบนั ไม่ได้
ประกอบธุรกิจแล้ว)
กรรมการ
บริษัท วังหินอ่อน จากัด (ประกอบธุรกิจผลิตหินอ่อนแต่ปัจจุบนั ไม่ได้
ประกอบธุรกิจแล้ว)
กรรมการ
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรม)

ปี 2564 – ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

ปี 2564 – ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท
บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จากัด
ที่ปรึกษา
บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จากัด
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
กองบัญชาการกองทัพไทย
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ(อัตราพลเรือเอก)
กองทัพเรือ

ปี 2563 – ปั จจุบนั
ปี 2563 – ปั จจุบนั

ปี 2563 – ปั จจุบนั
ปี 2561 – 2562
ปี 2559 – 2560

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4/13

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

 หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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ไม่มี





นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
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ปี 2557 – 2559

ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ(ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี



6.

ปี 2558 – 2559

ไม่มี





ช่วงเวลา

ปี 2558 – 2559

เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุน่ 100/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2538



ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2558 – 2559

(วปอ.) รุ น่ ที่ 55
 หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ น่ ที่ 25
 หลักสูตร วิทยาการการจัดการสาหรับนัก
บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (วบส.) รุ น่ ที่ 1

5. นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)

ไม่มี

ปี 2560 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2556 – 2557

ไม่มี

สมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
(องค์กรระหว่างประเทศ)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ออลล์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)

ปี 2563 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)

ปี 2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)

ปี 2550 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5/13

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม













สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk
Management Program for Corporate
Leaders (RCL)รุน่ ที่ 1/2015สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk
Management Committee Program
(RMP)รุน่ ที่ 1/2013สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit
Committee Program (AACP) รุน่ 17/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร How to Develop
a Risk Management Plan (HRP) รุน่
2/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Improving the
Quality of Financial Reporting (QFR) รุน่
1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee
Program รุน่ 2/2004 สมาคมส่งเสริม

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2547 – ปั จจุบนั

ปี 2544 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6/13

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ฟอร์จนู พาร์ทอินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน)
กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.03%

ไม่มี

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุน่ 7/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Certification Program รุน่ 17/2002สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. นายวงศกร พิธุพนั ธ์
กรรมการบริษัท
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8. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการ กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนาม กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม Strategic CFO รุน่ ที่ 5 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Seminar Investment Promotion ประเทศ
ญี่ปนุ่
The Business management in the Pacific
Basin Corporation ประเทศญี่ปนุ่

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุน่ 71/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


ปี 2560- 2561
ปี 2555 - 2560

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2544 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7/13

CFO
บริษัท ชาร์เตอร์สแควร์โฮลดิง้ จากัด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส
ธนาคารธนชาต

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีองิ ้ ทัวร์ จากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the
Compensation Committee รุน่ 21/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the
Nomination and Governance Committee
รุน่ 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย



บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

ปี 2544 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริษัท พลังงานราชา จากัด (ประกอบธุรกิจผลิตนา้ มันไบโอดีเซล แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว)
กรรมการ
บริษัท ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จากัด(ประกอบธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว)
กรรมการ
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด(ประกอบธุรกิจห้องพัก ร้านอาหาร และขายตั๋ว)
ผูจ้ ดั การทั่วไป
บริษัท บาธแอนด์สปา จากัด (ประกอบธุรกิจจาหน่ายเครือ่ งสุขภัณฑ์)

ปี 2544 – ปั จจุบนั

ปี 2537 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปั จจุบนั

9. นายพานิช พงศ์พิโรดม
กรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

72  ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาแหล่งนา้
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุน่ 56/2006สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปรอ. 4515)

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8/13

ปี 2560 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

ปี 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)

ปี 2533 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริษัท พานิช-วรศักดิแ์ ละเพื่อน 2510 จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม











10. นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

33

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

2.75%

เป็ นบุตรของนาย
อภิชาติ ชโยภาส

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Understanding
the Fundamental of Financial Statement
(UFS) รุน่ 1/2006สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Setting the CEO
Performance Plan and Evaluation สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the
Compensation Committee รุน่ 21/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the
Nomination and Governance Committee
รุน่ 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
หลักสูตร Setting the CEO Performance
Plan and Evaluation
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(นบส.1 รุน่ 32) สถาบันพัฒนาข้าราชการพล
เรือน

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director


สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9/13

ปี 2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จากัด (เดิมชื่อบริษัท อาร์พี จ๊อบ จากัด
(ประกอบธุรกิจจัดหางาน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

(ปั จจุบนั ดารงกรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
พัฒนาธุรกิจ)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

Accreditation Program รุน่ 104/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2559 – ปั จจุบนั

ปี 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)

ปี 2561–ปั จจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท พลังงานราชา จากัด (ประกอบธุรกิจผลิตนา้ มันไบโอดีเซล แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว)
กรรมการ
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร)
กรรมการ
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด (ประกอบธุรกิจห้องพัก ร้านอาหาร)
กรรมการ
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จากัด (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่า และบริการขายตั๋วเรือและขนส่งทางบก)
กรรมการ
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีองิ ้ ทัวร์ จากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)

ปี 2555 – ปั จจุบนั
ปี 2555 – ปั จจุบนั
ปี 2555 – ปั จจุบนั

ปี 2555 – ปั จจุบนั

48 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจทหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10/13

กรรมการ
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด (เดิมชื่อบริษัท อาร์พี แวน ทราน
สปอร์ต จากัด (ประกอบธุรกิจรถขนส่ง)
กรรมการ
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรม)

ปี 2555– ปั จจุบนั

ปี 2555 – ปั จจุบนั

11. นายชาคริต โอภาสอุดม
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

ปี 2562 –ปั จจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

แผนงานบัญชีและการเงิน

12. นางสาวกัณณ์ณิชฐา
ธิปบูรวัฒน์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

13. นายพุทธพงศ์ วิมลพันธ์
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
อานวยการ

14. นายเอกชัย ลิม้ ถาวรศิรพิ งศ์
. รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม


ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต(เอกสถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทย)
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุน่ 142/2017


ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

40  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 อบรมด้านบัญชีภาษี อากร Tax Accounting
การกระทบรายได้และรายจ่ายกับทางภาษี
อากร บริษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
จากัด
 อบรมเคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี
พร้อมการปิ ดบัญชีสนิ ้ งวดให้ถกู ต้องตาม
มาตรฐานการบัญชี บริษัท ฝึ กอบรมและ
สัมมนาธรรมนิติ จากัด
48  ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุน่ 142/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

62

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2544 - 2562

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทยออยล์มารีน จากัด

ปี 2560– ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
หัวหน้าแผนกบัญชี
บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จากัด

ปี 2553 – 2560

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2555 - 2559
ปี 2541 - 2555

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2559 - ปั จจุบนั
ปี 2530 – 2552

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11/13

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอานวยการ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
หัวหน้าส่วนบุคคล
บริษัท วนชัยพาเนลอินดัสตรีส ์ จากัด
หัวหน้าแผนกบุคคล
บริษัท พัทยาฟู๊ ดอินดัสตรี จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคอมพิวเตอร์
บริษัท อิเลคโทรลัคส์ ประเทศไทย จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MIS(สมาคม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2527 – 2529
ปี 2524 – 2526

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
นักวิชาการสถิติ
กรมป่ าไม้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
เครือเจริญโภคภัณฑ์

หมายเหตุ : * รวมสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 1.78 และร้อยละ 27.50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด 200,811,609 หุน้ ของ น.ส.ดวงกมล ยืนยง ซึง่ เป็ นภรรยาของนายอภิชาติ ชโยภาส และของบริษัท แกรนด์เฉ
วงบีช จากัด ซึง่ นายอภิชาติ ชโยภาส ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ30.00 ในบริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด ตามลาดับ

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12/13

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของ ผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ

บริษัท

นายธงทอง จันทรางศุ

C, /,I

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

D, /,I

นายอภิชาติ ชโยภาส
พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์

/,X, M,
E
/, A, I,N

นายชาตรี ศิริพานิชกร

/, A, I

นายอนันต์ เกตุพิทยา

/, A, I

นายวงศกร พิธุพนั ธ์

/

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปัญญา

/,N

นายพานิช พงศ์พิโรดม

/, I,N

นายอภิชนม์ ชโยภาส

/,X,E

หมายเหตุ:

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

/

CS

I
/,A,I
/, A,I

/, A, R
,I,N

/

/I

/, A,R,I

I
CF

/

/

/

/
/

/

/

/

/

C = ประธานกรรมการบริษัท
X = กรรมการบริหาร
S = เลขานุการบริษัท
PST = บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง้ ทัวร์ จากัด
CPL = บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จากัด
RS = บริษัท ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จากัด
RFT = บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด
ZEAR = บมจ. เซียร์พร็อพเพอร์ตี ้
SU = บมจ. ศุภาลัย
RP TRA = บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด
MUAN=บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จากัด

/

/

/,C

/

D = รองประธานกรรมการบริษัท
R = กรรมการบริหารความเสี่ยง
CF = CFO
GCB = บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
WT = บริษัท วังหินอ่อน จากัด
NS = ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิวดาดฟ้า
CPH = บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จากัด
FOR = บมจ. ฟอร์จนู พาร์ทอินดัสตรี ้
CHAR = บริษัท ชาร์เตอร์สแควร์โฮลดิง้ จากัด
RP JOP = บ.จัดหางาน อาร์พีจ๊อบ
UTA=บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จากัด

/ = กรรมการ
M= กรรมการผูจ้ ดั การ
CS=ที่ปรึกษา

A = กรรมการตรวจสอบ
E = ผูบ้ ริหาร

RFP = บริษัท ราชาเฟอร์รี่พฒ
ั นา จากัด
RCS = บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จากัด
CPE = บริษัท เจ้าพระยา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
AF =บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
PV = บริษัท พานิช-วรศักดิ์และเพื่อน 2510 จากัด
ALL=บมจ. ออลล์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
NSI=บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)

PRF = บริษัท พลังงานราชา จากัด
AL = บริษัท เอลการจัดการ จากัด
HOS = บริษัท ฮอส จากัด
AKR=บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม
AUT=บมจ.ออโต้ คอร์ป โฮลดิง้
SINGER=บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที1่ 3/13

NSI

I =กรรมการอิสระ
N=กรรมการสรรหาฯ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นางสาวอรณิชา ชโยภาส
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามใน
บริษัทย่อย

อายุ
(ปี )
30

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
ปริ ญ ญาโท คณะการจั ด การ
ธุรกิ จ สาขาการเงิน (หลักสูต ร
นานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์( หลักสูต ร
น า น า ช า ติ ) จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย



บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษัท ท่าเรือราชา
เฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน) (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

2.59%

บุตรสาวของ
นายอภิชาติ ชโยภาส
และ
เป็ นน้องสาวของ
นายอภิชนม์ ชโยภาส

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1/1

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2560 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2557 – ปั จจุบนั

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
กรรมการ
บริษัท จัดหางาน อาร์พีจ๊อบ จากัด
กรรมการ
บริษัท อาร์พี ทราสปอร์ตเทชั่น จากัด
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ปาร์โฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จากัด

เอกสารแนบ 3 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หัว หน้า งานตรวจสอบภายใน
บริษั ท ท่า เรือ ราชาเฟอร์รี่ จากัด ) นหาชน (

รายละเอี ยดหัว หน้ า งานตรวจสอบภายใน
นางสาววรรณวิ ม ล จองสุ รียภาส อายุ 38 ปี
ผู้ จั ด การอาวุ โ ส, บริษั ท พีแ อนด์แอล อิ นเทอร์น อล ออดิท จากั ด
094-9232529, 098-8099916
wanvimol.jo@plgroup.co.th
คุ ณ วุ ฒิท างการศึ ก ษา
 ปริ ญ ญาโท ทางบริ ห ารธุ ร กิ จ สาหรับ นัก บริ ห าร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์
 ปริ ญ ญาตรี บัญ ชี บัณ ฑิ ต สาขาการบัญ ชี )บัญ ชี บัณ ฑิ ต -เกี ย รติ นิ ย นอัน ดับ 2) นหาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์
วุฒบิ ัตร
 วุฒิบต
ั รด้านการตรวจสอบภายใน )Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรน
ราชูปถันภ์ )TFAC)
 ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย )CPIAT) สนาคนผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ประวั ติ ก ารเป็ นหั ว หน้ า ที ม ตรวจสอบภายใน
 หัว หน้า ที น ตรวจบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นอยู่ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ) Food & Non
food) ธุ ร กิ จ ขนส่ง ธุ ร กิ จ ซื อ้ นาขายไป ธุ ร กิ จ สิน เชื่ อ บุค คล ธุ ร กิ จ อสัง หาริน ทรัพ ย์
 หัว หน้า ที น ตรวจบริ ษั ท ที่ เ ตรี ย นตัว จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ )IPO) ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ โรงพยาบาล ธุ ร กิ จ
ผลิต ธุ ร กิ จ โรงแรน ธุ ร กิ จ ขนส่ง ธุ ร กิ จ พลัง งาน ธุ ร กิ จ ซื อ้ นาขายไป ธุ ร กิ จ สิน เชื่ อ บุค คล และธุ ร กิ จ
อสัง หาริน ทรัพ ย์
 หัว หน้า ที น ตรวจบริ ษั ท เอกชนอื่ น ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ การศึ ก ษา ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจาหน่ า ยเครื่ อ งดื่ น ธุ ร กิ จ โรงแรน
ประวั ติ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษา / ประวั ติ ก ารทางาน
 Vice President บริ ษั ท พี แ อนด์แ อล อิ น เทอร์น อล ออดิ ท จากัด
 Senior Internal audit manager บริ ษั ท พี แ อนด์แ อล อิ น เทอร์น อล ออดิ ท จากัด
 Internal audit manager บริ ษั ท พี แ อนด์แ อล อิ น เทอร์น อล ออดิ ท จากัด
ประวัติการฝึ กอบรม
 การตรวจสอบและข้อ ควรพิ จ ารณาในการตรวจสอบเนื่ อ กิ จ การใช้ค อนพิ ว เตอร์ป ระนวลผลข้อ นูล รุ ่น ที่ 2/2561
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรนราชูปถันภ์ )TFAC)
 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ )Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรนราชูปถันภ์ )TFAC)

เอกสารแนบ 3 หน้า ที่ 1/2

เอกสารแนบ 3 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หัว หน้า งานตรวจสอบภายใน
บริษั ท ท่า เรือ ราชาเฟอร์รี่ จากัด ) นหาชน (










COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุนภายใน )ADVANCED COURSE) รุ น่ ที่ 2/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรนราชูปถันภ์ )TFAC)
โครงการอบรนเพื่อรับวุฒิบตั รด้านการตรวจสอบภายใน รุน่ ที่ 17 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรนราชูปถันภ์ )TFAC)
Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 รุ น่ ที่ 6 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรนราชูปถันภ์
)TFAC)
COSO 2014 สนาคนผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย )สตท.(
Fraud Audit and Caution for Auditor สนาคนผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย )สตท.(
อบรนเชิ งปฏิ บัติ ก าร: การบริห ารต้นทุน เพื่ อ เพิ่น นูลค่า และควานยั่ง ยื น รุ ่นที่ 4 /61 สภาวิ ช าชี พ บัญชี ในพระบรน
ราชูปถันภ์ )TFAC)
Data Analytics for Internal Auditor รุน่ ที่ 2/60 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรนราชูปถันภ์ )TFAC)
โครงการอบรนการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียนตัวเป็ นผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล )Prepared Course for
Certified Internal Auditor: Pre – CIA) จุฬาลงกรณ์นหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 3 หน้า ที่ 2/2

เอกสารแนบ � ทรัพย์สนิ ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ตามงบการเงินรวม ณ วันที� �� ธันวาคม ���� รายละเอียดดังนี �
มูลค่าทาง
บัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
ณ �� ธค. ��

ลักษณะกรรมสิทธิ�

ภาระผูกพัน

� ที�ดนิ ประกอบด้วย
- ที�ดิน ตัง� อยู่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
น.ส.� ก. �� แปลง รวม ��-�-�� ไร่ หรือ ��,���
ตารางวา
- โฉนดที�ดนิ จํานวน � แปลง รวม ��-�-��.� ไร่ หรือ
�,���.� ตารางวา
- ที�ดนิ ตัง� อยู่ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
จํานวน � แปลง รวม ��-�-��.� ไร่ หรือ
�,���.� ตารางวา
� ส่วนปรับปรุงที�ดิน
� อาคารและสิ�งปลูกสร้างประกอบด้วย แบ่งออกเป็ น
- อาคารสํานักงานและสิ�งปลูกสร้าง อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- อาคารสํานักงานและสิ�งปลูกสร้าง อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- อาคารสํานักงานและสิง� ปลูกสร้าง อําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
�. เรือและส่วนซ่อมแซมและสํารวจเรือ ประกอบด้วย
เรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน �� ลํา
- เรือราชา �
- เรือราชา �
- เรือราชา �
- เรือราชา �
- เรือราชา �
- เรือราชา �
- เรืออาร์ �
- เรืออาร์ �
- เรืออาร์ ��
- เรืออาร์ ��
- เรืออาร์ ��
- เรือวังใน
- เรือวังทอง
- เรือวังแก้ว
- ส่วนซ่อมแซมและสํารวจเรือ
- ส่วนปรับปรุงเรือ
- เครือ� งใช้ในเรือ
�. เครือ� งจักรและอุปกรณ์
�. เครือ� งตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน



บริษัทเป็ นเจ้าของ

ติดภาระจํานอง




บริษัทเป็ นเจ้าของ
บริษัทเป็ นเจ้าของ

ติดภาระจํานอง
ติดภาระจํานอง



บริษัทเป็ นเจ้าของ

เรือเฟอร์รท�ี �ีตดิ ภาระ
จํานอง �� ลํา
หมายเหตุ : เรือที�ไม่ติดภาระ
จํานองได้แก่
เรือวังทอง, เรืออาร์ ��




�. ยานพาหนะ
�. งานระหว่างก่อสร้าง
รวม





บริษัทเป็ นเจ้าของ
บริษัทเป็ นเจ้าของ
บริษัทเป็ นเจ้าของ/
ผูเ้ ช่าทางการเงิน
บริษัทเป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

รายการ



เอกสารแนบ � ทรัพย์สนิ ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ
�) ที�ดิน ตัง� อยู่ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี น.ส.� ก. �� แปลง รวม ��-�-�� ไร่ หรือ ��,���
ตารางวา ใช้ประกอบกิจการท่าเรือดอนสัก
ลําดับ

น.ส. � ก. เลขที�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5636
112
661
663
664
2272
2273
2274
2800
3742
3745
5700
2939
2945
2946
3744
1882
2756

เล่ม

��ก.
�ก.
�ข.
�ข.
�ข.
��ข.
��ข.
��ข.
��ข.
��ก.
��ก.
��ข.
��ก.
��ก.
��ก.
��ก.
��ข.
��ข.
รวมเนือ� ทีด� นิ ทัง� หมด

หน้า

เลขทีด� นิ

36
12
11
53
53
148
148
148
50
42
45
50
39
45
46
44
125
6

227
40
14
16
17
33
34
35
36
48
51
65
36
40
41
50
24
88

เนือ� ทีด� นิ ประมาณ
ไร่

งาน

ตร.ว.

0
4
3
0
1
0
0
1
3
4
5
3
1
1
0
7
8
3
51

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

�) ที�ดิน ตัง� อยู่ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน � แปลง รวม ��-�-��.� ไร่ หรือ �,���.�
ตารางวา ใช้ประกอบกิจการท่าเรือดอนสัก
ลําดับ

โฉนดทีด� นิ เลขที�

หน้าสํารวจ

เลขทีด� นิ

1
2
3
4

6283
17554
17556
17557

3027
10064
10066
10068

171
47
534
535

รวมเนือ� ทีด� นิ ทัง� หมด

2

เนือ� ทีด� นิ ประมาณ
ไร่

งาน

ตร.ว.

2
1
7
3
15

2
2
2
2
2

50
64.4
95.3
13.4
23.1

เอกสารแนบ � ทรัพย์สนิ ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ
3) ที�ดนิ ตัง� อยู่ ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน � แปลง รวม ��-�-��.� ไร่ หรือ �,���.�
ตารางวา ใช้ประกอบกิจการท่าเรือเกาะสมุย
ลําดับ

โฉนดทีด� นิ เลขที�

หน้าสํารวจ

เลขทีด� นิ













ลําดับ

น.ส. � ก. เลขที�

เล่ม

หน้า

เลขทีด� นิ











�ก.
��ก.
��ก.
��ข.











รวมเนือ� ทีด� นิ ทัง� หมด

เนือ� ทีด� นิ ประมาณ
ไร่

งาน

ตร.ว.










เนือ� ทีด� นิ ประมาณ
ไร่

งาน

ตร.ว.

















54.7

รายละเอียดของสัญญาทีส� าํ คัญ
สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน
�. สัญญาเช่าอาคารทีเ� กาะพะงัน
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

คูส่ ญ
ั ญา

สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน “ผูใ้ ห้เช่า”
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� � กันยายน ����
เช่าห้องเลขที� � ในอาคารท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื�อใช้เป็ นสํานักงานสําหรับการติดต่อและประสานงานธุรกิจในท่าเทียบ
เรือเกาะพะงัน
ค่าเช่า จํานวน �,��� บาทต่อเดือน
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� � กันยายน ���� ถึง วันที� �� สิงหาคม ����

�.สัญญาเช่าพืน� ทีท� า่ เทียบเรือท้องศาลาเกาะพะงัน
คูส่ ญ
ั ญา
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน “ผูใ้ ห้เช่า”
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� � พฤศจิกายน ���� และหนังสือ ที� สฎ �����/��� ลงวันที� �� ธันวาคม ����
พืน� ที�ทา่ เทียบเรือท้องศาลา ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เพื�อใช้เป็ นที�จอดรถเพื�อขึน� ลงเรือเฟอร์ร�ี
ค่าเช่า จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน
�� ปี เริม� นับตัง� แต่วนั เปิ ดดําเนินการเดินเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากเกาะพะงัน-ดอนสัก เป็ นต้นไป
ทัง� นี � สัญญาได้ครบกําหนดแล้วตัง� แต่ปี ���� ต่อมา สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน
ได้มีหนังสือเลขที� สฎ �����/��� ลงวันที� �� ธันวาคม ���� แจ้งว่า หากบริษัทประสงค์
จะใช้พืน� ที�ดงั กล่าวต่อไป กําหนดให้บริษัทเสียค่าธรรมเนียมการใช้ในอัตราค่าเช่าเดือนสุดท้าย
ตามสัญญาเดิม ซึง� คือ ��,��� บาทต่อเดือน



เอกสารแนบ � ทรัพย์สนิ ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ

�. สัญญาเช่าพืน� ทีภ� ายในอาคารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
คูส่ ญ
ั ญา
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

กระทรวงการคลัง “ผูใ้ ห้เช่า”
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� � ตุลาคม ����
เช่าพืน� ทีภ� ายในอาคารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เลขที� �� หมูท่ �ี � ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนือ� ที�จาํ นวนประมาณ � ตารางเมตร เพื�อใช้ดาํ เนินการจําหน่ายตั�วเรือ
ราชาเฟอร์รแ�ี ละประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของผูเ้ ช่า
ค่าเช่า จํานวน �,��� บาทต่อเดือน
� ปี � เดือน นับตัง� แต่วนั ที� � กันยายน ���� ถึงวันที� �� กันยายน ����
หมายเหตุ: อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการด้านสัญญาของกรมท่าอากาศยาน แต่บริษัทยังคงใช้
พืน� ที�ดงั กล่าวและชําระค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าสุดท้าย

�.สัญญาเช่าพืน� ทีอ� าคารชโยภาส
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า

:

ระยะเวลาของสัญญา

:

คูส่ ญ
ั ญา

นางพิกลุ ชโยภาส “ผูใ้ ห้เช่า”
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� � มกราคม ����
เช่าพืน� ทีช� นั� � และ � ของอาคารชโยภาส ซึง� ตัง� อยูเ่ ลขที� ��� ซอยสุทธิพงศ์ � ถนนสุทธิสารวินจิ ฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พืน� ที�รวม ���.�� ตารางเมตร เพื�อใช้เป็ นสํานักงานสําหรับ
หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ในการติดต่อประสานงานและดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพฯ
และหน่วยงานทีท� า่ เรือดอนสักสากล เช่น ฝ่ ายแผนงานและการเงิน เป็นต้น โดยบริษทั ได้จดทะเบียน
พืน� ที�เช่านีเ� ป็ นสาขาที� � ของบริษัท
ค่าเช่ารวมค่าไฟฟ้าและค่านํา� ประปา จํานวน ���.� บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รวมเป็ นจํานวน
��,���.�� บาทต่อเดือนและผูเ้ ช่าตกลงชําระภาระภาษี หกั ณ ที�จา่ ยในอัตราร้อยละ � ให้แก่
ผูใ้ ห้เช่าด้วย
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� � มกราคม ���� ถึงวันที� �� ธันวาคม ����

�.สัญญาเช่าพืน� ทีอ� าคารชโยภาส
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า

:

ระยะเวลาของสัญญา

:

คูส่ ญ
ั ญา

นางพิกลุ ชโยภาส “ผูใ้ ห้เช่า”
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� � พฤศจิกายน ����
เช่าพืน� ทีช� นั� � และ � ของอาคารชโยภาส ซึง� ตัง� อยูเ่ ลขที� ��� ซอยสุทธิพงศ์ � ถนนสุทธิสารวินจิ ฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พืน� ทีร� วม ��� ตารางเมตร เพือ� ใช้เป็ นสํานักงานสําหรับหน่วย
งานสนับสนุนต่างๆ ในการติดต่อประสานงานและดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพฯ
และหน่วยงานที�ท่าเรือดอนสักสากล เช่น ฝ่ ายแผนงานและการเงิน เป็ นต้น โดยบริษัทได้จด
ทะเบียนพืน� ที�เช่านีเ� ป็ นสาขาที� � ของบริษัท
ค่าเช่ารวมค่าไฟฟ้าและค่านํา� ประปา จํานวน ��� บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รวมเป็ นจํานวน
���,���.�� บาทต่อเดือนและผูเ้ ช่าตกลงชําระภาระภาษี หกั ณ ที�จา่ ย ให้แก่ผใู้ ห้เช่าด้วย รวม
เป็ นค่าตอบแทนที�ผเู้ ช่าชําระทัง� หมดจํานวน
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� � พฤศจิกายน ���� ถึงวันที� �� ตุลาคม ����

4

เอกสารแนบ � ทรัพย์สนิ ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ
�.สัญญาเช่าพืน� ทีใ� นโรงแรมเวโรนิก้า
คูส่ ญ
ั ญา
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด “ผูใ้ ห้เช่า” บริษัทเกี�ยวโยง
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� � ตุลาคม ����
เช่าชัน� � ของอาคารโรงแรมเวโรนิกา้ ซึง� ตัง� อยูเ่ ลขที� ��� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ พืน� ที�รวม ��� ตารางเมตร เพื�อใช้เป็ นสํานักงานและห้องประชุม สําหรับการติดต่อ
และรับรองลูกค้าและผูท้ ม�ี าติดต่องานของบริษทั และใช้ในส่วนของสํานักงาน เช่น ศูนย์ Call Center
ส่วนงานด้านการตลาด กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนพืน� ที�
เช่านีเ� ป็ นสาขาที� � ของบริษัท
ค่าเช่า จํานวน ��� บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน คิดเป็ นจํานวน ���,��� บาทต่อเดือน
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� � ตุลาคม ���� ถึงวันที� �� กันยายน ����

�. สัญญาเช่าทีด� นิ พร้อมสิ�งปลูกสร้างทีอ� าํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

คูส่ ญ
ั ญา

บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด “ผูใ้ ห้เช่า” บริษัทเกี�ยวโยง
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� � กันยายน ����
เช่าที�ดิน น.ส. � ก. เลขที� ���� ตัง� อยูท่ �ีตาํ บลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เนือ� ที� �-�-�� ไร่ พร้อมสิ�งปลูกสร้าง บริเวณที�ตงั� โรงงานไบโอดีเซล ซึง� ได้แก่ อาคารสํานักงาน
และอาคารจ่ายไฟฟ้า เป็ นต้น เพื�อใช้เป็ นสถานที�สาํ หรับเก็บนํา� มัน ผสมนํา� มัน และผลิตนํา� มัน
ไบโอดีเซล
ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ในอัตรา ��,��� บาทต่อปี
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� � กันยายน ���� ถึงวันที� �� สิงหาคม ����

�. สัญญาเช่าทีด� นิ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

คูส่ ญ
ั ญา

บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด “ผูใ้ ห้เช่า” บริษัทเกี�ยวโยง
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� �� พฤษภาคม ����
เช่าที�ดินจํานวน �� แปลง ซึง� เป็ นที�ดิน น.ส. � ก. เลขที� ���, ���, ���, ���, ���, ���, ���,
���, ��� และ ��� เนือ� ที�รวมประมาณ ��-�-�� ไร่ ซึง� ตัง� อยูต่ าํ บล ลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื�อใช้เป็ นสถานที�ตงั� บ้านพักของพนักงานของบริษัท และที�จอดรถสํารอง
สําหรับยานพาหนะที�จอดรอคิวเพื�อข้ามเรือเฟอร์รก�ี ลับไปที�ทา่ เรือดอนสัก
��,��� บาทต่อเดือน
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� �� มิถนุ ายน ���� ถึง �� มิถนุ ายน ����

�.สัญญาเช่าทีด� นิ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

คูส่ ญ
ั ญา

นายอภิชนม์ ชโยภาส และนางสาวอรณิชา ชโยภาส “ผูใ้ ห้เช่า” บุคคลเกี�ยวโยง
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� � กุมภาพันธ์ ����
เช่าที�ดินจํานวน � แปลง โฉนดเลขที� ���� เนือ� ที�รวมประมาณ �-�-�� ไร่ ซึง� ตัง� อยูต่ าํ บลเกาะ
พะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื�อใช้เป็ นสถานที�ตงั� บ้านพักของพนักงานของ
บริษัท
��,��� บาทต่อเดือน
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� � กุมภาพันธ์ ���� ถึง �� มกราคม ����
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��. สัญญาเช่าทีด� นิ ทีอ� าํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คูส่ ญ
ั ญา
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด “ผูใ้ ห้เช่า” บริษัทเกี�ยวโยง
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� �� พฤศจิกายน ����
เช่าทีด� นิ จํานวน � แปลง โฉนดเลขที� ���� เนือ� ทีร� วมประมาณ �-�-�� ไร่ ซึง� ตัง� อยูต่ าํ บลดอนสัก
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื�อใช้เป็ นสถานประกอบกิจการตลาดชุมชน
��,���.�� บาทต่อเดือน
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� �� พฤศจิกายน ���� ถึง �� พฤศจิกายน ����

��. สัญญาเช่าทีด� นิ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทําตาชั�งนํา� หนักรถบรรทุก
คูส่ ญ
ั ญา
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า

:

ระยะเวลาของสัญญา

:

นายอภิชาติ ชโยภาส “ผูใ้ ห้เช่า” บุคคลเกี�ยวโยง
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
วันที� � พฤศจิกายน ����
เช่าที�ดินจํานวน � แปลง โฉนดเลขที� ���� และ ����� เนือ� ที�รวมประมาณ �-�-��.� ไร่ หรือ
�,���.� ตารางวา ซึง� ตัง� อยู่ ตําบลตลิ�งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื�อใช้เป็ น
สถานทําตาชั�งนํา� หนักรถบรรทุก ฝั�งท่าเรือเกาะสมุย
��,��� บาทต่อเดือน อ้างอิงตามจากรายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รหัสงาน
TA-10-3173/63
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� � ธันวาคม ���� ถึง �� พฤศจิกายน ����

��. สัญญาเช่าทีด� นิ ราชพัสดุ เพือ� ท่าเรือเพือ� การท่องเทีย� ว
คูส่ ญ
ั ญา

:

สัญญาที�
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

กระทรวงการคลัง โดยนายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พืน� ที�สรุ าษฎร์ธานี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ์ “ผูใ้ ห้เช่า”
โดยนายอภิชาติ ชโยภาส แทน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
�-สฎ-�/����
วันที� �� สิงหาคม ����
เช่าที�ดินทะเบียนราชพัสดุท�ี สฏ.��� ตําบลตอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
�-�-� ไร่ เพื�อท่าเรือเพื�อการท่องเที�ยว
�,��� บาทต่อปี
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� � มกราคม ���� ถึง �� ธันวาคม ����

��.สัญญาเช่าทีด� นิ ราชพัสดุ เพือ� การท่องเทีย� ว
คูส่ ญ
ั ญา

:

สัญญาที�
วันที�ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที�เช่า

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาของสัญญา

:
:

กระทรวงการคลัง โดยนายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พืน� ที�สรุ าษฎร์ธานี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ์ “ผูใ้ ห้เช่า”
โดยนายอภิชาติ ชโยภาส แทน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) “ผูเ้ ช่า”
�-สฎ-�/����
วันที� �� สิงหาคม ����
เช่าที�ดินทะเบียนราชพัสดุท�ี สฏ.��� ตําบลตอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
�-�-�� ไร่ เพื�อประกอบธุรกิจท่องเที�ยว
�,��� บาทต่อปี
� ปี นับตัง� แต่วนั ที� � มกราคม ���� ถึง �� ธันวาคม ����

6

เอกสารแนบ � ทรัพย์สนิ ที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร�ขี องบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้องโดยมีกรมเจ้าท่าเป็ นหน่วยงาน
ราชการหลักเป็ นผูก้ าํ กับดูแลกิจการในธุรกิจของบริษัท ทัง� นี � กฏหมายที�เกี�ยวข้องจะประกอบด้วย � ส่วนหลัก คือ กฎหมาย
ที�เกี�ยวกับเรือ ท่าเทียบเรือ และคนประจําเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี �

รายละเอียดของสัญญาทีส� าํ คัญ
นํา� หนัก* นํา� หนัก** พืน� ลํานํา� และทะเลที� วันทีม� ผี ล
ชื�อเรือ
(ตันกรอส) (ตันเนต) อนุญาตให้เดินเรือ บังคับใช้
ราชา � 1,141.00
ราชา � 1,044.92
ราชา � 986.32
ราชา � 928.00
ราชา � 1,009.50
ราชา � 1,188.00
อาร์ � 1,074.00
อาร์ � 1,168.00
วังใน

794.63

วังทอง

638.98

วังแก้ว

990.95

อาร์ �� 2,005.00
อาร์ �� 2,870.00
อาร์ �� 2,988.00

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ
ของคนประจําเรือในตําแหน่งสูงสุด
จะต้องไม่ต�าํ กว่าชั�นดังนี�

นายเรือ

ระหว่างจังหวัดตราด 22/9/63 - นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศ ขนาดไม่เกิน
กับจังหวัดนราธิวาส 20/12/63 �,��� ตันกรอส
ระหว่างจังหวัดตราด 22/9/63 - นายเรือของเรือเดินใน
313.48
ประเทศ ขนาดไม่เกิน
กับจังหวัดนราธิวาส 20/12/63 �,��� ตันกรอส
ระหว่างจังหวัดตราด 22/9/63 - นายเรือของเรือเดินใน
533.35
ประเทศ ขนาดไม่เกิน
กับจังหวัดนราธิวาส 20/12/63 �,��� ตันกรอส
ระหว่างจังหวัดตราด 8/12/64 - นายเรือของเรือเดินใน
279.00
ประเทศ ขนาดไม่เกิน
กับจังหวัดนราธิวาส 6/3/65
�,��� ตันกรอส
นายเรื
อของเรือเดินใน
ระหว่างจังหวัดตราด 8/12/64 365.09
ประเทศ ขนาดไม่เกิน
กับจังหวัดนราธิวาส 14/10/65 �,��� ตันกรอส
ระหว่างจังหวัดตราด 2/4/64 - นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศ ขนาดไม่เกิน
551.00
กับจังหวัดนราธิวาส 29/3/65
�,��� ตันกรอส
นายเรื
อของเรือเดินใน
ระหว่างจังหวัดตราด 10/9/64 ประเทศ ขนาดไม่เกิน
525.00
กับจังหวัดนราธิวาส 9/3/65
�,��� ตันกรอส
นายเรื
อของเรือเดินใน
ระหว่างจังหวัดตราด 8/12/64 ประเทศ ขนาดไม่เกิน
625.00
กับจังหวัดนราธิวาส 6/3/65
�,��� ตันกรอส
นายเรื
อของเรือเดินใน
ระหว่างจังหวัดตราด 10/9/64 ประเทศ ขนาดไม่เกิน
416.49
กับจังหวัดนราธิวาส 9/3/65
�,��� ตันกรอส
นายเรื
อของเรือเดินใน
ระหว่างจังหวัดตราด 15/12/64 ประเทศ
ขนาดไม่เกิน
342.24
กับจังหวัดนราธิวาส 13/3/65
�,��� ตันกรอส
ระหว่างจังหวัดตราด 10/9/64 - นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศ ขนาดไม่เกิน
467.01
กับจังหวัดนราธิวาส 30/6/65
�,��� ตันกรอส
ระหว่างจังหวัดตราด 10/9/64 ชัน� � (ต้นหนสาม)
602.00
กับจังหวัดนราธิวาส 9/3/65
ระหว่างจังหวัดตราด 25/01/64 ชัน� � (ต้นหนสาม)
861.00
กับจังหวัดนราธิวาส 24/04/64
ระหว่างจังหวัดตราด 15/12/64 ชัน� � (ต้นหนสาม)
1,673.00
กับจังหวัดนราธิวาส 13/03/65
342.00

ต้นกล
คนใช้เครือ� งจักรยนต์
ชัน� หนึง� พิเศษ

นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
คนใช้เครือ� งจักรยนต์
ชัน� หนึง� พิเศษ
คนใช้เครือ� งจักรยนต์
ชัน� หนึง� พิเศษ

นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม
นายช่างกลเรือ
ชัน� สาม

ผู้โดยสาร พนักงาน
ประจําเรือ
(คน)
(คน)

400

9

350

11

350

11

350

11

400

11

400

11

400

11

400

11

300

9

300

9

400

11

337

11

400

11

400

11

หมายเหตุ:
* ตันกรอส หมายถึง นํา� หนักทัง� หมดที�สามารถบรรทุกได้ ซึง� ได้รวมนํา� หนักตัวเรือและนํา� หนักสิ�งของที�บรรทุก
** ตันเนต หมายถึง นํา� หนักสิ�งของที�สามารถบรรทุกได้
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ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
- ท่าเรือดอนสักสากล
ชื�อผูไ้ ด้รบั อนุญาต
ที�ตงั� ท่าเรือ
อายุใบอนุญาต
เงื�อนไข

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทา่ เรือดอนสัก-สมุย จํากัด (ปั จจุบนั ชื�อบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน))
ฝั�งดอนสัก เลขที� ���/� แหลมกุลา หมูท่ �ี �� ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
� ปี ตัง� แต่วนั ที� �� พฤศจิกายน ���� – วันที� �� พฤศจิกายน ���� (ยื�นเรือ� งขอต่อใบอนุญาตแล้ว)
�.ในเงื�อนไขนี �
(1) “กิจการของตนเอง” หมายความว่า การบรรทุกหรือขนถ่ายของที�เป็ นของผูร้ บั อนุญาตของที�ผูร้ บั
อนุญาตรับขนหรือของที�ผรู้ บั อนุญาตรับจัดการขนส่ง
(2) “ให้บริการแก่ผอู้ �ืน” หมายความว่า ยอมให้บคุ คลอื�นใช้ท่าเรือ ส่วนประกอบของท่าเรือหรือบริการ
เกี�ยวกับท่าเรือของผูร้ บั อนุญาต ไม่วา่ จะเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ก็ตาม
2. ใบอนุญาตนีใ� ห้ใช้ได้สาํ หรับการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ซึ�งตัง� อยู่ฝ� ั งดอนสัก เลขที� ���/�
แหลมกุลา หมูท่ �ี �� ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เท่านัน� โดยมีท�ีพกั สินค้า สิ�งติดตัง�
และเครือ� งอุปกรณ์ตามที�ระบุไว้
�. ให้ใบอนุญาตนีเ� ป็ นอันยกเลิก ในกรณีอย่างใดอย่างหนึง� ดังต่อไปนี �
(�) เมื�อผูร้ บั อนุญาตไม่อาจใช้ทา่ เรือ ณ สถานที�ตงั� ตามข้อ � ได้อีกต่อไป เนื�องจากไม่ได้รบั อนุญาตหรือ
ถูกสั�งห้ามตามกฏหมายอื�น
() เมือ� ผูร้ บั อนุญาตไม่มสี ทิ ธิใช้ทด�ี นิ และทรัพย์สนิ บนทีด� นิ ตาม นส.�ก ทะเบียนเลขที� ���� ตําบลดอนสัก
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
�. ผูร้ บั อนุญาตต้องใช้ทา่ เรือ และส่วนประกอบของท่าเรือตามที�ได้รบั อนุญาต เพื�อกิจการของตนเองและ
ให้บริการแก่คนอื�น
�. ในการให้บริการแก่ผอู้ �ืน ผูร้ บั อนุญาตต้อง
(�) เรียกเก็บค่าบริการไม่เกินอัตราที�ระบุไว้
() ปฏิบตั ิตามคําสั�งของรัฐมนตรีท�ีส� งั ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที�ต�าํ กว่าในอัตรา (�) เพื�อความ
ปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
(3) ไม่ยกเลิกหรืองดเว้นการให้บริการโดยไม่จาํ เป็ นหรือเลือกปฏิบตั ิในการให้บริการแก่ผอู้ �ืน เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรี
�. ในกรณีท�ีมีความจําเป็ น เพื�อให้การใช้ทรัพยากรของชาติเกิดประโยชน์สงู สุดอันจะนํามาซึง� ความปลอด
ภัยหรือผาสุกของประชาชน เมื�อรัฐมนตรีมีคาํ สั�งเป็ นหนังสือให้ผรู้ บั อนุญาตปรับปรุงหรือขยายท่าเรือ หรือ
ส่วนประกอบของท่าเรือตามความเหมาะสม ผูร้ บั อนุญาตต้องปฏิบตั ิตาม เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร
ซึ�งจะต้องทําคําชีแ� จงเป็ นหนังสือแสดงเหตุผลและความจําเป็ นที�ทาํ ให้ไม่อาจปฏิบตั ิได้เสนอต่อรัฐมนตรี
ภายในหนึง� ร้อยแปดสิบวัน นับแต่วนั ที�ได้รบั คําสั�งเพื�อพิจารณาทบทวนคําสั�งดังกล่าว
. ผูร้ บั อนุญาตต้องกระทํา หรืองดเว้นกระทําการใดๆ เพื�อป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ�งแวดล้อมขึน� จาก
การประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และจะต้องปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที�
�. ผูร้ บั อนุญาตต้องทํารายงานยื�นต่อพนักงานเจ้าหน้าที� ณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีตามแบบที�พนักงานเจ้าหน้าที�กาํ หนด ดังนี �
() รายงานประจําเดือนแสดงสถิติเกี�ยวกับเรือที�ใช้บริการท่าเรือ ประเภทและปริมาณสินค้าที�ผ่านท่า
ตลอดจนข้อมูลหรือสถิตใิ นเรือ� งอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องภายใน �� วันของเดือนถัดไป
(�) รายงานประจําปี แสดงสภาพปั จจุบนั ของท่าเรือเกี�ยวกับที�พกั สินค้า สิ�งติดตัง� เครือ� งอุปกรณ์ และสิ�ง
อํานวยความสะดวก รวมทัง� บริการท่าเรือภายเดือนมกราคมของปี ถดั ไป
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เงื�อนไข

�. เมื�อรัฐมนตรีมีคาํ สั�งกําหนดเงื�อนไขขึน� ใหม่ในภายหลัง ไม่วา่ จะเป็ นการกําหนดเพิ�มเติมหรือกําหนดขึน�
ใช้แทนเงื�อนไขเดิมทัง� หมดหรือบางส่วน ผูร้ บั อนุญาตต้องปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขดังกล่าวด้วย
��. ให้เรียกเก็บค่าบริการเฉพาะท่าเรือต้นทางได้เพียง � ครัง� สําหรับการเดินทาง � เที�ยว
��. ผูร้ บั อนุญาตต้องดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือตามแผนงานที�กาํ หนดไว้

- ท่าเรือสมุยสากล
ชื�อผูไ้ ด้รบั อนุญาต
ที�ตงั� ท่าเรือ
อายุใบอนุญาต
เงื�อนไข

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทา่ เรือดอนสัก-สมุย จํากัด (ปั จจุบนั ชื�อ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน))
ฝั�งเกาะสมุย เลขที� � หมูท่ �ี � ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
� ปี ตัง� แต่วนั ที� �� พฤศจิกายน ���� – วันที� �� พฤศจิกายน ����(ยื�นเรือ� งขอต่อใบอนุญาตแล้ว)
เงื�อนไขเดียวกันกับท่าเรือดอนสักสากล

หนังสือรับรองตรวจสภาพท่าเทียบเรือ (เดิมชื�อ “ใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ”)
- ท่าเทียบเรือดอนสักสากล
ชื�อผูไ้ ด้รบั อนุญาต
ประเภท
ลงในลํานํา� หรือทะเล
อายุใบอนุญาต
เงื�อนไข

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือขนาดเกินกว่า ��� ตันกรอส ท่าเทียบที� � และที� �
ริมฝั�งทะเลอ่าวไทย ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
� ปี นับแต่วนั ที�ได้รบั หนังสือรับรอง (ท่าเทียบที� � และที� � รับรองวันที� �� ตุลาคม ����)
กรมเจ้าท่ามีสทิ ธิเรืยกใบอนุญาตนีค� ืนได้ทกุ เมื�อถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ�งเกิดขึน� ดังต่อไปนี �
�. ถ้าปรากฏในภายหลังว่า สิ�งที�ได้รบั อนุญาตให้ทาํ ดังกล่าวล่วงลํา� ออกมากีดขวางทางเดินเรือ
. ถ้ามีเหตุจาํ เป็ นที�กรมเจ้าท่าจะต้องการให้เลือ� นถอยรือ� ถอนไปชั�วครัง� คราว เพื�อประโยชน์และความสะดวก
ในการเดินเรือ
�. ถ้ามีการเปลี�ยนแปลงในการดําเนินการของทางราชการ ซึง� จําเป็ นจะต้องรือ� ถอนเลื�อนหรือถอนไปให้พน้
จากที� ที�จอดหรือปลูกโดยรัฐบาลจะต้องการที�เป็ นต้น
. หากปรากฏภายหลังว่า สิง� ปลูกสร้างที�ขออนุญาตได้เปลีย� นแปลงผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิมที�ขออนุญาต
ไว้ อันเป็ นการละเมิดต่อบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
�. ให้ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขด้านสิ�งแวดล้อมแนบท้ายใบอนุญาต
ทัง� นี � ให้ผรู้ บั อนุญาตรือ� ถอนหรือเลือ� นถอยสิง� ปลูกสร้างไปตามที�กรมเจ้าท่ากําหนดภายในเวลาอันสมควร
และจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใดจากทางราชการมิได้
เงือ� นไขด้านสิง� แวดล้อม �. ห้ามทิง� เศษสินค้า วัสดุ ขยะ สิง� ปฏิกลู นํา� เสีย นํา� ปนนํา� มัน นํา� ท้องเรือ และสารเคมีตา่ งๆลงสูแ่ ม่นา�ํ โดย
เด็ดขาด
�. ต้องทําความสะอาดท่าเทียบเรือทุกครัง� หลังการขนถ่ายสินค้า และจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียง
พอกับการใช้งาน จัดวางในที�ท�ีสามารถใช้สอยได้สะดวก และนําไปขจัดอย่างเหมาะสม
. ให้ทาํ การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํา� ทิง� จากทุกจุดที�ปล่อยออกจากโครงการลงสูแ่ หล่งนํา� ดัชนีคณ
ุ ภาพ
นํา� ที�จะต้องทําการตรวจวัด คือ ค่าความเป็ นกรด – ด่าง, บีโอดี, ปริมาณสารแขวนลอย และปริมาณนํา� มัน
และไขมัน ความถี�ในการตรวจวัด � เดือน/ครัง� และต้องรายงานผลการวิเคราะหืให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครัง�
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เงือ� นไขด้านสิง� แวดล้อม . ให้ทาํ การตรวจวัดคุณภาพอากาศปี ละ � ครัง� โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศบนบริเวณ
พืน� ที�โครงการ � จุดและตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองในสถานที�ทาํ งานในขณะที�มกี ารขนถ่ายสินค้า � จุด และ
ส่งผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครัง�
. ต้องจัดให้มีการฝึ กซ้อมตามแผนป้องกัน และควบคุมอุบตั ิภยั ต่างๆ เช่นการป้องกันอัคคีภยั แผนช่วย
เหลือผูโ้ ดยสารในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ อย่างน้อยปี ละ � ครัง� และต้องแจ้งให้สาํ นักงานเจ้าท่าภูมิภาค � สาขา
สุราษฎร์ธานี ทราบล่วงหน้าทุกครัง�
. มาตรการต่างๆ นอกเหนือจากที�กาํ หนดไว้ในเงื�อนไขนี � และได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมแล้ว จะต้องถือปฏิบตั อย่างเคร่งครัด
�. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที�ฝ่ายสิง� แวดล้อมของกรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบด้านสิง� แวดล้อมตามความจําเป็ น
. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที�ฝ่ายตรวจท่าของกรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบด้านความมั�นคง แข็งแรงของท่าเทียบ
เรือตามความจําเป็ น
�. ต้องปฏิบตั ตามกฎหมายอื�นๆที�เกี�ยวข้อง
เงื�อนไขนีม� กี าํ หนด � ปี หากการต่ออายุใบอนุญาตฯ ครัง� ต่อไปมีเหตุทาํ ให้ลา่ ช้า ให้ถือปฏิบตั ติ ามเงื�อนไข
นีไ� ปก่อน หากตรวจสอบพบว่าละเลยไม่ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการต่ออายุใบ
อนุญาตฯในครัง� ต่อไป

- ท่าเรือสมุยสากล
ชื�อผูไ้ ด้รบั อนุญาต
ประเภท
ลงในลํานํา� หรือทะเล
อายุใบอนุญาต
เงื�อนไข

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือขนาดเกินกว่า ��� ตันกรอส (ท่าเทียบที� �-� และท่าเทียบที� �-�)
ริมฝั�งทะเลอ่าวไทย ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
� ปี นับจากวันที�ได้หนังสือรับรอง (ท่าเทียบที� �-� และท่าเทียบที� �-� รับรองวันที� �� ตุลาคม ����)
กรมเจ้าท่าสงวนสิทธิ�ท�ีจะยกเลิกหนังสือฉบับนี � เมื�อปรากฏว่าท่ารับส่งผูโ้ ดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ
มีสภาพไม่ม�นั คงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้
เงือ� นไขด้านสิง� แวดล้อม . ห้ามเท ทิง� หรือทําด้วยประการใดๆ ให้วสั ดุ ขยะ นํา� เสีย หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ�งปฏิกลู
นํา� ปนนํา� มัน สารเคมีตา่ งๆ นํา� และเคมีภณ
ั ฑ์ สิง� ของหรือสิง� ใดๆ อันอาจจะเป็ นเหตุให้เกิดเป็ นพิษต่อสิง� มีชวี ติ
หรือต่อสิ�งแวดล้อม หรือเป็ นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตืน� เขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่
แหล่งนํา�
�. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที�ท�สี ามารถใช้สอยได้สะดวก
และนําไปขจัดอย่างเหมาะสม
. ต้องปฏิบตั ตามมาตราการต่างๆอย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ได้แก่ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิง� แวดล้อม แผนการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง� แวดล้อม เป็ นต้น
�. ให้ทาํ การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํา� ทิง� จากทุกจุดที�ปล่อยออกจากโครงการเป็ นประจําทุกเดือน และ
ตรวจสอบคุณภาพนํา� ในทะเล บริเวณท่าเทียบเรือทุก � เดือน โดยตรวจวัดค่าความเป็ นกรด – ด่าง (pH),
ปริมาณความสกปรก(BOD), ปริมาณสารแขวนลอย(Suspend Solids) ปริมาณนํา� และไขมัน (Grease & Oil)
ต้องรายงานผลการวิเคราะหืให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครัง�
. บริเวณท่าเทียบเรือในเวลากลางคืนหรือในเวลาทีท� ศั นวิสยั จํากัด ให้ตดิ ตัง� ไฟส่องสว่าง เพือ� เตือนเรือประมง
และเรืออื�นๆที�สญ
ั จรไป-มา ในบริเวณนี � และควรมีเครือ� งปั� นไฟสํารองเพื�อป้องกัน ขณะไฟฟ้าดับ
�. ให้มีการตรวจสอบระบบบําบัดนํา� เสียสําเร็จรูป (SATS) ทุกๆ � เดือน เพื�อให้เกิดความมั�นใจว่าระบบดัง
กล่าวสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เงือ� นไขด้านสิง� แวดล้อม �. ต้องดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยูใ่ นสภาพมั�นคงแข็งแรง และสะอาดอยูเ่ สมอ
�. ห้ามใช้ตวั ท่าเทียบเรือหรือพืน� ที�ของท่าเทียบเรือในการคัดแยก ล้าง หรือทําความสะอาดสัตว์นา�ํ แปรรูป
สัตว์นา�ํ หรือกิจการอื�นใด นอกเหนือจากการเทียบเรือ
9. จัดให้ยานพาหนะที�จะลงเรือเฟอร์ร�เี ข้าคิวอย่างมีระเบียบ เพื�อป้องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมนํา� หนักรถ
บรรทุกผ่านท่าเทียบเรือโดยสาร ไม่ให้มีนา�ํ หนักเกิน �� ตัน โดยมีพนักงานประจําท่าเทียบเรือ และเวรยาม
คอยดูแล และอํานวยความสะดวกตลอดเวลา
10.จัดเจ้าหน้าที�หรือพนักงานคอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยประจําท่าเทียบเรือ พร้อมกับจัดให้มีการ
อบรม ด้านความปลอดภัย เพื�อฝึ กซ้อมในการให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในกรณีฉกุ เฉินเป็ นประจํา
��.หากเกิดเหตุการณ์ใด ก็ตามที�ก่อให้เกิดกระทบต่อสิ�งแวดล้อมจะต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็วเพื�อ
ที�จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
��.ผูร้ บั อนุญาตจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายอื�นๆที�เกี�ยวข้องทุกฉบับ
��.เรือที�เข้าเทียบท่าต้องมีระดับนํา� ใต้ทอ้ งเรือไม่ต�าํ กว่า � เมตร ตลอดเวลาที�เรือเทียบท่า
��.เงื�อนไขนีม� กี าํ หนด � ปี หากการต่ออายุใบอนุญาตฯ ครัง� ต่อไปมีเหตุทาํ ให้ลา่ ช้า ให้ถือปฏิบตั ติ ามเงื�อนไข
นีไ� ปก่อน หากตรวจสอบพบว่าละเลยไม่ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการต่ออายุใบ
อนุญาตฯในครัง� ต่อไป
��.หากผูร้ บั อนุญาตมิได้ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขดังกล่าว กรมเจ้าท่าอาจเพิกถอนใบอนุญาตนีเ� สีย
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นโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดี

บริษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิท�ีดี (Code of Best Practice) เพื�อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําให้เกิดความเชื�อมั�นในกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ �ีเกี�ยวข้องทุกฝ่ าย
ดังนัน� คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึง� เป็ นการปฏิบตั ติ ามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที�ดีซง�ึ กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุม
หลักการ � หมวด ดังนี �
หมวดที� � สิทธิของผู้ถอื หุน้ (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพืน� ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทัง� ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซือ� ขายหรือโอนหลักทรัพย์ท�ีตนถืออยู่ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษัทอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการที�จะได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการแสดงความคิด
เห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ� งสําคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัง� หรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง� ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรมที�สาํ คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพืน� ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาํ เนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็ นการอํานวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี �
�. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ทกุ ปี โดยจะจัดภายใน � เดือนนับจากวันสิน� สุด
รอบบัญชีในแต่ละปี และจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ตาม
ความจําเป็ น โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า � วันหรือ �� วัน ก่อน
การประชุม (แล้วแต่กรณี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ง
วันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา � วันล่วงหน้าติดต่อกันก่อน
ที�จะถึงวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า � วัน โดยในแต่ละวาระการ
ประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
�. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้องทัง� ชีแ� จ้งสิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของ
ผูถ้ ือหุน้

1

�. ในกรณีท�ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง� ที�บริษทั ได้จดั ส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
�. ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
�. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ตัง� ข้อซักถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อ
ที�ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน
ทัง� นี � ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีกรรมการและผูบ้ ริหารที�
เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื�อตอบคําถามและให้ขอ้ มูลราย
ละเอียดในที�ประชุม
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หมวดที� � การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และกําหนดให้สทิ ธิออกเสียงในที�ประชุมเป็ นไปตามจํานวน
หุน้ โดยหนึง� หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง� เสียงและไม่กระทําการใดๆ
ที�เป็ นการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย นักลงทุน
สถาบัน ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ เว้นแต่เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
กฏหมายที�เกี�ยวข้อง บริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผู้
มีหน้าที�ดแู ลผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการ
อิสระซึ�งจะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื�อง
เช่น หากเป็ นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็ น
ข้อเสนอแนะที�เป็ นเรื�องสําคัญและมีผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
โดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการ
อิสระจะเสนอเรือ� งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นต้น
การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั ตาม
ลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัด
เจน รวมทัง� จะไม่เพิ�มวาระการประชุมที�ไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระทีม� คี วามสําคัญ
ที�ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
ทัง� นีใ� นกรณีท�ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะที�บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระที�
กําหนด โดยวาระการเลือกตัง� กรรมการจะเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง� กรรมการด้วยการลงมติเป็ น
รายคน
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นอกจากนัน� บริษัทได้กาํ หนดมาตรการการป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของ
บุคคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานในหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง�
คูส่ มรสและบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว)
โดยห้ามบุคคลที�เกี�ยวข้องทําการซือ� ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย � เดือนก่อนมีการเปิ ดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี และควร
รอคอยอย่างน้อย �� ชั�วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง� ห้ามไม่ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลนัน� ต่อบุคคลอื�นด้วย
บริษัทได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารเกี�ยวกับ
หน้าที�ท�ีผบู้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท
และบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ พ.ศ.���� และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีทก�ี รรมการหรือผูบ้ ริหารมีการ
ซือ� ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
ในบริษทั ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรทีย� งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.���� ภายใน � วันทําการ ให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
เพื�อเผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป
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หมวดที� � บทบาทของผู้มสี ่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ
ผูบ้ ริหารของบริษัท หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุน
และข้อคิดเห็นจากผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนัน� บริษัท
จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สทิ ธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี นอก
จากนัน� บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ เพื�อสร้างความมั�นคงให้แก่
บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี �
(ก) ผูถ้ ือหุน้
: บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง ซึง� จะส่งผลให้บริษัทมีรายได้
และผลกําไรเพิ�มขึน� ได้ เป็ นการเพิ�มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทได้
รับผลตอบแทนสูงสุด
(ข) ลูกค้า
: บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิด
ชอบต่อลูกค้าด้วยความซื�อสัตย์และเป็ นธรรม
(ค) คูค่ า้

: บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื�อนไขทางการค้า และ
/หรือข้อตกลงในสัญญาที�ทาํ ร่วมกัน เพื�อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึง� จะเป็ น
ประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
(ง) คูแ่ ข่ง
: บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม และจะปฏิบตั ติ าม
กรอบกติกาการแข่งขันที�ดี
(จ) พนักงาน
: บริษทั มีนโยบายที�จะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการที�เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื�อพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของ
พนักงาน
(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมีจริย
ธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที�เกือ� กูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความ
เหมาะสม
(ช) สิ�งแวดล้อม
: บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และ
วางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง
ทัง� นีบ� ริษัทจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้สิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย เหล่านัน� ได้รบั การดูแลอย่างดี
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หมวดที� � การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง� รายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั�วไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื�นที�สาํ คัญที�มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ�งล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษัทต่อ
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื�อการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั คือ www.rajaferryport.com
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั� บริษัทจัดให้ฝ่ายแผนงาน และการเงิน เพื�อทําหน้าที�ติดต่อสื�อสารกับผูล้ ง
ทุน ผูถ้ ือหุน้ รวมทัง� นักวิเคราะห์และภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ทัง� นีค� ณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินและสาร
สนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน� ขัน� ตามมาตรฐานการบัญชีท�ีรบั รองทั�วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท�เี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ�าเสมอรวมทัง� มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียง
พอในงบการเงิน ซึ�งในการนัน� คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายในรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที� � ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
�. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง� มีความรูค้ วามสามารถ โดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั
ให้เป็ นไปตามแผนที�วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน � ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที�เป็ นผูบ้ ริหาร � ท่าน และกรรมการที�ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร � ท่าน โดยกรรมการที�ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร � ใน � ท่านดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ ซึง� จะทําให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรือ� งต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง� ประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ
� ท่าน ทําหน้าที�เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในการทําหน้าที�กาํ กับดูแลดําเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส
ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งหนึง� ในสาม ถ้า
จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท�ีสดุ กับส่วนหนึง� ในสาม กรรมการที�จะ
ต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท�ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน� ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุ นัน� เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ออกตามวาระนัน�
อาจได้รบั เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี � คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง� คณะอนุกรรมการ � ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรม
การบริหาร เพื�อปฏิบตั ิหน้าที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึง� คณะอนุกรรม
การแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้าที�ตามที�ได้กาํ หนดไว้ในอํานาจหน้าที�ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหว่างคณะอนุกรรมการบริษัท กับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนโดยคณะ
กรรมการบริษัททําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ในขณะที�
ผูบ้ ริหารทําหน้าที�บริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที�กาํ หนด ดังนัน� ประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง� สองตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้
ได้บคุ คลที�มีความเหมาะสมที�สดุ
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ทัง� นี � บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึง� ทําหน้าที�ให้คาํ แนะนําด้านกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที�คณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบตั หิ น้าที�ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง� ประสานงานให้มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู ้ ทักษะและความเชี�ยวชาญที�หลากหลาย และมีภาวะผูน้ าํ ซึง�
เป็ นที�ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที�
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื�อประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้จดั ตัง� คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื�อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท
�.� นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จดั ให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง� นี � คณะกรรมการจะได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวเป็ นประจํา นอกจากนี � ภายหลังจากที�หนุ้ สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(MAI) แล้ว บริษัทจะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที�สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผยรายงาน
การกํากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��-�)
�.� จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กาํ หนดหลักปฏิบตั เิ กี�ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื�อให้ผเู้ กี�ยวข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที�ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื�อสัตย์ สุจริต และเที�ยงธรรมทัง� การปฏิบตั ิตอ่
บริษัท ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทัง� การกําหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
เป็ นประจํา
ทัง� นี � บริษัทได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าว
�.� ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กาํ หนดนโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที�วา่ การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื�อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านัน� และควรหลีกเลี�ยงการกระทําที�ก่อให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู้ �ีมีสว่ นเกี�ยวข้องหรือเกี�ยวโยงกับรายการที�พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกี�ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอาํ นาจ
อนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน� ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการที�มีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ซึง� ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท�ตี ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง� จะได้มีการเปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��-�) ด้วย
�.� ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง� ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิงาน และเพื�อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได้กาํ หนดภาระหน้าที� อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารไว้
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เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที�
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทํา
หน้าที�ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมี
การว่าจ้างผูเ้ ชี�ยวชาญจากภายนอกเพื�อทําหน้าที�ตดิ ตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อให้ม� นั ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักที�สาํ คัญของบริษัทได้ดาํ เนินการตามแนวทางที�กาํ หนด
และมีประสิทธิภาพ
�.� การบริหารความเสีย� ง
บริษัทได้มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที�มีอยู่ เพื�อพิจารณาหาแนวทางในการปรับ
ปรุงแก้ไขการปฏิบตั ิงานให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึน�
�.� รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายแผนงาน และการเงิน และผูส้ อบบัญชี
มาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั
ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทัง� สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อราย
งานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน� ตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมทัง� จะดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที�สาํ คัญ ทัง� ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
บนพืน� ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสมํ�าเสมอ
�. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก � เดือน และจะจัดให้มีการ
ประชุมพิเศษเพิ�มตามความจําเป็ น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า � วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบ
ด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทัง� นีใ� นการประชุมแต่ละครัง� ได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน
มีเอกสารประกอบการประชุมที�ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ว่ มกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื�องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆเพื�อเข้ารับ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ โดยที�กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย และมี
ประธานที�ประชุมเป็ นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุปที�ได้จากการประชุม ทัง� นีใ� นการลงมติในที�ประชุม คณะกรรมการ
บริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีสว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนัน� ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึน� อีก
หนึ�งเสียงเพื�อชีข� าด นอกจากนีร� ายงานการประชุมจะถูกจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัด
เก็บรายงานการประชุมที�ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผูท้ �ีเกี�ยวข้องตรวจ
สอบได้
ทัง� นี � ในการประชุมคณะกรรมการในปี ���� เป็ นต้นไป บริษัทจะดําเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้าทุกครัง� เพื�อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที�จะศึกษาข้อมูลในเรื�องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุ
การคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครัง� โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และ
นําเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื�อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท�ีประชุมรับรองในวาระแรก
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ของการประชุมครัง� ถัดไป รวมทัง� เป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี�ยวกับการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ในภายหลัง
�. ค่าตอบแทน
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที�เหมาะสมกับหน้าที�และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีความรู ค้ วามสามารถ และต้องผ่านการ
อนุมตั จิ ากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี (Annual General Meeting: AGM)
ทัง� นี � บริษัทกําหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารตามรู ปแบบที�สาํ นักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
�. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู แ้ ก่กรรมการผูเ้ กี�ยวข้องในระบบกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั ซึง� ประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบ้ ริหารของบริษทั เพื�อให้การปฏิบตั ิ
งานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง หากมีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มกี ารแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท และข้อมูลที�เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที�ของกรรมการใหม่ เพื�อส่งเสริมให้การปฏิบตั ิหน้าที�มีประสิทธิ
ภาพอย่างต่อเนื�องภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการที�ดี
�. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษทั ซึง� ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณ
ชนไปใช้เพื�อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทัง� การซือ� ขายหลักทรัพย์ ดังนี �
- ให้ความรู แ้ ก่กรรมการรวมทัง� ผูบ้ ริหารฝ่ ายต่างๆ เกี�ยวกับหน้าที�ท�ีตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คูส่ มรส และบุตรทีย� งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา �� และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา �� และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา ��� แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.����
- กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที�ตอ้ งรายงานการเปลีย� นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงานคณะกรรม
การกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.���� ภายใน � วันทําการถัดไปจากวันที�เกิดรายการเปลี�ยนแปลงและจัดส่งสําเนารายงานนีใ� ห้แก่บริษัท
ในวันเดียวกับวันที�สง่ รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านที�เกี�ยวข้องที�ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที�เป็ นสาระสําคัญ
ซึง� มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ� ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้อย � เดือนก่อนที�งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน� จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย �� ชั�วโมงภายหลัง
การเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง� ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที�เป็ นสาระสําคัญนัน� ต่อบุคคลอื�น
บริษทั กําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตน ซึง� เริม� ตัง� แต่การตักเตือน
เป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั�วคราวโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทัง� นี � การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน� ๆ
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จรรยาบรรณ
Codes of Conduct

ธุรกิจ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ซึง� ต่อไปนีจ� ะเรียกว่า “บริษัท” ได้กาํ หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Codes
of Conduct) ซึง� เป็ นส่วนหนึง� ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื�อเป็ นแนวทางการปฏิบตั แิ ก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ของบริษัทโดยได้กาํ หนดแนวทางในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี �
�. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (Social and Environment Responsibilities)
�. การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าและคุณภาพการให้บริการ (Dealing with clients and Quality of Service)
�. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with laws and regulations)
�. การซือ� ขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ขอ้ มูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy)
�. โอกาสทางธุรกิจ (Corporate Opportunity)
�. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest)
�. การรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality)
�. การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม (Fair Dealing)
�. การใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างเหมาะสม (Protection and proper use of corporate assets)
10. นโยบายเรื�องระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน (Internal Controls and
Audits, and Financial Reporting)
��. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในโอกาสการทํางาน (Respect for Human Rights)
��. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงและการยกเลิก
�. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม
บริษัทในฐานะองค์กรที�ดมี งุ่ ที�จะเพิ�มคุณค่าให้กบั สังคมด้วยการยึดมั�นหลักการในการประกอบธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
และมีความรับผิดชอบเพื�อสร้างประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ�งแวดล้อม

แนวทางปฏิบตั ิ
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงปฏิบตั หิ น้าที�อย่างมีความรับผิดชอบโดยยึดถือหลักคุณธรรม ซื�อสัตย์และโปร่งใส
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง� แวดล้อม
ตลอดจนหลีกเหลี�ยงการกระทําที�ก่อให้เกิดอันตรายต่อมลภาวะ ทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื�อสาธารณประโยชน์ดา้ นในการพัฒนาและบริการสังคม
เช่น การศึกษา วัฒนธรรมและสิ�งแวดล้อม เป็ นต้น
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงมีสว่ นร่วมทีจ� ะทํานุบาํ รุงชุมชน ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและผูด้ อ้ ยโอกาส ตามโอกาส
อันสมควร
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�. การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าและคุณภาพการให้บริการ
บริษัทให้ความสําคัญกับการให้บริการและการให้บริการที�มีคณ
ุ ภาพตรงตามที�ลกู ค้าต้องการและปฏิบตั ิหน้าที�โดย
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้าเป็ นหลัก ทัง� นี � ต้องเป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

แนวทางปฏิบตั ิ
- ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องรู แ้ ละเข้าใจในกระบวนการให้บริการและการประกอบธุรกิจ และปฏิบตั ิตามระเบียบที�
บริษัทกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื�อให้บริการที�มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ว
- ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื�อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติและมีนา�ํ ใจ
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องเคารพความเห็นและการตัดสินใจของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของลูกค้า
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และไม่นาํ ไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ �เี กี�ยว
ข้องโดยมิชอบ
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องเอาใจใส่ตอ่ ข้อร้องเรียนของลูกค้าและดําเนินการอย่างเป็ นธรรม เพื�อดําเนินการให้ลกู ค้า
ได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
�. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีภาระหน้าทีใ� นการประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย คูม่ อื การปฏิบตั ิ
งานของบริษทั อย่างเคร่งครัด อีกทัง� หลีกเลีย� งการกระทําใดๆ ซึง� อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื�อเสียงและความน่าเชื�อถือ
ของบริษัท

แนวทางปฏิบตั ิ
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้องทัง� ภายใน
และภายนอกบริษัท
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่มีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การยักยอก ฉ้อโกงและการให้หรือ
รับสินบน เป็ นต้น
- ในกรณีท�กี รรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบถึงการปฏิบตั งิ านหรือการดําเนินการใดที�เชื�อได้วา่ เป็ นการกระทํา
ที�ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม บุคคลดังกล่าวต้องแจ้งรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามความเหมาะสม

9

เอกสารแนบ � นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

�. การซือ� ขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน
ในการซือ� ขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานนัน� บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบและคูม่ ือพนักงานที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี � กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานที�รบั
ทราบข้อมูลภายในจะต้องไม่นาํ ข้อมูลภายในไปใช้เพื�อประโยชน์สว่ นตนหรือผูท้ �ีเกี�ยวข้อง เนื�องจากการใช้หรือเผยแพร่
ข้อมูลภายในอย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และอาจทําลายความได้เปรียบใน
การเจรจาธุรกิจ อันอาจทําให้เสียโอกาสที�ดีในการปรับปรุ งการบริการลูกค้า อีกทัง� อาจมีผลกระทบต่อราคาซือ� ขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัท ซึง� เป็ นการกระทําที�ผิดกฎหมาย
คําจํากัดความ
ข้อมูลภายใน คือ ข้อมูลที�ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึง� อาจมีผลต่อการตัดสินใจซือ� หรือขายหลักทรัพย์ของผูล้ งทุน
หรือวิธีการอื�นใดที�เกี�ยวกับการค้าหลักทรัพย์ของบริษัทที�เกี�ยวข้อง เช่น การใช้สทิ ธิในการแปลงตราสารหุน้ (Warrant)
ตัวอย่างข้อมูลภายใน ได้แก่ ข้อมูลที�ยงั ไม่ประกาศอย่างเป็ นทางการ เช่น การประกาศจ่ายเงินปั นผล แผนการออก
หรือซือ� คืนหลักทรัพย์ รายงานผลประกอบการของบริษัท การเจรจาเพื�อควบรวมกิจการ การเจรจาร่วมทุน และการเจรจา
เกี�ยวกับข้อสัญญา รวมทัง� ธุรกรรมและสัญญากับบริษัทอื�นที�ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เป็ นต้น

แนวทางปฏิบตั ิ
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในที�เกี�ยวกับบริษัทหรือบริษัทอื�น ต่อผูท้ �ีไม่มีสทิ ธิรบั รูต้ าม
ข้อบังคับหรือข้อตกลงทางธุรกิจ
- ในการเจรจาตกลงเกี�ยวกับข้อมูลภายใน กรรมการและผูบ้ ริหารต้องระมัดระวังไม่ให้ผอู้ �ืนได้ยิน ลอบฟั ง ดักฟั ง หรือ
บันทึกเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ�งไม่ควรเจรจาในที�สาธารณะ เช่น ในรถแท็กซี�/รถประจําทาง/รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ห้องประชุม งานแสดงสินค้า ลิฟท์ ร้านอาหาร ห้องนํา� สนามกอล์ฟ แม้แต่การเจรจาผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ก็ถือว่าไม่
ปลอดภัยเช่นกัน
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องหลีกเลี�ยงการใช้ขอ้ มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนและหรือบุคคลที�เกี�ยวข้อง
ในการซือ� หรือขายหุน้ ของบริษัท หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอื�น เพื�อได้รบั ผลประโยชน์ในการซือ� หรือขายหุน้ ของ
บริษัท
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ควรละเว้นการซือ� หรือขายหุน้ ของบริษัทในช่วงเวลาอย่างน้อย � เดือนก่อนที�จะ
เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงข้อมูลสําคัญอื�นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย �� ชั�วโมงหลัง
การเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที�จะซือ� หรือขายหุน้ ของบริษัท
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าที�ตอ้ งป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยจํากัดการเข้าถึงข้อมูลที�ยงั ไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะชนโดยให้รบั รูเ้ ฉพาะผูท้ �ีเกี�ยวข้องและที�จาํ เป็ นเท่านัน�
- กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือเทียบเท่าในสายงานแผนงานและการเงิน มีหน้าที�รายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ท�ีกฎหมายกําหนด และต้องส่งสําเนาให้เลขานุการบริษัท
รายงานคณะกรรมการเพื�อทราบทุกครัง�
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พน้ สภาพหรือสิน� สุดการปฏิบตั งิ านทีบ� ริษทั ไปแล้ว
- หากมีการฝ่ าฝื นนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทได้กาํ หนดบทลงโทษทางวินยั ซึ�งเริ�มตัง� แต่การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั�วคราวโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทัง� นี � การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน� ๆ
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�. โอกาสทางธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีภาระหน้าที�ในอันที�จะสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์อนั ถูกต้องตามกฎหมายแก่
บริษัทเมื�อโอกาสอํานวย นอกจากนี � บุคคลดังกล่าวต้องไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากทรัพย์สิน ข้อมูลและตําแหน่ง
หน้าที�ได้รบั มอบหมายจากบริษัท

แนวทางปฏิบตั ิ
- ผูบ้ ริหารและพนักงานควรแนะนําผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของบริษัทให้กบั ลูกค้า เพื�อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัท
- ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องหลีกเลี�ยงพฤติกรรมสมยอมกับคู่คา้ คู่แข่งหรือลูกค้าอันจะทําให้บริษัทเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องละเว้นการกระทําในอันที�จะขัดขวางหรือลดทอนโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
- ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานเกี�ยวข้องในกิจกรรมที�อาจส่งผลในการขัดขวางหรือลดทอนโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัท
�. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่พงึ กระทําการในลักษณะที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
ทัง� นี � ครอบคลุมถึงการได้รบั ผลประโยชน์ในรูปแบบของการได้รบั สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ตา่ งตอบแทน

แนวทางปฏิบตั ิ
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานตัดสินใจเกี�ยวกับการดําเนินธุรกิจเพื�อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยปราศจาก
อิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยสายเลือดหรือทางอื�นใด และใช้ราคาที�
ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก หากมีรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้พนักงานต้องรายงานดังกล่าวต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื�อพิจารณาตามขัน� ตอนก่อนบริษัทจะ
เข้าทําธุรกรรม
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานที�มีขอ้ สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าการปฏิบตั งิ านของตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท�ี
เกิดขึน� ให้แจ้งเรื�องดังกล่าวโดยทันที โดยเปิ ดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทพร้อมแนบราย
ละเอียด เพื�อส่งมอบให้ผมู้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ และส่งสําเนาให้เลขานุการบริษัทเพื�อดําเนินการตามขัน� ตอนการพิจารณา
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวหลีกเลีย� งการมีสว่ นเกี�ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความ
สัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกอื�นๆ ซึง� จะส่งผลให้บริษัทต้องเสียประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี�ยงการเลีย� งรับรอง ของกํานัล ของขวัญหรือสินนํา� ใจจากบุคคลที�รว่ มทํา
ธุรกิจ เนื�องจากการกระทําดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในการพิจารณาตัดสินใจทางการค้า
- กรณีของสมนาคุณหรือของกํานัลที�ไม่สมควรรับให้สง่ คืนโดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ พนักงานต้องส่งมอบของ
ดังกล่าวให้เป็ นสิทธิของบริษัทเพื�อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที�เกี�ยวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด
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�. การรักษาข้อมูลความลับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที�ได้จากการปฏิบตั หิ น้าที�ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งข้อมูลที�อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหรือผูม้ ีส่วนได้เสีย เว้นเสียแต่การเปิ ดเผยนัน� จะได้รบั การมอบหมายอย่างถูกต้อง
จากบริษัทหรือเป็ นการเปิ ดเผยตามบังคับของกฎหมาย

แนวทางปฏิบตั ิ
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าที�รกั ษาข้อมูลที�เป็ นความลับของบริษัท เช่น ความลับทางการค้า ความลับ
เกี�ยวกับตัวเลขต้นทุน ข้อมูลคูค่ า้ และอื�นๆ ไม่ให้ร�วั ไหลไปยังบุคคลที�ไม่เกี�ยวข้อง ซึง� อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัทหรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่นาํ ข้อมูลที�เป็ นความลับของบริษัทไปหาผลประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลอื�น
- การดูแลเอกสารและการสนทนาถึงข้อมูลที�เป็ นความลับของบริษัทต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง การปล่อยปละ
ละเลยเอกสารหรือการสนทนาข้อมูลความลับในที�สาธารณะอาจนําไปสูก่ ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูอ้ �ืนได้
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่เปิ ดเผยข้อมูลที�เป็ นความลับของบริษัท แม้พน้ สภาพหรือสิน� สุดการปฏิบตั งิ านที�
บริษัทไปแล้ว
- ในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวทีเ� กี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ต่อสาธารณชนภายนอกในรูปแบบของสือ� สิง� พิมพ์ การบรรยาย
และการให้สมั ภาษณ์ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั ทิ �ีบริษัทกําหนด
�. การปฏิบตั ติ อ่ คู่ค้าอย่างเป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบายยึดถือความเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจรวมทัง� ต้องดําเนินการและพยายามดําเนินการเพื�อให้เกิด
ความเป็ นธรรมกับคู่คา้ และคู่แข่งขันโดยประโยชน์สงู สุดของบริษัท รวมทัง� ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื�อ
บรรลุวตั ถุประสงค์รว่ มกัน

แนวทางปฏิบตั ิ
- ในกรณีท�ีบริษัทคูค่ า้ มีความเกี�ยวพันกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานซึง� อาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในทาง
ธุรกิจ กําหนดให้บคุ คลดังกล่าวแจ้งรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนที�บริษัทจะเข้าทํา
ธุรกรรมนัน�
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขทางการค้าที�มีตอ่ คูค่ า้ อย่างซื�อตรงและเป็ นธรรม กรณีท�ีไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขได้ให้แจ้งรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื�อติดต่อคูค่ า้ เพื�อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานให้หรือเสนอให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ�ืนใดแก่บคุ คลภายนอก อันจะทํา
ให้เกิดความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ รวมทัง� หลีกเหลี�ยงการรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์จากคูค่ า้
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�. การใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม
ทรัพย์สนิ ทัง� หมดของบริษัทควรถูกใช้เพื�อวัตถุประสงค์ท�ีชอบด้วยกฎหมายเท่านัน� กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ควรดูแลทรัพย์สนิ ของบริษัทเพื�อให้ม�นั ใจว่าทรัพย์สนิ ของบริษัทถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

แนวทางปฏิบตั ิ
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องใช้เครือ� งมือเครือ� งใช้อปุ กรณ์อย่างระมัดระวังเพื�อความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจน
ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด
- ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่เจตนาทําลายหรือทําให้ทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย รวมทัง� ดูแลทรัพย์สินของบริษัท
ให้อยูใ่ นสภาพดี มิให้ชาํ รุด เพื�อประโยชน์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและยั�งยืน
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่หาประโยชน์สว่ นตน หรือเอือ� ประโยชน์ตอ่ บุคคลอื�นจากทรัพย์สนิ ของบริษัท
ไม่วา่ จะเป็ นการใช้เครื�องมือ อุปกรณ์ของบริษัทเพื�อกิจธุระส่วนตัว การนําทรัพย์สินของบริษัทไปขาย ให้ยืม จํานํา
จํานอง หรือจําหน่ายจ่ายโอนโดยไม่ได้รบั อนุญาต ไม่วา่ ทรัพย์สนิ นัน� จะอยูใ่ นสภาพใด
- ในการจัดซือ� เก็บรักษาและจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ พนักงานมีหน้าที�ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามวิธีปฏิบตั ทิ �ีบริษัท
กําหนด
หมายเหตุ
ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สนิ ทัง� ที�มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู ้
ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ� สิทธิ บตั ร ตลอดจนข้อมูลที�เป็ นความลับที�ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ
ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
��. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
บริษัทกําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดีและฝ่ ายตรวจสอบภายในที�สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยยึด
หลักการการดําเนินงานและการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม การรายงานทาง
การบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

แนวทางปฏิบตั ิ
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี�ยง และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบริหารความเสี�ยงอย่างเคร่งครัด รวมทัง� รายงานและบ่งชีค� วามเสี�ยงที�อาจเกิดขึน� กับบริษัทให้แก่ผบู้ งั คับบัญชา
หรือคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททราบ
- คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที�รบั ผิดชอบจัดให้มรี ะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที�มปี ระสิทธิภาพ เพื�อให้ม�นั ใจ
ว่าบริษัทได้ปฏิบตั ิตามาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน และ
การสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อ
เวลา ทัง� งบรายปี และรายไตรมาส ซึง� จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท�ีรบั รองทั�วไป
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- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิงานตามระเบียบและหน้าที�ความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตอํานาจที�ได้รบั
มอบหมายตามคูม่ อื อํานาจอย่างเคร่งครัด และสมํ�าเสมอ รวมทัง� รายงานการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ให้แก่ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี�ยง และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบริหารความเสี�ยงอย่างเคร่งครัด รวมทัง� รายงานและบ่งชีค� วามเสี�ยงที�อาจเกิดขึน� กับบริษัทให้แก่ผบู้ งั คับบัญชา
หรือคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททราบ
- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที�ตดิ ตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง� ติดต่อประสานงานกับบริษทั ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก (ถ้ามี)
โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริษัทตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในจากภายนอก (ถ้ามี) ในการให้ขอ้ มูลเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที�ใช้ในการตรวจสอบ โดยไม่ปกปิ ด
ปลอมแปลงเอกสารหรือแทรกแซงการตรวจสอบ
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เสนอข้อคิดเห็นเพื�อนําไปปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สิ�งแวดล้อม และปั จจัยความเสี�ยงที�เปลี�ยนไป
��. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในโอกาสการทํางาน
บริษัทมีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในเกียรติศกั ดิ�ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน เปิ ดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาค และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบตั ิ การกีดกัน แรงงาน
การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคามอันเนื� องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ เชื อ� ชาติ ชนชั�น เพศ อายุ ศาสนา
หลักความเชื�อ และสถานภาพทางสังคม
ผูบ้ ริหารและพนักงานมีโอกาสที�จะได้รบั การสนับสนุนส่งเสริมการฝึ กอบรมเพื�อพัฒนาความรู ้ ความสามารถอย่าง
เท่าเทียมและเหมาะสมตามความจําเป็ นของตําแหน่งงานแต่ละระดับ
บริษัทมีนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอือ� ต่อการทํางาน
อย่างมีประสิทธิผล

แนวทางปฏิบตั ิ
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงปฏิบตั ติ อ่ เพื�อนร่วมงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศ� รีและสิทธิสว่ นบุคคล
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงปฏิบตั ิต่อบุคคลอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ แม้ว่าจะมีความ
แตกต่างในสัญชาติ เชือ� ชาติ ชนชัน� เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื�อ สถานภาพทางสังคม
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของไทยและของ
ประเทศต่างๆ ที�มีการติดต่อดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยและดําเนินกิจกรรมในวิธีทางที�เหมาะสมต่อสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศนัน� ๆ
- เมื�อพบเหตุผิดปกติใดที�อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในที�ทาํ งาน ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงแจ้งรายงานต่อผูม้ ีหน้าที�
รับผิดชอบเพื�อดําเนินการแก้ไขโดยทันที
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��. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงและการยกเลิก
บริษัทมีหน้าที�ปรับปรุงแก้ไขข้อความในจรรยาบรรณธุรกิจนี � ให้เป็ นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที�เกี�ยว
ข้อง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

่ ําหนดข้างต้นอาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี
จรรยาบรรณทีก
ในกรณีท่ม
ี ีปัญหา ให้พนักงานหารือกับผู้บังคับบัญชา
ในกรณีท่ม
ี ีข้อขัดแย้ง ให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สน
้ิ สุด
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