
RP : บรษัิท ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จํากัด (มหาชน) 9M/2565 (ม.ค. - ก.ย. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

บรษัิทใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงัน โดยให้
บรกิาร 3 เสน้ทาง ได้แก่ ดอนสกั-เกาะสมยุ-ดอนสกั, ดอนสกั-เกาะพะงัน-
ดอนสกั และ เกาะสมยุ-เกาะพะงัน-เกาะสมยุ ซึ�งในป�จจุบนับรษัิทมเีรอื
เฟอรร์ี�ทั�งหมด 14 ลํา และมแีผนจะเพิ�มจํานวนเรอือีกในอนาคต

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

บรษัิทได้ใชท่้าเรอืทั�ง 3 แหง่ ได้แก่ ท่าเรอืดอนสกัสากล, ท่าเรอืสมยุสากล
และท่าเรอืเกาะพะงันเพื�อใหบ้ริการผู้โดยสาร โดยบรษัิทเป�นเจ้าของท่าเรอื
ดอนสกัสากลและท่าเรือสมยุสากล

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 9M/2565

9M65 9M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 393.31 273.18 372.81 503.69

ค่าใช้จ่าย 451.65 369.84 498.10 586.00

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ -71.32 -106.66 -110.11 -78.38

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 1,156.11 1,126.22 1,193.30 1,235.28

หนี�สนิ 519.29 428.51 485.17 430.91

สว่นผู้ถือหุ้น 636.82 697.71 708.13 804.37

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 34.95 14.01 10.29 34.03

กิจกรรมลงทนุ -75.85 -55.93 -79.35 -98.13

กิจกรรมจัดหาเงิน 7.20 -10.94 36.63 55.75

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุ้น (บาท) -0.36 -0.53 -0.55 -0.39

อัตรากําไรขั�นต้น (%) -1.13 -18.40 -16.45 2.13

อัตรากําไรสทุธิ (%) -18.13 -39.04 -29.53 -15.56

D/E Ratio (เท่า) 0.82 0.61 0.69 0.54

ROE (%) -11.20 -16.23 -14.56 -9.29

ROA (%) -7.62 -9.58 -10.32 -6.75

สรุปผลการดําเนินงาน

จํานวนผู้โดยสารที�เพิ�มขึ�นจากผอ่นคลายมาตรการควบคมุโรค
ติดต่อCovid-19 ของกระทรวงสาธารณสขุในไตรมาส 1/2565 และ
รฐับาลประกาศเป�ดประเทศอยา่งเต็มรูปแบบตั�งแต่วันที� 1 พ.ค. 2565
แต่ยงัคงได้รบัผลกระทบจากสงครามรสัเซยีและยูเครน ทําใหร้าคาน�ามนั
โลกปรบัตัวสงูขึ�น สง่ผลใหต้้นทนุน�ามันเชื�อเพลิงปรบัตัวสงูขึ�นอยา่งม ีนยั
ยะสาํคัญ ในขณะเดียวกันค่าเงินบาทที�อ่อนค่าถึง 10% เมื�อเทียบกับดอล
ล่ารส์หรฐัอเมรกิา จึงทําใหต้้นทนุอะไหล่สาํหรบัซอ่มบาํรุงปรบัตัวสงูขึ�น

พัฒนาการที่สําคัญ

โครงการก่อสรา้งท่าเทียบเรอืเกาะพะลวย
• คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในสิ�นป� 2565
• ความคืบหนา้ของงานในป�จจุบนั 75%

แผนธุรกิจ

โครงการก่อสรา้งท่าเทียบเรอืเกาะพะลวยแล้วเสรจ็ในป� 2565

แผนการดําเนินงานเพ�่อความย่ังยืน

แนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงที่สําคัญ

1. ความเสี�ยงจากการเกิดอุบติัเหตใุนระหว่างการใหบ้รกิาร จากสภาพภมูิ
อากาศ ความผดิพลาดจากบุคลากรประจําเรอืและมาตรฐานตัวเรอื
บรษัิทฯ มกีารติดตามรายงานสภาพภมูอิากาศจากกรมอุตนุยิมวิทยาอยา่ง
สม�าเสมอ เพื�อใหจั้ดการเดินเรือได้อยา่งปลอดภัยมากที�สดุ และมกีารเตรี
ยมอุปกรณชู์ชพีไว้ตามระเบยีบขอ้บงัคับด้านความปลอดภัย และจัดฝ�ก
ซอ้มแผนฉกุเฉนิ และจัดทําประกันภัยสาํหรบัผูโ้ดยสารและพนกังานประจํา
เรอืที�ใชบ้รกิารเรอืเฟอร์รี�ทกุลําตามที�กฎหมายกําหนด
2. ความเสี�ยงจากอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวในประเทศไทย ความเสี�ยง
ดังกล่าวเป�นป�จจัยภายนอกที�ควบคุมได้ยาก บรษัิทจึงบรหิารความพงึพอใจ
ใหกั้บลกูค้า และบรษัิทมรีายได้สว่นใหญจ่ากลกูค้ากลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่
และผู้ประกอบการต่างๆ ในด้านการขนสง่รถในระบบโลจิสติกสร์ะหว่าง
ดอนสกัถึงเกาะต่างๆ
3. ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิบุคลากรที�เชี�ยวชาญเฉพาะทาง เชน่ นายเรอื
นายชา่งกลเรอื ซึ�งต้องมีคณุสมบติัตามกฎหมายกําหนด บริษัทได้สง่เสรมิ
การฝ�กอบรมพนกังาน และการติดต่อโดยตรงกับสถาบนัผลิตบุคลากรที�มี
ความเชี�ยวชาญพิเศษ
4. ความเสี�ยงจากราคาน�ามันเชื�อเพลิง น�ามนัเป�นต้นทนุหลักของธุรกิจ
และปรบัราคาค่าโดยสารถกูกําหนด ปรบัเปลี�ยนตามต้นทนุน�ามนัดีเซล ซึ�ง
ชว่ยลดผลกระทบได้ระดับหนึ�ง และบรษัิทมกีารปรบัสตูรน�ามนัในการเดิน
เรอืด้วยอัตราการผสมระหว่างน�ามนัดีเซลและน�ามนัเตา
5.ความเสี�ยงการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019
สถานการณดั์งกล่าวอาจนาํมาซึ�งความไมแ่นน่อนและสง่ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของการดําเนนิธุรกิจ ทําใหก้ารเดินทางของนกัท่องเที�ยวทั�ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศชะลอตัวลง

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากการบริการ 90.36%

อื�นๆ 9.64%

ข�อมูลหลักทรัพย� mai / SERVICE
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ณ วันที� 30/09/65 RP SERVICE mai

P/E (เท่า) - 37.99 58.56

P/BV (เท่า) 0.70 3.70 3.35

Dividend yield (%) - 1.23 1.09

30/09/65 30/12/64 30/12/63

Market Cap (ลบ.) 457.85 465.88 247.00

ราคา (บาท/หุน้) 2.28 2.32 1.23

P/E (เท่า) - - -

P/BV (เท่า) 0.70 0.67 0.30

CG Report:

Company Rating:

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 10/03/2565

บรษัิท แกรนด์เฉวงบชี จํากัด (27.50%)

นาย อภิชาติ ชโยภาส (9.71%)

นาง อภิญญา ลอยชูศกัดิ� (9.71%)

นาย อภิชยั ชโยภาส (7.68%)

นาย อภิชนม์ ชโยภาส (2.75%)

อื�น ๆ (42.65%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.rajaferryport.com

chakrit.o@rajaferryport.com

0-7737-2800-2, 0-2277-4488

25/1 หมู ่8 ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220

ขอ้มูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=RP

หมายเหต ุ: เอกสารฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบยีน โดยมวัีตถปุระสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิทจดทะเบยีนแก่ผูล้งทนุเพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทนุเท่านั�น บรษัิทจดทะเบยีนไมไ่ด้ใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับการลงทนุใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน โดยก่อนการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชพีที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบยีนไมต้่องรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายจากการนาํขอ้มลูที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทกุกรณ ีและบริษัทจดทะเบยีนสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ รวมทั�งหา้มไมใ่หผู้ใ้ดนาํเอกสารหรือขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากบรษัิทจดทะเบยีนก่อน หากผูล้งทนุมีขอ้สงสยัเพิ�มเติมเกี�ยวกับขอ้มลูของบรษัิท สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสาํนกังานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันท่ีเผยแพร�ข�อมูล 23/11/2565

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=RP

