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- สรุปขอ้สนเทศ - 
บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ ี� จํากดั (มหาชน) (RP) 

ที�ต ั%งสํานกังานใหญ ่ 25/1 หมู ่8 ถนนมติรภาพ ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 
84220 
โทรศพัท ์0-7737-2800-2, 0-2277-4488 โทรสาร 0-7737-2804, 0-2277-8521  
Website http://www.rajaferryport.com 

 
ที�ต ั%งสาขา 1  281 ซอยสทุธพิงศ ์1 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 
 
ที�ต ั%งสาขา 2 141/2 หมูท่ีG 10 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 
ที�ต ั%งสาขา 3 44/130 หมูท่ีG 1 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 
ที�ต ั%งสาขา 4 1 หมูท่ีG 2 ตําบลลปิะนอ้ย อําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 
ที�ต ั%งสาขา 5 227 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 
 

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เมืGอวนัทีG 12 พฤศจกิายน 2558  (เริGมซืNอขายวนัทีG 12 พฤศจกิายน 2558)  
 
ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน หุน้สามัญ 170,000,000 หุน้ มูลคา่ทีGตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม 170,000,000 

บาท (หุน้สามัญกอ่นเสนอขายประชาชน 132,000,000 หุน้ และหุน้สามัญทีGเสนอ
ขายตอ่ประชาชน 38,000,000 หุน้)  

 
ทนุของบรษิทั ณ วนัทีG 12 พฤศจกิายน 2558  (วนัทีGเริGมซืNอขาย) 
 ทนุจดทะเบยีน  
 หุน้สามัญ 170,000,000 บาท (หุน้สามัญ 170,000,000 หุน้ มูลคา่ทีGตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท)  

 ทนุชาํระแลว้  
 หุน้สามัญ 170,000,000 บาท (หุน้สามัญ 170,000,000 หุน้ มูลคา่ทีGตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท) 
 
ตลาดรอง ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (“mai”) 
 
ราคาเสนอขาย 12.00 บาทตอ่หุน้ มลูคา่ทีGตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
 
วนัที�เสนอขาย 4 - 6 พฤศจกิายน 2558     
 
วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิเพิ�มทนุ 1.  เพืGอชําระหนีNเงนิกูร้ะยะยาว จํานวนประมาณ 38 ลา้นบาท ในชว่งไตรมาสทีG 4  

ปี 2558  
 2.  เพืGอลงทนุซืNอเรอืเฟอรร์ีGใหม ่จํานวนประมาณ 150 ลา้นบาท ในชว่งไตรมาสทีG 4  

ปี 2558 – ไตรมาสทีG 4 ปี 2560  
 3.  เพืGอใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน จํานวนประมาณ 250.19 ลา้นบาท ในชว่งไตรมาส

ทีG 4 ปี 2558 – ไตรมาสทีG 4 ปี 2560  
 
การจดัสรรหุน้สว่นเกนิ -ไมม่-ี 
 
ประเภทกจิการและลกัษณะการดําเนนิงาน 
 
ลกัษณะผลติภณัฑ ์ 

บรษัิทประกอบกจิการเดนิเรอืเฟอรร์ีGเพืGอใชโ้ดยสารและขนสง่ทางเรอืจํานวน 2 เสน้ทางระหว่างอําเภอดอนสัก-อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี และระหว่างอําเภอดอนสัก-อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดว้ยเรือเฟอร์รีGทีGมใีน

เอกสารหมวด ข หมายเลข  4 
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ปัจจบุนัจํานวน 12 ลํา รวมทั Nงประกอบธรุกจิจําหน่ายอาหารและสนิคา้ในรา้นสะดวกซืNอ โดยสามารถแบง่ตามประเภทรายได ้
เป็นดงันีN  

1.  ธุรกจิการเดนิเรอืเฟอรร์ ี�โดยสารและขนสง่ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืและรายไดบ้รกิารอืGนของบรษัิทในปี 
2555 – 2557 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2558 คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 88 - 90 ของรายไดร้วม ซึGงเกดิจากธุรกจิการเดนิเรอื
เฟอร์รีGของบรษัิทเพืGอการบรรทกุผูโ้ดยสารและยานพาหนะประเภทตา่งๆ โดยใชเ้รอืเฟอร์รีGของบรษัิทจํานวน 12 ลํา และ
ทา่เรอืของบรษัิทจํานวน 2 แหง่ คอื ทา่เรอืดอนสกัสากล และทา่เรอืสมยุสากล ซึGงตั Nงอยู่ทีGอําเภอดอนสกั และอําเภอเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลําดับ รวมทั Nงใชท้่าเรืออเนกประสงคเ์กาะพะงันของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ทั NงนีN การ
ใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ีGของบรษัิทมทีั NงการเดนิเรอืแบบประจําทางตามเทีGยวเวลา (Scheduled Ferry Services) และการ
เดนิเรอืแบบประจําทางแบบเหมาลํา (Chartered Ferry Services) โดยการเดนิเรอืแบบประจําทางตามเทีGยวเวลาจะ
เดนิทางตามตารางเวลาทีGบรษัิทประกาศไวท้ีGหนา้ท่าเรือ สําหรับทั Nง 2 เสน้ทาง คอื ระหว่างทา่เรอืดอนสกัสากล-ท่าเรอืส
มยุสากล และระหวา่งทา่เรอืดอนสกัสากล-ทา่เทยีบเรอือเนกประสงคเ์กาะพะงัน  

2.  ธุรกจิการจําหนา่ยอาหารและสนิคา้ในรา้นสะดวกซื%อ รายไดจ้ากการจําหน่ายอาหารและสนิคา้สะดวกซืNอของ
บรษัิท คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 8 ของรายไดร้วม ซึGงมาจากการดําเนนิธรุกจิรา้นอาหารและรา้นสะดวกซืNอ เพืGออํานวย
ความสะดวกและเป็นการใหบ้รกิารกับผูโ้ดยสารแบบครบวงจร โดยเป็นรา้นอาหารของบรษัิทเองจํานวน 4 รา้น รา้นสะดวก
ซืNอของบรษัิทไดดํ้าเนินการแบบแฟรนไชสภ์ายใตช้ืGอ “Fresh Mart” จํานวน 16 รา้นคา้ ซึGงจําหน่ายสนิคา้ทุกประเภท
เหมอืนรา้นสะดวกซืNอทัGวไป อกีทั Nงยังมีรา้นจําหน่ายเครืGองดืGมซึGงดําเนินการแบบแฟรนไชสภ์ายใตช้ืGอ “กาแฟดอยชา้ง” 
จํานวน 3 รา้น  นอกจากนีN บรษัิทยังมกีารรับฝากขายสนิคา้บางประเภท เชน่ หนังสอื อาหารแหง้ สนิคา้พืNนเมอืง เป็นตน้  

3.  รายไดอ้ื�น บรษัิทมรีายไดอ้ืGนๆ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 2 - 4 ของรายไดร้วม ซึGงมมีูลคา่ไม่มากนัก โดยรายไดอ้ืGน
ของบรษัิทประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจองตัiวเรือโดยสารผ่านสายการบนิพันธมติร รายไดจ้ากคา่โฆษณาป้ายทีG
บรเิวณท่าเรือและในเรอืเฟอร์รีG รายไดจ้ากคา่โฆษณาในแผ่นพับแนะนําสถานทีGท่องเทีGยว (Guide Map) กําไรจากการ
จําหน่ายทรัพยส์นิ รายไดจ้ากการขายเศษซาก รายไดค้า่ดําเนนิการ รายไดค้า่เชา่ ดอกเบีNยรับ และรายไดอ้ืGนๆ เป็นตน้ 

 

 
โครงสรา้งรายได ้ 
 

ลักษณะรายได ้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดอืนแรก ปี 2558 

  ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื                 

-     แบบประจําทางตามเทีGยวเวลา 471.26 81.57% 526.71 81.30% 566.43 83.74% 264.15 82.50%

-     แบบประจําทางแบบเหมาลํา 40.92 7.08% 42.41 6.55% 43.82 6.48% 22.25 6.95%

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื 512.19 88.65% 569.13 87.84% 610.25 90.22% 286.41 89.46%

รายไดบ้รกิารอืGน* 0.02 0.00% 0.28 0.04% 0.19 0.03%  -

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื
และรายไดบ้รกิารอืGน 512.21 88.65% 569.41 87.88% 610.44 90.24% 286.41 89.46%

รายไดจ้ากการจําหน่ายอาหารและ
สนิคา้สะดวกซืNอ 47.08  8.15% 53.07 8.19% 54.81 8.10% 26.17 8.17%

รวมรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 559.29  96.80% 622.47  96.08% 665.24  98.35% 312.57 97.63%

รายไดอ้ืGน** 18.48  3.20%  25.43  3.92% 11.19  1.65% 7.59 2.37%

รายไดร้วม 577.77  100.00% 647.90  100.00% 676.43  100.00% 320.17 100.00%

หมายเหต:ุ  

* รายไดบ้รกิารอืGน คอื รายไดท้ีGบรษัิทไดค้ดิค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูโ้ดยสารใหก้ับรถโดยสารซึGงเป็นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุบัน
บรษัิทไดย้กเลกิบรกิารนีNแลว้ตั Nงแตปี่ 2558 

** รายไดอ้ืGน ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจองตัiวเรอืโดยสารผ่านสายการบนิพันธมติร รายไดค้่าโฆษณาป้ายทีGท่าเรอืและ
ในเรอื คา่โฆษณาในแผน่พับแนะนําสถานทีGทอ่งเทีGยว (Guide Map) รายไดจ้ากการจําหน่ายทรัพยส์นิและเศษซาก รายไดค้่าดําเนนิการ 
รายไดค้า่เชา่แผงและตูเ้อทเีอ็ม ดอกเบีNยรับ และรายไดอ้ืGนๆ เป็น 
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พืNนทีGใหบ้รกิาร ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดอืนแรก ปี 
2558 

  ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื                 

- อําเภอดอนสัก-อําเภอเกาะสมยุ 355.18 61.47% 389.78 60.16% 418.73 61.90% 187.95 58.70% 

- อําเภอดอนสัก-อําเภอเกาะพะงัน 156.98 27.17% 179.35 27.68% 191.51 28.31% 98.46 30.75% 

- อําเภอเกาะสมยุ-อําเภอเกาะพะงัน* 0.03 0.01% - - - - - 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื 512.19 88.65% 569.13 87.84% 610.25 90.22% 286.41 89.46% 

รายไดบ้รกิารอืGน** 0.02 0.00% 0.28 0.04% 0.19 0.03% - 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืและ
รายไดบ้รกิารอืGน 512.21 88.65% 569.41 87.88% 610.44 90.24% 286.41 89.46% 

รายไดจ้ากการจําหน่ายอาหารและสนิคา้
สะดวกซืNอ 47.08 8.15% 53.07 8.19% 54.81 8.10% 26.17 8.17% 

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 559.29 96.80% 622.47 96.08% 665.24 98.35% 312.57 97.63% 

รายไดอ้ืGน*** 18.48 3.20%  25.43 3.92% 11.19 1.65% 7.59 2.37% 

รายไดร้วม 577.77 100.00% 647.90 100.00% 676.43 100.00% 320.17 100.00% 

 
หมายเหต:ุ  
* ในปี 2553 บรษัิทไดท้ดลองเปิดใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ีGในเสน้ทางระหว่างอําเภอเกาะสมุย-อําเภอเกาะพะงัน แต่ต่อมาไดย้กเลกิ

การใหบ้รกิารบรกิารในเสน้ทางนีNในช่วงปลายปี 2554 โดยรายไดท้ีGเกดิขึNนในปี 2555 เป็นการใหบ้รกิารเรอืเช่าเหมาลําระหว่าง
อําเภอเกาะสมยุ-อําเภอเกาะพะงันเทีGยวสดุทา้ย 

**  รายไดบ้รกิารอืGน คอื รายไดท้ีGบรษัิทไดค้ดิค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูโ้ดยสารใหก้ับรถโดยสารซึGงเป็นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุบัน
บรษัิทไดย้กเลกิบรกิารนีNแลว้ตั Nงแตปี่ 2558 

***  รายไดอ้ืGน ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจองตัiวเรอืโดยสารผา่นสายการบนิพันธมติร รายไดค้่าโฆษณาป้ายทีGท่าเรอืและใน
เรอื ค่าโฆษณาในแผ่นพับแนะนําสถานทีGท่องเทีGยว (Guide Map) รายไดจ้ากการจําหน่ายทรัพยส์นิและเศษซาก รายไดค้่า
ดําเนนิการ รายไดค้า่เชา่แผงและตูเ้อทเีอ็ม ดอกเบีNยรับ และรายไดอ้ืGนๆ เป็นตน้ 

 
 
 
กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 
 

ลกัษณะของลกูคา้ของบรษัิทมาจากผูท้ีGตอ้งการเดนิทางระหวา่งอําเภอดอนสกักบัอําเภอเกาะสมยุหรอือําเภอเกาะพะงัน 
จังหวดัสรุาษฏรธ์าน ีซึGงสามารถแบง่ตามวตัถปุระสงคห์ลกัของการเดนิทางไดแ้ก ่

1. กลุม่นักทอ่งเทีGยว ซึGงมทีั Nงนักทอ่งเทีGยวชาวไทยและตา่งชาต ิโดยกลุม่ลกูคา้ประเภทนีNนยิมเดนิทางโดยใชร้ถยนต ์4 ลอ้ 
หรอืรถประจําทางเป็นหลกั 

2. กลุ่มประชาชนทอ้งถิGน ซึGงใชบ้ริการเดนิเรือเฟอร์รีGขา้มฟาก เพืGอไปทํางานหรือไปทําธุระเป็นประจํา โดยกลุ่มลูกคา้
ประเภทนีNนยิมเดนิทางโดยใชร้ถยนต ์4 ลอ้ หรอืรถจักรยานยนตเ์ป็นหลกั 

3. กลุ่มลูกคา้ธุรกจิ ซึGงมคีวามตอ้งการใชย้านพาหนะเพืGอการขนสง่สนิคา้เป็นหลัก ยกเวน้การขนส่งสนิคา้ประเภทแก๊ส 
นํNามัน หรอืวตัถอุนัตราย บรษัิทจะทําการแยกขนสง่โดยเรอืเหมาลําตา่งหาก โดยกลุม่ลกูคา้ประเภทนีNนยิมเดนิทางโดย
ใชร้ถยนตต์ั Nงแต ่6 ลอ้ขึNนไป หรอืรถประเภทอืGนๆ เป็นหลกั  

ทั NงนีN สดัสว่นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืสาํหรับกลุม่ลกูคา้เป้าหมายทีGใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ีGของบรษัิทในชว่งปี 2555 
– 2557 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2558 สามารถแสดงไดด้งันีN 
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หน่วย: รอ้ยละ 
ประเภทระวาง ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดอืนแรก 

ปี 2558 
ผูโ้ดยสาร  18 19 18 15 
รถจักรยานยนต ์ 1 1 1 1 
รถยนต ์4 ลอ้  21 20 21 22 
รถยนต ์6 – 10 ลอ้  18 17 17 16 
รถประเภทอืGนๆ * 11 12 12 12 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืระหวา่งอําเภอ
ดอนสกัและอําเภอเกาะสมุย 

69 69 69 66 

ผูโ้ดยสาร  13 14 13 14 
รถจักรยานยนต ์ 0 0 0 1 
รถยนต ์4 ลอ้  9 9 9 9 
รถยนต ์6 – 10 ลอ้  7 7 8 9 
รถประเภทอืGนๆ * 1 1 1 1 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืระหวา่งวา่ง
อําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนั 

31 31 31 34 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืท ั%งหมด 100 100 100 100 

หมายเหต:ุ  

* ไดร้วมรถยนตป์ระเภทอืGนนอกเหนอืจากรถจักรยานยนต ์ รถยนต ์ 4 ลอ้ และรถยนต ์ 6 – 10 ลอ้ และไดร้วมการใหบ้รกิารเดนิเรอืแบบ
ประจําทางแบบเหมาลําตอ่ครั Nงเทา่กับจํานวนรถประเภทอืGนๆ 1 คัน  

นอกจากนัNน ในปี 2555 บรษัิทไดม้กีารใหบ้รกิารในเสน้ทางอําเภอเกาะสมยุและอําเภอเกาะพะงันแบบเหมาลําจํานวน 1 
ครัNง ซึGงคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 0.00 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื 

 

ชอ่งทางจดัจําหนา่ย 

บรษัิทมชีอ่งทางการจัดจําหน่ายบตัรโดยสารเพืGออํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ทีGมาใชบ้รกิารไดอ้ยา่งทัGวถงึ โดยม ี 2 ชอ่ง
ทางการจัดจําหน่ายหลกั ไดแ้ก ่ 

• ชอ่งทางการจัดจําหน่ายทีGเป็นของบรษัิทเอง เชน่ ทา่เรอืทั Nง 3 แหง่ ไดแ้ก ่ทา่เรอืดอนสกัสากล ทา่เรอืสมยุสากล และทา่
เทยีบเรอืเอนกประสงคข์องเทศบาลตําบลเกาะพะงัน เคานเ์ตอรใ์นทา่อากาศยานจังหวดัสรุาษฏรธ์าน ี และทา่อากาศยาน
จังหวดันครศรธีรรมราช การจองทางโทรศพัท ์และการจําหน่ายบตัรโดยสาร (E-Ticket) ผา่นเว็บไซดข์องบรษัิท ซึGงคดิเป็น
ประมาณรอ้ยละ 78 – 88 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืในปี 2555- 2557 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2558 

• ตวัแทนจัดจําหน่ายตัiวโดยสาร ซึGงคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 12 – 22 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืในปี 2555 – 
2557 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2558 ปัจจบุนั บรษัิทมตีวัแทนจัดจําหน่ายจํานวน 24 ราย ซึGงไดร้วมบรษัิท ราชาเฟอรร์ีG
พัฒนา จํากดั ซึGงเป็นบรษัิททีGเกีGยวขอ้งกนั 
 
ตารางแสดงสดัสว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืแยกตามประเภทของชอ่งทางการจดัจําหนา่ย 

หน่วย : รอ้ยละ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดอืน
แรก ปี 2558 

ชอ่งทางการจัดจําหน่ายทีGเป็นของบรษัิทเอง  87.99 83.77 77.76 84.13 
ตวัแทนจัดจําหน่ายตัiวโดยสาร      
• บรษัิท ราชาเฟอรร์ีGพัฒนา จํากดั  1.72 5.36 6.24 7.04 
• บรษัิทอืGน 10.29 10.87 15.99 8.83 

 
การจดัหาวตัถดุบิและผลติภณัฑ ์

1 การจัดหาเรอืเฟอรร์ีG 

ในชว่งทีGผ่านมา บรษัิทไดจั้ดหาเรือเฟอรร์ีGทีGใชแ้ลว้และยังคงมคีณุภาพในการใชง้าน โดยสว่นใหญ่นําเขา้มาจากประเทศ
ญีGปุ่ น ซึGงเป็นประเทศทีGนิยมใชเ้รือเฟอร์รีGมากทีGสดุแห่งหนึGงของโลก ทั NงนีN เรือเฟอร์รีGทุกลําตอ้งผ่านการตรวจมาตรฐาน
คณุภาพจากกรมเจา้ทา่กอ่นนําเขา้เรอืเฟอรร์ีGเขา้มาใชง้านในประเทศไทย และผ่านการตรวจสภาพของการใชง้านของเรือ
เฟอรร์ีGเป็นประจําทกุปี นอกจากนัNน บรษัิทไดจั้ดหากองเรอืเฟอรร์ีGทีGมขีนาดบรรทกุเหมาะสมและปรมิาณเพยีงพอสําหรับการ
ใหบ้รกิารจะทําใหบ้รษัิทสามารถขนสง่ผูโ้ดยสารและยานพาหนะไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และตรงตามเวลาทีGลกูคา้ตอ้งการ
ได ้โดย ณ วันทีG 30 มถิุนายน 2558 บรษัิทมเีรือเฟอร์รีGสําหรับการใหบ้รกิารโดยสารและขนสง่จํานวน 12 ลํา ซึGงมี
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ความสามารถบรรทกุผูโ้ดยสารไดต้ั Nงแต ่220 คนตอ่เทีGยว จนถงึ 400 คนตอ่เทีGยว พรอ้มทั Nงยานพาหนะไดต้ั Nงแต ่23 คันตอ่
เทีGยว จนถงึ 70 คนัตอ่เทีGยว 

นอกจากนัNน บรษัิทยังมนีโยบายเชงิรุกเพืGอป้องกันความเสยีหายรุนแรงจากการเดนิเรอืเฟอรร์ีG (Preventive Maintenance) 
โดยไดว้า่จา้งบรษัิทอูซ่อ่มเรอืภายนอกเพืGอดําเนนิการบํารุงรักษาโครงสรา้งและเครืGองยนตเ์รอืเฟอรร์ีGตามแผนการซอ่มบํารุง
ประจําปี ซึGงใชง้บประมาณจํานวน 1 – 3 ลา้นบาทตอ่ลําตอ่ครัNง และแผนการซอ่มบํารุงครัNงใหญ่ ซึGงตอ้งใชร้ะยะเวลาการ
ซอ่มบํารุงครัNงใหญป่ระมาณ 2 เดอืนตอ่ลํา หรอืใชง้บประมาณจํานวน 3 – 8 ลา้นบาทตอ่ลําตอ่ครัNง   

2 การจัดหานํNามันเชืNอเพลงิ 

นํNามันเชืNอเพลงิประเภทนํNามันดเีซลและนํNามันเตาเป็นวัตถุดบิและตน้ทนุหลักของบรษัิทในการดําเนนิธุรกจิ โดยนํามาผสมตาม
สดัสว่นทีGสามารถใชเ้ป็นเชืNอเพลงิในการเดนิเรอืเฟอรร์ีGของบรษัิทไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทั NงนีN บรษัิทมตีน้ทนุคา่นํNามันเชืNอเพลงิ
ทั NงทีGมาจากการผสมนํNามันดเีซลและนํNามันเตาคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 59 รอ้ยละ 53 รอ้ยละ 52 และรอ้ยละ 47 ของตน้ทนุการ
ใหบ้รกิาร สําหรับปี 2555 - 2557 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2558 ตามลําดับ ทั NงนีN บรษัิทมกีารสัGงซืNอนํNามันเชืNอเพลงิจากผูจั้ด
จําหน่ายภายในประเทศ โดยมนีโยบายทีGจะจัดเก็บนํNามันเชืNอเพลงิไวท้ีGเรอืเฟอรร์ีGเป็นหลักประมาณ 10,000 – 15,000 ลติร/ลํา 
และมนีโยบายการสัGงซืNอนํNามันดเีซลและนํNามันเตาล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 3 วัน และสํารองนํNามันดเีซลและนํNามันเตาขั NนตํGาใน
คลงันํNามันของบรษัิทรวมกนัไมเ่กนิ 10,000 ลติร เพืGอใหไ้ดนํ้NามันเชืNอเพลงิในปรมิาณทีGเพยีงพอตามความตอ้งการและประโยชน์
ใชส้อยในการเดนิเรอื  

นอกจากนัNน บรษัิทยังมมีาตรการลดตน้ทนุนํNามันเชืNอเพลงิ โดยบรษัิทไดซ้ืNอเครืGองจักรและอปุกรณ์สาํหรับผลตินํNามันไบโอดเีซล 
ซึGงนํานํNามันพชืทีGใชแ้ลว้ผ่านกระบวนการผลติใหเ้ป็นนํNามันพืชบรสิทุธิxกอ่นทีGจะนําไปผสมกับนํNามันดเีซลเพืGอผลตินํNามันไบโอ
ดเีซล ทั NงนีN บริษัทมีนโยบายใชเ้ครืGองจักรดังกล่าวเป็นระบบ Standby กล่าวคอื เมืGอนํNามันพืชใชแ้ลว้มีราคาลดลงมาถงึ
จดุคุม้ทนุ บรษัิทก็จะผลตินํNามันไบโอดเีซล หรอืในกรณีทีGขาดแคลนนํNามันดเีซล บรษัิทก็สามารถผลตินํNามันไบโอดเีซลเพืGอใช ้
ทดแทนได ้โดยเครืGองจักรทีGใชใ้นการผลตินํNามันไบโอดเีซลมจํีานวน 2 เครืGอง ซึGงมกํีาลังการผลติ 100,000 ลติรตอ่วันตอ่ 1 
รอบการผลติ (เป็นเวลา 2 วัน) และ 200 ลติรตอ่วันตอ่ 1 รอบการผลติ (เป็นเวลา 1 วัน)  และไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001:2008  
 

การแขง่ขนั  
การเดนิทางไปเกาะสมยุสามารถเดนิทางไดท้ั Nงทางเรอื หรอืเครืGองบนิ ขณะทีGการไปยังเกาะพะงันสามารถเดนิทางไดเ้ฉพาะ
ทางเรอืเทา่นัNน ซึGงธรุกจิของบรษัิทสามารถขนสง่ผูโ้ดยสารพรอ้มดว้ยยานพาหนะไปยังเกาะสมยุและเกาะพะงันได ้อนึGง การ
เดนิทางโดยทางเรอืสามารถใชบ้รกิารของ (1) เรอืเฟอรร์ีGของบรษัิท และบรษัิท ซทีราน เฟอรร์ีG จํากัด (2) เรอืความเร็วสงู 
(High Speed Boat) (เรอืทีGว ิGงความเร็วสงูทีGสามารถบรรทกุไดเ้ฉพาะผูโ้ดยสาร) ของบรษัิท ซทีราน ดสิคัฟเวอรร์ีG จํากัด 
และบรษัิท สง่เสรมิรุ่งเรอืง จํากดั และ (3) เรอืคาตามาราน (เรอืทีGสามารถบรรทกุไดเ้ฉพาะผูโ้ดยสารและมลีักษณะเป็นสอง
ทอ้งเรอื) ของบรษัิท เรอืเร็วลมพระยา จํากดั เป็นตน้ 
ผูเ้ดนิทางทั Nงชาวไทยและตา่งชาตปิระมาณรอ้ยละ 50 เลอืกการเดนิทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันผ่านทางเรือ โดย
เริGมตน้จากการใชบ้ริการรถไฟ หรือรถโดยสารประจําทาง หรือขับรถยนตส์่วนตัวไปยังท่าเรือในอําเภอดอนสัก จังหวัด
สรุาษฏรธ์าน ีเพืGอโดยสารเรอืเฟอรร์ีGเดนิทางตอ่ไปยังเกาะสมุยหรอืเกาะพะงัน สําหรับการเดนิทางโดยเครืGองบนิ ผูเ้ดนิทาง
สามารถเลอืกทา่อากาศยานปลายทางไดท้ั Nงบนเกาะสมุยโดยตรง (ซึGงมสีายการบนิบางกอกแอร์เวย ์และสายการบนิไทย
เป็นผูใ้หบ้รกิาร) หรอืทา่อากาศยานในจังหวดัสรุาษฏรธ์านแีละจังหวดันครศรธีรรมราช (ซึGงมสีายการบนิแอรเ์อเซยี สายการ
บนินกแอร์ และสายการบนิไทยเป็นผูใ้หบ้รกิาร) ซึGงจะมผีูใ้หบ้รกิารภายนอกใหบ้รกิารรับสง่ผูโ้ดยสารจากท่าอากาศยาน
ดงักลา่วไปยังทา่เรอืเฟอรร์ีGของบรษัิทหรอืทา่เรอืสาธารณะในอําเภอดอนสกั จังหวัดสรุาษฏรธ์านี เพืGอเดนิทางดว้ยทางเรอื
ตอ่ไปยังเกาะสมยุหรอืเกาะพะงัน 
การเดนิทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันดว้ยเรือเฟอร์รีGไดรั้บความนิยมเนืGองจากเรือเฟอร์รีGสามารถขนสง่ผูเ้ดนิทางไป
พรอ้มกับยานพาหนะในคราวเดยีวกัน ทั NงนีN ปัจจุบัน การใหบ้รกิารเรือเฟอร์รีGขา้มฟากระหว่างอําเภอดอนสัก และอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสรุาษฏร์ธานี มผีูใ้หบ้รกิารจํานวน 2 ราย ไดแ้ก ่บรษัิท ทา่เรือราชาเฟอร์รีG จํากัด (มหาชน) และบรษัิท 
ซทีราน เฟอรร์ีG จํากดั ซึGงบรษัิทไดพ้จิารณาวา่บรษัิทดงักลา่วเป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงมากกวา่บรษัิททีGใหบ้รกิารเรอืประเภทอืGน
และสายการบนิทีGตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีGแตกตา่งกนั  
 

ผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม บริษัทยังไดต้ระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยการใหค้วามสําคัญต่อ
สิGงแวดลอ้มทั NงทางนํN า และอากาศ และรวมทั Nงจัดใหม้ีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยตา่งๆ ซึGงเป็นไปตามเงืGอนไขในใบอนุญาตใหใ้ชท้า่เทยีบเรือของกรมเจา้
ทา่ ทั NงนีN ทีGผา่นมา บรษัิทไม่เคยมขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีGยวกับสิGงแวดลอ้มใน
การดําเนินธุรกจิ และไม่เคยไดรั้บการตักเตือนหรือเสยีค่าปรับในเรืGองดังกล่าว 
เนืGองจากบรษัิทไดป้ฏบิัตติามกฏหมายทีGเกีGยวขอ้งกับสิGงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัดมา
โดยตลอด 
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สรุปสาระสําคญัของสญัญา  

1. สญัญาเชา่อาคารสาํนักงาน 

ก) สญัญาใหเ้ชา่พืNนทีGในอาคารจําหน่ายตัiวโดยสารทีGอําเภอเกาะสมยุ 
 คูส่ญัญา บรษัิท (“ผูใ้หเ้ชา่”) และ บรษัิท ราชาเฟอรร์ีGพัฒนา จํากดั (“ผูเ้ชา่”) ซึGงเป็นบคุคลทีG

เกีGยวโยงกบับรษัิท 
 วนัทีGในสญัญา วนัทีG 1 มกราคม 2558 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ ใหเ้ช่าหอ้ง ซึGงมีพืNนทีGจํานวน 36.86 ตารางเมตร ในอาคารจําหน่ายตัiวโดยสาร 

ตั Nงอยูท่ีG 1 หมูท่ีG 2 ตําบลลปิะนอ้ย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎรธ์านี เพืGอใชเ้ป็น
จดุจําหน่ายบตัรโดยสารและใหบ้รกิารลกูคา้  

 อตัราคา่เชา่ คา่เชา่และคา่กระแสไฟฟ้า จํานวนรวมกนั 5,000 บาทตอ่เดอืน   
 ระยะเวลาของสญัญา 1 ปี นับตั Nงแตว่นัทีG 1 มกราคม 2558 ถงึวนัทีG 31 ธันวาคม 2558  
 
ข) สญัญาใหเ้ชา่พืNนทีGในอาคารจําหน่ายตัiวโดยสารทีGอําเภอดอนสกั 
 คูส่ญัญา บรษัิท (“ผูใ้หเ้ชา่”) และ บรษัิท ราชาเฟอรร์ีGพัฒนา จํากดั (“ผูเ้ชา่”) ซึGงเป็นบคุคลทีG

เกีGยวโยงกบับรษัิท 
 วนัทีGในสญัญา วนัทีG 1 มกราคม 2558 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ ใหเ้ชา่พืNนทีGเทา่กับ 1 โต๊ะทํางานในอาคารจําหน่ายตัiวโดยสาร ตั Nงอยู่ทีG 25/1 หมู่ทีG 

8 ถนนมติรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เพืGอใชเ้ป็นจุด
จําหน่ายบตัรโดยสารและใหบ้รกิารลกูคา้  

 อตัราคา่เชา่ คา่เชา่และคา่กระแสไฟฟ้า จํานวนรวมกนั 1,000 บาทตอ่เดอืน    
 ระยะเวลาของสญัญา 1 ปี นับตั Nงแตว่นัทีG 1 มกราคม 2558 ถงึวนัทีG 31 ธันวาคม 2558  
 
ค) สญัญาเชา่อาคารทีGเกาะพะงัน 
 คูส่ญัญา สาํนักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน (“ผูใ้หเ้ชา่”) และ บรษัิท (“ผูเ้ชา่”) 
 วนัทีGในสญัญา วนัทีG 1 กนัยายน 2553 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ เชา่หอ้งเลขทีG 1 ในอาคารทา่เทยีบเรอืเอนกประสงค ์ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะ

พะงัน จังหวัดสรุาษฎรธ์านี เพืGอใชเ้ป็นสํานักงานสําหรับการตดิตอ่และประสานงาน
ธรุกจิในทา่เทยีบเรอืเกาะพะงัน 

 อตัราคา่เชา่ คา่เชา่ จํานวน 7,000 บาทตอ่เดอืน     
 ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี นับตั Nงแตว่นัทีG 1 กนัยายน 2556 ถงึวนัทีG 31 สงิหาคม 2559   

เงืGอนไขของสญัญา หากผูเ้ช่าประสงค์จะเลกิสัญญาเช่าโดยมิไดผ้ิดสัญญาเช่าขอ้หนึGงขอ้ใด ผูเ้ช่า
จะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืลว่งหนา้แกผู่ใ้หเ้ชา่ไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาทีGกําหนด และหาก
เกดิความเสยีหายจากการเลกิสัญญา ผูเ้ช่าตกลงชดใชค้่าเสยีหายตามจํานวนทีG
เกดิขึNน 

 ในกรณีผูเ้ชา่ประสงคจ์ะขอเชา่ตอ่ไปหลังครบกําหนดสญัญาเชา่ ผูเ้ชา่จะตอ้งแจง้
ความประสงคเ์ป็นหนังสอืลว่งหนา้แกผู่ใ้หเ้ชา่ ไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาทีGกําหนด  

 
ง) สญัญาเชา่พืNนทีGทา่เทยีบเรอืทอ้งศาลาทีGเกาะพะงัน 
 คูส่ญัญา สาํนักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน (“ผูใ้หเ้ชา่”) และ บรษัิท (“ผูเ้ชา่”) 
 วนัทีGในสญัญา วันทีG 1 พฤศจกิายน 2542 และหนังสอื ทีG สฎ 52401/880 ลงวันทีG 24 ธันวาคม 

2552 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ พืNนทีGท่าเทยีบเรือทอ้งศาลา ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสรุาษฎร์

ธาน ีเพืGอใชเ้ป็นทีGจอดรถเพืGอขึNน-ลงเรอืเฟอรร์ีGในทา่เทยีบเรอือเนกประสงคเ์กาะพะ
งัน 

 อตัราคา่เชา่ คา่เชา่ จํานวน 52,000 บาทตอ่เดอืน   
 ระยะเวลาของสญัญา 10 ปี เริGมนับตั Nงแตว่นัเปิดดําเนนิการเดนิเรอืเฟอรร์ีGขา้มฟากเกาะพะงัน-ดอนสกั เป็น

ตน้ไป ทั NงนีN สัญญาไดค้รบกําหนดแลว้ตั Nงแต่ปี 2552 ต่อมา สํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะพะงัน ไดม้หีนังสอืเลขทีG สฎ 52401/880 ลงวันทีG 24 ธันวาคม 2552 
แจง้ว่า หากบริษัทประสงค์จะใชพ้ืNนทีGดังกล่าวต่อไป กําหนดใหบ้ริษัทเสีย
ค่าธรรมเนียมการใชใ้นอัตราค่าเช่าเดอืนสุดทา้ยตามสัญญาเดมิ ซึGงคอื 52,000 
บาทตอ่เดอืน    

เงืGอนไขของสญัญา สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงันไดแ้จง้บริษัทตั Nงแต่ปี 2552 ว่าอยู่ระหว่าง
ดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ท่าเทยีบเรือ จงึไม่สามารถอนุญาตตอ่สญัญา
ได ้แตใ่นระหวา่งทีGยังปรับปรุงไม่แลว้เสร็จ หากบรษัิทมคีวามประสงคใ์นการดําเนนิ
กจิการต่อ บรษัิทสามารถใชไ้ดโ้ดยเสยีค่าธรรมเนียมการใชใ้นอัตราค่าเชา่เดอืน
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สุดทา้ยตามสัญญาเดมิ และเมืGอสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงันจะใชพ้ืNนทีG
ดงักลา่ว จะแจง้ใหบ้รษัิททราบในลําดบัตอ่ไป 

 
จ) สญัญาเชา่พืNนทีGภายในอาคารทา่อากาศยานสรุาษฎรธ์าน ี
 คูส่ญัญา กระทรวงการคลงั (“ผูใ้หเ้ชา่”) และ บรษัิท (“ผูเ้ชา่”) 
 วนัทีGในสญัญา วนัทีG 9 มกราคม 2558 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ เชา่พืNนทีGภายในอาคารทา่อากาศยานสรุาษฎร์ธานี เลขทีG 73 หมู่ทีG 3 ตําบลหัวเตย 

อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนืNอทีGจํานวนประมาณ 6 ตารางเมตร เพืGอใช ้
ดําเนนิการจําหน่ายตัiวเรอืราชาเฟอรร์ีGและประชาสมัพันธบ์รกิารตา่งๆ ของผูเ้ชา่ 

 อตัราคา่เชา่ คา่เชา่ จํานวน 1,380 บาทตอ่เดอืน หรอื 16,560 บาทตอ่ปี    
 ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี นับตั Nงแตว่นัทีG 1 พฤษภาคม 2557 ถงึวนัทีG 30 เมษายน 2560  

เงืGอนไขของสญัญา ผูเ้ชา่ตกลงชําระค่าธรรมเนียการจัดใหเ้ชา่ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่เป็นจํานวน 57,500 บาท 
ซึGงผูเ้ชา่ไดช้าํระแลว้เมืGอวนัทีG 11 กนัยายน 2557 

 ผูเ้ชา่ตกลงนําหลกัประกนัสญัญาเชา่เพืGอประกนัความเสยีหายอนัเกดิจากการทีGผูเ้ชา่
ประพฤตฝ่ิาฝืนสัญญาเช่า หรือฝ่าฝืนหนา้ทีGของผูเ้ช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นจํานวน 
4,140 บาท ทั NงนีN หลักประกันสัญญาเชา่นีNจะคนืใหเ้มืGอผูเ้ชา่พน้จากขอ้ผูกพันตาม
สัญญาเช่านีNแลว้ โดยทีGถา้ผูเ้ช่าคา้งชําระหรือเงนิอืGนใดทีGจะตอ้งชําระใหแ้ก่ทาง
ราชการอนัเนืGองมาจากการเชา่นีN ผูเ้ชา่ยนิยอมใหผู้ใ้หเ้ชา่หักจากหลักประกันสญัญา
เชา่ได ้

 ผูเ้ชา่ตกลงชําระค่าเชา่ล่วงหนา้ตั Nงแต่เดอืนพฤษภาคม 2557 ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่ เป็น
จํานวน 1,380 บาท ซึGงผูเ้ชา่ไดช้าํระแลว้เมืGอวนัทีG 11 กนัยายน 2557 

 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถา้ผูใ้หเ้ช่ามีความจําเป็นจะตอ้งใชส้ถานทีGเช่าเพืGอ
ประโยชน์ของรัฐหรอืทางราชการ ผูเ้ชา่ยนิยอมใหผู้ใ้หเ้ชา่บอกเลกิสญัญาได ้โดย
บอกกลา่วเป็นหนังสอืใหผู้เ้ชา่ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั โดยผูใ้หเ้ชา่ไม่ตอ้ง
เสยีคา่ตอบแทนหรอืคา่เสยีหายใดๆ 

 ในระหว่างอายุสัญญาเชา่ ถา้ไดเ้กดิภัยพบิัต ิอัคคภีัย หรือถูกทําลายดว้ยประการ
ใดๆ แก่สถานทีGเช่าโดยมิใช่ความผิดของผูเ้ช่าจนเป็นเหตุใหส้ถานทีGเช่าชํารุด
เสยีหายและไมอ่ยูใ่นสภาพทีGจะใชป้ระโยชน์ตามวัตถุประสงคแ์ห่งการเชา่ได ้ใหถ้อื
วา่สญัญาเชา่เป็นอนัระงับสิNนสดุลงทนัท ีโดยผูใ้หเ้ชา่มพัิกตอ้งบอกกลา่วกอ่น และผู ้
เชา่จะไมเ่รยีกรอ้งเอาคา่เชา่ทีGไดส้ง่มอบหรอืชาํระไวแ้ลว้คนื 

 
ฉ) สญัญาเชา่พืNนทีGภายในอาคารทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช 
 คูส่ญัญา กระทรวงการคลงั (“ผูใ้หเ้ชา่”) และ บรษัิท (“ผูเ้ชา่”) 
 วนัทีGในสญัญา วนัทีG 25 สงิหาคม 2557* 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ เชา่พืNนทีGภายในอาคารท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมอืง 

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี เนืNอทีGจํานวนประมาณ 4 ตารางเมตร เพืGอใชดํ้าเนินการตดิตั Nง
เคานเ์ตอรใ์หบ้รกิารขอ้มลูลกูคา้และขายบตัรโดยสารเรอืเฟอรร์ีGขา้มฟาก 

 อตัราคา่เชา่ คา่เชา่ จํานวน 800 บาทตอ่เดอืน หรอื 9,600 บาทตอ่ปี  
 ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี นับตั Nงแตว่นัทีG 1 ธันวาคม 2556 ถงึวนัทีG 30 พฤศจกิายน 2559  

เงืGอนไขของสญัญา ผูเ้ชา่ตกลงชําระค่าธรรมเนียการจัดใหเ้ชา่ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่เป็นจํานวน 50,000 บาท 
ซึGงผูเ้ชา่ไดช้าํระแลว้เมืGอวนัทีG 25 สงิหาคม 2557 

 ผูเ้ชา่ตกลงนําหลกัประกนัสญัญาเชา่เพืGอประกนัความเสยีหายอนัเกดิจากการทีGผูเ้ชา่
ประพฤตฝ่ิาฝืนสัญญาเช่า หรือฝ่าฝืนหนา้ทีGของผูเ้ช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นจํานวน 
2,400 บาท ทั NงนีN หลักประกันสัญญาเชา่นีNจะคนืใหเ้มืGอผูเ้ชา่พน้จากขอ้ผูกพันตาม
สัญญาเช่านีNแลว้ โดยทีGถา้ผูเ้ช่าคา้งชําระหรือเงนิอืGนใดทีGจะตอ้งชําระใหแ้ก่ทาง
ราชการอนัเนืGองมาจากการเชา่นีN ผูเ้ชา่ยนิยอมใหผู้ใ้หเ้ชา่หักจากหลักประกันสญัญา
เชา่ได ้

 ผูเ้ช่าตกลงชําระค่าเช่าล่วงหนา้สําหรับเดอืนธันวาคม 2556 ถงึเดอืนกรกฎาคม 
2557 ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า เป็นจํานวน 6,400 บาท ซึGงผูเ้ช่าไดช้ําระแลว้เมืGอวันทีG 25 
สงิหาคม 2557 

 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถา้ผูใ้หเ้ช่ามีความจําเป็นจะตอ้งใชส้ถานทีGเช่าเพืGอ
ประโยชน์ของรัฐหรอืทางราชการ ผูเ้ชา่ยนิยอมใหผู้ใ้หเ้ชา่บอกเลกิสญัญาได ้โดย
บอกกลา่วเป็นหนังสอืใหผู้เ้ชา่ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั โดยผูใ้หเ้ชา่ไม่ตอ้ง
เสยีคา่ตอบแทนหรอืคา่เสยีหายใดๆ 

 ในระหว่างอายุสัญญาเชา่ ถา้ไดเ้กดิภัยพบิัต ิอัคคภีัย หรือถูกทําลายดว้ยประการ
ใดๆ แก่สถานทีGเช่าโดยมิใช่ความผิดของผูเ้ช่าจนเป็นเหตุใหส้ถานทีGเช่าชํารุด
เสยีหายและไมอ่ยูใ่นสภาพทีGจะใชป้ระโยชน์ตามวัตถุประสงคแ์ห่งการเชา่ได ้ใหถ้อื
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วา่สญัญาเชา่เป็นอนัระงับสิNนสดุลงทนัท ีโดยผูใ้หเ้ชา่มพัิกตอ้งบอกกลา่วกอ่น และผู ้
เชา่จะไมเ่รยีกรอ้งเอาคา่เชา่ทีGไดส้ง่มอบหรอืชาํระไวแ้ลว้คนื 

 
หมายเหต:ุ  
* สัญญาฉบับนีNอยู่ระหวา่งรอใหผู้ใ้หเ้ชา่ลงนามในสญัญา โดยผูเ้ชา่รายอืGนทีGเชา่พืNนทีGภายในอาคารท่าอากาศยาน

นครศรธีรรมราชก็อยูร่ะหวา่งรอใหผู้ใ้หเ้ชา่ลงนามในสญัญาดว้ยเชน่กนั 
 

ช) สญัญาเชา่พืNนทีGของอาคารชโยภาส 
 คูส่ญัญา นางพกิลุ ชโยภาส (“ผูใ้หเ้ชา่”) ซึGงเป็นบคุคลทีGเกีGยวโยงกบับรษัิท และ บรษัิท (“ผู ้

เชา่”) 
 วนัทีGในสญัญา วนัทีG 1 มกราคม 2557 และบนัทกึแนบทา้ย ฉบบัลงวนัทีG 20 มกราคม 2557 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ เชา่พืNนทีGชั Nน 3 และ 4 ของอาคารชโยภาส ซึGงตั Nงอยู่เลขทีG 281 ซอยสทุธพิงศ ์1 

ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ พืNนทีGรวม 285.52 ตาราง
เมตร เพืGอใชเ้ป็นสาํนักงานสาํหรับหน่วยงานสนับสนุนตา่งๆ  

 อตัราคา่เชา่ คา่เชา่ จํานวน 400 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดอืน คดิเป็นจํานวน 232,000 บาทตอ่
เดอืน   

 ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี นับตั Nงแตว่นัทีG 1 ตลุาคม 2556* ถงึวนัทีG 30 กนัยายน 2559  
เงืGอนไขของสญัญา ผูเ้ชา่ตกลงวางเงนิคา่เชา่ลว่งหนา้ใหก้ับผูใ้หเ้ชา่ เพืGอเป็นการประกันการเชา่ใหก้ับ

ผูใ้หเ้ชา่เป็นจํานวนเงนิ 696,000 บาท โดยใหช้ําระแกผู่ใ้หเ้ชา่ในวันทีGทําสญัญานีN 
และหากผูเ้ช่าไม่ผิดสัญญาใดๆ กับผูใ้หเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะคืนเงินประกันการเช่า
ดงักลา่วใหแ้กผู่เ้ชา่ภายใน 30 วนั นับแตส่ญัญาสิNนสดุลง 

 เมืGอครบกําหนดตามระยะเวลาเช่าของสัญญาฉบับนีN ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่าเช่า
ต่อไปอกี 2 คราวๆ ละไม่เกนิ 3 ปี โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความจํานงเป็นลายลักษณ์
อักษรวา่จะขอเชา่ตอ่กอ่นสัญญาฉบับนีNส ิNนสดุ ทั NงนีN ในการตอ่อายุสญัญาเชา่ในแต่
ละคราว ผูใ้หเ้ช่าจะปรับอัตราค่าเช่าคราวละไม่เกนิ 10% ของอัตราค่าเช่าคราว
ลา่สดุ 

 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะบอกเลกิสัญญาเช่า โดยมไิดผ้ดิ
สญัญาเชา่ขอ้หนึGงขอ้ใด ผูเ้ชา่จะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ใ้หเ้ชา่ทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 1 เดอืน 

หมายเหต:ุ  
* ผูเ้ชา่ไดม้กีารทําหนังสอื ลงวันทีG 15 ธันวาคม 2556 เพืGอผ่อนผันใหนํ้าคา่เชา่ทีGไดช้ําระในเดอืนตลุาคม เดอืน
พฤศจกิายน และเดอืนธันวาคม 2556 มาเป็นคา่เชา่ใน 3 เดอืนแรกของปี 2557 แทน ซึGงผูใ้หเ้ชา่ไดผ้่อนผันใหแ้กผู่ ้
เชา่ตามทีGรอ้งขอตามหนังสอืตอบรับ ลงวนัทีG 19 ธันวาคม 2556 

 
2. สญัญาเชา่อืGนๆ 
 
ก) สญัญาเชา่ทีGดนิพรอ้มสิGงปลกูสรา้งทีGอําเภอดอนสกั จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 
 คูส่ญัญา บรษัิท ราชาเฟอรร์ีGพัฒนา จํากดั (“ผูใ้หเ้ชา่”) ซึGงเป็นบคุคลทีGเกีGยวโยงกบับรษัิท

และบรษัิท (“ผูเ้ชา่”)  
 วนัทีGในสญัญา วนัทีG 1 กนัยายน 2557* 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ เช่าทีGดนิ น.ส. 3 ก. เลขทีG 3599 ตั Nงอยู่ทีGตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เนืNอทีG 6-2-30 ไร่ พรอ้มสิGงปลูกสรา้ง บริเวณทีGตั Nงโรงงานไบโอดเีซล 
ซึGงไดแ้ก ่อาคารสาํนักงาน และอาคารจา่ยไฟฟ้า เป็นตน้ เพืGอใชเ้ป็นสถานทีGสําหรับ
เก็บนํNามัน ผสมนํNามัน และผลตินํNามันไบโอดเีซล  

 อตัราคา่เชา่ ชาํระคา่เชา่เป็นรายปี ในอตัรา 66,000 บาทตอ่ปี  
 ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี นับตั Nงแตว่นัทีG 1 กนัยายน 2557 ถงึวนัทีG 31 สงิหาคม 2560  

เงืGอนไขของสญัญา เมืGอครบกําหนดตามสญัญาเชา่ ผูใ้หเ้ชา่ตกลงใหผู้เ้ชา่ตอ่สญัญาเชา่ไปอกี 6 คราวๆ 
ละ 3 ปี โดยผูใ้หเ้ชา่จะปรับขึNนอัตราคา่เชา่ในอัตรารอ้ยละ 10 ของอัตราคา่เชา่ครัNง
ลา่สดุในแตล่ะคราว  

หมายเหต:ุ  
* สญัญาฉบับเดมิ ลงวันทีG 1 กันยายน 2554 มรีะยะเวลาของสัญญา 3 ปี นับตั Nงแตว่ันทีG 1 กันยายน 2554 ถงึวันทีG 
31 สงิหาคม 2557 กําหนดคา่เชา่ชาํระเป็นรายปี ในอตัรา 60,000 บาทตอ่ปี 
 
 
 
 
 



 

-9- 

 

ข) สญัญาเชา่ทีGดนิทีGอําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 คูส่ญัญา บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จํากดั (“ผูใ้หเ้ชา่”) ซึGงเป็นบคุคลทีGเกีGยวโยงกบับรษัิทและ

บรษัิท (“ผูเ้ชา่”)  
 วนัทีGในสญัญา วนัทีG 16 มถินุายน 2558* 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ เชา่ทีGดนิจํานวน 10 แปลง ซึGงเป็นทีGดนิ น.ส. 3 ก. เลขทีG 265, 493, 495, 502, 

503, 505, 506, 508, 509 และ 510 เนืNอทีGรวมประมาณ 27-3-44 ไร่ ซึGงตั Nงอยู่
ตําบลลปิะนอ้ย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎรธ์านี เพืGอใชเ้ป็นสถานทีGตั Nงบา้นพัก
ของพนักงานของบรษัิท และทีGจอดรถสํารองสําหรับยานพาหนะทีGจอดรอควิเพืGอ
ขา้มเรอืเฟอรร์ีGกลบัไปทีGทา่เรอืดอนสกั  

 อตัราคา่เชา่ 20,000 บาทตอ่เดอืน   
 ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี นับตั Nงแตว่นัทีG 16 มถินุายน 2558 ถงึ 15 มถินุายน 2561  

เงืGอนไขของสญัญา ผูเ้ชา่จะเป็นผูดํ้าเนนิการปรับปรุง หรอืกอ่สรา้งสิGงปลกูสรา้งตา่งๆ ดว้ยคา่ใชจ้่ายของ
ผูเ้ชา่เอง โดยสิGงปลกูสรา้งดงักลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิxของผูใ้หเ้ชา่ทันททีีGปรับปรุง
และกอ่สรา้งแลว้เสร็จ   

 เมืGอครบกําหนดตามสญัญาเชา่ ผูใ้หเ้ชา่ตกลงใหผู้เ้ชา่ตอ่สญัญาเชา่ไปอกี 2 คราวๆ 
ละ 3 ปี โดยผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครบอายุสัญญา โดยผูใ้ห ้
เชา่จะปรับขึNนอตัราคา่เชา่ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของอตัราคา่เชา่คราวหลงัสดุ  

หมายเหต:ุ  
* สัญญาเชา่ฉบับเดมิ ลงวันทีG 16 มถิุนายน 2555 มพีืNนทีGเชา่ 27-0-72 ไร่ โดยมอีัตราค่าเชา่ ระยะเวลาเชา่ และ
เงืGอนไขของสญัญาเหมอืนกบัสญัญาเชา่ฉบบัใหม ่ลงวนัทีG 16 มถินุายน 2558 
 

ค) สญัญาเชา่อาคารพาณชิยข์องโครงการตลาดศรรีาชา 2 ทีGอําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 คูส่ญัญา บรษัิท ราชาเฟอรร์ีGพัฒนา จํากดั (“ผูใ้หเ้ชา่”) ซึGงเป็นบคุคลทีGเกีGยวโยงกบับรษัิท

และบรษัิท (“ผูเ้ชา่”)  
 วนัทีGในสญัญา วนัทีG 1 มกราคม 2558* 
 ทรัพยส์นิทีGเชา่ เชา่พืNนทีGหมายเลข A1 – A5 ของโครงการตลาดศรรีาชา 2 จํานวน 5 หอ้ง ขนาด

พืNนทีGรวม 75 ตารางเมตร ตั Nงอยู่ทีGเลขทีG 266/19 หมู่ทีG 3 ตําบลอ่างทอง อําเภอ
เกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีเพืGอใชป้ระกอบกจิการคา้ประเภทรา้นขายอาหารตาม
สัGงและรา้นสะดวกซืNอ  

 อตัราคา่เชา่ 4,500 บาทตอ่เดอืน    
 ระยะเวลาของสญัญา 1 ปี นับตั Nงแตว่นัทีG 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558  

เงืGอนไขของสญัญา ผูเ้ช่าตกลงชําระค่ากระแสไฟฟ้า ค่านํNาประปา และค่าขยะ ตามอัตราทีGผูใ้หเ้ช่า
ประกาศ  

 ในระหว่างอายุสัญญาเชา่ หากผูเ้ชา่ประสงคจ์ะเลกิสญัญาเชา่ โดยมไิดผ้ดิสญัญา
เชา่ขอ้หนึGงขอ้ใด ผูเ้ชา่จะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ใ้หเ้ชา่ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
1 เดอืน 

 หากผูเ้ชา่ผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึGง หรอืคา้งชําระคา่เชา่เกนิกวา่ 1 เดอืนขึNนไป หรือ
ถูกยดึทรัพยบ์ังคับคด ีหรือถูกฟ้องเป็นคดลีม้ละลาย ผูใ้หเ้ชา่มสีทิธเิลกิสัญญาได ้
ทันทโีดยไม่ตอ้งบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั Nงมสีทิธเิรียกรอ้งในความ
เสยีหายอยา่งใดๆ ทีGเกดิจากการผดิสญัญานัNนกบัผูเ้ชา่ได ้

 ในกรณีทีGสญัญาเชา่ครบกําหนด และหากผูเ้ชา่มคีวามประสงคจ์ะเชา่ทรัพยส์นิตอ่ไป 
ใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้หเ้ชา่ วา่จะใหเ้ชา่ตอ่ไปหรือไม่ หากมกีารต่ออายุสญัญา
เชา่ในแตล่ะครัNง ผูใ้หเ้ชา่จะปรับอตัราคา่เชา่แตล่ะครัNงตามความเหมาะสม 

หมายเหต:ุ  
* สัญญาเชา่ฉบับเดมิ ลงวันทีG 1 มกราคม 2557 มอีัตราคา่เชา่ ระยะเวลาเชา่ และเงืGอนไขของสญัญาเหมอืนกับ
สญัญาเชา่ฉบบัใหม ่ลงวนัทีG 1 มกราคม 2558 

 

3. สรุปสาระสาํคญัของสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาว 
 
 วนัทีGลงนามในสญัญาและ วนัทีG 25 มถินุายน 2555 วนัทีG 13 สงิหาคม 2558 และวนัทีG 9 กนัยายน 2558  

บนัทกึขอ้ตกลงแกไ้ขเพิGมเตมิ 
สญัญา  

 วงเงนิ จํานวน 402,000,000 บาท  
 อตัราดอกเบีNย อา้งองิอตัรา MLR  
 ระยะเวลาชาํระคนื เป็นเวลา 8 ปี นับจากวันทีGเบกิเงนิกูย้ืมระยะยาว โดยกําหนดชําระคนืเงนิตน้และ

ดอกเบีNยเป็นรายเดอืนในอัตรารวมกันไม่นอ้ยกว่า 5.70 ลา้นบาทตอ่ปี โดยกําหนด
ชาํระงวดแรกในเดอืนกรกฎาคม 2555 
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  นอกจากนีN บรษัิทมขีอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงนิสาํหรับการชาํระหนีNเงนิกูเ้พิGมเตมิเพืGอ
ปลดจํานองหลกัประกนั ดงันีN 

   1) หากบรษัิทมคีวามประสงคจ์ะปลอดจํานองหลักประกันทีGดนิจํานวน 8 แปลง 
พรอ้มสิGงปลูกสรา้ง เนืNอทีGรวม 165-1-79 ไร่ ทีGอําเภอดอนสกั จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี
ซึGงมีบริษัท ราชาเฟอร์รีGพัฒนา จํากัด ซึGงเป็นบริษัททีGเกีGยวขอ้งกัน เป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิx และเป็นผูคํ้Nาประกันเงนิกูย้มืใหแ้กบ่รษัิท บรษัิทจะตอ้งชําระลดยอดหนีN
เงินกู ้จํานวน 90 ลา้นบาท โดยจะนําเงินทีGไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่
ประชาชน หรอืเงนิทนุทีGไดรั้บดว้ยวธิใีดมาชาํระก็ได ้ 

  ทั NงนีN บรษัิทไมม่แีผนทีGจะปลอดจํานองหลกัประกนันีN 
  2) หากบริษัทมคีวามประสงคจ์ะปลอดจํานองหลักประกันทีGดนิเปล่า จํานวน 1 

แปลง เนืNอทีGรวม 34-1-30 ไร่ ซึGงตั Nงอยูบ่นเกาะวงันอก จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีและเป็น
กรรมสทิธขิองบรษัิท บรษัิทจะตอ้งชาํระคนืตน้เงนิกูจํ้านวน 40 ลา้นบาท  

  ทั NงนีN ในปี 2556 บรษัิทไดข้ายทีGดนิดังกล่าวใหแ้ก่บรษัิททีGเกีGยวขอ้งแลว้ โดยได ้
ปลอดจํานองหลกัประกนัและไดช้าํระเงนิใหแ้กส่ถาบนัการเงนิแลว้ 

  3) เมืGอมีการขายเรือเฟอร์รีG จํานวน 2 ลํา คือ เรือวังนอก และเรือวังทอง ให ้
บริษัทชําระลดยอดหนีNในสัดสว่นรอ้ยละ 70 ของราคาขาย แต่ตอ้งไม่ตํGากว่า 13 
ลา้นบาท กอ่นทีGสถาบนัการเงนิจะคนืทะเบยีนเรอืใหแ้กบ่รษัิท  

  ทั NงนีN ในปี 2555 และ 2556 บรษัิทไดนํ้าเงนิทีGไดจ้ากการขายเรอืวังนอก และเรอืวัง
เงนิ จํานวนรวม 19 ลา้นบาท ชําระคนืใหแ้กส่ถาบันการเงนิแลว้ โดยไม่ไดจํ้าหน่าย
เรือวังทอง ซึGง ณ ปัจจุบัน เรือวังทองยังคงมีสถานะเป็นหลักประกันเงนิกูย้ืมกับ
สถาบนัการเงนิ เพยีงแตไ่มไ่ดนํ้าไปจํานองเหมอืนเรอืเฟอรร์ีGอกี 11 ลําของบรษัิท 

  4) หากบรษัิทไม่สามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยภ์ายในสิNนปี 2555 
ใหบ้รษัิทชําระเงนิเพิGมทุนอกี 38 ลา้นบาทเต็มจํานวน และนํามาชําระหนีNวงเงนิกู ้
ใหแ้ก่สถาบันการเงนิภายในสิNนปี 2556 ต่อมา สถาบันการเงนิไดข้ยายระยะเวลา
เป็นภายในสิNนปี 2559  

  ทั NงนีN บรษัิทจะนําเงนิทีGไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนในครัNงนีN จํานวน 38 
ลา้นบาท มาชาํระคนืใหแ้กส่ถาบนัการเงนิ 

 เงืGอนไขและขอ้ตกลงอืGนๆ  1. บริษัทตอ้งดํารงอัตราส่วนหนีNสนิต่อทุนไม่เกนิ 2 เท่าในงบการเงนิตั Nงแต่ปี 
2555 เป็นตน้ไป 

  2. บริษัทตอ้งไดรั้บอนุญาตประกอบกจิการท่าเรือ ใบอนุญาตใชท้่าเทยีบเรือ 
และใบอนุญาตใหใ้ชเ้รอืจากหน่วยงานราชการตลอดระยะเวลาทีGยังมภีาระหนีNคงคา้ง
กบัสถาบนัการเงนิ  

  3. ในระหว่างทีGยังมีภาระหนีNคงคา้งกับสถาบันการเงิน บริษัทตกลงทีGจะไม่
ดําเนนิการจําหน่าย จา่ยโอน หรอืทําใหเ้สืGอมสภาพหรอืทําใหบ้บุสลาย สาํหรับทีGดนิ
หลักประกัน น.ส. 3ก. เลขทีG 1882 ตําบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรอ้มสิGง
ปลกูสรา้งทีGตั Nงอยูบ่นทีGดนิดงักลา่ว  

  4. บรษัิทตอ้งนําทรัพยส์นิดงันีNเป็นหลกัประกนัของสญัญา 
  ก) จํานองทีGดนิจํานวน 21 แปลง พรอ้มสิGงปลูกสรา้ง เนืNอทีGรวม 62-3-99 ไร่ทีG

อําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีซึGงบรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธิx 
  ข) จํานองทีGดนิจํานวน 5 แปลง พรอ้มสิGงปลูกสรา้ง เนืNอทีGรวม 10-1-29 ไร่ ทีG

อําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีซึGงบรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธิx 
  ค) จํานองทีGดนิจํานวน 1 แปลง (เกาะวังนอก) เนืNอทีGรวม 34-1-30 ไร่ ทีGอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ซึGงบรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธิx (ไดป้ลอดจํานอง
แลว้เมืGอปี 2556) 

  ง) จํานองทีGดนิจํานวน 8 แปลง พรอ้มสิGงปลูกสรา้ง เนืNอทีGรวม 165-1-79 ไร่ ทีG
อําเภอดอนสัก จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ซึGงบรษัิท ราชาเฟอรร์ีGพัฒนา จํากัด (บรษัิททีG
เกีGยวขอ้ง) เป็นเจา้ของกรรมสทิธิx 

  จ) จํานองเรือเฟอร์รีGจํานวน 12 ลํา ซึGงบรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธิx (ไดป้ลอด
จํานองเรอืวงัเงนิแลว้เมืGอปี 2556 คงเหลอืจํานองเรอื 11 ลํา) 

  ฉ) มอบทะเบยีนเรือเฟอร์รีG 2 ลํา ใหส้ถาบันการเงนิถือครองไว ้ซึGงบรษัิท เป็น
เจา้ของกรรมสทิธิx (บรษัิทไดข้ายเรือวังนอกไปแลว้เมืGอปี 2555 คงเหลอืทะเบยีน
เรอืทีGสถาบนัการเงนิถอืครองไว ้1 ลํา) 

  ช) มนีายอภชิาต ิชโยภาส และบรษัิท ราชาเฟอรร์ีGพัฒนา จํากดั เป็นผูคํ้Nาประกนั  
 

 

การศกึษาความเป็น 
ไปไดข้องโครงการ -ไมม่-ี  
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การใหค้วามชว่ยเหลอื   
ดา้นเทคนคิ และการจดัการ  -ไมม่-ี 

 

โครงการดําเนนิงาน 

ในอนาคต ทีGประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัNงทีG 5/2557 เมืGอวันทีG 12 พฤศจกิายน 2557 และ
ครัNงทีG 6/2557 เมืGอวันทีG 24 ธันวาคม 2557 ไดอ้นุมัตแิผนการลงทนุทีGจะจัดซืNอเรอื
เฟอร์รีGลําใหม่ จํานวน 1 ลํา ในวงเงินงบประมาณจํานวน 200 ลา้นบาท เพืGอ
นํามาใชเ้พิGมประสทิธภิาพในการจัดการกองเรอืเฟอรร์ีGของบรษัิท โดยไดม้อบหมาย
ใหพ้ลเรือเอก พีระจติร์ สุรักขกะ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นหัวหนา้คณะ
พจิารณาจัดซืNอเรอืเฟอรร์ีGลําใหม ่เพืGอพจิารณาเกีGยวกบัรายละเอยีดของเรอื และการ
ต่อเรือใหม่ โดยบริษัทจะใชแ้หล่งเงนิทุนจากเงนิทีGไดรั้บจากการเสนอขายหุน้
สามัญเพิGมทนุตอ่ประชาชนในครัNงนีN และแหลง่เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
ซึGงปัจจุบัน บรษัิทอยู่ระหว่างศกึษาและพจิารณาคัดเลอืกอู่ต่อเรือ และเตรียมการ
ดําเนินการใหอู้่ต่อเรือเสนอแบบเรือและแผนการต่อเรือมาใหบ้รษัิทพจิารณาและ
คดัเลอืก ทั NงนีN บรษัิทคาดวา่การดําเนนิการตอ่เรอืจะแลว้เสร็จพรอ้มใชบ้รกิารภายใน
ปี 2560 

 

รายการระหวา่งกนั  

 

1. รายรับ – รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร และรายไดอ้ืGน 

 
    บคุคลทีGอาจมคีวามขดัแยง้ 1) บริษัท แกรนด์เฉวงบชี จํากัด (“GCB”) 2) บริษัท ราชาเฟอร์รีGพัฒนา จํากัด 

(“RFP”) 3) บรษัิท แปซฟิิค ไซท-์ซอีิNง ทัวร์ จํากัด (“PST”) และ 4) บรษัิท อาร์.
เอฟ.ท.ี จํากดั (“RFT”) 

    ลกัษณะความสมัพันธ ์ 1) กลุม่ครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิท โดย
ถือหุน้รวมกันในบริษัทคดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 86.58 ของทุนชําระแลว้ (132 
ลา้นบาท) กอ่นการเสนอขายหุน้เพิGมทนุตอ่ประชาชน  

  2) กลุม่ครอบครัวตังประพฤทธิxกลุเป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษัิท โดยถอืหุน้
รวมกันในบรษัิทคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.25 ของทนุชําระแลว้ (132 ลา้นบาท) 
กอ่นการเสนอขายหุน้เพิGมทนุตอ่ประชาชน  

  3) นายพทิักษ์ เกยีรตเิดชปัญญา ซึGงเป็นกรรมการของบรษัิท และถอืหุน้ในบรษัิท
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.08 ของทุนชําระแลว้ (132 ลา้นบาท) และเป็น
กรรมการ RFT และ PST  

    มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2557  จํานวน 1.30 ลา้นบาท  
 H1/2558  จํานวน 0.35 ลา้นบาท  

    คําอธบิายรายการระหวา่งกนั เป็นรายการทีGเกดิขึNนตามนโยบายของบรษัิททีGเกดิจากรายไดค้า่โดยสารและบรรทกุ
รายไดค้า่อาหารและเครืGองดืGม และจําหน่ายสนิคา้สําเร็จรูป รายไดค้่าโฆษณา ซึGง
คดิในอัตราเทา่กับลกูคา้ทัGวไป ซึGงถอืวา่เป็นการประกอบธุรกจิปกตขิองบรษัิท และ
รายไดค้า่เชา่ ซึGงเป็นอตัราตามทีGกําหนดในสญัญา 

    ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ การทํารายการดงักลา่วเป็นการชว่ยเพิGมชอ่งทางรายไดใ้หแ้กบ่รษัิท และเป็นการใช ้
ประโยชน์จากทรัพยส์นิของบรษัิท โดยบรษัิทไดค้ดิค่าตอบแทนกับบุคคลทีGอาจมี
ความขัดแยง้ในอัตราเดยีวกันกับลูกคา้ทัGวไป จงึมีความเห็นว่าการเขา้ทํารายการ
ดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและเหมาะสม 

 

2. รายการคา่ใชจ้า่ยในการวา่จา้งทีGปรกึษาดา้นการบรหิารและดแูลงานกอ่สรา้ง 

 
    บคุคลทีGอาจมคีวามขดัแยง้ บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จํากดั (“GCB”)  

    ลกัษณะความสมัพันธ ์ 1) กลุม่ครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิท โดย
ถอืหุน้รวมกันในบรษัิทคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 86.58 ของทุนชําระแลว้ (132 ลา้น
บาท) กอ่นการเสนอขายหุน้เพิGมทนุตอ่ประชาชน  
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 2) กลุม่ครอบครัวตังประพฤทธิxกลุเป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษัิท โดยถอืหุน้
รวมกนัในบรษัิทคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.25 ของทนุชาํระแลว้ (132 ลา้นบาท) กอ่น
การเสนอขายหุน้เพิGมทนุตอ่ประชาชน 

    มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2557         จํานวน 1.44 ลา้นบาท  
 H1/2558       จํานวน 0.72 ลา้นบาท  

    คําอธบิายรายการระหวา่งกนั บรษัิทไดว้า่จา้ง GCB เพืGอเป็นทีGปรกึษาดา้นการบรหิารและดแูลงานกอ่สรา้งอาคาร
และงานกอ่สรา้งอืGนๆ เนืGองจากบรษัิทไมม่วีศิวกรทีGมคีวามเชีGยวชาญในเรืGองดังกลา่ว 
โดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดอืนละ 120,000 บาท ซึGงเป็นอัตราทีGตกลง
ร่วมกนั  

    ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ การเขา้ทํารายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผล เนืGองจากบรษัิทมแีผนทีGจะกอ่สรา้ง
ทา่เทยีบเรอืทีG 3 และ 4 ทีGทา่เรอืสมุยสากล และมงีานกอ่สรา้งและปรับปรุงอืGนๆ ซึGง
ในการดําเนนิการก่อสรา้งดังกล่าวจะตอ้งมวีศิวกรทีGม ีlicense มาควบคมุงานดว้ย 
ซึGง ณ ขณะนัNน บรษัิทไดพ้จิารณาและเปรียบเทยีบแลว้ ดังนัNน บรษัิทจงึไดว้่าจา้ง 
GCB เพืGอเป็นทีGปรกึษาดา้นการบรหิารและดแูลงานกอ่สรา้งตา่งๆ ของบรษัิทโดยทํา
สญัญาเป็นเวลา 1 ปี และเมืGอครบสัญญา ก็ไดต้อ่สัญญาอกี 1 ครัNง ซึGงสัญญาฉบับ
ลา่สดุมรีะยะเวลาสิNนสดุในวันทีG 31 สงิหาคม 2558 และตกลงจ่ายค่าตอบแทนใน
อตัราเดอืนละ 120,000 บาท ซึGงเป็นอัตราทีGตกลงตามทีGกําหนดในบันทกึขอ้ตกลง 
และเป็นอตัราทีGตํGากวา่อตัราคา่บรกิารของบรษัิทอืGนทีGนํามาเปรยีบเทยีบ  

 ทั NงนีN ณ ปัจจุบัน สัญญาฉบับลงวันทีG 1 กันยายน 2557 ไดส้ิNนสดุลงแลว้ บรษัิทมี
นโยบายทีGจะไม่ตอ่สญัญากับ GCB โดยบรษัิทจะจัดหาวศิวกรมาเป็นพนักงานของ
บรษัิท เนืGองจากเห็นวา่มปีรมิาณงานทีGเกีGยวกับการบรหิาร ดแูล และซอ่มแซมงาน
กอ่สรา้งตา่งๆ อยา่งตอ่เนืGอง  

 

3. รายการคา่ใชจ้า่ยคา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยคา่สาธารณูปโภค 

 
    บคุคลทีGอาจมคีวามขดัแยง้ 1) นางพกิลุ ชโยภาส 2) บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จํากัด (“CPL”) 3) บรษัิท ราชา

เฟอรร์ีGพัฒนา จํากดั (“RFP”) และ 4) บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จํากดั (“GCB”) 

    ลกัษณะความสมัพันธ ์ 1) กลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้
รวมกนัในบรษัิทคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 86.58 ของทนุชาํระแลว้ (132 ลา้นบาท) 
กอ่นการเสนอขายหุน้เพิGมทนุตอ่ประชาชน  

  2) กลุม่ครอบครัวตังประพฤทธิxกลุเป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษัิท โดยถอืหุน้
รวมกันในบรษัิทคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.25 ของทนุชําระแลว้ (132 ลา้นบาท) 
กอ่นการเสนอขายหุน้เพิGมทนุตอ่ประชาชน  

    มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2557  จํานวน 3.98 ลา้นบาท  
 H1/2558  จํานวน 2.00 ลา้นบาท   

    คําอธบิายรายการระหวา่งกนั เป็นรายการทีGเกดิขึNนบรษัิทไดเ้ชา่อาคารสาํนักงานทีGอาคารชโยภาส ซึGงตั Nงอยู่ทีGเขต
ดนิแดง กรุงเทพฯ และเชา่พืNนทีGอาคาร ชั Nน 3 ของอาคารโรงแรมเวโรนกิา้ ซึGงตั Nงอยู่
ทีGเขตดนิแดง กรุงเทพฯ และเชา่ทีGดนิทีGอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎรธานี เพืGอ
ใชเ้ป็นทีGตั Nงบา้นพักคนงานและทีGจอดรถสํารองสําหรับยานพาหนะทีGจอดรอควิเพืGอ
ขา้มเรือเฟอรร์ีGกลับไปทีGท่าเรือดอนสัก และค่าใชจ้่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าเชา่
พืNนทีGสําหรับรา้นขายอาหารตามสัGงและรา้นสะดวกซืNอ “Fresh Mart” ทีGโครงการ
ตลาดศรรีาชา 2ซึGงเป็นอตัราทีGตกลงตามทีGกําหนดในสญัญา และเป็นอัตราทีGตํGากวา่
อตัราคา่เชา่ของอาคารอืGนทีGนํามาเปรยีบเทยีบ นอกจากนัNน บรษัิทไดเ้ชา่ทีGดนิ เนืNอ
ทีG 6-2-30 ไร่ พรอ้มสิGงปลูกสรา้ง บรเิวณทีGตั NงโรงงานไบโอดเีซลทีGอําเภอดอนสัก 
จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ซึGงเป็นอัตราทีGกําหนดในสัญญา และสอดคลอ้งกับมูลค่าใน
รายงานประเมนิทรัพยส์นิ 

    ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ การเขา้ทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนืGองจากบรษัิทมี
ความจําเป็นทีGจะตอ้งมสีาํนักงานและทีGดนิ เพืGอใชใ้นการดําเนนิธุรกจิ โดยเป็นอัตรา
ทีGตกลงตามทีGกําหนดในสัญญา และเป็นอัตราทีGตํGากว่าอัตราค่าเช่าอืGนทีGนํามา
เปรยีบเทยีบ และสาํหรับการตอ่สญัญาเชา่โรงงานไบโอดเีซล บรษัิทจะจัดใหม้กีาร
ประเมนิราคาทรัพยส์นิดังกล่าวใหม่อกีครัNง เพืGอกําหนดหาอัตราค่าเชา่ใหม่ ทีGเป็น
อตัราตลาดทีGเป็นปัจจบุนัทีGสดุ 
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4. รายการคา่ใชจ้า่ยอืGนๆ 

 
    บคุคลทีGอาจมคีวามขดัแยง้ 1) บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จํากดั (“CPL”) 2) บรษัิท แปซฟิิค ไซท-์ซอีิNง ทวัร ์

จํากดั (“PST”) 3) บรษัิท เอลการจัดการ จํากดั (“AL”) 4) บรษัิท อาร.์เอฟ.ท.ี 
จํากดั (“RFT”) 5) บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จํากดั (“GCB”) และ 6) บรษัิท ปารค์
โฮเต็ลแอนดร์สีอรท์ จํากดั (“CPH”) 

    ลกัษณะความสมัพันธ ์ 1) กลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้
รวมกันในบรษัิทคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 86.58 ของทุนชําระแลว้ (132 ลา้นบาท) 
กอ่นการเสนอขายหุน้เพิGมทนุตอ่ประชาชน  

 2) กลุม่ครอบครัวตังประพฤทธิxกลุเป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษัิท โดยถอืหุน้
รวมกนัในบรษัิทคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.25 ของทนุชาํระแลว้ (132 ลา้นบาท) กอ่น
การเสนอขายหุน้เพิGมทนุตอ่ประชาชน  

 3) นายพทิักษ์ เกยีรตเิดชปัญญา ซึGงเป็นกรรมการของบรษัิท และถอืหุน้ในบรษัิท
คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 2.08 ของทุนชําระแลว้ (132 ลา้นบาท) และเป็นกรรมการ 
RFT และ PST  

    มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2557 จํานวน 1.13 ลา้นบาท  
 H1/2558  จํานวน 0.69 ลา้นบาท  

    คําอธบิายรายการระหวา่งกนั เป็นรายการทีGประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยคา่สวสัดกิารอาหารพนักงาน คา่ใชจ้่ายเดนิทาง
ปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่คา่ตัiวเครืGองบนิและคา่บรกิารจองตัiวเครืGองบนิ คา่ใชจ้่ายทีGพักและ
คา่อาหารสาํหรับการเดนิทางปฏบิตังิาน คา่ใชจ้า่ยคา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยคา่รับรอง 

    ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ การเขา้ทํารายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผล เนืGองจากเป็นคา่ใชจ้่ายทีGจําเป็นใน
การดําเนนิธรุกจิ โดยบรษัิทจา่ยตามอัตราทีGบคุคลทีGอาจมคีวามขัดแยง้คดิกับบคุคล
ทัGวไป หรอือตัราคา่บรกิารตามอตัราทีGตกลงร่วมกนั 

 
ภาระผูกพนั ณ วนัทีG 30 ม.ิย. 2558 บรษัิทไมม่ภีาระผกูผัน  
 
ปจัจยัเสี�ยง 

� ความเสีGยงดา้นธรุกจิของบรษัิท 

 
1. ความเสีGยงจากการเกดิอบุตัเิหตใุนระหวา่งการใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ีG   

เนืGองจากธรุกจิหลกัของบรษัิทเป็นการใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ีGเพืGอโดยสารและขนสง่ทางเรอืเป็นหลัก ซึGงมทีั Nงการ
ขนสง่ผูโ้ดยสาร รถยนตส์ว่นบุคคล รถบรรทกุสนิคา้ และยานพาหนะประเภทตา่งๆ สําหรับเสน้ทางระหว่างทา่เรือดอนสัก
สากล-ทา่เรอืสมยุสากลทีGมรีะยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร และสาํหรับเสน้ทางระหวา่งทา่เรอืดอนสกัสากล-ทา่เรอืเทศบาล
ตําบลเกาะพะงันทีGมรีะยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร โดยบรษัิทมกีารใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ีGเป็นประจําทกุวนัตลอดทั Nงปี ซึGง
การเดนิเรอืขา้มฟากทางทะเล จะมคีวามเสีGยงในการเกดิอบุัตเิหตทุีGเกดิจากภัยธรรมชาต ิเชน่ คลืGนลมทะเล และพายุ เป็น
ตน้ และการกระทําของมนุษย ์เชน่ เรอืชนกันหรอืเรอืชนโขดหนิ  การไม่รักษาคุณภาพการใหบ้รกิารและมาตรฐานของตัว
เรือ การประมาทเลนิเล่อของพนักงานบรษัิททีGปฏบิัตงิานในเรือแต่ละลํา หรือการฝ่าฝืนคําสัGงหรือกฏระเบยีบบนเรือของ
ผูโ้ดยสาร เป็นตน้ และหากเกดิเหตกุารณ์ดงักลา่วบรษัิทจะไดรั้บผลกระทบในเชงิลบอยา่งมนัียสาํคญั  

บรษัิทตระหนักถงึความเสีGยงในเรืGองดงักลา่วเป็นอยา่งยิGง จงึไดม้นีโยบายป้องกันความเสีGยงดังกลา่วทั Nงเชงิรุกและ
เชงิรับตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีN  

•  แมว้่าสภาพภูมอิากาศและคลืGนลมทะเลในอ่าวไทยจะเงียบสงบตลอดทั Nงปี บริษัทยังคงตดิตามการพยากรณ์
อากาศ รวมทั NงคลืGนลมทะเลเป็นประจําทกุวนั เพืGอจัดการเดนิเรอืในแตล่ะชว่งเวลาใหม้คีวามปลอดภัยมากทีGสดุ 

•  กําหนดเสน้ทางเดนิเรอืทีGชดัเจนและไมท่บัซอ้นกบัคูแ่ขง่ อกีทั Nง บรษัิทยังไดต้ดิตั NงเครืGองมอืและอปุกรณ์ตา่งๆ เพืGอ
ตรวจสอบเรอืประเภทต่างๆ ทีGเดนิทางเขา้ใกลห้รือขวางเสน้ทางเดนิเรือเฟอร์รีGของบรษัิท รวมทั NงมเีสืNอชชูพีครบ
ตามจํานวนผูโ้ดยสารและพนักงานประจําเรอื และแพแข็งในเรอืเฟอรร์ีGทกุลํา 

•  ทีGตั Nงของทา่เรอืดอนสกัสากลและทา่เรอืสมยุสากลมคีวามลกึมาก ซึGงเรอืเฟอรร์ีGของบรษัิทสามารถเขา้ออกไดอ้ย่าง
สะดวก อกีทั Nง บรษัิทสามารถตดิตั NงเครืGองจักรสําหรับการดงึและผูกตัวเรอืกับทา่เรอืเพืGอชว่ยใหเ้รอืเฟอรร์ีGเขา้จอด
เทยีบทา่ไดอ้ยา่งปลอดภัย  

•  บรษัิทมแีผนงานในการบํารุงรักษาในบรเิวณทา่เรอื และตวัลําเรอื ทั NงแผนการบํารุงรักษาตวัลําเรอืครัNงใหญ ่(Major 
Maintenance) เป็นประจํา และแผนการบํารุงรักษาขนาดเล็ก (Minor Maintenance) นอกจากนีN บรษัิทจะตอ้ง
ปฏบิัตติามกฎหมายโดยจะตอ้งนําเรือเฟอร์รีGใหก้รมเจา้ท่าตรวจสภาพสภาพการใชง้านของเรือเฟอร์รีGทกุลําเป็น
ประจําอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัNง เพืGอป้องกนัอนัตรายทีGอาจจะเกดิขึNน  
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•  บรษัิทไดจั้ดหาพนักงานประจําเรอืเฟอรร์ีGทีGมคีณุสมบัตคิรบถว้นในแตล่ะตําแหน่งตรงตามทีGกําหนดไวข้องกรมเจา้
ทา่ โดยพนักงานประจําเรือเฟอร์รีGจะถูกกําหนดหนา้ทีGและความรับผดิชอบในแต่ละตําแหน่งอย่างชดัเจน อกีทั Nง 
บรษัิทไดจั้ดทําคูม่อืความปลอดภัยในเรอืเฟอรร์ีGและทา่เรอื รวมทั Nงจัดอบรมและซักซอ้มพนักงานประจําเรอืร่วมกับ
บคุคลภายนอก เพืGอจําลองสถานการณ์ฉุกเฉนิในรูปแบบตา่งๆ เป็นประจําทกุปี  

•  บรษัิทไดจั้ดกจิกรรมเพืGอประโยชน์ต่อสังคมและสิGงแวดลอ้มอย่างต่อเนืGอง รวมทั Nงโครงการความปลอดภัยและ
อบุตัภิัย โดยกําหนดวงเงนิในการจัดทําโครงการตา่งๆ ในแตล่ะปี เป็นจํานวนวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท เพืGอ
สง่เสรมิความปลอดภัย และป้องกนัอบุตัภิัยทีGอาจเกดิขึNนตอ่ชวีติร่างกาย และทรัพยส์นิของลกูคา้ของบรษัิท  

•  บรษัิทไดจั้ดทําประกันภัยสําหรับผูโ้ดยสารและพนักงานประจําเรือทีGใชบ้รกิารเรือเฟอร์รีGทุกลําของบรษัิทตามทีG
กฏหมายไดกํ้าหนดไว ้และยังไดจั้ดทําประกนัภัยทางทะเลเพืGอคุม้ครองเรอืเฟอรร์ีGทกุลําจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ทีGทําให ้
เรอืเฟอรร์ีGเกดิความเสยีหายมากจนไมส่ามารถใชง้านได ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยังคงมคีวามเสีGยงจากอบุตัเิหตทุีGอาจ
เกดิขึNนกับยานพาหนะของผูโ้ดยสาร ซึGงบรษัิทไดใ้ชม้าตราตา่งๆ ขา้งตน้เพืGอป้องกันความเสีGยงดังกล่าวทีGอาจจะ
เกดิขึNนได ้ 
ทั NงนีN บรษัิทยังไมเ่คยเกดิอบุตัเิหตจุนทําใหเ้รอือบัปางแตอ่ยา่งใดนับตั Nงแตว่นัทีGเริGมดําเนนิกจิการมาจนถงึปัจจบุนั 
 

2. ความเสีGยงจากการพึGงพงิอตุสาหกรรมทอ่งเทีGยวในประเทศไทย 
ธุรกจิการเดนิเรือเฟอร์รีGของบรษัิทเป็นธุรกจิทีGพึGงพาการเดนิทางของนักท่องเทีGยวเป็นหลัก ซึGงในสถานการณ์ทีG

ปกตหิรือสงบสุขและสภาวะเศรษฐกจิทีGเจริญเตบิโตทั Nงภายในประเทศและต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อภาวะการ
ทอ่งเทีGยวของประเทศมกีารเตบิโตขึNนและสง่ผลดกีบัผลการดําเนนิงานของบรษัิท แตห่ากเกดิภาวะไม่ปกตจิะสง่ผลกระทบ
ต่อจํานวนนักเทีGยวในประเทศไทย ซึGงธุรกจิของบริษัทก็จะไดรั้บผลกระทบในเชงิลบตามไปดว้ย นอกจากนีN ธุรกจิการ
ทอ่งเทีGยวยังมลีกัษณะเป็นฤดกูาล ซึGงทัGวไปประเทศไทยมฤีดกูาลทอ่งเทีGยวตามชว่งวันหยุดยาว โดยเฉพาะในชว่งเทศกาล
ปีใหม ่และเทศกาลสงกรานตข์องทกุปี รายไดแ้ละผลการดําเนนิงานของบรษัิทจะเปลีGยนแปลงตามฤดกูาลดว้ยเชน่กนั  

ปัจจัยดงักลา่วขา้งตน้เป็นปัจจัยทีGเกดิจากภายนอกและควบคมุไดย้าก บรษัิทจงึบรหิารความเสีGยงดว้ยการใหบ้รกิาร
ทีGสรา้งความพึงพอใจกับลูกคา้ดว้ยความสะดวกสบาย การตรงต่อเวลาในการเขา้-ออกของเรือ ความปลอดภัย เป็นตน้ 
นอกจากนีN ลักษณะรายไดข้องบรษัิทไม่ไดพ้ึGงพงิกลุ่มนักท่องเทีGยวเพยีงอย่างเดยีวแตไ่ดก้ระจายการพึGงพงิไปยังลกูคา้ทีG
เป็นรา้นสะดวกซืNอ หา้งไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการเชงิพาณิชยท์ีGตอ้งมกีารขนสง่สนิคา้ขา้มฟาก และ 
สนิคา้ทีGมลีกัษณะพเิศษทีGตอ้งเหมาลํา เชน่ นํNามัน เป็นตน้ 

 
3. ความเสีGยงทีGอาจเกดิขึNนจากการขอตอ่ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการท่าเรอืเดนิทะเลของทา่เรือดอนสกัสากลและ

ทา่เรอืสมยุสากล 
ปัจจุบัน บริษัทเป็นเจา้ของท่าเรือเฟอร์รีGจํานวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล ซึGง

กฏหมายไดกํ้าหนดใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิท่าเรือเดนิทะเลตอ้งขอใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการท่าเรือเดนิทะเล โดย
ใบอนุญาตของทา่เรอืทั Nงสองแห่งดังกลา่วจะหมดอายุในวันทีG 13 พฤศจกิายน 2559 ทําใหบ้รษัิทอาจมคีวามเสีGยงทีGจะไม่
สามารถตอ่ใบอนุญาตดงักลา่ว หรอืไดรั้บใบอนุญาตดงักลา่วลา่ชา้ ซึGงจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิธุรกจิของบรษัิท ทําให ้
ไมส่ามารถนําเรอืมาเทยีบทา่ได ้ 

บรษัิทไดต้ระหนักถงึความเสีGยงดังกลา่ว แตเ่นืGองจากใบอนุญาตดังกลา่วไดกํ้าหนดใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิทา่เรือ
เดนิทะเลสามารถต่ออายุล่วงหนา้ไดไ้ม่เกนิ 45 วันก่อนวันทีGใบอนุญาตหมดอายุ อย่างไรก็ตาม เมืGอใกลค้รบกําหนดวันทีG
บรษัิทสามารถดําเนนิการตอ่อายไุด ้บรษัิทจะเตรยีมเอกสารและดําเนนิการเตรยีมความพรอ้มในดา้นตา่งๆ เพืGอใหก้ารยืGนขอ
ตอ่อายใุบอนุญาตดงักลา่วสามารถดําเนนิการไดต้รงตามเวลา ทั NงนีN ทีGผ่านมา บรษัิทไดเ้คยตอ่อายุใบอนุญาตดังกลา่วแลว้
ในปี 2544 และสามารถดําเนนิการไดโ้ดยไม่มอีปุสรรคใดๆ จงึคาดว่าการตอ่ใบอนุญาตดังกลา่วทีGจะเกดิขึNนในปี 2559 จะ
สามารถดําเนนิการไดเ้รยีบรอ้ยเชน่เดมิ 

 
4. ความเสีGยงจากการพึGงพงิบคุลากรทีGตอ้งใชค้วามเชีGยวชาญพเิศษเฉพาะทาง 

บรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้งใชบุ้คลากรทีGมคีวามเชีGยวชาญพเิศษเฉพาะทางในการประกอบธุรกจิสําหรับใหบ้รกิาร
เดนิเรือและขนสง่ทางเรอื เชน่ นายเรือ และนายชา่งกลเรือ เป็นตน้ โดยจะตอ้งมจํีานวน และชั Nนประกาศนียบัตรของคน
ประจําเรอื รวมถงึตําแหน่งตา่งๆ ในลําเรอื ตามกฎหมายทีGกําหนด ซึGงอาจเป็นอปุสรรคและขอ้จํากัดแกบ่รษัิทในการจัดหา
บคุลากรดงักลา่ว และอาจสง่ผลกระทบตอ่การประกอบธรุกจิในอนาคตของบรษัิทได ้

บริษัทไดต้ระหนักถงึความเสีGยงในดา้นบุคลากรเป็นอย่างด ีทีGผ่านมา บริษัทมีมาตรการในการลดความเสีGยง
ดงักลา่ว โดยมนีโยบายสง่เสรมิ และมกีารฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรของบรษัิทอย่างตอ่เนืGอง และมกีารจ่ายคา่ตอบแทน
ในอตัราตลาดเพืGอจงูใจใหแ้กบ่คุลากรดงักลา่วทํางานทีGบรษัิทอยา่งตอ่เนืGองและเตบิโตไปพรอ้มๆ กบัความสาํเร็จของบรษัิท 
นอกจากนีN บรษัิทมกีารตดิตอ่กบัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ทางภาคใต ้เพืGอชว่ยสง่เสรมิและสนับสนุนการสรรหากําลงัคนใหแ้ก่
บรษัิทอยา่งตอ่เนืGอง ซึGงทีGผา่นมา บรษัิทไมเ่คยประสบปัญหาขาดคนประจําเรอืจนทําใหไ้ม่สามารถใหบ้รกิารและขนสง่ทาง
เรอื 
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5. ความเสีGยงจากการจัดหาพืNนทีGจอดยานพาหนะของลกูคา้บรษัิท ในชว่งระหวา่งรอควิเพืGอขึNนเรอืเฟอรร์ีGบรเิวณขา้ง
ทา่เทยีบเรอือเนกประสงคข์องเทศบาลตําบลเกาะพะงัน 
บรษัิทไดเ้ชา่พืNนทีGท่าเทยีบเรือทอ้งศาลากับสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน เพืGออํานวยความสะดวกใหแ้ก่

ลกูคา้บรษัิทในการใชเ้ป็นพืNนทีGจอดรถเพืGอรอควิขึNนเรอืเฟอรร์ีGในทา่เทยีบเรอือเนกประสงคเ์กาะพะงัน โดยสญัญาเชา่เดมิได ้
ครบกําหนดไปแลว้ตั Nงแตปี่ 2552 อยา่งไรก็ตาม สาํนักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ไดม้หีนังสอืเลขทีG สฎ 52401/880 ลง
วนัทีG 24 ธันวาคม 2552 แจง้ตอ่บรษัิทวา่เนืGองจากพืNนทีGดงักลา่วอยูร่ะหวา่งดําเนนิการโครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ทา่เทยีบเรอื 
จงึไมส่ามารถอนุญาตตอ่สญัญาเชา่ได ้แตห่ากบรษัิทประสงคจ์ะใชพ้ืNนทีGดังกลา่วตอ่ไป กําหนดใหบ้รษัิทเสยีคา่ธรรมเนียม
เหมอืนเดมิ และเมืGอสาํนักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงันจะใชพ้ืNนทีGดังกลา่ว จะแจง้ใหบ้รษัิททราบในลําดับตอ่ไป ดังนัNน ใน
อนาคต หากบรษัิทไม่สามารถใชพ้ืNนทีGดังกล่าวอกีตอ่ไป บรษัิทจงึอาจมคีวามเสีGยงทีGจะไม่สามารถจัดหาพืNนทีGจอดรถเพืGอ
ใหบ้รกิารทีGสะดวกสบายตอ่ลกูคา้ของบรษัิทได ้

บรษัิทมคีวามเห็นวา่ แมว้า่ลานจอดรถดงักลา่วจะไม่ไดเ้ป็นสว่นทีGกอ่ใหเ้กดิรายไดใ้หแ้กบ่รษัิทโดยตรง แตใ่นทาง
ปฏบิตั ิพืNนทีGดงักลา่วจะชว่ยใหก้ระบวนการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ีGของบรษัิทเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ทั NงนีN บรษัิทเชืGอวา่สํานักงาน
เทศบาลตําบลเกาะพะงันมคีวามเขา้ใจในธรุกจิใหบ้รกิารขนสง่แบบสาธารณะ (Public Transport) เป็นอยา่งด ีและคาดหวัง
วา่สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงันจะใหส้ทิธแิก่บรษัิทในการเชา่ใชพ้ืNนทีGดังกล่าวตลอดไป อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 
หากบรษัิทไมไ่ดเ้ชา่และใชพ้ืNนทีGดงักลา่วอกีตอ่ไป บรษัิทคาดวา่บรษัิทอาจจะไดรั้บผลกระทบในการจัดลําดับควิรถทีGจอดรอ
ขึNนเรอืในระยะแรก สําหรับในระยะกลางถงึระยะยาว บรษัิทจะแกปั้ญหา โดยจะจัดหาพืNนทีGเชา่แห่งใหม่ ซึGงอาจจะอยู่ห่าง
จากท่าเทยีบเรืออเนกประสงคข์องเทศบาลตําบลเกาะพะงัน แต่บรษัิทเชืGอวา่ผูโ้ดยสารจะมคีวามเขา้ใจและสามารถปรับ
พฤตกิรรมได ้เนืGองจากพืNนทีGทีGอยูใ่กลบ้รเิวณหนา้ทา่เรอืดงักลา่วมพีืNนทีGจํากดั 
 

� ความเสีGยงจากผลกระทบจากการเปลีGยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

6. ความเสีGยงจากการปฏบิตัติามขอ้กฏหมายทีGเกีGยวขอ้งกบัธรุกจิการเดนิเรอืโดยสารขา้มฟาก 

 การประกอบธุรกจิเดนิเรือเฟอรร์ีGของบรษัิทจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้กฎหมายทีGเกีGยวขอ้ง ซึGงประกอบดว้ย 3 
สว่นหลกั คอื กฎหมายทีGเกีGยวกบั ตวัเรอื ทา่เทยีบเรอื และคนประจําเรอื  

ตวัเรอื กฎหมายกําหนดใหต้อ้งมใีบทะเบยีนเรอืไทยทีGถูกตอ้งตามกฏหมาย และตัวเรอืตอ้งมคีวามปลอดภัย และ
ทนทานตอ่สภาพการใชง้านในทะเล รวมทั Nงตอ้งมใีบอนุญาตตา่งๆ ครบถว้นและมผีลบงัคบัใช ้

ท่าเทยีบเรอื ท่าเทียบเรือถือเป็นสิGงล่วงลํNาลํานํNา จึงตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายทีGเกีGยวขอ้ง โดยบริษัทตอ้งมี
ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรอืเดนิทะเลและหนังสอืรับรองการตรวจสภาพทา่ นอกจากนัNน เนืGองจากทา่เทยีบ
เรอืของบรษัิทเป็นทา่เทยีบเรอืสาํหรับเรอืขนาดเกนิกวา่ 500 ตันกรอส บรษัิทจงึตอ้งดแูลรักษาสิGงแวดลอ้มบรเิวณ
ทา่เทยีบเรอื เพืGอไมก่อ่ใหเ้กดิปัญหาสิGงแวดลอ้มตามเงืGอนไขในใบอนุญาตใหใ้ชท้า่เทยีบเรอื 

คนประจําเรอื การเดนิเรอืเดนิทะเลเฉพาะเขต ซึGงจะมกีารกําหนดจํานวน และชั Nนประกาศนยีบตัรของคนประจําเรอื 
รวมถงึตําแหน่งตา่งๆ ในลําเรอื โดยคนประจําเรอื จะตอ้งมกีารสอบความรูต้ามกฎหมายทีGกําหนด 
 
บรษัิทไดใ้หค้วามสําคัญในการปฏบิัตติามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ดว้ยเหตนุีN บรษัิทจงึไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ทีG

กฎหมายภายในบรษัิททําหนา้ทีGตรวจสอบ และประสานงานกับหน่วยงานอืGนๆ ภายในบรษัิท ทีGเกีGยวขอ้งกับการปฎบิัตงิาน 
รวมถงึการทําเรืGองตอ่ใบอนุญาตตา่งๆ ทีGเกีGยวขอ้งกบัการทําธรุกจิเดนิเรอืเฟอรร์ีGของบรษัิท เพืGอใหป้ฏบิัตติามกฏหมายอย่าง
ครบถว้นและถกูตอ้ง 

7. ความเสีGยงจากการปรับคา่โดยสารเดนิเรอืแบบประจําทางตามเทีGยวเวลาเกนิกวา่เพดานราคาทีGกําหนดไว ้
เนืGองจากการปรับค่าโดยสารการเดนิเรอืเฟอรร์ีGของบรษัิทจะตอ้งปฏบิัตติามทา้ยประกาศของจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี

เรืGอง การเปลีGยนแปลงคา่โดยสารเรอืประจําทาง ซึGงอา้งองิตามราคานํNามันดเีซล ณ ชว่งใดชว่งหนึGงของราคาขายหนา้สถานี
บรกิารนํNามัน อําเภอดอนสัก จังหวัดสรุาษฏรธ์านี โดยมเีพดานสงูสดุลติรละ 32.99 บาทสําหรับเสน้ทางอําเภอดอนสัก – 
อําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีและ 45 บาทสาํหรับเสน้ทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 
ดังนัNน บรษัิทจะไม่สามารถปรับราคาคา่โดยสารไดเ้นืGองจากอยู่นอกเหนือเพดานราคาทีGกําหนดไว ้ ซึGงจะสง่ผลกระทบต่อ
กําไรจากการดําเนนิงานของบรษัิทลดลง  

ดงันัNน บรษัิทจงึมนีโยบายบรหิารความเสีGยงดา้นตน้ทนุนํNามันดว้ยการปรับปรุงสตูรนํNามันทีGใชใ้นการเดนิเรอื ซึGงเป็น
นํNามันทีGผสมระหวา่งนํNามันดเีซลและนํNามันเตาในสดัสว่นทีGกําหนด เพืGอลดตน้ทนุนํNามันทีGใชต้อ่ลติรใหตํ้Gาลง นอกจากนีN ฝ่าย
บรหิารของบรษัิทจะตอ้งเฝ้าตดิตามราคานํNามันของตลาดโลกอย่างใกลช้ดิและเตรยีมพรอ้มทีGจะนําเสนอขอ้มูลตา่งๆ ใหก้ับ
คณะกรรมการจังหวดัเพืGอพจิารณาปรับอตัราคา่โดยสารในกรณีทีGราคานํNามันดเีซลมรีาคาสงูกวา่ราคาเพดานของนํNามันดเีซล
ทีGใชกํ้าหนดอัตราผูโ้ดยสาร นอกจากนีN บรษัิทยังมเีครืGองจักรและอปุกรณ์สําหรับผลตินํNามันไบโอดเีซล ซึGงการดําเนินการ
ดงักลา่วจะชว่ยลดตน้ทนุนํNามันเชืNอเพลงิลงไดใ้นระดบัหนึGง อยา่งไรก็ตาม ในอดตีทีGผ่านมาบรษัิทยังไม่เคยไดรั้บผลกระทบ
จากปัจจัยดงักลา่ว 
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� ความเสีGยงดา้นวตัถดุบิ 

8. ความเสีGยงจากความผันผวนของราคานํNามันเชืNอเพลงิ 
นํNามันเชืNอเพลงิสําหรับธุรกจิเดนิเรือเฟอร์รีGถอืเป็นวัตถุดบิหลักทีGสําคัญในการประกอบธุรกจิของบริษัท โดยใน

ระหวา่งปี 2555 - 2557 และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2558 บรษัิทมตีน้ทนุนํNามันเชืNอเพลงิคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 47 - 
59 ของตน้ทนุการใหบ้รกิาร ซึGงเป็นตน้ทนุทีGมสีัดสว่นสงูทีGสดุในตน้ทุนการใหบ้รกิารของบรษัิท ดังนัNน ความผันผวนของ
ราคานํNามันเชืNอเพลงิจะมผีลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุการใหบ้รกิารของบรษัิท  

แมว้่าค่าโดยสารจะถูกกําหนดและปรับเปลีGยนตามตน้ทุนนํNามันดเีซล ซึGงช่วยลดผลกระทบจากราคานํNามันใน
ตลาดโลกทีGผันผวนไดใ้นระดับหนึGง บรษัิทยังมนีโยบายบรหิารความเสีGยงดา้นตน้ทนุนํNามันดว้ยการปรับปรุงสตูรนํNามันทีGใช ้
ในการเดนิเรอื ซึGงเป็นนํNามันทีGผสมระหวา่งนํNามันดเีซลและนํNามันเตาในสดัสว่นทีGกําหนด โดยราคานํNามันเตาจะมรีาคาตํGากวา่
นํNามันดเีซล ทําใหส้ามารถลดตน้ทุนนํNามันทีGใชต้อ่ลติรใหตํ้Gาลง นอกจากนีN บรษัิทยังมเีครืGองจักรและอุปกรณ์สําหรับผลติ
นํNามันไบโอดเีซล ซึGงการดําเนนิการดงักลา่วจะชว่ยลดตน้ทนุนํNามันเชืNอเพลงิลงไดใ้นระดบัหนึGง 

9. ความเสีGยงจากการพึGงพงิผูจั้ดหาผลติภัณฑนํ์Nามันจํานวนนอ้ยราย 
บรษัิทไดม้กีารสัGงซืNอนํNามันเชืNอเพลงิประเภทนํNามันดเีซล และนํNามันเตา รวมทั NงนํNามันหล่อลืGน สําหรับใชใ้นธุรกจิ

เดนิเรอืเฟอรร์ีG โดยมลูคา่ซืNอนํNามันเชืNอเพลงิและนํNามันหลอ่จากบรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) คดิเป็นสดัสว่น
ประมาณรอ้ยละ 34 รอ้ยละ 39 รอ้ยละ 30 และรอ้ยละ 25 ของมูลคา่การสัGงซืNอทั Nงหมดของบรษัิทในระหวา่งปี 2555-2557 
และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2558  ตามลําดบั และมลูคา่ซืNอนํNามันเชืNอเพลงิจากบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
คดิเป็นสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 34  รอ้ยละ 23  รอ้ยละ 27 และรอ้ยละ 35 ของมูลคา่การสัGงซืNอทั Nงหมดของบรษัิทสําหรับ
ช่วงระยะเวลาเดยีวกัน ตามลําดับ ทั NงนีN บริษัทไดส้ัGงซืNอราคานํNามันเชืNอเพลงิทั Nงหมดในราคาตลาดจร (Spot Price) 
เนืGองจากบรษัิทไม่ไดม้กีารทําสญัญาใดๆ ในการซืNอขายนํNามันเชืNอเพลงิ ดว้ยเหตนุีN บรษัิทจงึอาจมคีวามเสีGยงจากการขาด
แคลนนํNามันเชืNอเพลงิ ซึGงอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลดําเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษัิทอยา่งมนัียสาํคญัได ้

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทเชืGอวา่ความเสีGยงดงักลา่วมผีลกระทบตอ่บรษัิทไม่มากนัก เนืGองจากผูผ้ลตินํNามันเชืNอเพลงิทั Nง 
2 รายดังกลา่วเป็นบรษัิททีGผลตินํNามันเชืNอเพลงิรายใหญ่ของประเทศ และมคีวามสัมพันธท์างการคา้ทีGดกีับบรษัิทมาเป็น
เวลายาวนาน กอปรกบัทีGผา่นมานัNน ผูผ้ลตินํNามันเชืNอเพลงิดงักลา่วมคีลงันํNามันเชืNอเพลงิซึGงตั Nงอยู่ในจังหวัดสรุาษฎรธ์านี ทํา
ใหส้ามารถจัดหานํNามันเชืNอเพลงิใหบ้รษัิทไดท้ันตามความตอ้งการใชม้าโดยตลอด นอกจากนีN บรษัิทมนีโยบายในการวาง
แผนการใชนํ้NามันเชืNอพลงิทีGชดัเจน และใชเ้วลาประมาณ 3 วนัในการจัดสง่นํNามันเชืNอเพลงินับจากวันทีGทีGมคํีาสัGงสัGงซืNอนํNามัน
เชืNอเพลงิ ซึGงคาดวา่จะชว่ยลดผลกระทบจากความเสีGยงดงักลา่วไดร้ะดบัหนึGง 

� ความเสีGยงสาํหรับผูล้งทนุ 

10. ความเสีGยงจากการตั Nงดอ้ยคา่ของเครืGองจักรผลตินํNามันไบโอดเีซล 
ในปี 2554 บรษัิทไดซ้ืNอเครืGองจักรและอุปกรณ์จากบรษัิท ราชาไบโอดเีซล จํากัด ซึGงเป็นบรษัิททีGเกีGยวขอ้งกัน 

เพืGอผลตินํNามันไบโอดเีซล อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาทีGผ่านมา รัฐบาลมนีโยบายตรงึราคานํNามันดเีซลเพืGอชว่ยเหลอื
ผูป้ระกอบการต่างๆ สง่ผลทําใหร้ะดับราคานํNามันดเีซลไม่มกีารเปลีGยนแปลงมากนัก บรษัิทจงึไม่ไดม้กีารผลตินํNามันไบโอ
ดเีซลจากเครืGองจักรชดุใหญ ่แตม่กีารผลตินํNามันไบโอดเีซลจากเครืGองจักรชดุเล็กเพืGอใชเ้ป็นเชืNอเพลงิสําหรับยานพาหนะทีG
ใชภ้ายในโรงงานเทา่นัNน ดว้ยเหตนุีN จงึมคีวามเสีGยงทีGบรษัิทอาจถกูตั Nงดอ้ยคา่ของเครืGองจักรชดุใหญ่ดังกลา่วได ้หากบรษัิท
ไมไ่ดม้กีารใชง้านเครืGองจักรดงักลา่วเป็นระยะเวลานาน  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทเห็นว่าเครืGองจักรดังกล่าวยังสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต ในกรณีทีGราคานํNามันดเีซล
ปรับตัวเพิGมสงูขึNน นอกจากนัNน เครืGองจักรชดุดังกล่าวปัจจุบันไดถู้กตัดค่าเสืGอมราคามาโดยตลอด โดยมมีูลค่าทางบัญชี
เหลอืเป็นจํานวน 2.83 ลา้นบาท และ 2.45 ลา้นบาท ณ สิNนปี 2557 และ ณ สิNนไตรมาส 2 ปี 2558 ตามลําดับ ซึGงหาก
บรษัิทพจิารณาตั Nงดอ้ยคา่เครืGองจักรดังกลา่วจะทําใหกํ้าไรของบรษัิทลดลงเป็นจํานวน 2.83 ลา้นบาท ณ สิNนปี 2557 หรอื 
2.45 ลา้นบาท ณ สิNนไตรมาส 2 ปี 2558 ตามมูลค่าทางบัญชทีีGเหลอือยู่ อนึGง ในปี 2554 บรษัิทไดว้่าจา้งผูป้ระเมนิราคา
อสิระประเมนิราคาเครืGองจักรดังกล่าว ซึGงผูป้ระเมนิราคาไดป้ระเมนิราคาเครืGองจักรไวเ้ท่ากับ 10.11 ลา้นบาท ในขณะทีG
บรษัิทไดซ้ืNอเครืGองจักรดังกล่าวในราคาประมาณ 8.59 ลา้นบาท ดังนัNน หากบรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้งจําหน่ายเครืGองจักร
ดังกลา่วในอนาคต บรษัิทอาจจะไดรั้บกําไรจากสว่นต่างดังกล่าวไดเ้นืGองจากราคาประเมนิมรีาคาสงูกว่าราคาทีGบันทกึใน
บญัช ีทั NงนีN ในชว่งปลายปี 2558 บรษัิทจะจัดใหม้กีารประเมนิราคาเครืGองจักรดังกลา่วอกีครัNงโดยบรษัิทประเมนิราคาอสิระ 
เพืGอใชป้ระกอบการพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัมลูคา่ตามบญัชขีองเครืGองจักรตอ่ไป 

11. ความเสีGยงจากการมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีGมอีทิธพิลตอ่การดําเนนิงาน 
ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิGมทนุในครัNงนีN บรษัิทจะมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื กลุม่ครอบครัวชโยภาส 

ถอืหุน้รวมกันคดิเป็นรอ้ยละ 67.23 ของทุนชําระแลว้ 170 ลา้น ดังนัNน หากกลุ่มผูถ้อืหุน้ดังกล่าวออกเสยีงไปในทศิทาง
เดยีวกนั จะทําใหส้ามารถควบคมุมตทิีGประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทั Nงหมด ยกเวน้เรืGองทีGกฎหมายหรอืขอ้บังคับบรษัิทกําหนดให ้
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของทีGประชุมผูถ้ือหุน้ ดังนัNน ผูถ้ ือหุน้รายอืGนจงึอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงให ้
เพยีงพอเพืGอตรวจสอบและถว่งดลุในเรืGองทีGผูถ้อืหุน้รายใหญเ่สนอได ้

นอกจากนีN ประธานกรรมการของบรษัิทเป็นกรรมการทีGมอํีานาจลงนามและญาตสินทิของประธานกรรมการเป็นผูถ้อื
หุน้ใหญ่ในบริษัท จงึทําใหป้ระธานกรรมการของบริษัทไม่มีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ บรษัิทตระหนักถงึความเสีGยง
ดงักลา่ว จงึไดแ้ตง่ตั Nงกรรมการอสิระจํานวน 5 ทา่น (รวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น) จากกรรมการทั Nงหมด 9 ทา่น 
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ซึGงมจํีานวนมากกวา่กึGงหนึGงของจํานวนกรรมการทั Nงหมด และจะทําหนา้ทีGเป็นอสิระเพืGอชว่ยถ่วงดลุในการบรหิารจัดการของ
บรษัิทไดใ้นระดับหนึGง นอกจากนีN คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายในการดําเนนิงานโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
เป็นหลัก นอกจากนีN หากบรษัิทมคีวามจําเป็นในการทํารายการกับบคุคลทีGอาจมคีวามขัดแยง้ บรษัิทจะปฏบิัตติามขั Nนตอน
การอนุมัตกิารทํารายการระหวา่งกัน และหลักเกณฑท์ีGประกาศไวข้องคณะกรรมการกํากับตลาดทนุและตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยบคุคลทีGมสีว่นไดเ้สยีไมม่สีทิธกิารออกเสยีง 

12. ความเสีGยงกรณีกฎหมายไทยและขอ้บังคับของบรษัิทมขีอ้จํากัดการถอืหุน้ของชาวต่างชาตอิาจมผีลกระทบต่อ
สภาพคลอ่งและราคาตลาดของหุน้บรษัิท 
กฏหมายไทยและขอ้บงัคบัของบรษัิทมขีอ้จํากดัการถอืหุน้ของชาวตา่งชาตไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 24 ของทนุชําระแลว้ 

และยังกําหนดกรรมการบรษัิทมจํีานวนไม่นอ้ยกวา่กึGงหนึGงทีGมสีญัชาตไิทย ซึGงเป็นไปตามคณุสมบัตผิูท้ ีGจะถอืกรรมสทิธิxเรอื
จดทะเบยีนเป็นเรอืไทยทีGทําการคา้ในน่านนํNาไทย ดังนัNน สภาพคลอ่งและราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท อาจไดรั้บ
ผลกระทบในทางลบหรอืไดรั้บความสนใจนอ้ยลงเมืGอการถอืหุน้ของชาวตา่งชาตเิพิGมขึNนถงึเพดานทีGกําหนดไว ้ 

บรษัิทมนีโยบายปฏบิัตติามกฏหมายอย่างเคร่งครัด แต่เพืGอบรรเทาผลกระทบทีGอาจจะเกดิขึNน บรษัิทจะเปิดเผย
ขอ้จํากดัดงักลา่วไวใ้นรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบรษัิทเป็นประจําทกุปี และใน
เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

กรณีพพิาท - ไมม่ ี- 
 
จํานวนพนกังาน ณ วนัทีG 30 มถินุายน 2558 บรษัิทมพีนักงาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) จํานวน 441 คน  
   
  

ประวตัคิวามเป็นมาโดยสรุป  

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ีG จํากัด (มหาชน) (เดมิชืGอ “บรษัิท สมุยขนอมเฟอรร์ีG จํากัด” ซึGงตอ่มาไดเ้ปลีGยนชืGอเป็น 
“บรษัิท สมุยเฟอรร์ีG จํากัด” “บรษัิท บรหิารสนิทรัพยท์า่เรอืดอนสกั-สมุย จํากัด” และ “บรษัิท บรหิารสนิทรัพยท์า่เรอืดอน
สกั- สมุย จํากัด (มหาชน)” ตามลําดับ) จดทะเบยีนกอ่ตั NงขึNนเมืGอวันทีG 17 กมุภาพันธ ์2524 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริGมแรก 
17.5 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์ริGมแรกเพืGอประกอบกจิการเดนิเรอืเฟอรร์ีGเพืGอใชโ้ดยสารและขนสง่ทางเรอืจากอําเภอขน
อม จังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี และต่อมาไดย้า้ยท่าเทยีบเรือจากอําเภอขนอม 
จังหวดันครศรธีรรมราชมายังอําเภอดอนสกั จังหวัดสรุาษฎรธ์านี เพืGอใชเ้ดนิเรอืไปยังอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี
ซึGงมรีะยะทางการเดนิเรอืทีGสั Nนกวา่ และประหยัดเวลาในการเดนิทาง 

ในปี 2537 บรษัิทไดม้กีารเปลีGยนแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ โดยกลุม่ครอบครัวชโยภาสซึGงเป็นแกนนําไดเ้ขา้ซืNอหุน้
ของบรษัิททั Nงหมดจากผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารชดุเดมิของบรษัิท ซึGงเป็นบคุคลภายนอกทีGไม่มคีวามสมัพันธก์ัน พรอ้มทั Nงมกีาร
เพิGมทุนจดทะเบยีนและชําระแลว้เป็น 100 ลา้นบาท และต่อมาในปี 2538 บรษัิทไดแ้บ่งแยกธุรกจิท่าเรือและธุรกจิการ
เดนิเรอืเฟอรร์ีGออกจากกนั โดยใหบ้รษัิท ราชาเฟอรร์ีGพัฒนา จํากัด ซึGงเป็นบรษัิททีGเกีGยวขอ้งกัน ดําเนนิธุรกจิเดนิเรอืเฟอรร์ีG 
จากการใชเ้รอืเฟอรร์ีGของตนเองจํานวน 4 ลํา รวมถงึการเชา่เรอืเฟอรร์ีGจํานวน 6 ลําจากบรษัิท และเชา่เรอืเฟอรร์ีGจํานวน 1 
ลําจากบรษัิท ราชาพาณิชยน์าวแีละบรกิาร จํากัด ซึGงเป็นบรษัิททีGเกีGยวขอ้งกัน ในขณะทีGบรษัิทไดเ้ปลีGยนเป็นดําเนนิธุรกจิ
เกีGยวกับท่าเรือและใหเ้ช่าเรือเฟอร์รีGกับบรษัิท ราชาเฟอร์รีGพัฒนา จํากัด ตามทีGกล่าวขา้งตน้ นอกจากธุรกจิเดนิเรือและ
ทา่เรอื บรษัิทยังไดป้ระกอบธุรกจิจําหน่ายอาหารและสนิคา้สะดวกซืNอบรเิวณท่าเรือ และบนเรอื เพืGออํานวยความสะดวก
ใหก้บัผูโ้ดยสาร  

ภายหลงัทีGธรุกจิเดนิเรอืเฟอรร์ีGไดเ้จรญิเตบิโตขึNนทกุปี กลุม่บรษัิทไดข้ยายธุรกจิเดนิเรอืเฟอรร์ีGเพืGอใชโ้ดยสารและ
ขนสง่โดยเพิGมเสน้ทางระหวา่งอําเภอดอนสกั-อําเภอเกาะพะงัน จังหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึGงทั Nงอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะ
พะงันเป็นแหลง่ทอ่งเทีGยวและพักผอ่นทีGไดรั้บความนยิมอยา่งกวา้งขวางสาํหรับคนไทยและชาวตา่งชาต ิอกีทั Nง บรษัิทยังได ้
กอ่สรา้งทา่เทยีบเรอืของบรษัิทจํานวน 2 แห่งในอําเภอดอนสกัและอําเภอสมุย ซึGงเป็นทา่เทยีบเรอืเฟอรร์ีGเอกชนทีGมขีนาด
ใหญ่ทีGสดุในประเทศไทยและสามารถรองรับเรือทีGมขีนาดเกนิกว่า 500 ตันกรอสสไ์ด ้เพืGอใชใ้นธุรกจิเดนิเรือของตนเอง
เพียงรายเดยีว และใชท้่าเทยีบเรอืสาธารณะของเทศบาลอําเภอเกาะพะงัน ซึGงเป็นท่าเรือแห่งเดยีวในอําเภอเกาะพะงัน 
เพืGอใชเ้ป็นทา่เทยีบเรอืของบรษัิทดว้ย  

ตั Nงแตปี่ 2550 บรษัิทไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน และไดป้รับโครงสรา้งธรุกจิโดยนําธุรกจิเดนิเรอืเฟอรร์ีGเขา้มา
ดําเนินการเอง จากเดมิทีGถอืกรรมสทิธิxในเรือเฟอร์รีGจํานวน 6 ลํา (เรือวังนอก เรือวังใน เรือวังทอง เรือวังเงนิ  เรือวังหนิ 
(ปัจจบุนัเปลีGยนชืGอเป็น เรอืราชา 3) และเรอืวงัแกว้) โดยซืNอเรอืเฟอรร์ีGทั Nงหมดจํานวน 5 ลําจากบรษัิทในเครอื (เรอืราชา 1 
เรอืราชา 2 เรอืราชา 4 เรอืราชา 5 และเรอืราชา 6) รวมทั NงซืNอเรอืเฟอรร์ีGเพิGมขึNนจากบคุคลภายนอกอกีจํานวน 3 ลํา (เรือ
ราชา 7 เรอือาร ์8 และเรอือาร ์9) ในปี 2553 ซึGงบรษัิทไดรั้บบตัรสง่เสรมิการลงทนุจากการซืNอเรอืดงักลา่วทั Nง 3 ลํา รวมเป็น 
14 ลํา และตอ่มาไดจํ้าหน่ายเรอืเฟอรร์ีGออกไปจํานวน 2 ลํา (เรอืวังนอกในปี 2555 และเรอืวังเงนิในปี 2556) ทําใหปั้จุบัน 
บรษัิทมเีรอืเฟอรร์ีGจํานวน 12 ลํา เพืGอใหบ้รกิารโดยสารและขนสง่ระหวา่งอําเภอดอนสกั-อําเภอเกาะสมุย และอําเภอดอน
สกั-อําเภอเกาะพะงัน จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
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สาํหรับพัฒนาการทีGสาํคญัของบรษัิท ตั Nงแตปี่ 2550 สามารถสรุปไดด้งันีN 

ปี 2550 
 

 
- บรษัิทไดเ้พิGมทนุชาํระแลว้จาก 100 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาท 
- บริษัทจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดเมืGอวันทีG 27 ธันวาคม 2550 โดยมีชืGอว่า  

“บรษัิท บรหิารสนิทรัพยท์า่เรอืดอนสกั-สมยุ จํากดั (มหาชน)” และไดเ้ปลีGยนแปลงมลูคา่หุน้ทีGตรา
ไวจ้าก 10 บาทต่อหุน้เป็น 1 บาทต่อหุน้ รวมทั Nงไดเ้พิGมทุนจดทะเบยีนจาก 120 ลา้นบาท เป็น 
160 ลา้นบาท 

- บรษัิทไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 สาํหรับการบรกิารเดนิเรอืเฟอรร์ีGและทา่เรอื  
ปี 2551 
 

 
- บรษัิทยา้ยทีGทําการสาํนักงานใหญจ่ากอําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีมาอยู่เลขทีG 25/1 หมู่

ทีG 8 ถนนมติรภาพ ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี84220  
- บริษัทไดป้รับโครงสรา้งการดําเนินธุรกจิเดนิเรือเฟอร์รีGภายในกลุ่มธุรกจิของผูถ้ือหุน้ โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พืGอรวมธรุกจิเรอืเฟอรร์ีGและธรุกจิทา่เรอืไวด้ว้ยกนั  
นอกจากนัNน บรษัิทไดซ้ืNอทีGดนิพรอ้มสิGงปลกูสรา้ง ซึGงเป็นทีGตั Nงของทา่เรอืดอนสกัสากล เนืNอทีGรวม 
62-3-99 ไร่ จํานวน 21 แปลง จากบรษัิททีGเกีGยวขอ้ง ในราคา 120 ลา้นบาท โดยราคาซืNอขาย
ดงักลา่วเป็นราคาตํGากวา่ราคาประเมนิทีGมมีลูคา่ 148 ลา้นบาท  

ปี 2552 
 

 
- บรษัิทไดเ้ลกิใชท้า่เทยีบเรอืทอ้งศาลาทีGเกาะพะงัน ซึGงเดมิบรษัิทไดเ้ชา่สํานักงานเทศบาลตําบล

เกาะพะงันเพืGอใชเ้ป็นท่าเทียบเรือเอกชนของบริษัทบนเกาะพะงัน และไดใ้ชท้่าเทียบเรือ
เอนกประสงคใ์หมข่องเทศบาลตําบลเกาะพะงันเพืGอรับสง่ผูโ้ดยสารแทน อย่างไรก็ตาม บรษัิทได ้
ปรับปรุงท่าเทยีบเรือเดมิของบรษัิทใหเ้ป็นลานจอดรถของลูกคา้บรษัิทเพืGอรองรับการใหบ้รกิาร
ลกูคา้บนเกาะพะงัน 

ปี 2553 
 

 
- บรษัิทไดจั้ดซืNอเรอืเฟอรร์ีGจากบคุคลภายนอก จํานวน 3 ลํา พรอ้มทั Nงไดรั้บบัตรสง่เสรมิการลงทนุ  

ซึGงสง่ผลใหบ้รษัิทมกีองเรอืเฟอรร์ีGจํานวนรวม 14 ลํา  
- บรษัิทไดดํ้าเนนิการใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ีGเสน้ทางใหม ่ระหวา่งเกาะสมุยและเกาะพะงัน เป็นการ

เฉพาะกจิ ซึGงต่อมาไดย้กเลกิการใหบ้ริการดังกล่าวในช่วงปลายปี 2554 เนืGองจากรายไดแ้ละ
ตน้ทนุการใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

- บรษัิทไดล้งทุนระบบการจําหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึGง
สามารถบรหิารจัดการตัiวโดยสารไดอ้ตัโนมัต ิ 

ปี 2554 
 

 
- บรษัิทไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาํหรับการบรกิารเดนิเรอืเฟอรร์ีGและทา่เรอื 
- บริษัทไดจ้ดทะเบยีนเปลีGยนชืGอบริษัทจาก ”บริษัท บริหารสนิทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จํากัด 

(มหาชน)” เป็น “บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ีG จํากดั (มหาชน)” 
- บรษัิทไดทํ้าสัญญาจะซืNอจะขายทีGดนิเปล่าของบริษัท ซึGงตั Nงอยู่บนเกาะวังนอก ในราคา 75.50 

ลา้นบาทซึGงเป็นราคาประเมนิ ใหก้ับบรษัิททีGเกีGยวขอ้งกัน เพืGอเป็นการปรับโครงสรา้งใหบ้รษัิทมี
เฉพาะสนิทรัพยท์ีGสอดคลอ้งกับการดําเนินธุรกจิโดยตรง ทั NงนีN บรษัิทไดรั้บเงนิมัดจําเป็นจํานวน 
21 ลา้นบาท และตอ่มา บรษัิทไดรั้บชําระเงนิสว่นทีGเหลอืทั Nงจํานวนและไดโ้อนทรัพยส์นิดังกลา่ว
เรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนตลุาคม 2556 

- บรษัิทไดซ้ืNอเครืGองจักรพรอ้มทั Nงอปุกรณ์ ทีGใชส้าํหรับการผลตินํNามันไบโอดเีซลและการผสมนํNามัน
ระหว่างนํNามันดีเซลและนํNามันเตาจากบริษัททีGเกีGยวขอ้งกัน และซืNอยานพาหนะจากบริษัททีG
เกีGยวขอ้ง รวมทั Nงบรษัิทไดเ้ชา่ทีGดนิพรอ้มสิGงปลกูสรา้งจากบรษัิททีGเกีGยวขอ้งกัน เพืGอใชเ้ป็นทีGตั Nง
ของเครืGองจักรและอปุกรณ์ทีGใชใ้นการผลตินํNามันไบโอดเีซลและผสมนํNามันเชืNอเพลงิ  

- บริษัทไดก้่อสรา้งท่าเทยีบเรือเพิGมเตมิทีGท่าเรือสมุยสากลจํานวน 2 ท่าเทยีบเรือ ทําใหท้่าเรือ  
สมุยสากลของบรษัิทมที่าเทยีบเรอื จํานวน 4 ท่าเทยีบเรือ โดยไดก้อ่สรา้งแลว้เสร็จและเปิดใช ้
ดําเนนิงานในปี 2556 

- บริษัทไดจั้ดซืNอและพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise 
Resource Planning: ERP) 

ปี 2555 
 

 
- บรษัิทไดเ้พิGมทุนชําระแลว้จาก 120 ลา้นบาท เป็น 132 ลา้นบาท เพืGอเสนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
- บรษัิทไดจํ้าหน่ายเรอืเฟอรร์ีG 1 ลํา ไดแ้ก ่เรอืวังนอก ใหก้ับบคุคลภายนอก ในราคา 10 ลา้นบาท 

สง่ผลทําใหบ้รษัิทมกีองเรอืคงเหลอืจํานวน 13 ลํา  
ปี 2556 
 

 
- ทีGประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครั NงทีG 1/2556 ไดม้มีตอินุมัตเิพิGมทนุจดทะเบยีนบรษัิทจาก 132 ลา้นบาท 

เป็น 170 ลา้นบาท แบ่งเป็นจํานวนหุน้สามัญ 170 ลา้นหุน้ มูลค่าทีGตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดย
จัดสรรหุน้เพิGมทนุจํานวน 38 ลา้นหุน้ เสนอขายใหก้ับประชาชน ทั NงนีN ทีGประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของ
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บรษัิทในปี 2557 และปี 2558 ไดม้มีตยินืยันมตกิารเพิGมทนุเพืGอขายใหก้บัประชาชนดงักลา่ว 
- เกดิอบุตัเิหตไุฟไหมบ้นเรอืวงัเงนิ ในชว่งหยดุซอ่มแซมและบํารุงรักษาเรอืประจําปี บรษัิทจงึไดใ้ช ้

สทิธใินกรมธรรมท์ีGไดทํ้าประกันไว ้เพืGอใหไ้ดรั้บคา่สนิไหมทดแทนประกันภัย จํานวน 9 ลา้นบาท  
และสง่ผลใหบ้รษัิทมเีรอืเฟอรร์ีGคงเหลอืทั NงสิNนจํานวน 12 ลํา 

ปี 2557 
 

 
- เปิดรา้นจําหน่ายเครืGองดืGมซึGงดําเนนิการแบบแฟรนไชส ์“กาแฟดอยชา้ง” 
- ขยายพืNนทีGสํานักงานของบรษัิทในกรุงเทพ โดยเชา่พืNนทีGอาคาร ชั Nน 3 ของโรงแรมเวโรนกิา้จาก

บรษัิททีGเกีGยวขอ้งกนั เพืGอใชเ้ป็นสาํนักงานสาํหรับการตดิตอ่และรองรับลกูคา้  

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย ไมม่ ี 

การเพิ�ม (ลด) ทนุในระยะ 3 ปีที�ผา่นมา 
หน่วย: ลา้นบาท  

วนั/เดอืน/ปี ทนุทีG (ลด) เพิGม หลงัเพิGม (ลด) ทนุ หมายเหต/ุวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

12 มนีาคม 2555 12 132 เสนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอื
หุน้ เพืGอใชก้อ่สรา้งทา่เทยีบเรอืสมยุสากล
เพิGมเตมิ 

4-6 พฤศจกิายน 2558 38 170 เสนอขายใหแ้กป่ระชาชน 38 ลา้นหุน้ เพืGอ
ชาํระหนีNเงนิกูร้ะยะยาวเป็นจํานวน 38 ลา้น
บาท ลงทนุซืNอเรอืเฟอรร์ีGใหมเ่ป็นจํานวน 
150 ลา้นบาท และใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน
เป็นเงนิจํานวน 250.19 ลา้นบาท 

 
รอบระยะเวลาบญัช ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  
 
ผูส้อบบญัช ี นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ หรอืนายบรรจง พชิญประสาธน์ หรอืนายเทอดทอง 

เทพมังกร หรอืนายไกรสทิธิx ศลิปมงคลกลุ 
บรษัิท พวี ีออดทิ จํากดั   

 
นายทะเบยีนหุน้ บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั  
 
ที�ปรกึษาทางการเงนิ บรษัิท ทรปิเปิNล เอ พลสั แอดไวเซอรีG จํากดั 
 
ผูจ้ดัการการจดัจําหนา่ย บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จํากดั  
และรบัประกนัการจําหนา่ย 
หลกัทรพัย ์
 
นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในแตล่ะปีในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของกําไร

สทุธหิลงัจากหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท และหลังหัก
เงนิสํารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอืGนๆ ตามทีGบรษัิทกําหนด ทั NงนีN การจ่ายเงนิ
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีGยนแปลงขึNนอยู่กับฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน 
แผนการลงทุน ความจําเ ป็นและความเหมาะสมอืGนๆ ในอนาคต ตามทีG
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร  

 
บตัรสง่เสรมิการลงทนุ บรษัิทไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุโดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ตามบตัรการ

ส่งเสริมการลงทุนเลขทีG 1188(2)/2553 เลขทีG 1189(2)/2553 และเลขทีG 
1190(2)/2553 โดยบรษัิทไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุประเภทกจิการขนสง่มวลชน
และสนิคา้ขนาดใหญ่ของเรืออาร์ 8 เรืออาร์ 9 และเรือราชา 7 ตามลําดับ ซึGง
สามารถสรุปรายละเอยีดไดด้งัตอ่ไปนีN 
1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืGองจักรตามทีGคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
พจิารณาอนุมัต ิ
2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลสําหรับกําไรสทุธริวมกันไม่เกนิรอ้ยละ 100 
ของเงนิลงทนุไมร่วมคา่ทีGดนิและทนุหมุนเวยีน เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแตว่ันทีGเริGมมี
รายไดจ้ากการประกอบกจิการ และในกรณีทีGกจิการมผีลขาดทนุทีGเกดิขึNนในระหวา่ง
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เวลาไดรั้บยกเวน้ภาษี กจิการสามารถนําผลขาดทุนประจําปีทีGเกดิขึNนในระหว่าง
เวลานัNนไปหักจากกําไรสทุธทิีGเกดิขึNนภายหลังระยะเวลาทีGไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิได ้
นติบิคุคลมกํีาหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนับแตว่ันทีGพน้กําหนดเวลานัNน โดยจะเลอืกหัก
จากกําไรสทุธขิองปีใดปีหนึGงหรอืหลายปีก็ได ้
3. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปันผลจากกจิการทีGไดรั้บการสง่เสรมิไปรวมคํานวณ
เพืGอเสยีภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีGไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลดังกล่าว
ขา้งตน้ 
4. ไดรั้บอนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้วซึGงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้ํานาญการเขา้มาใน
ราชอาณาจักรไดต้ามจํานวนและกําหนดระยะเวลาตามทีGคณะกรรมการพจิารณา
เห็นสมควร 

จํานวนผูถ้อืหุน้ ณ วนัทีG 9 เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ปรากฏดงันีN  
                                                                                จํานวนราย      จํานวนหุน้      รอ้ยละของทนุชําระแลว้ 
1. ผูถ้อืหุน้สามัญทีGเป็น Strategic Shareholders 
      1.1 กรรมการ ผูจั้ดการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีGเกีGยวขอ้ง 12 120,670,000 70.98 
           และบคุคลทีGมคีวามสมัพันธ ์
      1.2 ผูถ้อืหุน้ทีGถอืหุน้ > 5 % โดยนับรวมผูท้ีGเกีGยวขอ้งดว้ย - - - 
      1.3 ผูม้อํีานาจควบคมุ - - - 
2. ผูถ้อืหุน้สามัญรายยอ่ยทีGถอืไมตํ่Gากวา่ 1 หน่วยการซืNอขาย 1,943 49,330,000 29.02 
3. ผูถ้อืหุน้สามัญทีGถอืตํGากวา่ 1 หน่วยการซืNอขาย -  - - 
    รวมผูถ้อืหุน้สามัญทั NงสิNน                                               1,955       170,000,000                   100.00 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
 

รายชืGอผูถ้อืหุน้ ณ วนัทีG 9 พ.ย. 2558 
(หลงั IPO) 

ณ วนัทีG 26 ส.ค. 2558 
(กอ่น IPO) 

 จํานวนหุน้ รอ้ยละของทนุ
ชาํระแลว้ 

จํานวนหุน้ รอ้ยละของ
ทนุชาํระแลว้ 

1. กลุม่ครอบครัวชโยภาส 
1.1  บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบชี จํากดั* 
1.2 คณุอภชิาต ิชโยภาส 
1.3 คณุอภชิยั ชโยภาส 
1.4 คณุอภญิญา ลอยชศูกัดิx 
1.5 คณุอภชินม ์ชโยภาส 
1.6 คณุอรณชิา ชโยภาส 
1.7 คณุพกิลุ ชโยภาส 
1.8 คณุดวงกมล ยนืยง 
1.9 คณุทวศีกัดิx ชโยภาส 
1.10 คณุองัสนา ชโยภาส 

 
44,000,000 
16,500,000 
16,500,000 
16,500,000 
4,675,000 
4,400,000 
3,190,000 
3,025,000 
2,750,000 
2,750,000 

 
25.88 
9.71 
9.71 
9.71 
2.75 
2.59 
1.88 
1.78 
1.62 
1.62 

 
44,000,000 
16,500,000 
16,500,000 
16,500,000 
4,675,000 
4,400,000 
3,190,000 
3,025,000 
2,750,000 
2,750,000 

 
33.33 
12.50 
12.50 
12.50 
3.54 
3.33 
2.42 
2.29 
2.08 
2.08 

รวมกลุม่ครอบครัวชโยภาส 114,290,000 67.23 114,290,000 86.58 
2. กลุม่ครอบครัวตงัประพฤทธิxกลุ 

2.1 คณุประคอง ตงัประพฤทธิxกลุ 
2.2 คณุสภุัทร ตงัประพฤทธิxกลุ 
2.3 คณุธรีดา ตงัประพฤทธิxกลุ 
2.4 คณุวรงค ์ตงัประพฤทธิxกลุ 

 
3,080,000 
3,080,000 
3,080,000 
2,970,000 

 
1.81 
1.81 
1.81 
1.75 

 
3,080,000 
3,080,000 
3,080,000 
2,970,000 

 
2.33 
2.33 
2.33 
2.25 

รวมกลุม่ครอบครัวตงัประพฤทธิxกลุ 12,210,000 7.18 12,210,000 9.25 
3. คณุเกยีรตศิกัดิx ยนืยง 2,750,000 1.62 2,750,000 2.08 
4. คณุพทิกัษ์ เกยีรตเิดชปัญญา 2,750,000 1.62 2,750,000 2.08 
5. คณุโอภาส ทรงเวชเกษม 1,000,000 0.59 - - 
6. คณุจอมทรัพย ์โลจายะ 1,000,000 0.59 - - 
7. คณุอํานวยพร ทพัพงษ์ 1,000,000 0.59 - - 
8. คณุเตมิพงษ์ ตนัตพิพัิฒนพ์งศ ์ 1,000,000 0.59 - - 
9. คณุกติตคิณุ เฮา้ประมงค ์ 950,000 0.56 - - 



 

-21- 

 

รายชืGอผูถ้อืหุน้ ณ วนัทีG 9 พ.ย. 2558 
(หลงั IPO) 

ณ วนัทีG 26 ส.ค. 2558 
(กอ่น IPO) 

 จํานวนหุน้ รอ้ยละของทนุ
ชาํระแลว้ 

จํานวนหุน้ รอ้ยละของ
ทนุชาํระแลว้ 

10. คณุธนะ รัตรสาร 885,000 0.52 - - 
11. อืGนๆ 32,165,000 18.92 - - 

รวม 170,000,000 100.00 132,000,000 100.00 
  
ผูถ้อืหุน้ตา่งดา้ว ณ วนัทีG 9 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 
 บรษัิทมผีูถ้อืหุน้ตา่งดา้ว 6 ราย ถอืหุน้รวมกัน 207,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 

ของทนุจดชาํระแลว้ 

หมายเหต:ุ  บรษัิทมขีอ้จํากัดเกีGยวกับการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ตา่งดา้วตามขอ้บังคับ
ของบรษัิทขอ้ 6 ระบวุา่ หุน้ของบรษัิทตอ้งมบีคุคลสญัญาไทยถอือยูไ่มน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 76 ของทนุชาํระแลว้  

 
คณะกรรมการ ณ วนัทีG 10 กนัยายน 2558 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 9 

ทา่น ดงันีN 
 
 ชืGอ ตําแหน่ง วนัทีGดํารงตําแหน่ง 
1. นายธรีเดช ตงัประพฤทธิxกลุ   ประธานกรรมการ  27 ธันวาคม 2550  

2. พลเรอืเอกพรีะจติร ์สรัุกขกะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 27 ธันวาคม 2550  

3. นายอภชิาต ิชโยภาส กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 27 ธันวาคม 2550  

4. นายอภชินม ์ชโยภาส กรรมการ 5 เมษายน 2555  

5. นายพทิกัษ์ เกยีรตเิดชปัญญา กรรมการ 27 ธันวาคม 2550 

6. นายพานชิ พงศพ์โิรดม กรรมการ และกรรมการอสิระ 28 พฤษภาคม 2556  

7. นายชาตร ีศริพิานชิกร กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

1 มถินุายน 2555  

8. นายอนันต ์เกตพุทิยา กรรมการ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 27 ธันวาคม 2550 

9. นายพรชยั วริยิะธนะสกลุ กรรมการ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 9 ตลุาคม 2557  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ทีGประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ครัNงทีG 10/2550 เมืGอวันทีG 15 ธันวาคม 2550 

ไดม้มีตแิตง่ตั Nงคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ชืGอ ตําแหน่ง 
1. นายชาตร ีศริพิานชิกร1/2/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอนันต ์เกตพุทิยา1/ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพรชยั วริยิะธนะสกลุ1/2/ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ  
1) เป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ 
2) ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัNงทีG 4/2557 เมืGอวันทีG 9 ตุลาคม 2557 ไดม้มีติ

แตง่ตั Nงนายชาตร ีศริพิานชิกร ซึGงเดมิดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เขา้ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ และ
แต่งตั Nงนายพรชัย วริิยะธนะสกุล กรรมการทีGไดรั้บการแต่งตั Nงใหม่เขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอกีตําแหน่งหนึGง 

3) นางสาววรรณวมิล จองสรุยีภาส จากบรษัิท พแีอนดแ์อล อนิเทอร์นอล ออดทิ 
จํากดั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขต หนา้ที� และความรบัผดิชอบ  

ทีGประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัNงทีG 7/2556 เมืGอวันทีG 14 พฤศจกิายน 2556 ไดม้มีตอินุมัตขิอบเขต หนา้ทีG และความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันีN 
1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ โดยการประสานงานกับผูต้รวจสอบบัญชภีายนอก 
และผูบ้รหิารทีGรับผดิชอบจัดทํารายงานทางการเงนิตามกรอบระยะเวลาทีGกฎหมาย ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการทีGเกีGยวขอ้งกําหนด 
2. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีG
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั Nง โยกยา้ย เลกิจา้ง หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืGนใดทีGรับผิดชอบเกีGยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ
กฎหมายทีGเกีGยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 
4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั NงบคุคลซึGงมคีวามเป็นอสิระเพืGอทําหนา้ทีGเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และเสนอคา่ตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว รวมทั Nงเขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัNง 
5. พจิารณารายการทีGเกีGยวโยงกนัหรอืรายการทีGอาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั NงนีN เพืGอใหม้ัGนใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษัิท ซึGงรายงานดังกลา่วตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนีN 

ก.  ความเห็นเกีGยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีGเชืGอถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิท 
ข.  ความเห็นเกีGยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
ค.  ความเห็นเกีGยวกับการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์

หรอืกฎหมายทีGเกีGยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 
ง.  ความเห็นเกีGยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
จ.  ความเห็นเกีGยวกบัรายการทีGอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ.  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ช.  ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีGคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ทีGตามกฎบตัร 
ซ.  รายการอืGนทีGเห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัGวไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีGและความรับผดิชอบทีGไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท 
7. ปฏบิตักิารอืGนใดตามทีGคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏบิัตหินา้ทีGตามทีGกล่าวขา้งตน้ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดังต่อไปนีN ซึGงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหร้ายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิท เพืGอดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีGคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ก.  รายการทีGเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ข.  การทจุรติ หรอืมสี ิGงผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องทีGสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 
ค.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีG

เกีGยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 
หากคณะกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทไมดํ่าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีGกําหนด กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึGงอาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระทําดงักลา่วตอ่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
หรอืตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตอํานาจ หนา้ทีG ขา้งตน้ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอํีานาจเรยีก สัGงการใหฝ่้ายจัดการ หัวหนา้
หน่วยงาน หรือพนักงานของบรษัิทมาใหค้วามเห็น ร่วมประชมุหรือส่งเอกสารตามทีGเห็นว่าเกีGยวขอ้งและจําเป็น รวมทั Nง
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรกึษาจากทีGปรกึษาอสิระภายนอกหรอืผูเ้ชีGยวชาญในวชิาชพีอืGนๆ หากเห็นวา่มคีวามจําเป็น 
และเหมาะสม โดยบรษัิทจะเป็นผูรั้บผดิชอบในเรืGองคา่ใชจ้า่ยทั Nงหมด 
 
วาระการดํารงตําแหนง่  

 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี 
 2. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี 
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เง ื�อนไขในการรบัหลกัทรพัย ์ -ไมม่-ี 
 
ระยะเวลาหา้มจําหนา่ยหุน้ ผูถ้อืหุน้เดมิก่อนเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนทีGถอืหุน้จํานวน 93,500,000 หุน้ คดิเป็น

รอ้ยละ 55 ของทุนชําระแลว้หลังเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหคํ้ารับรองต่อตลาด
หลักทรัพยว์่าจะไม่นําหุน้จํานวนดังกล่าวออกจําหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทีG
หลักทรัพย์ของบริษัทเริGมทําการซืNอขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมืGอครบกําหนด
ระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ดงักลา่วไดรั้บการผอ่นผันใหท้ยอยขายหุน้หรอืหลกัทรัพย์
ทีGถูกสัGงหา้มขายไดใ้นจํานวนรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้หรอืหลักทรัพยท์ั NงหมดทีGถูก
สัGงหา้มขาย และเมืGอครบกําหนด 1 ปี สามารถขายสว่นทีGเหลอืไดท้ั Nงหมด  

 
การผอ่นผนัของตลาดหลกัทรพัย ์ -ไมม่-ี 
 

อื�น ๆ ที�สําคญั (ถา้ม)ี -ไมม่-ี 
 
สถติ ิ 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ีG จํากดั (มหาชน)  

                                 ----------------ลา้นบาท---------------------------------------------บาท/หุน้--------------------------------- 
ปี 
 

รายไดจ้ากการ
ขายและการ

ใหบ้รกิาร 

กําไร
(ขาดทนุ) 

สทุธ ิ

กําไร
(ขาดทนุ) 

สทุธ ิ

เงนิปนัผล  
   

มลูคา่หุน้
ตามบญัช ี

เงนิปนัผล 
ตอ่กําไร 

(%)  
2555 

 (ตรวจสอบแลว้) 
2556  

(ตรวจสอบแลว้) 
2557 

 (ตรวจสอบแลว้) 
งวด 9 เดอืน สิNนสดุ 

30 ก.ย. 2558 
(สอบทานแลว้) 

559.29 
 

622.47 
 

665.24 
 

470.55 

51.31 
 

69.29 
 

85.33 
 

69.62 

0.39  
 

0.52 
 

0.65 
 

0.53 

- 
 
- 
 

0.16 
 
- 

2.25 
 

2.77 
 

3.26 
 

3.80 

- 
 
- 
 

24.75% 
 
- 

 
 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ีG จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัทีG 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัทีG 30 กนัยายน 2558 

 

 ตรวจสอบแลว้  สอบทานแลว้  

หนว่ย: ลา้นบาท  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
งวด 9 เดอืน ปี 

2558 
 จาํนวน  จาํนวน สดัสว่น สดัสว่น 

สนิทรัพย ์     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 26.92 42.07 54.27 72.09 
ลกูหนีNการคา้และลกูหนีNอืGน 16.32 21.16 18.94 20.09 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ 30.65 49.51 45.96 40.13 
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืGน  3.86 5.32 6.65 8.14 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีGถอืไวเ้พืGอขาย  63.33 0.00 0.00 0.00 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 141.09 118.06 125.83 140.45 
เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลักประกัน 0.68 0.68 0.67 0.67 
อสังหารมิทรัพยเ์พืGอการลงทนุ 0.00 0.98 0.98 1.23 
ทีGดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ 616.28 594.88 600.81 609.77 
สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน 4.79 4.39 3.45 2.58 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืGน 0.10 1.23 0.95 0.97 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 621.85 602.17 606.87 615.22 

รวมสนิทรพัย ์ 762.94 720.23 732.69 755.67 
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 ตรวจสอบแลว้  สอบทานแลว้  

หนว่ย: ลา้นบาท  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
งวด 9 เดอืน ปี 

2558 

หนีNสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้         
เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.87 
เจา้หนีNการคา้และเจา้หนีNอืGน 53.77 55.38 55.25 45.12 
หนีNสนิสว่นทีGถงึกําหนดชําระภายในหนึGงปี 83.36 51.79 92.57 59.02 
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 1.07 1.39 0.78 4.39 
หนีNสนิหมนุเวยีนอืGน 6.25 8.19 8.42 5.66 
หนีNสนิทีGเกีGยวขอ้งโดยตรงกับสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีGถอืไวเ้พืGอขาย 21.00 0.00 0.00 0.00 
รวมหนี%สนิหมนุเวยีน 165.46 116.74 157.02 115.07 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 285.48 218.44 126.58 121.03 
หนีNสนิระยะยาวภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิ 0.42 2.10 1.28 3.28 
ประมาณการหนีNสนิระยะยาว 2.83 3.45 3.89 2.49 
หนีNสนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี 7.98 7.86 7.77 8.05 
หนีNสนิไมห่มนุเวยีนอืGน 3.76 4.37 4.67 4.66 
รวมหนี%สนิไมห่มนุเวยีน 300.48 236.22 144.19 139.51 

รวมหนี%สนิ 465.94 352.96 301.21 254.57 
ทนุจดทะเบยีน 170.00 170.00 170.00 170.00 
ทนุทีGออกและชําระแลว้ 132.00 132.00 132.00 132.00 
กําไรสะสม         
  จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 14.10 17.00 17.00 17.00 
  ยังไมไ่ดจั้ดสรร 182.60 249.97 314.18 383.80 
สว่นตํGากวา่ทนุจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกัน (162.38) (162.38) (162.38) (162.38) 
องคป์ระกอบอืGนของสว่นของผูถ้อืหุน้ 130.68 130.68 130.68 130.68 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 297.00 367.27 431.48 501.10 
รวมหนี%สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 762.94 720.23 732.69 755.67 

 

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ีG จํากดั (มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับรอบระยะเวลางวดปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดอืนแรกปี 2558 สิNนสดุวนัทีG 30 ก.ย. 58 

 

 ตรวจสอบแลว้  สอบทานแลว้ 

หนว่ย: ลา้นบาท 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 งวด 9 เดอืน ปี 2558 
 จาํนวน  จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 559.29 622.47 665.24 470.55 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (432.71) (486.90) (510.63) (346.11)  
กําไรข ั%นตน้ 126.58 135.58 154.62 124.44 
รายไดอ้ืGน 18.48 25.43 11.19 12.01 
รวมรายได ้ 577.77 647.90 676.43 482.55 
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรกิาร (8.20) (8.53) (9.17) (9.24) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (53.48) (54.84) (44.91) (34.38)  
รวมคา่ใชจ้า่ย (494.38) (550.26) (564.71) (389.74)  
กําไร(ขาดทนุ)กอ่นตน้ทนุทางการเงนิ 83.38 97.64 111.72 92.81 
ตน้ทนุทางการเงนิ (25.95) (21.33) (17.57) (11.29) 
กําไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 57.44 76.31 94.15 81.52 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (6.12) (7.02) (8.82) (11.90) 
กําไรสําหรบัปี 51.31 69.29 85.33 69.62 
กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื�น:     
ขาดทนุจากการตมีลูคา่สนิทรัพยใ์หม ่ (37.14) 0.00 0.00 0.00 
ภาษีเงนิไดเ้กีGยวกับองคป์ระกอบของกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอืGน 9.82 0.00 0.00 0.00 
กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื�น (27.31) 0.00 0.00 0.00 
กําไรเบ็ดเสร็จรวม 24.00 69.29 85.33 69.62 
กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขั NนพืNนฐาน     0.39   0.52   0.65  0.53 
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บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ีG จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับรอบระยะเวลางวดปี 2555 – 2558 และงวด 9 เดอืนแรกปี 2558 สิNนสดุวนัทีG 30 ก.ย. 58 

 
  
 ตรวจสอบแลว้ สอบทานแลว้ 

หนว่ย: ลา้นบาท 2555 2556 2557 ม.ค. – ก.ย. 
2558 

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมดําเนนิงาน 86.41 107.27 155.87 116.63 
เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทนุ (23.71) 29.14 (52.94) (47.16) 
เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (55.14) (121.26) (90.73) (51.66) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิGมขึNน(ลดลง)สทุธ ิ 7.56 15.15 12.21 17.82 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด 19.36 26.92 42.07 54.27 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิ%นงวด 26.92 42.07 54.27 72.09 

 

จัดทําโดย บรษัิท ทรปิเปิNล เอ พลสั แอดไวเซอรีG จํากดั  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ความถกูตอ้งของสรุปขอ้สนเทศ 

 

 

 

 

 

   

 (นายธรีเดช ตงัประพฤทธิxกลุ)  (นายอภชิาต ิชโยภาส) 

 ประธานกรรมการ  กรรมการและกรรมการผูจั้ดการ 

 


