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หนังสือชี ชวน 
 

 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน) 

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
เสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุตอ่ประชาชน จํานวน 38,000,000 หุ้น  

ราคาหุ้นละ 12.00 บาท มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

การจดัสรรหุ้นจํานวนนี เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย 

ระยะเวลาจองซื อ ตั งแตเ่วลา 9.00 – 16.00 น. ของวนัที 4 – 6 พฤศจิกายน 2558 

ทีปรึกษาทางการเงนิ 
บริษัท ทริปเปิล เอ พลสั แอดไวเซอรี จํากดั 

ผู้จัดการการจดัจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายหลกัทรัพย์  
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 

 วันทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสอืชี ชวน 
14 กรกฏาคม 2558  

วันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ชวนมีผลใช้บังคับ 
2 พฤศจิกายน 2558 

คําเตือน  
ก่อนตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเกียวกับผู้ออกหลกัทรัพย์และเงือนไขของหลกัทรัพย์ 

รวมทั งความเหมาะสมในการลงทนุ และความเสียงทีเกียวข้องเป็นอยา่งดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนังสือชี ชวนนี  มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทนุหรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนนี 
แตอ่ยา่งใด ทั งนี  การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนนี เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชี ชวนมีข้อความหรือรายการทีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความทีควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคญั ผู้ ถือหลกัทรัพย์ทีได้ซื อหลกัทรัพย์ไม่เกินหนึงปีนับแต่วนัทีแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายหลกัทรัพย์มีผลใช้บงัคบัและยงัเป็น
เจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลกัทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี  ภายในหนึงปีนบัแตว่นัทีได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวน
เป็นเท็จหรือขาดข้อความทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั แตไ่มเ่กินสองปีนบัจากวนัทีแบบแสดงรายการข้อมลูดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

บคุคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนได้ทีศนูย์สารนิเทศ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 ในทกุวนัทํา
การของสํานกังานระหวา่งเวลา 9.00 น.  12.00 น. และ 13.00 น.  16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

คาํเตือน : การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัททีออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน
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RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

ส่วนที 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 1 

ส่วนที 1 
สรุปข้อมูลสาํคัญ (Executive Summary) 

 

สรุปข้อมูลสาํคัญนี เป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชี ชวน ซึงเป็น
เพียงข้อมูลสรุปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของบริษัททีออกและเสนอขายหลักทรัพย์(“บริษัท”) 

ดังนั น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสอืชี ชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้จากผู้จดัจาํหน่าย
หลักทรัพย์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนทีบริษัทยืนต่อสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ได้ที website ของสาํนักงาน ก.ล.ต.  
 

  สรุปข้อมูลสาํคัญของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อประชาชน 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที 4 – 6 พฤศจิกายน 2558) 

ข้อมูลเกียวกับการเสนอขาย 

ผู้ เสนอขาย : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) (“RP”) 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี จํานวน 2 เส้นทางระหวา่งอําเภอ

ดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหว่างอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดั 
สรุาษฎร์ธานี รวมทั งให้บริการทา่เทียบเรือ และจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือโดยสาร 

จํานวนหุ้นทีเสนอ
ขาย 

: เสนอขายต่อประชาชน จํานวน 38,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.35 ของจํานวนหุ้นสามญัทีออก
และเรียกชําระแล้วทั งหมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุในครั งนี  

ราคาเสนอขายตอ่
ประชาชน 

: 12.00 บาทตอ่หุ้น  
 

 

มลูคา่การเสนอขาย : 438.19 ล้านบาท 
การเสนอขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์แปลง
สภาพในช่วง 90 วนั
ก่อนหน้า 

:  ไมม่ี 
 มี  

มลูคา่ทีตราไว้ (par) : 1.00 บาท/หุ้น 
มลูคา่ตามราคาบญัชี 
(book value) 

: 3.63 บาท/หุ้น (ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558) 


 
 
 
 

  



 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  


 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 3 


สดัสว่นรายได้ :  

ลักษณะรายได้ ปี 2555 ปี 2556 2557 6 เดอืนแรกปี 2557 6 เดอืนแรกปี 2558 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ                      

แบบประจําทางตามเทียวเวลา 471.26 81.57% 526.71 81.30% 566.43 83.74% 294.83  83.73% 264.15 82.50%  

แบบประจําทางแบบเหมาลาํ 40.92 7.08% 42.41 6.55% 43.82 6.48% 22.30 6.33% 22.25 6.95%  

รวมรายได้จากการให้บริการเดนิเรือ 512.19 88.65% 569.41 87.88% 610.44 90.22% 317.13 90.06% 286.41 89.46%  

รายได้บริการอืน 1/ 0.02 0.00% 0.28 0.04% 0.19 0.03% 0.14 0.04%    

รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสนิค้าสะดวกซื อ 47.08  8.15% 53.07 8.19% 54.81 8.10% 29.85 8.48% 26.17 8.17%  

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 559.29  96.80% 622.47  96.08% 665.24  98.35% 347.12 98.58% 312.57 97.63%  

รายได้อืน 2/ 18.48  3.20%  25.43  3.92% 11.19  1.65% 5.02 1.42% 7.59 2.37% 

รายได้รวม 577.77  100.00% 647.90  100.00% 676.43  100.00% 352.14 100.00% 320.17 100.00% 

หมายเหต:ุ  1/ รายได้บริการอืนเป็นรายได้ทีบริษัทได้คดิคา่ธรรมเนียมในการจดัหาผู้ โดยสารให้กบัรถโดยสารซึงเป็นบคุคลภายนอก แตปั่จจบุนับริษัทได้ยกเลิก
บริการนี แล้วตั งแตปี่ 2558 

2/ รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจองตัวเรือโดยสารผ่านสายการบินพนัธมิตร รายได้ค่าโฆษณาป้ายทีท่าเรือและในเรือ ค่า
โฆษณาในแผ่นพบัแนะนําสถานทีทอ่งเทียว (Guide Map) รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สนิและเศษซาก รายได้คา่ดําเนินการ รายได้ค่าเช่าแผงและตู้ เอทีเอ็ม 
ดอกเบี ยรับ และรายได้อืนๆ เป็นต้น  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ : รายชือผู้ถือหุ้น ณ วันที 26 สิงหาคม 2558 ภายหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

   จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
  1.กลุม่ครอบครัวชโยภาส 

1.1 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั* 
1.2 นายอภิชาต ิชโยภาส 
1.3 นายอภิชยั ชโยภาส 
1.4 นางอภิญญา ลอยชศูกัดิ 
1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส 
1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส 
1.7 นางพิกลุ ชโยภาส 
1.8 น.ส.ดวงกมล ยืนยง 
1.9 นายทวีศกัดิ ชโยภาส 
1.10น.ส.องัสนา 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 

 
33.33 
12.50 
12.50 
12.50 
3.54 
3.33 
2.42 
2.29 
2.08 
2.08 

 
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 

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

2.1 นางประคอง ตงัประพฤทธิกลุ 
2.2 นางสภุทัร ตงัประพฤทธิกลุ 
2.3 น.ส.ธีรดา ตงัประพฤทธิกลุ 
2.4 นายวรงค์ ตงัประพฤทธิกลุ 

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

 
2.33 
2.33 
2.33 
2.25 

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

 
1.81 
1.81 
1.81 
1.75 

  รวมกลุม่ครอบครัวตงัประพฤทธิกลุ 12,210,000 9.25 12,210,000 7.18 
  3.นายเกียรตศิกัดิ ยืนยง 2,750,000 2.08 2,750,000 1.62 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 4 

  รายชือผู้ถือหุ้น ณ วันที 26 สิงหาคม 2558 ภายหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
   จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
  4. นายพิทกัษ์ เกียรตเิดชปัญญา 2,750,000 2.08 2,750,000 1.62 
  รวม 132,000,000 100.00 132,000,000 77.65 
  5. เสนอขายประชาชน   38,000,000 22.35 
  รวมทั งหมด 132,000,000 100.00 170,000,000 100.00 
   หมายเหต:ุ * ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโย

ภาส นางพิกลุ ชโยภาส และนายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ ถือ
หุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 200 ล้านบาท (โปรดดูความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ ถือหุ้นของบริษัท และรายละเอียดผู้ ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั ในสว่นที 2.3 บทที 9 
ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ 9.2 ผู้ ถือหุ้น) 

คณะกรรมการบริษัท : รายชือกรรมการ ตําแหนง่ 
  1.นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ ประธานกรรมการ 

  2.พลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

  3.นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการ 

  4.นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการ  

  5.นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการ 

  6.นายพานิช พงศ์พิโรดม กรรมการ และกรรมการอิสระ 

  7.นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

  8.นายอนนัต์ เกตพิุทยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  9.นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สรุปปัจจยัความเสียง :  ความเสียงด้านธุรกิจของบริษัท 
1)  ความเสียงจากการเกิดอบุตัเิหตใุนระหวา่งการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี 
2)  ความเสียงจากการพึงพงิอตุสาหกรรมทอ่งเทียวในประเทศไทย 
3) ความเสียงทีอาจเกิดขึ นจากการขอตอ่ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการทา่เรือเดินทะเลของ

ทา่เรือดอนสกัสากล และทา่เรือสมยุสากล 
4) ความเสียงจากการพึงพิงบคุลากรทีต้องใช้ความเชียวชาญพิเศษเฉพาะทาง 
5)  ความเสียงจากการจดัหาพื นทีจอดยานพาหนะของลกูค้าบริษัทในช่วงระหว่างรอคิวเพือ

ขึ นเรือเฟอร์รีบริเวณข้างทา่เทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงนั 
 ความเสียงจากผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

6) ความเสียงจากการปฏิบตัิตามข้อกฏหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจการเดินเรือโดยสารข้าม
ฟาก 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 5 

7) ความเสียงจากการปรับคา่โดยสารเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลาเกินกวา่เพดาน
ราคาทีกําหนดไว้ 

 ความเสียงด้านวัตถุดิบ 
8) ความเสียงจากความผนัผวนของราคานํ ามนัเชื อเพลงิ 
9) ความเสียงจากการพึงพงิผู้จดัหาผลติภณัฑ์นํ ามนัจํานวนน้อยราย 
 ความเสียงสาํหรับผู้ลงทุน 

10) ความเสียงจากการตั งด้อยคา่ของเครืองจกัรผลตินํ ามนัไบโอดีเซล 
11) ความเสียงจากการมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทีมีอิทธิพลตอ่การดําเนินงาน 
12) ความเสียงจากการทีบริษัทอยูร่ะหวา่งการปฏิบตัิตามเงือนไขของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
13) ความเสียงจากราคาหุ้นสามญัของบริษัทอาจผนัผวนซึงอาจก่อให้เกิดผลขาดทนุอยา่งมี

นยัสาํคญัตอ่ผู้ลงทนุทีจองซื อหุ้นสามญัของบริษัทในครั งนี  
14) ความเสียงกรณีกฏหมายไทยและข้อบงัคบัของบริษัทมข้ีอจํากดัการถือหุ้นของ

ชาวตา่งชาติอาจมีผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและราคาตลาดของหุ้นบริษัท 
สรุปฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงาน 

: หน่วย : ล้านบาท ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 
  25551/ 25562/ 25572/ 6 เดือน/2558 

  สนิทรัพย์รวม 762.94 720.23 732.69 748.46 
  หนี สนิรวม 465.94 352.96 301.21 269.64 
  สว่นของผู้ ถือหุ้น 297.00 367.27 431.48 478.82 
  รายได้รวม 577.77 647.90 676.43 320.16 
  คา่ใช้จ่ายรวม 494.38 550.26 564.71 257.82 
  กําไรสทุธิ 51.31 69.29 85.33 47.34 
  กําไรเบ็ดเสร็จรวม 24.00 69.29 85.33 47.34 
  กําไรสทุธิขั นพื นฐานตอ่หุ้น (EPS) (บาท) 0.39 0.52 0.65 0.36 
  อตัราสว่นหนี สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E) (เทา่) 1.57 0.96 0.70 0.56 
  อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 6.67 9.34 11.75 12.783/ 
  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 18.00 20.86 21.37 20.803/ 

  

หมายเหต:ุ 1/  ปรับปรุงการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ เพือให้สอดคล้องกบัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินของปี 
2556 

 2/ ปรับปรุงการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ เพือให้สอดคล้องกับประเภทรายการบญัชีในงบการเงินของ
งวดไตรมาสที 2 ปี 2558 

 3/ ปรับข้อมลูให้เป็นอตัราตอ่ปี (Annualization) เพือการเปรียบเทียบ 

คําอธิบายเกียวกบัฐานะ
การเงินและผลการ
ดําเนินงาน 

: ในปี 2555  2557 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 578 ล้านบาท 648 ล้านบาท และ 676 
ล้านบาท ตามลาํดบั เพิมขึ นอยา่งตอ่เนืองหรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลียของรายได้รวมในอตัรา
ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ ซึงคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 88  90 ของรายได้รวม สว่นรายได้ทีสําคญัรองลงมา ได้แก่ รายได้จากการ
จําหนา่ยอาหารและสนิค้าสะดวกซื อ ซึงมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวม  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 6 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 320 ล้านบาท ลดลง
ประมาณร้อยละ 10 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 โดยมีรายได้หลกัมาจากการ
ให้บริการเดินเรือ และรายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื อ ซึงคิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 89 และร้อยละ 8 ของรายได้รวม ตามลาํดบั 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือเป็นจํานวน 512 ล้านบาท 569 ล้านบาท และ 
610 ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 ตามลาํดบั ซึงคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลียประมาณร้อยละ 9 
ต่อปี โดยรายได้จากการให้บริการมีจํานวนเพิมขึ นตามการเพิมขึ นของจํานวนผู้ โดยสารและ
ยานพาหนะทีบรรทุกเป็นหลกั ในขณะทีอตัราค่าโดยสารจะมีจํานวนคงทีเนืองจากอตัราค่า
โดยสารจะถกูกําหนดตามประกาศของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงอ้างอิงตามการเปลียนแปลงของ
ราคานํ ามนัดีเซลเป็นแบบขั นบนัได โดยในช่วงเวลาทีผ่านมาดงักล่าว รัฐบาลมีนโยบายตรึง
ราคานํ ามันดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร จึงทําให้อัตราค่าโดยสารไม่มีการเปลียนแปลง 
นอกจากนี  อัตราเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึ นของรายได้จากการให้บริการ
เดินทางแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็นหลกั ซึงมีสดัสว่นคิดเป็นประมาณร้อยละ 92 – 93 
ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือรวม ทั งนี  เมือพิจารณารายได้จากการให้บริการแบ่งตาม
พื นทีให้บริการ จะพบว่า ในระหว่างปี 2555 – 2557 รายได้จากการให้บริการในเส้นทาง
ระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมยุสากลจะมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 68 – 69 ของ
รายได้จากการให้บริการเดินเรือรวม  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือเป็นจํานวน 286 
ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 10 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2557 เนืองจากการลดลง
ของอัตราค่าบริการเดินเรือเป็นหลัก ซึงเป็นไปตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที
กําหนดให้ผู้ประกอบการให้บริการเรือเฟอร์รีทุกรายในจังหวดัสรุาษฎร์ธานีกําหนดอตัราค่า
โดยสารโดยอ้างอิงตามการเปลียนแปลงของราคานํ ามนัดีเซล โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2558 ราคานํ ามนัดีเซลในประเทศได้ปรับลดลงอย่างมากตามราคานํ ามนัในตลาดโลก สง่ผล
ทําให้อตัราค่าโดยสารของบริษัทในเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมุยปรับ
ลดลงเช่นกัน ส่วนอตัราค่าโดยสารในเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงัน
ไม่ได้รับผลกระทบเนืองจากช่วงราคาในการปรับอตัราค่าโดยสารมีจํานวนกว้างกว่าเส้นทาง
ระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุ (โปรดดชู่วงราคาของอตัราคา่โดยสารของเส้นทาง
ระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมุย และเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอ
เกาะพะงนั ตามประกาศของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในสว่นที 2.2 บทที 2 ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ หวัข้อ 2.2.2.1 กลยทุธ์ทางการตลาด) โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินทางแบบ
ประจําทางตามเทียวเวลาคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 92 ของรายได้จากการให้บริการ
เดินเรือรวม และมีรายได้จากการให้บริการในเส้นทางระหวา่งท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือส
มยุสากล คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 66 ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือรวม 

บริษัทมีรายได้จากการขาย ซึงมาจากการจําหน่ายสินค้าประเภทอปุโภคและบริโภคใน
บริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รีของบริษัท ซึงในปี 2555  2557 บริษัทมีรายได้จากการขาย

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 7 

จํานวน 47 ล้านบาท 53 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 8 ของรายได้รวม โดยรายได้ทีเพิมขึ นในแต่ละปีมาจากรายได้จากการขายสินค้า
สาํเร็จรูปเป็นสาํคญั สว่นรายได้จากการขายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 26 ล้าน
บาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวมเช่นกนั 

บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการรวมเป็นจํานวนประมาณ 433 ล้านบาท 487 ล้าน
บาท 511 ล้านบาท และ 230 ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 
ตามลําดบั คิดเป็นประมาณร้อยละ 77 ร้อยละ 78 ร้อยละ 77 และร้อยละ 74 ของรายได้จาก
การขายและการให้บริการ ตามลาํดบั  

ต้นทนุการให้บริการของบริษัทมีจํานวนประมาณ 392 ล้านบาท 440 ล้านบาท 462 ล้าน
บาท และ 206 ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดบั 
คิดเป็นอตัราต้นทนุต่อรายได้จากการให้บริการ ประมาณร้อยละ 68 – 77 โดยทีต้นทนุการ
ให้บริการหลกัของบริษัท คือ ค่านํ ามนัเชื อเพลิงและนํ ามนัหลอ่ลืน ซึงมีจํานวนประมาณ 248 
ล้านบาท 245 ล้านบาท 255 ล้านบาท และ 104 ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 และงวด 6 
เดือนแรกของปี 2558 ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 63 ของต้นทนุการให้บริการ
รวมในปี 2555 และปรับลดลงมาเหลือประมาณร้อยละ 56 ร้อยละ 55 และร้อยละ 51 ของ
ต้นทุนการให้บริการในปี 2556  2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดบั ทั งนี  
สาเหตทุีคา่นํ ามนัเชื อเพลงิและนํ ามนัหลอ่มีสดัสว่นลดลงเนืองจากการเพิมขึ นของค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษาและคา่วสัดอุปุกรณ์และของใช้สิ นเปลอืง และคา่เสือมราคาและตดัจ่าย สว่นต้นทนุ
หลกัทีสาํคญัรองลงมาได้แก่ คา่ใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน ซึงมีจํานวนประมาณ 49 ล้านบาท 58 
ล้านบาท 59 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 
ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 12  16 ของต้นทนุการให้บริการรวม ทั งนี  สาเหตทุี
คา่ใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานในปี 2556 – 2557 มีจํานวนเพิมขึ น เนืองจากมีการปรับค่าแรงขั น
ตําเป็น 300 บาท ตามนโยบายของภาครัฐ 

ต้นทนุขายของบริษัทมีจํานวนประมาณ 41 ล้านบาท 47 ล้านบาท 48 ล้านบาท และ 24 
ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดบั คิดเป็นอตัรา
ต้นทุนต่อรายได้จากการขาย ประมาณร้อยละ 86  92 โดยต้นทนุขายหลกัได้แก่ ต้นทนุค่า
สินค้า ซึงประกอบด้วยต้นทนุจากการซื อสินค้าสําเร็จรูป และต้นทนุอาหาร เป็นสําคญั ซึงมี
สดัสว่นประมาณร้อยละ 70  75 ของต้นทนุขายรวมในระหว่างปี 2555 – 2557 สว่นต้นทนุ
ขายหลกัทีสาํคญัรองลงมาได้แก่ คา่ใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน ซึงมีจํานวนประมาณ 8 ล้านบาท 
11 ล้านบาท และ 11 ล้านบาทในปี 2555 – 2557 ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
20  23 ของต้นทนุขายรวม ทั งนี  สาเหตทีุค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานในปี 2556 – 2557 มี
จํานวนเพิมขึ น เนืองจากมีการปรับค่าแรงขั นตําเป็น 300 บาท ตามนโยบายของภาครัฐ 
สําหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีต้นทนุขายเป็นจํานวนประมาณ 24 ล้านบาท 
ลดลงประมาณร้อยละ 4 เมือเทียบกบังวดเดียวกันของปีทีผ่านมา โดยต้นทนุขายหลกัได้แก่ 
ต้นทนุค่าสินค้า และค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน ซึงมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 67 และร้อยละ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 8 

25 ของต้นทนุขายรวม ตามลาํดบั 
คา่ใช้จ่ายทีสาํคญัของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายใน

การบริหาร และต้นทนุทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารมีสดัสว่นรวมกนัประมาณร้อยละ 11 เมือเทียบกบัรายได้รวมในปี 2555 และลดลงเหลอื
ประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 8 เมือเทียบกบัรายได้รวมในปี 2556 และ 2557 ตามลําดบั 
เนืองจากการเพิมขึ นของรายได้รวมในแต่ละปี สว่นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมี
รายได้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมกนั คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 9 เมือเทียบกบัรายได้รวม เพิมขึ นจากร้อยละ 7 ในงวดเดียวกนัของปี 2557 เนืองจากมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึ นจากการตั งจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี ใน
ขณะเดียวกัน ต้นทุนทางการเงินมีสัดส่วนลดลงเมือเทียบกับรายได้รวมเช่นกัน คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 2  4 ของรายได้รวม สาํหรับในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 
2558 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานขาย ค่า
คอมมิชชัน ค่าขนสง่ และค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขายเป็นหลกั โดยในปี 2555 – 2557 และใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนรวมประมาณ 8 ล้านบาท 9 ล้านบาท 9 ล้านบาท และ 5 
ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 12 ของรายได้รวม สว่นคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารในปี 2555  2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนประมาณ 53 ล้าน
บาท 55 ล้านบาท 45 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 9 
ร้อยละ 9 ร้อยละ 7 และร้อยละ 7 ของรายได้รวม ตามลําดบั ซึงประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
เกียวกบัพนกังานเป็นหลกั ซึงคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 34  48 ของค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบี ยจากเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน โดยในปี 2555  2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีต้นทนุทาง
การเงินจํานวนประมาณ 26 ล้านบาท 21 ล้านบาท 18 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลําดบั 
คิดเป็นอตัราดอกเบี ยจ่ายเฉลียอยูร่ะหวา่งประมาณร้อยละ 7 ตอ่ปี 

ในปี 2555  2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีกําไรขั นต้นเป็นจํานวน
ประมาณ 127 ล้านบาท 136 ล้านบาท 155 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น
อตัรากําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 23 ร้อยละ 22 ร้อยละ 23 และร้อยละ 26 ตามลําดบั โดย
จํานวนกําไรขั นต้นจะมาจากธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือเป็นหลกั  

บริษัทมีผลประกอบการทีมีกําไรขั นต้นจากธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ 
ประมาณ 120 ล้านบาท 129 ล้านบาท และ 148 ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 ตามลําดบั โดย
จํานวนกําไรขั นต้นมีจํานวนเพิมขึ นในแต่ละปีตามการเพิมขึ นของรายได้ คิดเป็นอตัรากําไร
ขั นต้นประมาณร้อยละ 23 ร้อยละ 23 และร้อยละ 24 ของรายได้จากการให้บริการเรือโดยสาร
และขนสง่ทางเรือ ตามลําดบั ซึงเป็นอตัราค่อนข้างคงทีในช่วงระยะเวลาดงักล่าว สําหรับใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีกําไรขั นต้นจากธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทาง

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 9 

เรือ ประมาณ 81 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 28 ของรายได้จากการ
ให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ ซึงเป็นสดัสว่นทีใกล้เคียงกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของ
ปี 2557 ทีมีอตัรากําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 29 ของรายได้จากการให้บริการเรือโดยสารและ
ขนสง่ทางเรือ อยา่งไรก็ตาม เมือนํามาเปรียบเทียบกบัอตัรากําไรขั นต้นในปี 2555 – 2557 จะ
พบว่า สาเหตุทีอตัรากําไรขั นต้นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีอตัราเพิมขึ น เนืองจากมี
ต้นทุนนํ ามันเชื อเพลิงลดลงและมีค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้
สิ นเปลอืงลดลง 

บริษัทมีผลประกอบการทีมีกําไรขั นต้นจากธุรกิจขาย ประมาณ 7 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 
2555 – 2557 คิดเป็นอตัรากําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 12  14 ของรายได้จากการขาย โดย
กําไรมาจากการขายสินค้าสําเร็จรูปเป็นหลกั สําหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมี
กําไรขั นต้นจากธุรกิจขาย ประมาณ 2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 8 
ของรายได้จากการขาย ทั งนี  สาเหตทุีอตัรากําไรขั นต้นในช่วงเวลาดงักลา่วลดลงจากช่วงเวลา
ทีผา่นมา เนืองจากบริษัทได้ยกเลกิการขายเครืองดืมแอลกอฮอล์บริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์
รี ซึงเป็นสนิค้าทีมีกําไรขั นต้นสงู 

บริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2555  2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 จํานวนประมาณ 
51 ล้านบาท 69 ล้านบาท 85 ล้านบาท และ 47 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ
ประมาณร้อยละ 9 ร้อยละ 11 ร้อยละ 13 และร้อยละ 15 ตามลําดบั ทั งนี  บริษัทได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ ทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
สําหรับกําไรทีเกิดจากการใช้บริการของเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 เป็นเวลา 8 ปี 
สง่ผลทําให้บริษัทมีอตัราคา่ใช้จ่ายภาษีทีจ่ายจริงในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2558 ในอตัราระหวา่ง ร้อยละ 9 – 13 ของกําไรกอ่นภาษี 

ในปี 2555  2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 18 ร้อยละ 21 ร้อยละ 21 และร้อยละ 21 ตามลําดบั ซึงเพิมสงูขึ นตามกําไร
สทุธิทีเพิมขึ นในแต่ละปี อนึง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผล
ประกอบการในปี 2555  2556 เนืองจากบริษัทได้นํากําไรดงักลา่วไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือของท่าเรือสมุยสากล อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนในปี 
2557 บริษัทมีกําไรสทุธิเป็นจํานวนประมาณ 85 ล้านบาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสําหรับผลประกอบการดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นจํานวนประมาณ 21 ล้านบาท คิด
เป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินของบริษัท ทั งนี  
สาเหตทีุบริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2557 ในอตัราทีตํากว่านโยบายทีกําหนด เนืองจากบริษัท
ต้องการสาํรองเงินสาํหรับการลงทนุในการซื อเรือเฟอร์รีเพิมเติม จํานวน 1 ลํา ซึงคาดว่าจะใช้
เงินลงทนุทั งหมดประมาณ 200 ล้านบาท สว่นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทไม่ได้มี
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 10 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555  2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 
2558 มีจํานวนประมาณ 763 ล้านบาท 720 ล้านบาท 733 ล้านบาท และ 748 ล้านบาท 
ตามลาํดบั โดยสนิทรัพย์สว่นใหญ่ ได้แก่ ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ ซึงมีสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 81 – 83 ของสินทรัพย์รวมทั งหมด ส่วนสินทรัพย์ทีสําคญัรองลงมา ได้แก่ สินค้า
คงเหลอื และเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

สาํหรับสนิทรัพย์รวม ณ สิ นปี 2557 มีจํานวนเพิมขึ นประมาณ 12 ล้านบาทเมือเทียบกบัปี 
2556 ซึงมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิมขึ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน
ประมาณ 12 ล้านบาท และการเพิมขึ นของทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ จํานวนประมาณ 6 
ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือลดลงประมาณ 4 ล้านบาท เนืองมาจากมีการเบิกอะไหลแ่ละ
วสัดุไปใช้ในงานซ่อมแซม และมูลค่านํ ามนัเชื อเพลิงทีเก็บสต็อกมีมูลค่าลดลงตามการปรับ
ราคาลดลงของนํ ามนัในตลาดโลก และมีลกูหนี การค้าและลกูหนี อืนลดลงประมาณ 2 ล้าน
บาท 

สนิทรัพย์รวม ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 มีจํานวน 748 ล้านบาท เพิมขึ นประมาณ 16 
ล้านบาทเมือเทียบกบั ณ สิ นปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขึ นของทีดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ และมีลกูหนี การค้าและลูกหนี อืน และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ น
ประมาณ 4 ล้านบาท  

ในช่วงปี 2555  2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจและ
สร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้อย่างต่อเนือง และมีแนวโน้มของการใช้ประสิทธิภาพจาก
สนิทรัพย์ในการดําเนินงานทีดขีึ น โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ประมาณร้อยละ 7 ร้อย
ละ 9 ร้อยละ 12 และร้อยละ 13 ตามลําดบั มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรประมาณ
ร้อยละ 13 ร้อยละ 19 ร้อยละ 22 และร้อยละ 23 ตามลาํดบั และมีอตัราการหมนุของสนิทรัพย์
ประมาณ 0.75 เทา่ 0.87 เทา่ 0.93 เทา่ และ 0.86 เทา่ ตามลาํดบั 

หนี สนิรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555  2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 
มีจํานวนประมาณ 466 ล้านบาท 353 ล้านบาท 301 ล้านบาท และ 270 ล้านบาท ตามลําดบั 
โดยหนี สนิสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 70  79 ของหนี สินทั งหมด สําหรับช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทั งนี  หนี สินรวมของบริษัท ณ 
วนัที 30 มิถนุายน 2558 มีจํานวนประมาณ 270 ล้านบาท ลดลงประมาณ 32 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอตัราลดลงประมาณร้อยละ 10 เมือเทียบกบัหนี สินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 
เนืองจากบริษัทมีการชําระคืนหนี เงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบนัการเงินเป็นจํานวนประมาณ 
27 ล้านบาท ทั งนี  หนี สินรวมดงักลา่วประกอบด้วยหนี สินหมนุเวียนประมาณ 115 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 43 ของหนี สินรวม โดยหนี สินหมนุเวียนทีสําคญั คือ เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี 
อืนจํานวนประมาณ 45 ล้านบาท และหนี สินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จํานวน
ประมาณ 58 ล้านบาท และบริษัทมีหนี สนิไมห่มนุเวียนประมาณ 155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
57 ของหนี สนิรวม โดยหนี สนิไมห่มนุเวียนทีสําคญั คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 136 ล้านบาท และหนี สนิภาษีเงิน

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 11 

ได้รอการตดับญัชี จํานวนประมาณ 8 ล้านบาท 

ณ วนัที 30 มิถนุายน  2558 บริษัทมียอดคงค้างสําหรับหนี สินในส่วนของเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินดงักลา่ว สรุปได้ดงันี  : 

 เงินเบิกเกินบญัชี วงเงิน 8 ล้านบาท บริษัทไมม่ียอดคงค้าง 

 ตัวสญัญาใช้เงิน วงเงิน 10 ล้านบาท บริษัทไมม่ียอดคงค้าง 

 เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงิน 402 ล้านบาท บริษัทมียอดคงค้างประมาณ 192 ล้านบาท 
โดยแบง่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 
จํานวนประมาณ 56 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสุทธิจาก
สว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 136 ล้านบาท  

อนึง วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินข้างต้นคํ าประกนัโดยกรรมการและทรัพย์สนิของบริษัท 
ได้แก่ ทีดินและสิงปลูกสร้าง และเรือเฟอร์รี  รวมทั งคํ าประกันโดยทรัพย์สินของบริษัทที
เกียวข้อง ได้แก่ ทีดินและสิงปลกูสร้าง และการคํ าประกนัสว่นตวั (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติม
ในสว่นที 2.3 บทที 14 รายการระหวา่งกนั) 

ทั งนี  ในการทําสญัญาเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงินข้างต้น บริษัทได้มีข้อตกลงกับสถาบนั
การเงินสาํหรับการปลอดจํานองหลกัประกนัและการชําระหนี เงินกู้  ดงันี  

1) หากบริษัทมีความประสงค์จะปลอดจํานองหลกัประกนัทีดินจํานวน 8 แปลง พร้อมสิง
ปลกูสร้าง เนื อทีรวม 165179 ไร่ ทีอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงมีบริษัท รา
ชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ และเป็นผู้คํ า
ประกนัเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องชําระลดยอดหนี เงินกู้  จํานวน 90 ล้านบาท 
โดยจะนําเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน หรือเงินทนุทีได้รับด้วยวิธีใด
มาชําระก็ได้  
สิงทีบริษัทจะปฏิบัติ: บริษัทไม่มีแผนทีจะนําเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนไปชําระคืนภาระหนี สว่นนี  

2) หากบริษัทมีความประสงค์จะปลอดจํานองหลกัประกนัทีดนิเปลา่ จํานวน 1 แปลง เนื อ
ทีรวม 34130 ไร่ ซึงตั งอยูบ่นเกาะวงันอก จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และเป็นกรรมสทิธิของ
บริษัท บริษัทจะต้องชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 40 ล้านบาท 
สิงทีบริษัทได้ปฏิบตัิ: ในปี 2556 บริษัทได้ขายทีดินดงักลา่วให้แก่บริษัททีเกียวข้องกนั 
และได้ชําระคืนเงินต้นจํานวน 40 ล้านบาท ให้แก่สถาบนัการเงิน เพือปลอดจํานอง
หลกัประกนัดงักลา่ว 

3) เมือมีการขายเรือเฟอร์รี จํานวน 2 ลาํ คือ เรือวงันอก และเรือวงัทอง ให้บริษัทชําระลด
ยอดหนี ในสดัส่วนร้อยละ 70 ของราคาขาย แต่ต้องไม่ตํากว่า 13 ล้านบาท ก่อนที
สถาบนัการเงินจะคืนทะเบียนเรือให้แก่บริษัท 
สิงทีบริษัทได้ปฏิบตัิ: ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทได้จําหน่ายเรือวงันอก และเรือวงั
เงิน ตามลาํดบั และได้นําจํานวนเงินทีได้รับรวมทั งหมด 19 ล้านบาท ชําระคืนหนี เงินกู้

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 12 

ให้แก่สถาบนัการเงินทั งจํานวนแล้ว สว่นเรือวงัทอง บริษัทยงัไมไ่ด้ทําการจําหนา่ย โดย
บริษัทได้ปรับปรุงและซ่อมบํารุงเรือวงัทองในปี 2556 และได้นํามาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจอยู่จนถึงปัจจุบนั ทั งนี  ณ ปัจจุบนั เรือวงัทองยงัคงมีสถานะเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ ยืมกับสถาบนัการเงิน เพียงแต่ไม่ได้นําไปจํานองเหมือนเรือเฟอร์รีอีก 11 ลําของ
บริษัท 

4) หากบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในสิ นปี 2555 ให้บริษัท
ชําระเงินเพิมทนุอีก 38 ล้านบาทเต็มจํานวน และนํามาชําระหนี วงเงินกู้ ให้แก่สถาบนั
การเงินภายในสิ นปี 2556 (ต่อมา สถาบนัการเงินได้ขยายระยะเวลาเป็นภายในปี 
2559) 
สิงทีบริษัทจะปฏิบตัิ: บริษัทจะนําเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนจํานวน 
38  ล้านบาทไปชําระคืนภาระหนี สว่นนี  

อนึง ในการชําระหนี ตามข้อตกลงข้างต้น สถาบนัการเงินกําหนดให้ชําระต้นเงินกู้จากงวด
สดุท้ายขึ นมาเป็นลาํดบั 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555  2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 มี
จํานวนประมาณ 297 ล้านบาท 366 ล้านบาท 431 ล้านบาท และ 479 ล้านบาท ตามลาํดบั 
โดยมีจํานวนเพิมขึ นตามผลประกอบการทีมีกําไรสทุธิ ประมาณ 51 ล้านบาท 69 ล้านบาท 85 
ล้านบาท และ 47 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั งนี  ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือ
หุ้ นเพิมขึ นเป็นประมาณ 479 ล้านบาท ตามกําไรสุทธิที เพิมขึ น โดยส่วนของผู้ ถือหุ้ น
ประกอบด้วย ทนุชําระแล้วจํานวน 132 ล้านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ 379 ล้านบาท 
แบง่เป็นเงินสาํรองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 17 ล้านบาท และกําไรสะสมทียงัไมไ่ด้
จัดสรรจํานวนประมาณ 362 ล้านบาท และมีส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน จํานวนประมาณ 162 ล้านบาท และองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
จํานวนประมาณ 131 ล้านบาท ซึงประกอบด้วยสว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สิน จํานวน
ประมาณ 139 ล้านบาท และหนี สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี จํานวนติดลบประมาณ 8 ล้านบาท 
ซึงเกิดจากการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิตั งแต่ปี 2556 
เป็นต้นมา 

จากการพิจารณาโครงสร้างเงินทนุของบริษัท จะพบว่า อตัราสว่นหนี สินต่อสว่นของผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555  2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 อยู่ในระดบั 1.57 เท่า 
0.96 เทา่ 0.70 เทา่ และ 0.56 เทา่ ตามลาํดบั ซึงอตัราสว่นดงักลา่วมีอตัราลดลงในแต่ละงวด 
เนืองมาจากบริษัทสามารถบริหารงานมีกําไร และนําไปชําระหนี เงินต้นให้แก่สถาบนัการเงินได้
อย่างสมําเสมอ อีกทั งในช่วงทีผ่านมา บริษัทมีการลงทุนเพิมในแต่ละปี โดยใช้เงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทเป็นหลกั เนืองจากมีสภาพคล่องเหลือ จึงไม่ได้ใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงิน  

อนึง จากการทีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุในช่วงเวลาใกล้กบัการเปิดเผยข้อมูล
งบการเงินระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือนแรกปี 2558 สิ นสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2558 บริษัท

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 13 

และทีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณางบการเงินภายในก่อนการสอบทานของผู้สอบบญัชีของ
บริษัทโดยเบื องต้นแล้ว ขอรับรองวา่ บริษัทมิได้มีการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยงั
ธุรกิจอืนใด และมิได้มีการทํารายการระหว่างกันใดๆ ทีมีนยัสําคัญกับบุคคลทีอาจมีความ
ขดัแย้ง นอกเหนือจากทีเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลู โดยผลประกอบการทีเกิดขึ นใน
ไตรมาสที 3 ของปี 2558 เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยไม่มี
การเปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทีจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ 
รวมทั งบริษัทสามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินตามเงือนไขทีกําหนดในสญัญากู้ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงิน ตลอดจนไมม่ีข้อมลูสาํคญัใดๆ ซึงเกิดขึ นในงวดไตรมาสที 3 ของปี 2558 ทีนกั
ลงทุนควรรับทราบเพือประกอบการตดัสินใจในการลงทุน ทียงัมิได้เปิดเผยเพิมเติมในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ ทั งนี  ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงิน
ระหวา่งกาลงวด 9 เดือนแรกปี 2558 สิ นสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2558 ได้ทีเว็บไซต์ของบริษัท 
www.rajaferryport.com รวมถึงการแจ้งขา่วผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ของ
บริษัท 

นอกจากนี  หากพิจารณาจากผลประกอบการทีเกิดขึ นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 
บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การรับ
หลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการ
เพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัที 11 
พฤษภาคม 2558   

นกัลงทนุสมัพนัธ์ : รายชือ น.ส.สนุนัทา เจริญวงษ์ เลขานกุารบริษัท 
  ทีอยู ่ เลขที 281 อาคารชโยภาส ซอยสทุธิพงศ์ 1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
  โทรศพัท์ 022774488 ตอ่ 405 
  email address sunantha.c@rajaferryport.com 


 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

ส่วนที 2 

บริษัททีออกหลักทรัพย์

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

ส่วนที 2.1 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.1 หน้า 1 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
 

ชือบริษัท : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 

เส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมุย จังหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหว่าง
อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงัน จังหวดัสรุาษฎร์ธานี รวมทั งให้บริการท่าเทียบเรือ 
และจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือโดยสาร 

ทีตั งสาํนักงานใหญ่ : 25/1 หมู ่8 ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
ทีตั งสาขา 1 : 281 ซอยสทุธิพงศ์ 1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
ทีตั งสาขา 2 : 141/2 หมูที่ 10 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
ทีตั งสาขา 3 : 44/130 หมูที่ 1 ตําบลเกาะพะงนั อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
ทีตั งสาขา 4 : 1 หมูที่ 2 ตําบลลปิะน้อย อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี
ทีตั งสาขา 5 : 227 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000271 
โทรศัพท์ : 0773728002, 022774488 
โทรสาร : 077372804, 022778521 
website : www.rajaferryport.com 
ทุนจดทะเบียน : 170 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 170,000,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ทุนชาํระแล้ว : 132 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 132,000,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 
 

 บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการนําเงินทีได้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ในครั งนี  ซึงมีมลูค่าหลงัจากหกัค่าธรรมเนียม
การจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจดัจําหนา่ย และคา่ใช้จา่ยอืนๆ ทีเกียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นประมาณ 438.19 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดดงันี  : 

วัตถุประสงค์ในการใช้เงนิ จาํนวนเงนิโดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใช้เงนิ 
โดยประมาณ 

1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
2. เพือลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 – ไตรมาส 4 ปี 2560 
3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 – ไตรมาส 4 ปี 2560 

รวม 438.19  


 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

ส่วนที 2.2 

การประกอบธุรกิจ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




                                        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 2 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเป้าหมายทีจะให้บริการเดินเรือเฟอร์รีเพือใช้โดยสารและ
ขนสง่ทางเรือไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัซึงเป็นแหลง่ท่องเทียวทีสําคญัในจงัหวดัสรุาษฏร์ธานีและประเทศไทย ด้วยการ
ให้บริการทีเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล และจดัให้มีกองเรือเฟอร์รีและท่าเรือทีได้มาตรฐาน ทําให้ลกูค้ามีความสะดวกและ
ง่ายในการใช้บริการ รวมทั งบริษัทมีความมุ่งมันพฒันาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสร้างความมันใจให้แก่ลกูค้าใน
การใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามกําหนดเวลาและปลอดภยั เพือให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจสงูสดุกับบริการทีน่า
ประทบัใจ อีกทั งบริษัทยงัให้ความสาํคญัในการดแูลรักษาผลกระทบด้านสิงแวดล้อมอยา่งตอ่เนือง และปฏิบตัิตามกฏหมาย
และระเบียบทีเกียวข้อง เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยังยืนต่อไปในอนาคต ทั งนี  บริษัทได้วาง
แนวทางในการดําเนินงานเพือให้บรรลเุป้าหมายทีตั งไว้ ดงันี  

1. จดัหากองเรือเฟอร์รีทีมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลกูค้า ซึงปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ ให้บริการ
เรือเฟอร์รี ทีมีจํานวนเรือเฟอร์รีมากทีสุดสําหรับการเดินทางข้ามฝากระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สรุาษฏร์ธานี และอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั จังหวดัสรุาษฏร์ธานี ด้วยกองเรือเฟอร์รีจํานวน 12 ลํา อีกทั ง บริษัทมี
นโยบายมุง่เน้นการให้บริการทีมีคณุภาพระดบัมาตรฐานสากลซึงปัจจุบนับริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
สําหรับการให้บริการเดินเรือเฟอร์รีและท่าเรือจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“URS”) 
เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และปลอดภยั รวมทั งสร้าง
ความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า และความไว้วางใจในการเลอืกใช้บริการของบริษัทอยา่งตอ่เนือง 

2. ควบคมุต้นทนุการดําเนินงานโดยปรับเปลียนการใช้เรือเฟอร์รีแต่ละลําให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าใน
แตล่ะช่วงเวลา เพือให้บริษัทสามารถบริหารต้นทนุนํ ามนัซึงเป็นต้นทนุหลกัในการเดินเรือได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั งนี  บริษัท
ได้จดัให้มีการผลตินํ ามนัเชื อเพลงิทีมาจากการผสมระหวา่งนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาตามสตูรทีบริษัทคดิค้นขึ น และปรับปรุง
เครืองยนต์ให้เหมาะสมกบัการใช้นํ ามนัเชื อเพลิงเพือให้บริษัทสามารถบริหารต้นทนุนํ ามนัเชื อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั งบริษัทยงัสามารถดําเนินการผลตินํ ามนัไบโอดีเซลจากนํ ามนัพืชทีใช้แล้วได้เพือลดต้นทนุเชื อเพลิงในกรณีทีราคานํ ามนั
ในตลาดโลกปรับเพิมสงูขึ น     

3. สร้างและรักษาความสมัพนัธ์ทีดีกบัพนัธมิตรทางการค้าเพือครอบคลมุทกุชอ่งทางการจดัจําหนา่ยทีเป็นสายการบนิ 
รถไฟ รถประจําทาง บริษัทขนสง่ ตวัแทนจําหนา่ย และบริษัทนํานกัทอ่งเทียวทั งภายในประเทศและตา่งประเทศ นอกจากนั น 
บริษัทยังมีช่องทางจัดจําหน่ายเป็นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ เคาเตอร์ในอาคารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและ
นครศรีธรรมราช (“บูธสนามบิน”) ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และทีท่าเรือของบริษัทเอง โดยมีช่องทางการชําระค่า
โดยสารด้วยเงินสด บตัรเครดิต ตู้ เอทีเอ็ม และระบบกรุงศรีออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น ซึงทําให้ลกูค้าได้รับ
ความสะดวกในการเลอืกใช้บริการและชําระเงิน  

4. บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการมีสว่นร่วมดแูลรักษาสิงแวดล้อม  และการพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนใกล้เคียงเพือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยังยืน โดยมีมาตรการควบคุมมลพิษทีอาจเกิดขึ นจากดําเนินธุรกิจ 
ได้แก่ ตรวจสอบคณุภาพนํ าในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือ ควบคมุการปลอ่ยนํ าเสียจากเรือเฟอร์รีและบริเวณหน้าท่าเรือ และ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




                                        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 3 

ควบคมุกิจกรรมต่างๆ ทีก่อให้เกิดฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย เป็นต้น ทั งนี  บริษัทได้ยึดหลกัปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคมุมลพิษทีกําหนดโดยกรมเจ้าท่าซึงเป็นหน่วยงานรัฐทีทําหน้าทีกํากบัดแูลสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สําหรับในสว่น
ของชุมชนใกล้เคียง บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น การร่วมจดักิจกรรมกีฬา และ
กิจกรรมวนัเด็ก เป็นต้น  นอกจากนี  บริษัทยงัมุง่เน้นสร้างอาชีพให้กบัชมุชนด้วยการว่าจ้างประชาชนในท้องถินเป็นพนกังาน
ของบริษัท และได้ให้สทิธิประโยชน์สว่นลดในการใช้บริการแก่ผู้สงูอาย ุพระภิกษุ สามเณร ทหาร ตํารวจ และนกัเรียน รวมทั ง
การจําหนา่ยบตัรสมาชิกเพือประชาชนในพื นทีได้รับสว่นลดจากคา่โดยสารเรือเฟอร์รี  

5. บริษัทมีนโยบายรักษาไว้ซึงระบบการบริหารงานคณุภาพตามทีได้รับการรับรองจากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO  
และจะต้องพฒันาให้มีคณุภาพดียิงขึ น เพือการเป็นองค์กรชั นนําในด้านการให้บริการเดินเรือเฟอร์รีตลอดไป 

 

1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาํคัญ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จํากัด (มหาชน) (เดิมชือ “บริษัท สมุยขนอมเฟอร์รี  จํากดั” ซึงต่อมาได้เปลียนชือเป็น 
“บริษัท สมยุเฟอร์รี จํากดั” “บริษัท บริหารสนิทรัพย์ทา่เรือดอนสกัสมยุ จํากดั” และ “บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสกั 
สมยุ จํากดั (มหาชน)” ตามลาํดบั) จดทะเบียนก่อตั งขึ นเมือวนัที 17 กมุภาพนัธ์ 2524 ด้วยทนุจดทะเบียนเริมแรก 17.5 ล้าน
บาท โดยมีวตัถปุระสงค์เริมแรกเพือประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รีเพือใช้โดยสารและขนสง่ทางเรือจากอําเภอขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมราชไปยังอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต่อมาได้ย้ายท่าเทียบเรือจากอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราชมายงัอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เพือใช้เดินเรือไปยงัอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงมีระยะ
ทางการเดินเรือทีสั นกวา่ และประหยดัเวลาในการเดินทาง 

ในปี 2537 บริษัทได้มีการเปลียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดยกลุม่ครอบครัวชโยภาสซึงเป็นแกนนําได้เข้าซื อหุ้นของ
บริษัททั งหมดจากผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารชดุเดิมของบริษัท ซึงเป็นบคุคลภายนอกทีไมม่ีความสมัพนัธ์กนั พร้อมทั งมีการเพิมทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้วเป็น 100 ล้านบาท และตอ่มาในปี 2538 บริษัทได้แบง่แยกธุรกิจท่าเรือและธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี
ออกจากกนั โดยให้บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากัด ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั ดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี  จากการใช้เรือ
เฟอร์รีของตนเองจํานวน 4 ลํา รวมถึงการเช่าเรือเฟอร์รีจํานวน 6 ลาํจากบริษัท และเช่าเรือเฟอร์รีจํานวน 1 ลําจากบริษัท 
ราชาพาณิชย์นาวแีละบริการ จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั ในขณะทีบริษัทได้เปลียนเป็นดําเนินธุรกิจเกียวกบัทา่เรือและ
ให้เช่าเรือเฟอร์รีกบับริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ตามทีกลา่วข้างต้น สาํหรับบริษัท ราชาพาณิชย์นาวแีละบริการ จํากดั ได้
ดําเนินธุรกิจเฉพาะให้เช่าเรือเฟอร์รีกบับริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั เทา่นั น นอกจากธุรกิจเดินเรือและท่าเรือ บริษัทยงัได้
ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื อบริเวณท่าเรือ และบนเรือ เพืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ โดยสาร ทั งนี  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจเดิมของกลุม่บริษัทสามารถแสดงได้ดงันี  

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




                                        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 4 

  
หมายเหต:ุ 

* กรรมสิทธิทีได้มานบัตั งแตปี่ทีจดทะเบียนเรือไทย  

** บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากัด (เดิมชือบริษัท ไทยเฟอร์รี  จํากัด และบริษัท ราชาเฟอร์รี  จํากัด) เป็นบริษัททีเกียวข้องกัน ซึงดําเนินธุรกิจ
เดินเรือเฟอร์รีมาก่อน แตต่อ่มาได้ขายเรือเฟอร์รีทั งหมดให้กับบริษัทในปี 2551 ปัจจบุนั บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากัด ประกอบธุรกิจเกียวกับ
อสงัหาริมทรัพย์ การให้เชา่ และบริการขายตัวเรือและขนสง่ทางบก  

*** บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จํากดั (เดิมชือบริษัท หินงาม จํากดั และบริษัท เอลขนสง่ จํากดั) เป็นบริษัททีเกียวข้องกนั ซึงดําเนินธุรกิจ
ให้เชา่เรือเฟอร์รีมาก่อน แตต่อ่มาได้ขายเรือเฟอร์รีให้กบับริษัทในปี 2551 ปัจจบุนัไมไ่ด้ดําเนินธุรกิจแล้ว   

 

ภายหลงัทีธุรกิจเดินเรือเฟอร์รีได้เจริญเติบโตขึ นทุกปี กลุม่บริษัทได้ขยายธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี เพือใช้โดยสารและ
ขนสง่โดยเพิมเส้นทางระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงทั งอําเภอเกาะสมยุและอําเภอเกาะ
พะงนัเป็นแหลง่ท่องเทียวและพกัผ่อนทีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสําหรับคนไทยและชาวต่างชาติ อีกทั ง บริษัทยงัได้
ก่อสร้างทา่เทียบเรือของบริษัทจํานวน 2 แหง่ในอําเภอดอนสกัและอําเภอสมยุ ซึงเป็นทา่เทียบเรือเฟอร์รีเอกชนทีมีขนาดใหญ่
ทีสดุในประเทศไทยและสามารถรองรับเรือทีมีขนาดเกินกว่า 500 ตนักรอสส์ได้ เพือใช้ในธุรกิจเดินเรือของตนเองเพียงราย
เดียว และใช้ทา่เทียบเรือสาธารณะของเทศบาลอําเภอเกาะพะงนั ซึงเป็นทา่เรือแห่งเดียวในอําเภอเกาะพะงนั เพือใช้เป็นท่า
เทียบเรือของบริษัทด้วย  

ตั งแต่ปี 2550 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยนําธุรกิจเดินเรือเฟอร์รีเข้ามา
ดําเนินการเอง จากเดิมทีถือกรรมสิทธิในเรือเฟอร์รี จํานวน 6 ลํา (เรือวังนอก เรือวังใน เรือวังทอง เรือวังเงิน  เรือวงัหิน 
(ปัจจบุนัเปลียนชือเป็น เรือราชา 3) และเรือวงัแก้ว) โดยซื อเรือเฟอร์รีทั งหมดจํานวน 5 ลาํจากบริษัทในเครือ (เรือราชา 1 เรือ
ราชา 2 เรือราชา 4 เรือราชา 5 และเรือราชา 6) รวมทั งซื อเรือเฟอร์รีเพิมขึ นจากบคุคลภายนอกอีกจํานวน 3 ลํา (เรือราชา 7 
เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9) ในปี 2553 ซึงบริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากการซื อเรือดงักลา่วทั ง 3 ลํา รวมเป็น 14 ลํา 
และต่อมาได้จําหน่ายเรือเฟอร์รีออกไปจํานวน 2 ลํา (เรือวงันอกในปี 2555 และเรือวงัเงินในปี 2556) ทําให้ปัจุบนั บริษัทมี
เรือเฟอร์รีจํานวน 12 ลาํ เพือให้บริการโดยสารและขนสง่ระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ และอําเภอดอนสกัอําเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




                                        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 5 

สาํหรับพฒันาการทีสาํคญัของบริษัท ตั งแตปี่ 2550 สามารถสรุปได้ดงันี  

ปี เหตุการณ์สาํคัญ 
ปี 2550 
 

 
– บริษัทได้เพิมทนุชําระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท 
– บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัเมือวนัที 27 ธันวาคม 2550 โดยมีชือว่า  “บริษัท 

บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสกัสมยุ จํากดั (มหาชน)” และได้เปลียนแปลงมลูค่าหุ้นทีตราไว้จาก 10 บาท
ตอ่หุ้นเป็น 1 บาทตอ่หุ้น รวมทั งได้เพิมทนุจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท 

– บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 สําหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รีและท่าเรือจากบริษัท 
ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS  

ปี 2551 
 
 

 
– บริษัทย้ายทีทําการสาํนกังานใหญ่จากอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มาอยูเ่ลขที 25/1 หมู่ที 8 ถนน

มิตรภาพ ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84220  
– บริษัทได้ปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รีภายในกลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ

รวมธุรกิจเรือเฟอร์รีและธุรกิจทา่เรือไว้ด้วยกนั จึงได้ยกเลิกการให้เช่าเรือเฟอร์รีของบริษัทจํานวน 6 ลํากบั
บริษัททีเกียวข้องกัน  รวมทั งได้จัดซื อเรือเฟอร์รีจากบริษัททีเกียวข้องกันได้แก่บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา 
จํากัด  จํานวน 4 ลํา ในราคารวม 155.50 ล้านบาท และ บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จํากัด 
จํานวน 1 ลาํ ในราคา 11.50 ล้านบาท รวมจํานวนเรือทีซื อทั งสิ นจํานวน 5 ลาํ มลูค่ารวม 167 ล้านบาท ซึง
สง่ผลให้บริษัทมีกองเรือเฟอร์รีจํานวน 11 ลาํ  
นอกจากนั น บริษัทได้ซื อทีดินพร้อมสิงปลกูสร้าง ซึงเป็นทีตั งของทา่เรือดอนสกัสากล เนื อทีรวม 62399 ไร่ 
จํานวน 21 แปลง จาก บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้อง ในราคา 120 ล้านบาท 
โดยราคาซื อขายดงักลา่วเป็นราคาตํากว่าราคาประเมินทีมีมูลค่า 148 ล้านบาท ตามรายงานประเมินที
จดัทําโดยบริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั ลงวนัที 10 พฤษภาคม 2551  

ปี 2552 
 

 
– บริษัทได้เลกิใช้ทา่เทียบเรือท้องศาลาทีเกาะพะงนั ซึงเดิมบริษัทได้เช่าสํานกังานเทศบาลตําบลเกาะพะงนั

เพือใช้เป็นทา่เทียบเรือเอกชนของบริษัทบนเกาะพะงนั และได้ใช้ทา่เทียบเรือเอนกประสงค์ใหมข่องเทศบาล
ตําบลเกาะพะงนัเพือรับสง่ผู้ โดยสารแทน อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ปรับปรุงทา่เทียบเรือเดิมของบริษัทให้เป็น
ลานจอดรถของลกูค้าบริษัทเพือรองรับการให้บริการลกูค้าบนเกาะพะงนั 

ปี 2553 
 
 
 
 

 
– บริษัทได้จดัซื อเรือเฟอร์รีจากบคุคลภายนอก จํานวน 3 ลํา พร้อมทั งได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ  (โปรดดู

รายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.2 บทที 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 2.2.1.4 สิทธิประโยชน์ทีได้รับ
จากการสง่เสริมการลงทุน) ซึงประกอบด้วยเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 เพือเพิมประสิทธิภาพ
สาํหรับการให้บริการ ซึงสง่ผลให้บริษัทมีกองเรือเฟอร์รีจํานวนรวม 14 ลาํ  

– บริษัทได้ดําเนินการให้บริการเดินเรือเฟอร์รีเส้นทางใหม่ ระหว่างเกาะสมยุและเกาะพะงนั เป็นการเฉพาะ
กิจ ซึงตอ่มาได้ยกเลกิการให้บริการดงักลา่วในช่วงปลายปี 2554 เนืองจากรายได้และต้นทนุการให้บริการ
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




                                        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 6 

ปี เหตุการณ์สาํคัญ 
– บริษัทได้ลงทนุระบบการจําหน่ายบตัรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึงสามารถบริหาร

จดัการตัวโดยสารได้อตัโนมตัิ สง่ผลให้การจัดเก็บข้อมูลของตัวโดยสารมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยระบบ 
TMS ได้ถกูนํามาใช้อยา่งสมบรูณ์ตั งแตเ่ดือนมิถนุายน 2555 เป็นต้นมา 

ปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รีและท่าเรือจากบริษัท 

ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS 
– บริษัทได้จดทะเบียนเปลียนชือบริษัทจาก ”บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสกัสมยุ จํากัด (มหาชน)” 

เป็น “บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)” 
– บริษัทได้ทําสญัญาจะซื อจะขายทีดินเปล่าของบริษัท ซึงตั งอยู่บนเกาะวงันอก หมู่ที 3 ตําบลตลิงงาม 

อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในราคา 75.50 ล้านบาท ให้กบับริษัททีเกียวข้องกนั เพือเป็นการปรับ
โครงสร้างให้บริษัทมีเฉพาะสินทรัพย์ทีสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจโดยตรง (ราคาซื อขายดงักล่าวเป็น
ราคาประเมินทีจดัทําโดยบริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั ลงวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2553)  ทั งนี  
บริษัทได้รับเงินมดัจําเป็นจํานวน 21 ล้านบาท และตอ่มา บริษัทได้รับชําระเงินสว่นทีเหลอืทั งจํานวนและได้
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วเรียบร้อยแล้วในเดือนตลุาคม 2556 

– บริษัทได้ซื อเครืองจกัรพร้อมทั งอุปกรณ์ ทีใช้สําหรับการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลและการผสมนํ ามนัระหว่าง
นํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตา จากบริษัท พลงังานราชา จํากดั (เดิมชือบริษัท ราชาไบโอดีเซล จํากดั) และซื อ
ยานพาหนะจากบริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จํากัด บริษัท ราชาเฟอร์รีพัฒนา จํากัด และบริษัท 
พลงังานราชา จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้อง รวมทั งบริษัทได้เช่าทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างจากบริษัท ราชา
เฟอร์รีพฒันา จํากัด เพือใช้เป็นทีตั งของเครืองจกัรและอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลและผสม
นํ ามนัเชื อเพลงิ  

– บริษัทได้ก่อสร้างทา่เทียบเรือเพิมเติมทีท่าเรือสมยุสากลจํานวน 2 ท่าเทียบเรือ ทําให้ท่าเรือสมยุสากลของ
บริษัทมีทา่เทียบเรือ จํานวน 4 ทา่เทียบเรือ โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ดําเนินงานในปี 2556 

– บริษัทได้จัดซื อและพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource 
Planning: ERP) โดยระบบ ERP ได้ถกูนํามาใช้อยา่งสมบรูณ์ตั งแตเ่ดือนกนัยายน 2554 เป็นต้นมา 

ปี 2555 
 
 

 
– บริษัทได้เพิมทนุชําระแล้วจาก 120 ล้านบาท เป็น 132 ล้านบาท เพือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น

การถือหุ้น 
– บริษัทได้จําหน่ายเรือเฟอร์รี  1 ลํา ได้แก่ เรือวงันอก ให้กบับคุคลภายนอก ในราคา 10 ล้านบาท เนืองจาก

เป็นเรือเก่าทีได้ตดัคา่เสือมราคาหมดแล้ว สง่ผลทําให้บริษัทมีกองเรือคงเหลอืจํานวน 13 ลาํ 
ปี 2556 
 

 
– ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556 ได้มีมติอนมุตัิเพิมทนุจดทะเบียนบริษัทจาก 132 ล้านบาท เป็น 170 

ล้านบาท แบง่เป็นจํานวนหุ้นสามญั 170 ล้านหุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจดัสรรหุ้นเพิมทนุจํานวน 
38 ล้านหุ้น เสนอขายให้กบัประชาชน ทั งนี  ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทในปี 2557 และปี 2558 ได้มี
มติยืนยนัมติการเพิมทนุเพือขายให้กบัประชาชนดงักลา่ว 

– เกิดอุบตัิเหตไุฟไหม้บนเรือวงัเงิน ในช่วงหยุดซ่อมแซมและบํารุงรักษาเรือประจําปี ซึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




                                        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 7 

ปี เหตุการณ์สาํคัญ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตวัเรือเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้ใช้สิทธิในกรมธรรม์ทีได้ทําประกนัไว้ โดยโอน
กรรมสทิธิและสง่มอบเรือดงักลา่วให้กบับริษัทประกนัภยั เพือให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกนัภยั จํานวน 
9 ล้านบาท  ซึงครอบคลมุมลูค่าคงเหลือตามมลูค่าทางบญัชีของเรือลําดงักลา่ว และสง่ผลให้บริษัทมีเรือ
เฟอร์รีคงเหลอืทั งสิ นจํานวน 12 ลาํ 

ปี 2557 
 

 
– เปิดร้านจําหนา่ยเครืองดืมซึงดําเนินการแบบแฟรนไชส์ “กาแฟดอยช้าง” 
– ขยายพื นทีสํานักงานของบริษัทในกรุงเทพ โดยเช่าพื นทีอาคาร ชั น 3 ของโรงแรมเวโรนิก้าจากบริษัท 

เจ้าพระยาลอด์จ จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั เพือใช้เป็นสาํนกังานสาํหรับการติดตอ่และรองรับลกูค้า 
 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 


บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี เพือใช้โดยสารและขนส่งทางเรือ

ระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และได้ขยายธุรกิจเดินเรือเฟอร์รีเพือโดยสารและขนสง่โดยเพิม
เส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยบริษัทได้ให้บริการเดินเรือใน 2 รูปแบบ คือ การ
ให้บริการเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลา (Scheduled Ferry Services) และการให้บริการเดินเรือแบบประจําทาง
แบบเหมาลํา (Chartered Ferry Services) ปัจจุบนั บริษัทได้ให้บริการท่าเทียบเรือ และเดินเรือเฟอร์รีเพือใช้โดยสาร และ
ขนสง่ทางเรือ โดยมีเรือเฟอร์รีให้บริการจํานวน 12 ลาํ นอกจากนั น บริษัทได้ดําเนินธุรกิจร้านอาหารและร้านสะดวกซื อ โดยมี
ร้านอาหารตั งอยูท่า่เรือดอนสกัสากล และทา่เรือสมยุสากล และร้านสะดวกซื อตั งอยูที่ทา่เรือดอนสกัสากล และทา่เรือสมยุสา
กล รวมทั งบนเรือเฟอร์รีทั ง 12 ลาํ 

ปัจจุบนั บริษัทมีสํานกังานใหญ่ ตั งอยู่เลขที 25/1 หมู่ที 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จังหวดั        
สรุาษฎร์ธานี เพือใช้เป็นสํานกังานบริษัท และสํานกังานขายตัวเรือเฟอร์รี  นอกจากนั น บริษัทยงัมีสํานกังานสาขาจํานวน 5 
สาขา ซึงมีทีตั งดงันี  

1. เลขที 141/2 หมู่ 10 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เพือใช้เป็นสํานกังานขายตัวเรือเฟอร์รี 
และร้านอาหารทีทา่เรือดอนสกัสากล 

2. เลขที 44/130 หมูท่ี 1 ตําบลเกาะพะงนั อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เพือใช้เป็นสํานกังานขายตัวเรือ
เฟอร์รีบนเกาะพะงนั 

3. เลขที 1 หมู่ที 2 ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เพือใช้เป็นสํานกังานขายตัวเรือเฟอร์รี 
และร้านอาหาร บนเกาะสมยุ 

4. เลขที 281 อาคารชโยภาส ซอยสทุธิพงศ์ 1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพือ
ใช้เป็นสาํนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร  

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 170 ล้านบาท 
ทนุชําระแล้ว 132 ล้านบาท 

  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




                                        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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5. เลขที 227 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึงตั งอยู่บนชั น 3 ของโรงแรมเวโรนิก้า เพือใช้เป็น
สาํนกังานสาํหรับการติดตอ่และรับรองลกูค้า และเป็นศนูย์ Call Center สาํหรับการจองบตัรโดยสารเรือเฟอร์รี 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ไมม่ี 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 โครงสร้างรายได้ 

บริษัทประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี เพือใช้โดยสารและขนส่งทางเรือจํานวน 2 เส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกั
อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ด้วยเรือเฟอร์รีทีมีใน
ปัจจบุนัจํานวน 12 ลาํ รวมทั งประกอบธุรกิจจําหนา่ยอาหารและสนิค้าในร้านสะดวกซื อ โดยสามารถแบง่ตามประเภทรายได้ 
เป็นดงันี  

1. การเดนิเรือเฟอร์รี โดยสารและขนส่ง  

รายได้จากการให้บริการเดินเรือและรายได้บริการอืนของบริษัทในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 88  90 ของรายได้รวม ซึงเกิดจากธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทเพือการบรรทุก
ผู้ โดยสารและยานพาหนะประเภทตา่งๆ  เช่น รถยนต์ รถบรรทกุสนิค้าทัวไป รถบรรทกุวตัถอุนัตราย เช่น รถบรรทกุ
แก๊ส รถบรรทกุนํ ามนั เป็นต้น โดยใช้เรือเฟอร์รีของบริษัทจํานวน 12 ลํา และท่าเรือของบริษัทจํานวน 2 แห่ง คือ 
ท่าเรือดอนสกัสากล และท่าเรือสมุยสากล ซึงตั งอยู่ทีอําเภอดอนสกั และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
ตามลาํดบั รวมทั งใช้ทา่เรืออเนกประสงค์เกาะพะงนัของเทศบาลตําบลเกาะพะงนัเป็นทา่เทียบเรือทีเกาะพะงนั โดย
บริษัทจะจ่ายคา่ภาระทา่เทียบเรือให้กบัเทศบาลตําบลเกาะพะงนัตามจํานวนครั งทีเรือเฟอร์รีของบริษัทได้จอดใช้ที
ท่าเรืออเนกประสงค์เกาะพะงัน ทั งนี  การให้บริการเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทมีทั งการเดินเรือแบบประจําทางตาม
เทียวเวลา (Scheduled Ferry Services) และการเดินเรือแบบประจําทางแบบเหมาลํา (Chartered Ferry 
Services) โดยการเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลาจะเดินทางตามตารางเวลาทีบริษัทประกาศไว้ทีหน้า
ทา่เรือ สาํหรับทั ง 2 เส้นทาง คือ ระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากลทา่เรือสมยุสากล และระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากลทา่
เทียบเรืออเนกประสงค์เกาะพะงนั ทั งนี  การเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลาสามารถบรรทกุผู้ โดยสารและ
ยานพาหนะทกุประเภททีไม่มีวตัถอุนัตราย โดยภายในเรือเฟอร์รีในแต่ละลําจะจดัพื นทีสําหรับผู้ โดยสารประมาณ 
220  400 คน และรถยนต์ประมาณ 23  70 คนั ซึงเป็นพื นทีอยู่แยกออกจากกนัและขึ นอยู่กบัขนาดและการจดั
พื นทีภายในเรือเฟอร์รี  ในขณะทีการเดินเรือแบบประจําทางแบบเหมาลําส่วนใหญ่จะเป็นการบรรทุกสินค้าทีมี
ลกัษณะพิเศษ เช่น รถบรรทกุวตัถอุนัตรายประเภทแก๊ส และนํ ามนั เป็นต้น 

บริษัทมีช่องทางการจําหนา่ยตัวโดยสารของบริษัทเอง ทีทา่เรือทั ง 3 แหง่ คือ ทา่เรือดอนสกัสากล ทา่เรือสมยุสากล 
และทา่เทียบเรืออเนกประสงค์เกาะพะงนั นอกจากนี  บริษัทยงัมีจุดจําหน่ายตัวทีบธูสนามบินจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
และบูธทีสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั ง ลกูค้ายังสามารถซื อตัวโดยสารทางโทรศพัท์ผ่านระบบ Call 
Booking ของบริษัท หรือผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com  

นอกจากการจําหน่ายตัวโดยสารโดยตรงกบัลกูค้าตามทีกลา่วข้างต้นแล้ว  บริษัทยงัมีช่องทางการจดัจําหน่ายตัว
โดยสารผา่นตวัแทนจําหนา่ย เช่น บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั บริษัทขนสง่ บริษัท
จดัการทอ่งเทียว รถไฟ บริษัทสายการบิน เป็นต้น โดยเป็นการจองตัวผา่นเว็บไซต์ของตวัแทนจําหนา่ยโดยตรง หรือ
การขายควบคูก่บัแพ็คเก็จทวัร์ เป็นต้น  

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 10 

2. การจาํหน่ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซื อ 

รายได้จากการจําหนา่ยอาหารและสนิค้าสะดวกซื อของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวม ซึง
มาจากการดําเนินธุรกิจร้านอาหารและร้านสะดวกซื อ เพืออํานวยความสะดวกและเป็นการให้บริการกบัผู้ โดยสาร
แบบครบวงจร โดยเป็นร้านอาหารของบริษัทเองจํานวน 4 ร้าน ซึงตั งอยู่ทีท่าเรือดอนสกัสากลจํานวน 2 ร้าน 
ทา่เรือสมยุสากลจํานวน 1 ร้าน และตลาดศรีราชา 2 บนเกาะสมยุจํานวน 1 ร้าน เพือจําหนา่ยอาหารคาวหวานและ
เครืองดืม ในขณะทีร้านสะดวกซื อของบริษัทได้ดําเนินการแบบแฟรนไชส์ภายใต้ชือ “Fresh Mart” ซึงจําหน่าย
สนิค้าทกุประเภทเหมือนร้านสะดวกซื อทัวไป โดยบริษัทมีร้านสะดวกซื อจํานวน 16 ร้านค้า ซึงตั งอยูท่ีทา่เรือดอนสกั
สากลจํานวน 2 ร้านค้า ท่าเรือสมยุสากลจํานวน 1 ร้าน ตลาดศรีราชา 2 บนเกาะสมยุจํานวน 1 ร้าน และในเรือ
เฟอร์รีจํานวน 12 ร้านค้า อีกทั งยงัมีร้านจําหนา่ยเครืองดืมซึงดําเนินการแบบแฟรนไชส์ภายใต้ชือ “กาแฟดอยช้าง” 
จํานวน 3 ร้าน  ตั งอยูท่า่เรือดอนสกัสากลจํานวน 2 ร้านค้า และทา่เรือสมยุสากลจํานวน 1 ร้านค้า  

นอกจากนี  บริษัทยงัมีการรับฝากขายสนิค้าบางประเภท เช่น หนงัสอื อาหารแห้ง สินค้าพื นเมือง เป็นต้น ซึงจะวาง
ไว้ในร้านค้าสะดวกซื อด้วย เพือให้บริการจําหน่ายสินค้าได้ครบถ้วน และอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุก
ประเภท  

3. รายได้อืนๆ  

บริษัทมีรายได้อืนๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ 2  4 ของรายได้รวม ซึงมีมลูค่าไม่มากนกั โดยรายได้อืนของบริษัท
ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการจองตัวเรือโดยสารผ่านสายการบินพนัธมิตร รายได้จากค่าโฆษณาป้ายที
บริเวณทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  รายได้จากค่าโฆษณาในแผ่นพบัแนะนําสถานทีท่องเทียว (Guide Map) กําไรจาก
การจําหนา่ยทรัพย์สนิ รายได้จากการขายเศษซาก รายได้คา่ดําเนินการ รายได้ค่าเช่า ดอกเบี ยรับ และรายได้อืนๆ 
เป็นต้น  

ทั งนี  โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระหวา่งปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 สามารถแบง่ตาม
ลกัษณะรายได้และพื นทีให้บริการดงันี   

ลักษณะรายได้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการเดนิเรือ                 

แบบประจําทางตามเทียวเวลา 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% 

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

รายได้บริการอืน* 0.02 0.00% 0.28 0.04% 0.19 0.03%   
รวมรายได้จากการให้บริการเดนิเรือและรายได้
บริการอืน 512.21 88.65% 569.41 87.88% 610.44 90.24% 286.41 89.46% 

รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสนิค้าสะดวกซื อ 47.08  8.15% 53.07 8.19% 54.81 8.10% 26.17 8.17% 

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

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 11 

ลักษณะรายได้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

รายได้รวม 577.77  100.00% 647.90  100.00% 676.43  100.00% 320.17 100.00% 

หมายเหต:ุ *  รายได้บริการอืน คือ รายได้ทีบริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมในการจดัหาผู้ โดยสารให้กับรถโดยสารซึงเป็นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุบนับริษัทได้
ยกเลกิบริการนี แล้วตั งแตปี่ 2558 

**  รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจองตัวเรือโดยสารผ่านสายการบินพนัธมิตร รายได้ค่าโฆษณาป้ายทีท่าเรือและในเรือ ค่า
โฆษณาในแผ่นพบัแนะนําสถานทีทอ่งเทียว (Guide Map) รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินและเศษซาก รายได้ค่าดําเนินการ รายได้ค่าเช่า
แผงและตู้เอทีเอ็ม ดอกเบี ยรับ และรายได้อืนๆ เป็น 

         

พื นทีให้บริการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการเดนิเรือ                 

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ 355.18 61.47% 389.78 60.16% 418.73 61.90% 187.95 58.70% 

 อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 156.98 27.17% 179.35 27.68% 191.51 28.31% 98.46 30.75% 

อําเภอเกาะสมยุอําเภอเกาะพะงนั* 0.03 0.01%       

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

รายได้บริการอืน** 0.02 0.00% 0.28 0.04% 0.19 0.03%   
รวมรายได้จากการให้บริการเดนิเรือและ
รายได้บริการอืน 512.21 88.65% 569.41 87.88% 610.44 90.24% 286.41 89.46% 

รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสนิค้าสะดวกซื อ 47.08  8.15% 53.07 8.19% 54.81 8.10% 26.17 8.17% 

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

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

รายได้รวม 577.77  100.00% 647.90  100.00% 676.43  100.00% 320.17 100.00% 

 

หมายเหต:ุ * ในปี 2553 บริษัทได้ทดลองเปิดให้บริการเดนิเรือเฟอร์รีในเส้นทางระหว่างอําเภอเกาะสมยุอําเภอเกาะพะงนั แตต่อ่มาได้ยกเลกิการให้บริการ
บริการในเส้นทางนี ในช่วงปลายปี 2554 โดยรายได้ทีเกิดขึ นในปี 2555 เป็นการให้บริการเรือเช่าเหมาลําระหว่างอําเภอเกาะสมุยอําเภอเกาะ
พะงนัเทียวสดุท้าย 

**  รายได้บริการอืน คือ รายได้ทีบริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมในการจดัหาผู้ โดยสารให้กับรถโดยสารซึงเป็นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุบนับริษัทได้
ยกเลกิบริการนี แล้วตั งแตปี่ 2558 

***  รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจองตัวเรือโดยสารผ่านสายการบินพนัธมิตร รายได้ค่าโฆษณาป้ายทีท่าเรือและในเรือ ค่า
โฆษณาในแผ่นพบัแนะนําสถานทีทอ่งเทียว (Guide Map) รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินและเศษซาก รายได้ค่าดําเนินการ รายได้ค่าเช่า
แผงและตู้เอทีเอ็ม ดอกเบี ยรับ และรายได้อืนๆ เป็นต้น 

 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 

2.2.1.1 ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี โดยสารและขนส่ง  

เส้นทางการเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทมี 2 เส้นทาง คือ ระหว่างอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมุย จังหวดัสรุาษฎร์ธานี และ
ระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยมีกองเรือเฟอร์รีจํานวน 12 ลํา เพือให้บริการการเดินเรือ
แบบประจําทางตามเทียวเวลาและแบบประจําทางแบบเหมาลาํ กองเรือเฟอร์รีของบริษัทสามารถบรรทกุผู้ โดยสาร พร้อมกบั
ยานพาหนะประเภทต่างๆ  และสินค้าทัวไปในเวลาเดียวกันได้ ทั งนี  การให้บริการเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลา 
(Scheduled Ferry Service) จะให้บริการตั งแต่เวลา 05.00 น. – 20.30 น. และมีเทียวเรือให้บริการจํานวน 39 เทียวต่อวนั 
(บริษัทได้เพิมจํานวนเทียวการเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็น 42 เทียวต่อวนัตั งแต่เดือนมิถนุายน 2558 เป็นต้น
ไป) ในขณะทีการให้บริการเดินเรือแบบเหมาลาํ (Chartered Ferry Service) บริษัทจะจดัเทียวเรือพิเศษสาํหรับการโดยสารที
ประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่คณะหรือการขนส่งสินค้าทีมีลกัษณะพิเศษ เช่น แก๊ส นํ ามัน และวตัถุอันตราย เป็นต้น ทั งนี  
ตวัอยา่งเรือเฟอร์รีข้ามฟากทีเป็นกองเรือของบริษัท มีดงันี  

  
เรืออาร์ 8 เรือราชา 1 

 

แผนทีแสดงเส้นทางการเดินเรือเฟอร์รี ข้ามฟากของบริษัทระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สรุาษฏร์ธานี และอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เป็นดงันี  

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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ตารางเวลาการเดนิเรือระหว่างอาํเภอดอนสกัอาํเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฏร์ธานี 

อาํเภอดอนสัก – ขาออก อาํเภอเกาะสมุย – ขาเข้า อาํเภอเกาะสมุย – ขาออก อาํเภอดอนสัก – ขาเข้า 

5.00 น. 6.30 น. 5.00 น. 6.30 น. 

6.00 น. 7.30 น. 6.00 น. 7.30 น. 

7.00 น. 8.30 น. 7.00 น. 8.30 น. 

8.00 น. 9.30 น. 8.00 น. 9.30 น. 

9.00 น. 10.30 น. 9.00 น. 10.30 น. 

10.00 น. 11.30 น. 10.00 น. 11.30 น. 

11.00 น. 12.30 น. 11.00 น. 12.30 น. 

12.00 น. 13.30 น. 12.00 น. 13.30 น. 

13.00 น. 14.30 น. 13.00 น. 14.30 น. 

14.00 น. 15.30 น. 14.00 น. 15.30 น. 

15.00 น. 16.30 น. 15.00 น. 16.30 น. 

16.00 น. 17.30 น. 16.00 น. 17.30 น. 

17.00 น. 18.30 น. 17.00 น. 18.30 น. 

18.00 น. 19.30 น. 18.00 น. 19.30 น. 

19.00 น. 20.30 น. 19.00 น. 20.30 น. 
 

เส้นทางเดินเรือระหว่างอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานีเป็นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์รีข้าม
ฟากระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลตั งอยู่ทีตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี และท่าเรือสมุยสากลตั งอยู่ที
ตําบลลปิะน้อย อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ทั งนี  เส้นทางดงักลา่วมีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัวโมง 30 นาที ซึงบริษัทจดัให้มีบริการเดินเรือทกุวนั และให้บริการเดินเรือเฟอร์รีทกุๆ 1 ชัวโมงต่อเทียว
เรือ ทั งนี  บริษัทเริมให้บริการเดินเรือเฟอร์รีเทียวแรกจากอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ตั งแตเ่วลา 05.00 น. จนถึงเทียว
สดุท้ายเวลา 19.00 น. และเริมเดินเรือเฟอร์รีเทียวแรกจากอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ตั งแต่เวลา 05.00 น. จนถึง
เทียวสดุท้ายเวลา 19.00 น. นอกจากนั น บริษัทยงัสามารถจดัเทียวเรือเฟอร์รีเสริมในกรณีทีมีลกูค้ามาใช้บริการมากกวา่ปกติ 
เช่น ช่วงวนัหยดุยาว หรือช่วงฤดกูาลทอ่งเทียว เป็นต้น 

 
  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 14 

ตารางเวลาการเดินเรือระหว่างอาํเภอดอนสักอาํเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

อาํเภอดอนสัก – ขาออก อาํเภอเกาะพะงนั – ขาเข้า อาํเภอเกาะพะงนั – ขาออก อาํเภอดอนสัก – ขาเข้า 

  5.00 น. 7.30 น. 

7.00 น. 9.30 น. 7.00 น. 9.30 น. 

10.00 น. 12.30 น. 10.00 น. 12.30 น. 

12.00 น. 14.30 น.   

13.00 น. 15.30 น. 13.00 น. 15.30 น. 

16.00 น. 18.30 น. 15.00 น. 17.30 น. 

18.00 น. 20.30 น. 17.00 น. 19.30 น. 
 

เส้นทางเดินเรือระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานีเป็นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์รีข้าม
ฟากระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากลตั งอยูท่ีตาํบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี และทา่เทียบเรืออเนกประสงค์ของ
เทศบาลตําบลเกาะพะงนัตั งอยูที่ตําบลเกาะพะงนั อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ปัจจุบนั บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเรือ
เฟอร์รีเพียงรายเดียวทีสามารถให้บริการคนโดยสารและบรรทกุยานพาหนะไปยงัอําเภอเกาะพะงนั โดยชําระค่าธรรมเนียม/
คา่ภาระทา่เทียบเรือตามเทศบญัญตัิเทศบาลตําบลเกาะพะงนั เพือใช้จอดและรับสง่ผู้ โดยสารและขนสง่บนเกาะพะงนั ทั งนี  
เส้นทางดงักลา่วมีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง 30 นาที ซึงบริษัทจดัให้มีบริการ
เดินเรือทกุวนั และให้บริการเดินเรือเฟอร์รีทั งขาเข้าและขาออกจํานวน 12 เทียวเรือต่อวนั ทั งนี  บริษัทเริมให้บริการเดินเรือ
เฟอร์รีเทียวแรกจากอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ตั งแต่เวลา 07.00 น. จนถึงเทียวสดุท้ายเวลา 18.00 น. และเริม
เดินเรือเฟอร์รีออกเทียวแรกจากอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ตั งแต่เวลา 05.00 น. จนถึงเทียวสดุท้ายเวลา 17.00 
น. ทั งนี  บริษัทสามารถจัดเทียวเรือเฟอร์รีเสริมในกรณีทีมีลกูค้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ เช่น ช่วงวนัหยดุยาว หรือช่วง
ฤดกูาลทอ่งเทียว เป็นต้น 

นอกจากนั น กิจการท่าเรือทั ง 2 แห่งของบริษัททีตั งอยู่อําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมุยได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการทา่เรือเดินทะเลและหนงัสอืรับรองการตรวจสภาพทา่ (เดิมชือ “ใบอนญุาตให้ใช้ทา่เทียบเรือ”) ขนาดเกิน 500 
ตนักรอส (ยกเว้นท่าเทียบเรือที 3 และ 4 บนอําเภอเกาะสมยุทีมีหนงัสือรับรองการตรวจสภาพท่าเทียบเรือทีมีขนาดไม่เกิน 
500 ตนักรอส) จากกรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคม สําหรับใช้เป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รีเพือใช้โดยสารและขนสง่ โดยบริษัทเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิบนทีดินและท่าเรือทั ง 2 แห่ง ต่อมา กรมเจ้าท่าได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทีมีท่าทีมีใบอนญุาตใช้ท่า
เทียบเรือไม่เกิน 500 ตนักรอส แต่มีโครงสร้างทีรองรับเรือเกินกว่า 500 ตนักรอส สามารถยืนเปลียนวตัถุประสงค์ได้ ดงันั น 
บริษัทจึงได้ยืนเปลียนวตัถปุระสงค์หรือประเภทการใช้ทา่เทียบเรือขนาดไมเ่กิน 500 ตนักรอสของทา่เทียบเรือที 3 และ 4 ของ
ท่าเรือสมยุสากล ให้สามารถใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตนักรอส ตามระเบียบกรมเจ้าท่าทีประกาศไว้ลงวนัที 12 
ธนัวาคม 2557 โดยเมือวนัที 25 สงิหาคม 2558 คณะกรรมการตามระเบียบดงักลา่วของกรมเจ้าท่ามีมติเห็นควรอนญุาตให้
เปลียนวตัถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือให้สามารถใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกิน 500 ตนักรอสได้ โดยบริษัทต้อง
ปฏิบตัิตามเงือนไขและมาตรการป้องการผลกระทบสิงแวดล้อมทีอาจเกิดจากการใช้ท่าเทียบเรือ ซึงเมือวนัที 14 กนัยายน 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 15 

2558 บริษัทได้รับใบอนญุาตเปลียนแปลงวตัถปุระสงค์ของท่าเทียบเรือที 3 และ 4 บนอําเภอเกาะสมยุเป็นท่าทีมีขนาดเกิน 
500 ตนักรอสเรียบร้อยแล้ว) 1 ทําให้ ณ ปัจจุบนั ท่าเทียบเรือของบริษัทสามารถให้บริการแก่เรือขนาดเกิน 500 ตนักรอสได้
ทั งหมด ทั งนี  จากการทีบริษัทเป็นเจ้าของท่าเรือเองและมีจํานวนท่าเทียบเรือหลายท่า จะทําให้การพฒันาและการปรับปรุง
การให้บริการมีความคลอ่งตวัและเป็นไปตามแผนงานทีได้รับจากกระทรวงคมนาคม เช่น การจัดพื นทีจําหน่ายตัว การชัง
ระวางรถบรรทกุ การจดัลาํดบัรถยนต์ทีจะขึ นลงเรือเฟอร์รี การจดัการจราจรหน้าทา่เรือ การจอดลาํเรียงเรือทําได้ง่ายขึ น การ
รับเรือเข้าจอดเทียบทา่เรือและปลอ่ยเรือออกจากทา่เรือ การขึ นลงของผู้ โดยสารมคีวามปลอดภยั การขนถ่ายสนิค้าทําได้ง่าย
สะดวก เป็นต้น ทําให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั 

 ท่าเรือดอนสักสากล 

ทีตั ง :  แหลมกลุา ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 


 

ลกัษณะ :  เป็นทา่เรือเฟอร์รีเอกชนทีมีขนาดใหญ่ทีสดุในประเทศไทย  
 มีท่าเทียบเรือจํานวน 3 ท่า โดยแต่ละท่าเทียบเรือมีลกัษณะเป็นโครงสร้าง

เหล็ก และทางลาด (Ramp) ทีเป็นระบบไฟฟ้าใช้พาดกับเรือทีเข้าเทียบท่า 
เพือให้รถยนต์สามารถขึ นลงเรือได้  

สิงอํานวยความสะดวก :  จดุจําหนา่ยบตัรโดยสารจํานวน 3 แหง่ 
 อาคารผู้ โดยสาร ภตัตาคาร ร้านสะดวกซื อ 
 ลานจอดรถสาํหรับจอดรอลงเรือ 

  


1 ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตนักรอส หมายถึง ท่าเทียบเรือทีสามารถรองรับการจอดเทียบท่าของเรือทีมีนํ าหนักของตวัเรือและนํ าหนัก
บรรทกุรวมกนัได้เกิน 500 ตนักรอสขึ นไปได้อยา่งปลอดภยั ในขณะทีทา่เทียบเรือขนาดไม่เกินกว่า 500 ตนักรอส หมายถึง ท่าเทียบเรือทีสามารถ
รองรับการจอดเทียบทา่ของเรือทีมีนํ าหนกัของตวัเรือและนํ าหนกับรรทกุรวมกนัได้ไมเ่กิน 500 ตนักรอสได้อย่างปลอดภยั โดยทีประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดแวดล้อม ได้กําหนดให้ทา่เทียบเรือทีรับเรือขนาดตั งแต ่500 ตนักรอส หรือความยาวหน้าทา่ตั งแต ่100 เมตร หรือมี
พื นทีทา่เทียบเรือรวม ตั งแต ่1,000 ตารางเมตร ขึ นไป ต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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 ท่าเรือสมุยสากล 

ทีตั ง :  ตําบลลปิะน้อย อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

 
ลกัษณะ :  มีท่าเทียบเรือจํานวน 4 ท่า โดยมีลกัษณะเป็นสะพานคอนกรีตยืนออกไปใน

ทะเลจนถึงท่าเทียบเรือ ซึงเป็นโครงสร้างเหล็ก และทางลาด (Ramp) ทีเป็น
ระบบไฟฟ้าใช้พาดกบัเรือทีเข้าเทียบทา่ เพือให้รถยนต์สามารถขึ นลงเรือได้  

สิงอํานวยความสะดวก :  อาคารจําหนา่ยบตัรโดยสารซึงเป็นจดุจําหนา่ยบตัรโดยสาร 
 อาคารผู้ โดยสาร ร้านอาหาร ร้านจําหนา่ยหนงัสือ ร้านจําหน่ายของฝาก ร้าน

สะดวกซื อ 
 ลานจอดรถสาํหรับจอดรอลงเรือ 

 
นอกจากนั น บริษัทได้ใช้ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงนั ตั งอยู่ทีตําบลเกาะพะงนั อําเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพือใช้จอดและรับสง่ผู้ โดยสารและขนสง่บนเกาะพะงนั โดยชําระค่าภาระท่าเทียบเรือตาม
จํานวนครั งทีใช้จอดเรือเฟอร์รีเทียบท่า ปัจจุบนั บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเรือเฟอร์รี เพียงรายเดียวทีสามารถให้บริการบรรทุก
ผู้ โดยสารและยานพาหนะไปยงัอําเภอเกาะพะงนั  

สาํหรับการขนสง่ผู้ โดยสารและยานพาหนะ เรือเฟอร์รีทีให้บริการทกุลาํของบริษัทต้องได้รับใบอนญุาตการใช้เรือใน
ลํานํ าและทะเลระหว่างจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส และขึ นทะเบียนกับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึงเรือเฟอร์รี
ทั งหมดจะได้รับการตรวจสภาพการใช้งานเป็นประจําในแตล่ะปีและตรวจแนวนํ าบรรทกุเป็นประจําทกุ 5 ปี เพือใช้ในการต่อ
ใบอนญุาตใช้เรือโดยพนกังานตรวจเรือจากกรมเจ้าท่า ตามข้อบงัคบัการตรวจเรือของใบอนญุาตใช้เรือ ทีมีข้อกําหนดด้าน
ความมันคงแข็งแรง และมีสภาพการใช้งานได้ตามมาตรฐาน หากผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่องหรือมีสว่นทีต้องแก้ไขใน
เรือเฟอร์รี กรมเจ้าทา่จะแจ้งให้บริษัทดําเนินการแก้ไขโดยทนัที ซึงทีผา่นมา บริษัทได้ให้ความสําคญัด้านความปลอดภยัและ
สภาพความพร้อมใช้งานของเรือเฟอร์รีอยูต่ลอดเวลา โดยมีการจดัแผนการซอ่มบํารุงรักษาตวัเรือ เครืองยนต์ เครืองมือ และ
อปุกรณ์ตามเกณฑ์ทีกรมเจ้าทา่ได้กําหนด นอกจากนั น บริษัทยงัได้กําหนดมาตรการเชิงรุกเพือป้องกนัความเสียหายรุนแรง 
โดยกําหนดให้เรือเฟอร์รีทกุลําของบริษัทต้องผ่านการซ่อมแซมและบํารุงรักษาตามมาตรฐานโดยอู่เรือทีได้รับอนญุาตจาก
กรมเจ้าทา่ ปัจจบุนั บริษัทมีกองเรือเฟอร์รีทั งหมดจํานวน 12 ลํา ซึงสามารถบรรทกุผู้ โดยสารได้ประมาณ 220 – 400 คนต่อ
เทียว และยานพาหนะประมาณ 23 – 70 คนัตอ่เทียว โดยมีรายละเอียดของเรือเฟอร์รีแตล่ะลาํดงันี  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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ชือเรือ ปีทีสร้าง อายุเรือ 
(ปี) 

ปีทีจด
ทะเบียน
เรือไทย 

นํ าหนัก* 
(ตันกรอส) 

ขนาด (เมตร) 
(ยาว*กว้าง*ลึก) 

พนักงาน
ประจาํเรือ 

(คน)** 

ปริมาณบรรทุก 
ผู้โดยสาร 

(คน) 
รถ 4 ล้อ(คัน) 

เต็มระวาง 

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

2. ราชา 2 2517 41 2539 1,044.92 71.20*13.30*4.10 11 350 55 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. วงัแก้ว 2517 41 2534 990.95 71.20*13.30*4.70 11 400 52 
ทีมา : บริษัท 
หมายเหต ุ:  *  ตนักรอส หมายถึง นํ าหนกัทั งหมดทีสามารถบรรทกุได้ ซึงได้รวมนํ าหนกัตวัเรือและนํ าหนกัผู้ โดยสารและสิงของทีบรรทกุ 

**  เรือเฟอร์รีแตล่ะลําของบริษัทจะมีพนกังานประจําเรือตลอดเวลาทั งขณะเดินเรือหรือจอดเทียบท่าเรือ เพือทีจะสามารถดแูลและ
จดัการปัญหาในกรณีทีเกิดอบุตัิเหตกุบัเรือได้อยา่งทนัทว่งที โดยพนกังานทกุตําแหน่งบนเรือ (ยกเว้นตาํแหน่งกลาสีเรือ) จะต้อง
ได้รับใบประกาศนียบตัรรับรองความรู้ความสามารถจากกรมเจ้าทา่ 

 นอกจากนั น บริษัทยงัให้ความสาํคญัความปลอดภยัในการเดินเรือ เพือให้การออกเดินทางจากท่าเรือต้นทางไปยงั
ทา่เรือปลายทางตรงตามตารางเวลา และทําให้เกิดความเชือถือและมันใจกบัผู้ โดยสาร โดยจดัให้มีเจ้าหน้าทีดแูลรักษาความ
ปลอดภยั ซึงมีหน้าทีจดัเรียงลาํดบัรถยนต์ทีมาใช้บริการจอดรถยนต์ให้ตรงตามจุดทีกําหนดในระวางเรือ พร้อมทั งตรวจการ
ดบัเครืองยนต์และดึงเบรกมือของรถยนต์แต่ละคนั อดัลิมรองล้อรถเพือป้องกนัการลืนไหล และตรวจผู้ โดยสารให้ออกจาก
รถยนต์ภายหลงัทีได้จอดบนเรือแล้ว  อีกทั ง  บริษัทยงัจดัให้มีเสื อชชีูพครบตามจํานวนผู้ โดยสารสงูสดุทีได้ระบไุว้ และแพแข็ง
ชูชีพเพือช่วยเหลือคนชราและเด็กในกรณีทีต้องมีการสละเรือ นอกจากนี  บริษัทได้จดัให้มีการอบรมและซกัซ้อมเพือเตรียม
ความพร้อมในกรณีทีมีเหตุฉุกเฉินประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานผู้ เชียวชาญภายนอกหรือกองทพัเรือเป็นประจําทกุปี และ
บริษัทยงัได้จัดทําประกันภยัสําหรับเรือทุกลํา (เฉพาะกรณีทีเรือเฟอร์รี เกิดความเสียหายทั งหมด) ซึงครอบคลมุมูลค่าทาง
บญัชีของเรือเฟอร์รีแต่ละลําอย่างครบถ้วน และยงัได้จดัทําประกนัภยัอบุตัิเหตแุละประกนัชีวิตเพือคุ้มครองความปลอดภยั

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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ของผู้ โดยสารบนเรือทุกลําตามจํานวนผู้ โดยสารสงูสดุทีเรือแต่ละลําสามารถบรรจุผู้ โดยสารได้ ซึงตรงตามข้อกําหนดทาง
กฏหมาย 

 
2.2.1.2 ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซื อ 

บริษัทมีนโยบายในการให้บริการกบัลกูค้าของบริษัทแบบครบวงจร จึงได้ดําเนินธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ
ร้านสะดวกซื อเพืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ โดยสารทีมาใช้บริการ หรืออยู่ระหว่างรอคิวใช้บริการโดยสารและขนสง่ โดย
ร้านอาหารมีขนาดพื นทีกว้างขวางเพียงพอต่อการรองรับลกูค้า และมีอาหารจําหน่ายทั งแบบปรุงเสร็จหรือเป็นแบบอาหาร
ตามสังทั งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ซึงเปิดให้บริการตั งแต่เวลาประมาณ 06.00 น. – 18.30 น. อีกทั งยงัมีร้าน
จําหนา่ยเครืองดืมซึงดําเนินการแบบแฟรนไชส์ภายใต้ชือ “กาแฟดอยช้าง” ซึงตั งอยูท่า่เรือดอนสกัสากลและทา่เรือสมยุสากล 
สําหรับธุรกิจร้านสะดวกซื อของบริษัทประกอบด้วยร้านสะดวกซื อประเภทแฟรนไชส์ภายใต้ซือ “Fresh Mart” เพือจําหน่าย
สนิค้าประเภทขนม อาหารแห้ง บะหมีกึงสาํเร็จรูป นํ าดืมประเภทต่างๆ เป็นต้น โดยตั งอยู่บริเวณท่าเรือดอนสกัสากล ท่าเรือ 
สมยุสากล และร้านสะดวกซื อบนเรือ นอกจากนั น บริษัทยงัมีรายได้จากการรับเป็นตวัแทนฝากขาย เช่น หนงัสอืหรือนิตยสาร 
เป็นต้น ทั งนี  ทีตั งและจํานวนร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซื อ สามารถแสดงได้ดงันี  

หน่วย : จํานวนร้าน 

 ท่าเรือ               
ดอนสักสากล 

ท่าเรือ                   
สมุยสากล 

ตลาดศรีราชา 
บนเกาะสมุย 

เรือเฟอร์รี  รวม 

ร้านอาหาร 2 1 1  4 

ร้านกาแฟ* 2 1   3 

ร้านสะดวกซื อ** 2 1 1 12 16 

ทีมา : บริษัท 

หมายเหต ุ: *   ร้านกาแฟ ภายใต้เครืองหมายการค้า “กาแฟดอยช้าง” 

 **  ร้านสะดวกซื อ ภายใต้เครืองหมายการค้า “Fresh Mart” 
 

2.2.1.3 ธุรกิจอืนๆ   

นอกเหนือจากธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี เพือโดยสารและขนสง่ และการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้าน
สะดวกซื อแล้ว บริษัทยงัมีการดําเนินธุรกิจอืนทีเกียวข้องหรือเอื อประโยชน์ตอ่ธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ ค่าโฆษณาบนแผ่น
พบัทีแสดงแผนทีท่องเทียวบนเกาะสมยุและเกาะพะงนั (Guide Map) ซึงลกูค้าทีลงโฆษณากบับริษัทมีหลายประเภท เช่น 
ธุรกิจอาหารและเครืองดืม ธุรกิจยาสามญัประจําบ้านทีพกพาสําหรับการเดินทาง  ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดัการท่องเทียว เป็น
ต้น ค่าโฆษณาสําหรับการติดตั งป้ายสินค้าตามบริเวณท่าเรือ บริเวณภายในเรือ  หรือจุดจําหน่ายตัวโดยสาร เป็นต้น โดย
ลกูค้าเหลา่นี จะทําสญัญากบับริษัทเป็นรายปี นอกจากนี  บริษัทยงัมีรายได้จากการให้เช่าพื นที ได้แก่ การให้เช่าแผงบริเวณ
ทา่เรือเพือขายสินค้าพื นเมืองหรือสินค้าท้องถิน การให้เช่าพื นทีเพือติดตั งตู้ เอทีเอ็มของธนาคารบริเวณท่าเรือดอนสกัสากล
และท่าเรือสมยุสากล เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และการให้เช่าพื นทีแก่บริษัททีเกียวข้องเพือใช้เป็นจุด
ให้บริการแก่ลกูค้า เป็นต้น  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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2.2.1.4 สิทธิประโยชน์ทีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุอนมุตัิให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ ทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ
ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ ซึงสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี  

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาอนมุตัิ 
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าทีดินและทนุ

หมนุเวียน เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ และในกรณีทีกิจการมีผลขาดทนุที
เกิดขึ นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษี กิจการสามารถนําผลขาดทนุประจําปีทีเกิดขึ นในระหว่างเวลานั นไปหกั
จากกําไรสทุธิทีเกิดขึ นภายหลงัระยะเวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัที
พ้นกําหนดเวลานั น โดยจะเลอืกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึงหรือหลายปีก็ได้ 

3. ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณเพือเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

4. ได้รับอนญุาตให้นําคนตา่งด้าวซึงเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาตามทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที ชือเรือ วันทีเริมต้นสทิธิประโยชน์ การ
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลทีได้รับ
การยกเว้น 

BOI เลขที 1190(2)/2553 เรือราชา 7 9 เม.ย. 2553 มลูคา่ไมเ่กิน 74 ล้านบาท 
BOI เลขที 1188(2)/2553 เรืออาร์ 8 5 พ.ค. 2553 มลูคา่ไมเ่กิน 63 ล้านบาท 
BOI เลขที 1189(2)/2553 เรืออาร์ 9 5 ธ.ค. 2553 มลูคา่ไมเ่กิน 72 ล้านบาท 

 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

การดําเนินธุรกิจของบริษัททีผ่านมา ได้สร้างความเชือมันและความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าทั งทางด้านคณุภาพของ
การให้บริการทีรวดเร็วตรงเวลา และปลอดภยั ด้วยราคาทีเป็นธรรม จึงทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าเสมอมา 
โดยบริษัทมีกลยทุธ์ในการแขง่ขนัดงัตอ่ไปนี  :  

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ (Products & Services) 

ด้วยประสบการณ์การให้บริการเรือเฟอร์รีข้ามฟากมานานกว่า 30 ปี การเดินทางไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงัน
ยงัคงเป็นภาพลกัษณ์ธุรกิจของบริษัททีได้รับการยอมรับจากนกัทอ่งเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั งประชาชนท้องถิน
และผู้ประกอบการขนสง่สนิค้าตา่งๆ ทั งในด้านความหลากหลายของการให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ การ
ตรงตอ่เวลา และความปลอดภยั ปัจจบุนั บริษัทได้เปิดให้บริการเรือเฟอร์รีข้ามฟากระหว่างอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี และอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ด้วยกองเรือเฟอร์รีจํานวน 12 ลํา ซึงทําให้
บริษัทสามารถให้บริการได้เทียงตรง มีบริการหลายรูปแบบ มีจํานวนเทียวของการออกเรือมากกวา่คูแ่ขง่ทีเป็นทั งทางตรงและ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 20 

ทางอ้อม อีกทั ง บริษัทยงัเป็นเจ้าของทา่เรือดอนสกัสากลและทา่เรือสมยุสากล ทําให้บริษัทสามารถบริหารจดัการการเดินเรือ
ทั งแบบประจําทางตามเทียวเวลา และแบบประจําทางแบบเช่าเหมาลําได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการในแต่ละ
ช่วงเวลาได้สะดวกมากยิงขึ น สง่ผลให้การให้บริการของบริษัทมีประสทิธิภาพ ด้วยเหตนีุ  บริษัทจึงได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2000 สําหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รีและท่าเรือจากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS ในปี 2549 และยงัได้รับ ISO 9001:2008 สําหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รีและท่าเรือ
จาก URS ภายใต้มาตรฐาน UKAS ตั งแตปี่ 2551 เป็นต้นมา  

นอกจากนี  บริษัทยงัได้เลง็เห็นถึงความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการดําเนินธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์รี 
โดยได้ลงทนุจัดซื อระบบ IT ซึงสามารถเชือมโยงข้อมลูการจัดซื อ การเดินเรือ การขาย การบญัชี การเงิน และการบริหาร
บุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบทีสมัพนัธ์กันและสามารถเชือมโยงกันได้อย่างทนัที (real time) ทําให้บริษัทสามารถรับรู้
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาของงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพือการบริหารจัดการงานของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น อีกทั ง บริษัทยงัได้ลงทนุซื อระบบการจดัจําหน่ายบตัรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) 
ซึงเป็นระบบทีรองรับผู้ประกอบการเรือเฟอร์รีโดยเฉพาะ เพือครอบคลมุระบบการจําหน่ายบตัรโดยสารทั งหมดทุกช่อง
ทางการจดัจําหนา่ย ซึงได้แก่ จดุขายของบริษัท การจดัจําหนา่ยผา่นตวัแทนจําหนา่ยประเภทตา่งๆ และการจดัจําหน่ายผ่าน
เว็บไซต์ รวมทั งมีระบบรายงานข้อมลูทีสามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ในหลายรูปแบบ   

อีกทั ง บริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกให้กับลกูค้า โดยผู้ ใช้บริการสามารถชําระค่าเดินทางทั งค่าตัว
โดยสารเรือ พร้อมทั งคา่โดยสารรถยนต์สําหรับการเดินทางไปกลบัระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลหรือท่าเรือสมยุสากล ไปยงั
จดุหมายปลายทางตา่งๆ เช่น สนามบินสรุาษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช สถานีรถไฟ สถานีขนสง่ และตวัเมืองของจงัหวดั 
สรุาษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นต้น  

2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

เนืองจากการให้บริการขนสง่ทางนํ าเป็นธุรกิจให้บริการสาธารณชน ตามพระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านนํ าไทย 
พ.ศ. 2456 ดงันั น การทีจะปรับค่าโดยสารทกุครั งต้องได้รับพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการซึงกรมเจ้าท่า (เดิมชือ 
“กรมการขนสง่ทางนํ าและพาณิยชนาวี”) แตง่ตั งขึ นโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึงได้รวมผู้ว่า
ราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และเจ้าของเรือโดยสาร เพือพิจารณาเกียวกบัเรือโดยสารประจําทางจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดย
พิจารณาจากต้นทนุราคานํ ามนัซึงเป็นต้นทนุหลกัสาํหรับการดําเนินธุรกิจเดินเรือ นอกจากนั น คา่โดยสารเรือเฟอร์รีข้ามฟาก
จะคิดคา่บริการแตกตา่งกนัไปตามระยะทางการให้บริการ ประเภทบคุคล และประเภทยานพาหนะหรือรวมนํ าหนกับรรทกุ 

ปัจจุบนั บริษัทได้กําหนดอตัราค่าโดยสารสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะสมุย โดยอ้างอิงจากท้าย
ประกาศจังหวดัสรุาษฎร์ธานี เรือง การเปลียนแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ลงวนัที 25 ธนัวาคม 2551 ซึงมีผลใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการให้บริการเรือเฟอร์รีในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี
ทกุราย โดยแบง่ช่วงราคานํ ามนัดีเซลเป็น 6 ช่วงราคาตั งแต่ 14 บาทต่อลิตร จนถึง 32.99 บาทต่อลิตร โดยอตัราค่าโดยสาร
เรือมีการเปลียนแปลงแบบขั นบนัไดทีอ้างอิงตามราคานํ ามนัดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึงของราคาขายหน้าสถานีบริการนํ ามนั 
อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ซึงสามารถแสดงได้ดงันี   

 
  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 21 

ตารางแสดงการเปลียนแปลงค่าโดยสารเรือประจาํทางเส้นทางอาํเภอดอนสัก–อาํเภอเกาะสมุย  

หนว่ย: บาท 
ลาํดับ รายการ1/ ราคานํ ามัน (บาท/ลิตร) 2/ 

14.00 – 
17.99 

18.00 – 
19.99 

20.00 – 
23.99 

24.00 – 
26.99 

27.00 – 
29.99 

30.00 – 
32.99 

1 คนโดยสาร 100 110 120 130 140 150 
2 ภิกษุ สามเณร และนกัเรียนในเครืองแบบ 50 55 60 65 70 75 
3 เด็กสงูเกิน 100 ซม. แตไ่มเ่กิน 150 ซม. 50 55 60 65 70 75 
4 รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ 150 160 170 180 190 200 
5 รถจกัรยานยนต์ ขนาดใหญ่ 190 200 220 230 240 250 
6 รถจกัรยานยนต์ และตู้พว่ง 210 220 230 240 250 260 
7 รถ 3 ล้อ รถยนต์นัง 4 ล้อ รถจิป รถตู้  รถปิคอฟั 360 370 400 420 450 470 
8 รถทศันาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 650 700 750 800 850 900 
9 รถบรรทกุ 4 ล้อใหญ่ รถบรรทกุ 6 ล้อเลก็ 650 700 750 800 850 900 
10 รถทศันาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 700 750 800 900 1,000 1,100 
11 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไมเ่กิน 6 ม. 700 750 800 900 1,000 1,100 
12 รถบรรทกุ 6 ล้อเลก็ ยาว 7  8 ม. 750 800 900 1,000 1,100 1,200 
13 รถบรรทกุ 6 ล้อเลก็ มีความยาว 8 ม. ขึ นไป 850 900 1,000 1,100 1,200 1,300 
14 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่ ยาว 6  8 ม. รถตกั รถไถนา 850 900 1,000 1,100 1,200 1,300 
15 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่ ยาวเกิน 8 ม. 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 
16 รถบรรทกุ 10 ล้อ 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 
17 รถบรรทกุ 10 ล้อ บรรทกุยาวเกิน 1 ม. 1,600 1,700 1,800 2,000 2,200 2,400 
18 รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 1,800 1,900 2,000 2,200 2,400 2,600 
19 รถเครนยกได้ไมเ่กิน 10 ตนั 2,300 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 
20 รถเครนยกได้เกิน 10 ตนัขึ นไป 2,800 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 
21 รถเทรลเลอร์บรรทกุนํ าหนกัไมเ่กิน 30 ตนั 3,000 3,100 3,400 3,700 4,000 4,300 
22 รถบรรทกุ 10 ล้อ.บรรทกุแทรกเตอร์ 3,200 3,300 3,500 3,800 4,100 4,400 
23 รถยนต์ลากเลือน  คดิราคา 2 เทา่ และตามความยาวทีลาก 

หมายเหต:ุ  1/  คา่ระวางบรรทกุชนิดตา่งๆ ได้รวมคนขบั หรือขี จํานวน 1 คน 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 22 

 2/ ณ วนัที 25 สิงหาคม 2558 ราคาขายปลีกนํ ามนัดีเซล ทีประกาศโดย บมจ. ปตท. ณ อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เท่ากับ 
23.19 บาทตอ่ลิตร ดงันั น อตัราคา่บริการจะอยูใ่นชว่งราคานํ ามนัระหวา่ง 20.00 – 23.99 บาทตอ่ลิตร 

นอกจากนั น บริษัทได้กําหนดอตัราค่าโดยสารสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะพะงัน โดยอ้างอิงจาก
ท้ายประกาศจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เรือง การเปลียนแปลงคา่โดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ลงวนัที 4 พฤศจิกายน 2551 ซึงมีผลใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการให้บริการเรือเฟอร์รีในจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานีทกุราย โดยแบง่ช่วงราคานํ ามนัดีเซลเป็น 3 ช่วงราคาตั งแต ่20 บาทตอ่ลิตร จนถึง 45 บาทต่อลิตร โดยอตัราค่าโดยสาร
เรือแบบขั นบนัไดทีอ้างอิงตามราคานํ ามนัดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึงของราคาขายหน้าสถานีบริการนํ ามนั อําเภอดอนสกั 
จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ซึงสามารถแสดงได้ดงันี   
 
ตารางแสดงการเปลียนแปลงค่าโดยสารเรือประจาํทางเส้นทางอาํเภอดอนสัก–อาํเภอเกาะพะงนั  

    หนว่ย: บาท 

ลาํดับ รายการ1/ ราคานํ ามัน (บาท/ลิตร) 2/ 

20.00 – 30.00 30.00 – 40.00 ไม่เกิน 45.00  

1 ผู้ใหญ่ 210 220 280 
2 เด็ก 110 110 140 
3 รถจกัรยานยนต์ 260 280 370 
4 รถจกัรยานยนต์ใหญ่, พว่งข้าง 360 460 570 
5 รถยนต์, รถจิป, รถปิคอพั 550 620 800 
6 รถตู้ , รถ 2 แถว 550 620 800 
7 รถทศันาจรขนาดกลาง 1,100 1,250 1,650 
8 รถทศันาจรขนาดใหญ่ 1,300 1,450 1,900 
9 รถ 4 ล้อใหญ่, 6 ล้อเลก็ 1,100 1,250 1,650 
10 รถ 4 ล้อใหญ่ยาว, 6 ล้อเลก็ยาว 1,300 1,450 1,900 
11 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่  1,300 1,450 1,900 
12 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่ยาว 1,600 1,750 2,300 
13 รถบรรทกุ 10 ล้อ 2,220 2,420 3,200 
14 รถบรรทกุ 10 ล้อยาว 2,800 3,000 4,000 
15 รถบรรทกุ 10 ล้อบรรทกุแทรกเตอร์ 5,500 5,700 7,550 
16 รถบรรทกุนํ ามนัเชื อเพลงิ คิดราคาแยกตามประเภทรถ 
17 รถบรรทกุปนูซีเมนต์ผงผสมปนู จดัลงเรือเฉพาะเทียวเชา่เหมาลาํ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 23 

ลาํดับ รายการ1/ ราคานํ ามัน (บาท/ลิตร) 2/ 

20.00 – 30.00 30.00 – 40.00 ไม่เกิน 45.00  

18 รถไถนา จดัลงเรือเฉพาะเทียวเชา่เหมาลาํ 
19 รถตกั จดัลงเรือเฉพาะเทียวเชา่เหมาลาํ 
20 รถเทรลเลอร์ บรรทกุตู้คอนเทนเนอร์ 6,000 6,400 8,500 
21 รถเครนยกได้ไมเ่กิน 10 ตนั 4,500 4,900 6,500 
22 รถเครนยกได้เกิน 10 ตนัขึ นไป 5,500 5,900 7,800 
23 รถไถนา 1,600 1,800 2,400 
24 รถตกั 1,600 1,800 2,400 
25 รถบดเกรดเตอร์, รถแบคโฮ 4,500 4,900 6,500 
26 รถยนต์ลากล้อเลือนรวมคนขบั 1 คน คิด 2 เทา่ของรถหวัลาก 

หมายเหต:ุ  1/  คา่ระวางบรรทกุชนิดตา่งๆ ได้รวมคนขบั หรือขี จํานวน 1 คน 
 2/ ณ วนัที 25 สิงหาคม 2558 ราคาขายปลีกนํ ามนัดีเซล ทีประกาศโดยบมจ. ปตท. ณ อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เท่ากับ 

23.19 บาทตอ่ลิตร ดงันั น อตัราคา่บริการจะอยูใ่นชว่งราคานํ ามนัระหวา่ง 20.00 – 30.00 บาทตอ่ลิตร 

ทั งนี  บริษัทจะจําหน่ายบตัรโดยสารตามราคาทีได้ประกาศไว้ข้างต้น ให้กับลกูค้าทีมาซื อบตัรโดยสารหน้าท่าเรือ
ของบริษัท งานออกบธู หรือช่องทางจําหน่ายอืนๆ ทีบริษัทได้เปิดให้บริการ แต่สําหรับลกูค้าทีประสงค์จะซื อบตัรโดยสาร
ล่วงหน้าผ่านช่องทาง Call Booking หรือ ETicket หรือหน้าท่าเรือจะได้รับสิทธิจองคิวสําหรับบัตรโดยสารประเภท
ยานพาหนะ 4 ล้อ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัมีช่องทางการจําหน่ายบตัรโดยสารผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึงบริษัทจะให้สว่นลด
จํานวนหนึงจากราคาปกติแก่ตวัแทนจําหนา่ย โดยไมจํ่ากดัจํานวนขั นตําในการสังซื อ และจะมีการพิจารณาให้เครดิตการค้า
แก่ตวัแทนจําหนา่ยเพิมขึ น เพือเป็นการสง่เสริมช่องทางการจดัจําหนา่ยให้มคีวามหลากหลายมากขึ นและสามารถแข่งขนัได้ 
อีกทั ง บริษัทยงัมีนโยบายช่วยแบง่เบาภาระในการเดินทางของประชาชนท้องถิน โดยให้สว่นลดกบัผู้ ทีสมคัรบตัรสมาชิกกบั
บริษัท ซึงกําหนดระยะเวลาบตัรสมาชิกเป็นเวลา 1 ปี นอกจากนั น การให้บริการเดินเรือแบบประจําทางแบบเหมาลํา บริษัท
จะคิดราคาเหมาลาํทั งขาไปและขากลบั สาํหรับลกูค้าทีต้องการเช่าเหมาลาํเรือไปยงัเกาะสมยุ หรือเกาะพะงนั โดยราคาเช่า
เหมาลาํเรือจะขึ นอยูก่บัจํานวนรถบรรทกุทีขึ นบนเรือเฟอร์รี ซึงมีตั งแต ่9 – 21 คนัตอ่เรือเฟอร์รี  1 ลาํ 

 

3. กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

บริษัทมีช่องทางการจดัจําหนา่ยบตัรโดยสารเพืออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าทีมาใช้บริการได้อยา่งทัวถึง โดยมี 
2 ช่องทางการจดัจําหนา่ยหลกั ได้แก่  

 

 ช่องทางการจดัจําหนา่ยทีเป็นของบริษัทเอง ซึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 78 – 88 ของรายได้จากการให้บริการ
เดินเรือในปี 2555 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 
 การจําหน่ายบตัรโดยสารโดยตรงให้กับลกูค้าบริเวณท่าเรือ ซึงเปิดให้บริการทีท่าเรือทั ง 3 แห่ง ได้แก่ 

ท่าเรือดอนสกัสากล ท่าเรือสมยุสากล และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงนั ซึง

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 24 

จําหน่ายตัวโดยสารและรับชําระเป็นเงินสดหรือบตัรเครดิตตามจํานวนผู้ โดยสารและประเภทรถยนต์ที
ลกูค้าต้องการ  ณ อตัราราคาทีประกาศหน้าทา่เรือ โดยลกูค้าสามารถซื อตัวโดยสารแบบรายวนัซึงใช้ได้ 1 
เทียวภายใน 1 วนั หรือตัวไปกลบั ซึงมีอายตุัวเป็นเวลา 45 วนั และสามารถระบเุทียวเวลาทีเดินทางไป
กลบัได้ตามตารางเรือทีวา่ง ณ เวลา ทีจดุจําหนา่ยดงักลา่ว พร้อมทั งสามารถจองคิวรถลงเรือลว่งหน้าได้ 
ทั งนี  ลูกค้าทีใช้ช่องทางการจําหน่าย ณ จุดท่าเรือส่วนใหญ่เป็นลกูค้าทีเดินทางท่องเทียวด้วยตนเอง 
นกัทอ่งเทียวทีโดยสารรถยนต์โดยสารประจําทาง ชาวบ้านทีอาศยับริเวณพื นทีใกล้เคียง เป็นต้น  

 การจําหนา่ยบตัรโดยสารผา่นเคาน์เตอร์ในทา่อากาศยานจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี และท่าอากาศยานจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ซึงสามารถให้บริการแก่นกัท่องเทียวทีเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศหรือสาย
การบินเช่าเหมาลาํทีเดินทางมาจากตา่งประเทศ ผู้ โดยสารเหลา่นี สามารถเลอืกทีจะซื อเฉพาะตัวโดยสาร
เรือเฟอร์รี  หรือ ซื อตัวโดยสารเรือเฟอร์รีพร้อมซื อตัวรถยนต์หรือรถตู้ ทีจะรับสง่ผู้ โดยสารไปยงัหน้าท่าเรือ
ดอนสกัสากลก็ได้ กรณีทีลูกค้าซื อตัวรถยนต์ด้วย บริษัทจะมีบริษัทคู่ค้าทีดําเนินธุรกิจเดินรถรับส่ง
ผู้ โดยสารระหว่างสนามบินไปท่าเรือดอนสกัสากล คอยให้บริการลูกค้าตลอดเวลา จุดจําหน่ายตัวที
เคาน์เตอร์ดงักลา่วจะรับชําระได้ทั งเงินสดหรือบตัรเครดิต   

 การจําหน่ายผ่าน Call Booking หรือจองทางโทรศพัท์ โดยลกูค้าสามารถโทรศพัท์มาติดต่อได้ทีเบอร์ 0
227682112 หรือ 09224734235 และแจ้งรายระเอียดการเดินทางมายงัพนกังานรับสายโทรศพัท์ของ
บริษัท เพือลงบนัทึกการจอง และรับรหสัการชําระเงินได้เฉพาะผ่านบตัรเอทีเอ็ม ระบบธนาคารออนไลน์ 
ระบบโทรศพัท์มือถือ หรือสํานกังานสาขาของธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคาร
กสกิรไทย และธนาคารกรุงไทย โดยลกูค้าสามารถเลือกจองตัวโดยสารเรือเฟอร์รีอย่างเดียว หรือจองตัว
โดยสารเรือเฟอร์รีพร้อมรถยนต์ 4 ล้อ หรือรถมอเตอร์ไซต์ หรือจองพร้อมกับตัวรถยนต์รับสง่ไปยงัหน้า
ท่าเรือดอนสกัได้เช่นกนั ทั งนี  การจองผ่าน Call Booking ลกูค้าต้องแจ้งวนัทีจะเดินทางทั งขาไปและขา
กลบั พร้อมทั งระบชืุอผู้จอง เพือให้ลกูค้าสามารถรับตัวโดยสารได้ทีเคาน์เตอร์บริเวณหน้าท่าเรือทนัทีเมือ
เดินทางมาถึงทา่เรือ 

 การจําหน่ายบัตรโดยสาร (ETicket) ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท (www.rajaferryport.com) ซึงเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าทีต้องการทํารายการจองตัวโดยสารเรือเฟอร์รีด้วยตนเอง ซึงช่องทางนี 
ลกูค้าสามารถชําระผ่านบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตของ Visa หรือ Master Card ได้ทุกธนาคารภายใต้
ระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคารกรุงศรีอยธุยา โดยลกูค้าสามารถเลือกจองตัวโดยสารเรือเฟอร์รี
อย่างเดียว หรือจองตัวโดยสารเรือเฟอร์รีพร้อมรถยนต์ 4 ล้อ หรือรถมอเตอร์ไซต์ หรือจองพร้อมกับตัว
รถยนต์รับสง่ไปยงัหน้าทา่เรือดอนสกัสากลได้เช่นกนั ทั งนี  การจองผ่านเว็บไซด์ของบริษัท ลกูค้าต้องแจ้ง
วันทีจะเดินทางทั งขาไปและขากลบั พร้อมทั งระบุชือผู้ จอง เพือให้ลูกค้าสามารถรับตัวโดยสารได้ที
เคาน์เตอร์บริเวณหน้าทา่เรือทนัทีเมือเดินทางมาถึงทา่เรือ  

 
 ตวัแทนจดัจําหน่ายตัวโดยสาร ซึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 12 – 22 ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี 

2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 
ปัจจบุนั บริษัทมีตวัแทนจดัจําหนา่ยจํานวน 24 ราย ซึงได้รวมบริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัทที
เกียวข้องกนั (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.3 บทที 14 รายการระหว่างกนั)  บริษัททีประกอบธุรกิจ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 25 

สายการบิน โรงแรม บริษัทเดินรถโดยสารประจําทางหรือรถโดยสารเพือการท่องเทียว รถไฟ และบริษัทจดัหา
นกัท่องเทียว เป็นต้น ซึงบริษัทได้จัดจําหน่ายตัวโดยสารทั งแบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้าให้กับ
ตวัแทนจดัจําหนา่ยตัวโดยสารดงักลา่วโดยให้สว่นลดจํานวนหนึงจากราคาปกติ และไม่จํากดัจํานวนขั นตําใน
การสังซื อ เพือเป็นผลตอบแทนและแรงจูงใจในการจําหน่ายตัวโดยสารให้กับบริษัท ซึงโดยปกติ ตัวแทน
จําหนา่ยเหลา่นี จะซื อตัวจากบริษัทแบบยกเลม่ (ตัวมีอาย ุ1 ปี) แล้วนําไปจําหน่ายควบคู่กบัสินค้าหรือบริการ
ของตนเอง  
 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการให้บริการเดินเรือแยกตามประเภทของช่องทางการจัดจาํหน่าย 

หนว่ย : ร้อยละ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดือน
แรก ปี 2558 

ช่องทางการจดัจําหนา่ยทีเป็นของบริษัทเอง  87.99 83.77 77.76 84.13 
ตวัแทนจดัจําหนา่ยตัวโดยสาร      
 บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั  1.72 5.36 6.24 7.04 
 บริษัทอืน 10.29 10.87 15.99 8.83 

ทีมา : บริษัท 
 

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

บริษัทได้มีการประชาสมัพนัธ์หรือโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจํา เพือให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เช่น 
การแจกแผนทีพกพาของทา่เรือราชาเฟอร์รี ซึงเป็นแผนทีสาํหรับการเดินทางไปยงัแหลง่ทอ่งเทียวตา่งๆ ในเกาะสมยุและเกาะ
พะงนับนกระดาษแผ่นเดียวกนั พร้อมทั งได้ระบตุารางเดินเรือเฟอร์รี  และเบอร์ติดต่อของบริษัท โดยแผนทีดงักลา่วได้มีการ
วางแจกไว้บนท่าเรือและเรือเฟอร์รีของบริษัท โรงแรมต่างๆ หรือแหลง่ท่องเทียวทีสําคญับนเกาะสมุยและเกาะพะงนั หรือ
จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  การประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางของตวัแทนจดัจําหน่ายตัวโดยสาร และยงัได้จดัทําประชาสมัพนัธ์ผ่าน
สืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น Website ของบริษัท (www.rajaferryport.com) และ Facebook เป็นประจํา   

นอกจากนั น บริษัทได้มีการออกบูธงานท่องเทียวเพือเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้าเกิดการรับรู้ และเลือกใช้
บริการเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทสําหรับการเดินทางไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงัน โดยบริษัทจะเลือกงานท่องเทียวทีได้รับ
ความนิยมจากกลุม่นกัทอ่งเทียว เช่น งานไทยเทียวไทย และงานเทียวทัวไทยไปทัวโลก เป็นต้น   

 

2.2.2.2 จุดแข็งของบริษัท 

 ทา่เรือราชาเฟอร์รี เป็นทีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในหมูน่กัทอ่งเทียวทีต้องการเดินทางไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนั  
จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ซึงเป็นแหล่งท่องเทียวทีสําคญัในฝังอ่าวไทยของประเทศไทยและมีชือเสียงไปทัวโลก ด้วย
ประสบการการณ์ทียาวนานกว่า 30 ปี และมีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการทีสะดวกรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และ
ปลอดภยั ทําให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รีและท่าเรือจาก
บริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 26 

 บริษัทเป็นผู้ประกอบการเดินเรือเฟอร์รีเพียงรายเดียวทีสามารถให้บริการบรรทกุผู้ โดยสารพร้อมกบัยานพาหนะไป
ยงัอําเภอเกาะพะงนั ซึงเป็นแหลง่ท่องเทียวทียงัคงมีความเป็นธรรมชาติในอ่าวไทย และมีกิจกรรมทั งฟูลมนูปาร์ตี  
(Full Moon Party) ทีมีชือเสยีงและเป็นทีรู้จกัแพร่หลายทัวโลก 

 บริษัทเป็นผู้ประกอบการเดินเรือเฟอร์รีเพียงรายเดียวทีสามารถให้บริการกบัรถบรรทกุสินค้าโดยเฉพาะรถบรรทุก
นํ ามนั/แก๊สไปยงัอําเภอเกาะสมยุและอําเภอเกาะพะงนั 

 กองเรือเฟอร์รีของบริษัททีมีอยู่จํานวน 12 ลํา ณ ปัจจุบนั ทําให้บริษัทสามารถให้บริการได้มากกว่าคู่แข่ง และมี
ความยืดหยุน่ในการให้บริการในช่วงเทศกาลทีมีความต้องการในการเดินทางเป็นจํานวนมาก หรือช่วงทีบริษัทนํา
เรือเฟอร์รีเข้าอูเ่พือหยดุซอ่มและบํารุงรักษา 

 บริษัทเป็นเจ้าของท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมุยสากล ซึงมีความสําคญัและเป็นท่าเรือเฟอร์รีเอกชนขนาด
ใหญ่ทีสดุในประเทศไทย ทําให้บริษัทสามารถบริหารจดัการการเดินเรือทั งแบบประจําทางตามเทียวเวลา และแบบ
ประจําทางแบบเช่าเหมาลําได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บริษัทยงัสามารถพฒันาโครงสร้างพื นฐานได้อย่างต่อเนือง เช่น อาคาร และลานจอดรถ เพืออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ โดยสาร   

 ในช่วง 3 ปีทีผา่นมา ผลประกอบการของบริษัททั งด้านรายได้และกําไรสทุธิมีการเติบโตอยา่งสมําเสมอ ซึงสามารถ
สร้างความมันคงทางการเงินของบริษัทได้อยา่งตอ่เนือง  

 กองเรือเฟอร์รีของบริษัทจํานวน 3 ลําซึงประกอบด้วยเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 ได้รับการสง่เสริมการ
ลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ โดยมีสทิธิประโยชน์ทีสาํคญั เช่น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็น
เวลา 8 ปีนบัแต่วนัทีเริมมีรายได้ในปี 2553 จนถึงปี 2561 และได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับ
การสง่เสริมไปรวมคํานวณเพือเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล เป็นต้น  

 บริษัทได้ใช้ระบบบริหารทรัพยากรสําหรับองค์กร (ระบบ ERP) และระบบการจัดจําหน่ายบตัรโดยสาร (ระบบ 
TMS)  ทําให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว แมน่ยํา และสามารถนําข้อมลูรายงานทางการเงิน
มาใช้ในการบริหารและการตดัสนิใจได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 บริษัทมีแหลง่สนบัสนนุทางการเงินทีดีจากสถาบนัทางการเงิน รวมทั งการเสนอขายหุ้นเพิมทนุให้กบัประชาชนและ
นําหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในครั งนี  ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบคูแ่ขง่ด้านต้นทนุ
และแหลง่เงินทนุในการดําเนินธุรกิจ เนืองจาก ณ ปัจจบุนั ยงัไมม่ีคูแ่ขง่รายใดทีประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกบับริษัทที
ได้ระดมทนุผา่นตลาดทนุ โดยการนําหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 

2.2.2.3 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกัษณะของลกูค้าของบริษัทมาจากผู้ทีต้องการเดินทางระหวา่งอําเภอดอนสกักบัอําเภอเกาะสมยุหรืออําเภอเกาะ
พะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ซึงสามารถแบง่ตามวตัถปุระสงค์หลกัของการเดินทางได้แก่ 

 กลุม่นกัทอ่งเทียว ซึงมีทั งนกัทอ่งเทียวชาวไทยและต่างชาติ ซึงเป็นผู้ ทีใช้บริการเรือเฟอร์รีเพือเดินทางไป
พกัผ่อนหรือร่วมกิจกรรมนนัทนาการในเขตพื นทีอําเภอเกาะสมยุหรืออําเภอเกาะพะงนั โดยกลุ่มลกูค้า
ประเภทนี นิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ 4 ล้อ หรือรถประจําทางเป็นหลกั 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 27 

 กลุม่ประชาชนท้องถิน ซึงใช้บริการเดินเรือเฟอร์รีข้ามฟากระหว่างอําเภอดอนสกักบัอําเภอเกาะสมยุหรือ
อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพือไปทํางานหรือไปทําธุระเป็นประจํา เช่น ประชาชนทีมีงานทํา
ในอําเภอเกาะสมุย หรืออําเภอเกาะพะงัน นักเรียน พระภิกษุ และผู้ ทีมีถินฐานในเกาะสมุยหรือเกาะ      
พะงนั เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าประเภทนี นิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ 4 ล้อ หรือรถจกัรยานยนต์เป็นหลกั 

 กลุ่มลกูค้าธุรกิจ ซึงมีความต้องการใช้ยานพาหนะเพือการขนส่งสินค้าเป็นหลกั เช่น รถบรรทุกสินค้า
อปุโภคบริโภค วสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น ยกเว้นการขนสง่สินค้าประเภทแก๊ส นํ ามนั หรือวตัถอุนัตราย บริษัท
จะทําการแยกขนส่งโดยเรือเหมาลําต่างหาก โดยมิได้รวมกบัการขนสง่ผู้ โดยสารและยานพาหนะทัวไป 
โดยกลุม่ลกูค้าประเภทนี นิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ตั งแต ่6 ล้อขึ นไป หรือรถประเภทอืนๆ เป็นหลกั ทั งนี  
ด้วยขนาดของลําเรือเฟอร์รี  และศกัยภาพในการรองรับนํ าหนกับรรทุกเหนือคู่แข่ง ทําให้เรือเฟอร์รีของ
บริษัทสามารถรองรับการขนสง่ยานพาหนะทีมีขนาดใหญ่ได้ 
 

ทั งนี  กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและปริมาณการใช้บริการเรือเฟอร์รีของบริษัทในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือน
แรก ปี 2558 สามารถแสดงได้ดงันี  
 
เส้นทางเดินเรือเฟอร์รีระหว่างอาํเภอดอนสักและอาํเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเภทระวาง หน่วย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดือน

แรก ปี 2558 

ผู้ โดยสาร  คน 656,445 774,750 787,321 352,415 
% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 18 19 18 15 

รถจกัรยานยนต์  คนั 28,175 27,266 30,588 17,037 
% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 1 1 1 1 

รถยนต์ 4 ล้อ  คนั 226,697 245,893 276,818 150,338 
% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 21 20 21 22 

รถยนต์ 6 – 10 
ล้อ  

คนั 63,064 64,684 66,267 30,347 
% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 18 17 17 16 

รถประเภทอืนๆ  คนั* 5,419 6,561 7,641 3,533 
% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 11 12 12 12 

รวม ล้านบาท 355.18 389.78 418.73 187.95 
% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 69 69 69 66 

ทีมา : บริษัท 

หมายเหต:ุ *  ได้รวมรถยนต์ประเภทอืนนอกเหนือจากรถจกัรยานยนต์ รถยนต์ 4 ล้อ และรถยนต์ 6 – 10 ล้อ และได้รวมการให้บริการเดินเรือแบบ
ประจําทางแบบเหมาลําตอ่ครั งเทา่กบัจํานวนรถประเภทอืนๆ 1 คนั  

  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 28 

เส้นทางเดินเรือเฟอร์รีระหว่างอาํเภอดอนสักและอาํเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเภทระวาง หน่วย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดือน

แรก ปี 2558 
ผู้ โดยสาร  คน 336,204 378,659 383,756 207,836 

% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 13 14 13 14 
รถจกัรยานยนต์  คนั 8,303 9,607 10,191 5,990 

% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 0 0 0 1 
รถยนต์ 4 ล้อ  คนั 80,195 86,039 87,672 48,486 

% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 9 9 9 9 
รถยนต์ 6 – 10 
ล้อ  

คนั 20,476 22,396 26,348 14,021 
% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 7 7 8 9 

รถประเภทอืนๆ  คนั* 200 386 204 75 
% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 1 1 1 1 

รวม ล้านบาท 156.98 179.35 191.51 98.46 
% ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 31 31 31 34 

ทีมา : บริษัท 
หมายเหต:ุ *  ได้รวมรถยนต์ประเภทอืนนอกเหนือจากรถจกัรยานยนต์ รถยนต์ 4 ล้อ และรถยนต์ 6 – 10 ล้อ และได้รวมการให้บริการเดินเรือแบบ

ประจําทางแบบเหมาลําตอ่ครั งเทา่กบัจํานวนรถประเภทอืนๆ 1 คนั  

 สําหรับเส้นทางเดินเรือเฟอร์รีระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน จังหวดัสรุาษฎร์ธานี บริษัทได้เริม
ให้บริการเป็นการเฉพาะกิจในปี 2553 แตต่อ่มา บริษัทได้ยกเลกิการให้บริการดงักลา่วในช่วงปลายปี 2554 เนืองจากรายได้
และต้นทนุการให้บริการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2555 บริษัทได้มีการให้บริการในเส้นทางดงักลา่วเป็นแบบประจํา
ทางแบบเหมาลําจํานวน 1 ครั ง ซึงเป็นไปข้อตกลงผกูพนัก่อนทีบริษัทจะตดัสินใจยกเลิกบริการในช่วงปลายปี 2554 ซึงมี
รายได้ประมาณ 30,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.00 ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 
 

2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ก. ภาวะอุตสาหกรรม 

     ปัจจุบนัประเทศไทยได้ก้าวสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 โดยอตุสาหกรรม
ทอ่งเทียวถือเป็น 1 ใน 12 ภาคบริการทีมีความสาํคญัอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยเป็นประเทศทีมีชือเสียง
ด้านการท่องเทียวเป็นอย่างมาก ด้วยสภาพแวดล้อม สถานทีท่องเทียวทีสวยงามและมีความหลากหลาย ทั งแบบเชิง
ธรรมชาติอย่างทะเล ภเูขา นํ าตก และเชิงศิลปวฒันธรรมทีมีวดัวาอาราม พระราชวงั โบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงแหล่ง
ทอ่งเทียวทีตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง เช่น แหลง่ช็อปปิง สถานบนัเทิง สปา เป็นต้น ประกอบกบัการให้บริการทีเป็นมิตร และ
เป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยทีมีความออ่นโยน สร้างความประทบัใจให้กบันกัทอ่งเทียว โดยเฉพาะชาวตา่งชาติ รวมทั งคา่ครอง
ชีพในประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศอืนแล้วถือวา่ไมส่งูมากนกั และยงัมีระบบการสือสารและสาธารณปูโภคทีค่อนข้าง
มีความพร้อม จึงทําให้ปัจจุบนัประเทศไทยมีรายได้จากอตุสาหกรรมการท่องเทียวกว่า 1.25 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 29 

ละ 10 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2557 อย่างไรก็ตาม เนืองจากประเทศไทยเกิดปัญหาทางการการเมือง
ในช่วงครึงปีแรกของปี 2557 ทําให้นกัท่องเทียวต่างชาติทีเข้ามาในประเทศไทยมีจํานวนลดลงเมือเทียบกับปี 2556 แต่
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาได้คาดการณ์ว่า หากสถานการณ์ในประเทศและปัจจัยภายนอกต่างๆ เป็นปกติ จะมี
นกัท่องเทียวต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทยในปี 2558 ประมาณ 30 ล้านคน หรือเพิมขึ นกว่าร้อยละ 20 ซึง
สามารถสร้างรายได้จากการทอ่งเทียวให้กบัประเทศไทยเพิมมากขึ น  

 

  
ทีมา : กรมการทอ่งเทียว ข้อมลู ณ วนัที 17 มีนาคม 2558 
 
จากข้อมลูสถิติกรมการทอ่งเทียวในปี 2557  พบวา่มีนกัทอ่งเทียวตา่งชาติเดินทางมายงัประเทศไทย จํานวนทั งสิ น 

24.78 ล้านคน โดยมีสดัสว่นนกัทอ่งเทียวจากเอเซียตะวนัออกมากทีสดุประมาณร้อยละ 33 ของจํานวนนกัทอ่งเทียวตา่งชาติ
ทั งหมด ซึงสว่นใหญ่มาจากประเทศจีน รองลงมาเป็นกลุม่ประเทศในอาเซียนประมาณร้อยละ 27 ขณะทีนกัทอ่งเทียวในกลุม่
ประเทศยโุรปคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25 โดยมีนกัทอ่งเทียวจากประเทศรัสเซียมีจํานวนมากทีสดุ รองลงมาคือ ประเทศสหราช
อาณาจกัร และประเทศเยอรมนี ตามลําดบั นอกจากนั น หากพิจารณาจํานวนนกัท่องเทียวทั งหมดจําแนกตามภมูิภาคของ
ประเทศไทย โดยข้อมลูสถิติกรมการทอ่งเทียว (ไม่นบัรวมกรุงเทพฯ) ทีผ่านมาพบว่าภาคใต้เป็นภมูิภาคทีนกัท่องเทียวทั งคน
ไทย และต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเทียวมากทีสดุ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 21 เมือเปรียบเทียบกบัจํานวนนกัท่องเทียว
ทั งหมดของแต่ละภมูิภาค และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากทีสดุเช่นกนัโดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 26 เมือเปรียบเทียบกบั
รายได้จากการทอ่งเทียวทั งหมดของแตล่ะภมูิภาค ดงันั น อตุสาหกรรมทอ่งเทียวจงึเป็นอตุสาหกรรมหนึงทีมีบทบาทสาํคญัใน
การขับเคลือนเศรษฐกิจของภาคใต้ เนืองจากภาคใต้มีศักยภาพด้านการท่องเทียวสูง ทั งนี  ด้วยความพร้อมด้านแหล่ง
ทอ่งเทียวทีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย โดยเฉพาะแหลง่ทอ่งเทียวทางทะเล ทั งฝังทะเลอนัดามนัและฝังอ่าวไทย ทีมีชายหาดและ
หมูเ่กาะตา่งๆ ทีสวยงาม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล ซึงเอื ออํานวยตอ่กิจกรรมต่างๆ ทีดึงดดูนกัท่องเทียวทั งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ กิจกรรมดํานํ า และกีฬาทางนํ า (เรือใบ เรือบานาน่าโบ๊ท วินด์เซิร์ฟ เป็นต้น) รวมทั งกิจกรรม
อนรัุกษ์สตัว์ทะเล เช่น การปลอ่ยเตา่ทะเล และการจดัสร้างแหลง่อาศยัสตัว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพือให้สอดคล้องกบักระแส
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจบุนั 

เกาะสมุยและเกาะพะงันได้ถกูเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามในทะเลฝังอ่าวไทย และแหลง่ท่องเทียวทีรู้จกักนัในวง
กว้างทั งนกัทอ่งเทียวชาวไทยและตา่งชาติ ได้แก่ หาดทรายตา่งๆ อาทิ หาดเฉวง หาดละไม หินตาหินยาย และเกาะใกล้เคียง
ทีสามารถเดินทางจากเกาะสมยุไปกลบัได้ในวนัเดียว ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะแตน และหมู่เกาะอ่างทอง รวมทั ง
กิจกรรมฟูลมนูปาร์ตี  (Full Moon Party) บนเกาะพะงนัทีมีชือเสียงและเป็นทีรู้จักแพร่หลายทัวโลก อย่างไรก็ตาม การ
ทอ่งเทียวไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัสามารถเดินทางได้ตลอดทั งปี โดยการเดินทางไปยงัเกาะสมยุสามารถใช้เส้นทางได้

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 30 

ทั งทางเครืองบินและทางเรือ ในขณะทีการเดินทางไปเกาะพะงนัสามารถใช้เส้นทางได้เฉพาะทางเรือเทา่นั น แตก่ารทอ่งเทียว
บนเกาะสมยุและเกาะพะงนัยงัมีผลกระทบบางสว่นตามการเปลียนแปลงฤดกูาลซึงสามารถอธิบายได้ดงันี  

 ช่วงไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) 
บรรยากาศการท่องเทียวอยู่ในช่วงทีคึกคกั โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากเทศกาลปีใหม่ และวนัตรุษจีน ประกอบกบั
สภาพอากาศทีเอื ออํานวย เนืองจากคลืนลมทะเลสงบ และฝนตกน้อย 

 ช่วงไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถนุายน) 
บรรยากาศการทอ่งเทียวคกึคกักวา่ชว่งไตรมาส 1 เนืองจากมีวนัหยดุยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวนัหยดุอืนๆ 
เช่น วนัแรงงานแห่งชาติ วนัจกัรี วนัฉตัรมงคล วนัวิสาขบชูา และวนัพืชมงคล ขณะทีสภาวะอากาศอยู่ในเกณฑ์ที
ปกติ แตจ่ะเริมเข้าสูฤ่ดมูรสมุประมาณเดือนมิถนุายน เป็นต้นไป 

 ช่วงไตรมาส 3 (เดือนกรกฏาคม – กนัยายน) 
บรรยากาศการทอ่งเทียวคอ่นข้างเงียบเหงา และไมม่ีกิจกรรมด้านการทอ่งเทียวทางทะเล เนืองจากเป็นช่วงมรสมุ 

 ช่วงไตรมาส 4 (เดือนตลุาคม – ธนัวาคม) 
บรรยากาศการท่องเทียวอยู่ในระดับทีปานกลาง เนืองจากเป็นช่วงมรสุม ทะเลมีคลืนลมแรง อย่างไรก็ตาม 
ภาวะการทอ่งเทียวจะเริมกลบัมาคกึคกัตั งแตช่ว่งเดือนพฤศจิกายน ซึงถือเป็นช่วงเปิดฤดกูารทอ่งเทียว และมีปัจจยั
สนบัสนนุจากเทศกาลคริสมาสต์ซึงเป็นช่วงทีนกัทอ่งเทียวเริมหยดุพกัทํางาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติทีต้องการหนี
ฤดหูนาวของประเทศตนเองเพือเดินทางมาทอ่งเทียวมากขึ น ทําให้มีการจดักิจกรรมการทอ่งเทียวมากขึ น 
 
ทั งนี  จํานวนนกัทอ่งเทียวทีเดินทางมาทอ่งเทียวในเกาะสมยุและเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เป็นรายปี ตั งแต่ปี  

2551 สามารถแสดงได้ดงันี  

 

  
ทีมา : กรมการทอ่งเทียว ข้อมลู ณ วนัที 7 เมษายน 2558 

คน 

คน 

นักท่องเทียวบนเกาะสมุย 

นักท่องเทียวบนเกาะพะงัน 

สัดส่วนนักท่องเทียวเกาะสมุยใน 9 เดือนแรก ปี 2557 

สัดส่วนนักท่องเทียวเกาะพะงันใน 9 เดือนแรก ปี 2557 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 31 

 
ในช่วง 23 ปีทีผ่านมา จํานวนนกัท่องเทียวไปยงัเกาะสมุยและเกาะพะงันมีแนวโน้มเพิมขึ นอย่างต่อเนือง โดย

นกัท่องเทียวในเกาะสมยุมีจํานวนประมาณ 1.9 ล้านคนในปี 2556 และยงัคงเพิมขึ นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เมือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ซึงนกัท่องเทียวสว่นใหญ่เป็นชาวต่างชาติทีมาจากกลุม่ประเทศยโุรปเป็นหลกั ในขณะที
เกาะพะงนัมีจํานวนนกัทอ่งเทียวประมาณ 7 แสนกวา่คนในปี 2556 และเพิมขึ นเลก็น้อยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 โดย
มีนกัทอ่งเทียวจากกลุม่ประเทศยโุรปเป็นสว่นใหญ่ 

 

ข. ภาวะการแข่งขนั 

เกาะสมุยและเกาะพะงันมีทีตั งอยู่ในทะเลอ่าวไทย ซึงห่างจากอําเภอดอนสกั จังหวัดสุราษฏร์ธานีไปทางทิศ
ตะวนัออกเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร ตามลาํดบั ทั งนี  การเดินทางไปเกาะสมยุสามารถเดินทางได้ทั งทาง
เรือ หรือเครืองบิน ขณะทีการไปยงัเกาะพะงันสามารถเดินทางได้เฉพาะทางเรือเท่านั น ซึงธุรกิจของบริษัทสามารถขนส่ง
ผู้ โดยสารพร้อมด้วยยานพาหนะไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัได้ อนึง การเดินทางโดยทางเรือสามารถใช้บริการของ (1) เรือ
เฟอร์รีของบริษัท และบริษัท ซีทราน เฟอร์รี  จํากดั (2) เรือความเร็วสงู (High Speed Boat) (เรือทีวิงความเร็วสงูทีสามารถ
บรรทกุได้เฉพาะผู้ โดยสาร) ของบริษัท ซีทราน ดิสคฟัเวอร์รี จํากดั และบริษัท สง่เสริมรุ่งเรือง จํากดั และ (3) เรือคาตามาราน 
(เรือทีสามารถบรรทกุได้เฉพาะผู้ โดยสารและมีลกัษณะเป็นสองท้องเรือ) ของบริษัท เรือเร็วลมพระยา จํากดั เป็นต้น 

ผู้ เดินทางทั งชาวไทยและตา่งชาติประมาณร้อยละ 50 เลอืกการเดินทางไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงนัผ่านทางเรือ 
โดยเริมต้นจากการใช้บริการรถไฟ หรือรถโดยสารประจําทาง ทีมีผู้ ให้บริการภายนอกให้บริการรับส่งผู้ โดยสารจากสถานี
รถไฟหรือสถานีรถโดยสารประจําทางของบริษัท ขนสง่ จํากดั (บขส.) ในจงัหวดัสรุาษฏร์ธานีและจงัหวดันครศรีธรรมราช หรือ
ขบัรถยนต์สว่นตวัไปยงัทา่เรือเฟอร์รีของบริษัทในอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพือโดยสารเรือเฟอร์รีเดินทางต่อไปยงั
เกาะสมยุหรือเกาะพะงนั นอกจากนั น ผู้ เดินทางยงัสามารถเลือกเดินทางไปท่าเรือในจงัหวดัชุมพรเพือโดยสารเรือคาตามา
รานไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงัน หรือเดินทางไปท่าเรือสาธารณะในอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพือโดยสารเรือ
เฟอร์รีของบริษัทคูแ่ขง่ไปยงัเกาะสมยุ หรือโดยสารเรือความเร็วสงู ไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงนัได้ 

สาํหรับการเดินทางโดยเครืองบิน ผู้ เดินทางสามารถเลอืกทา่อากาศยานปลายทางได้ทั งบนเกาะสมยุโดยตรง (ซึงมี
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเป็นผู้ ให้บริการ) หรือท่าอากาศยานในจังหวดัสรุาษฏร์ธานีและจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ซึงมีสายการบินแอร์เอเซีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยเป็นผู้ ให้บริการ) ซึงจะมีผู้ ให้บริการ
ภายนอกให้บริการรับสง่ผู้ โดยสารจากทา่อากาศยานดงักลา่วไปยงัทา่เรือเฟอร์รีของบริษัทหรือทา่เรือสาธารณะในอําเภอดอน
สกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพือเดินทางด้วยทางเรือตอ่ไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงนั  

 
  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 32 

เส้นทางการเดินทางไปยงัเกาะสมุยและเกาะพะงนัจังหวัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 
ทีมา: บริษัท 

 
การเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันด้วยเรือเฟอร์รี ได้รับความนิยมเนืองจากเรือเฟอร์รีสามารถขนส่งผู้

เดินทางไปพร้อมกบัยานพาหนะในคราวเดียวกนั ทั งนี  ปัจจุบนั การให้บริการเรือเฟอร์รีข้ามฟากระหว่างอําเภอดอนสกั และ
อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี มีผู้ให้บริการจํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) และบริษัท 
ซีทราน เฟอร์รี  จํากดั ซึงบริษัทได้พิจารณาว่าบริษัทดงักล่าวเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงมากกว่าบริษัททีให้บริการเรือประเภทอืน
และสายการบินทีตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีแตกตา่งกนั ทั งนี  จํานวนเรือและกําลงัการบรรทกุของบริษัทและคู่แข่ง
สามารถแสดงได้ดงันี  
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน) บริษัท ซีทราน เฟอร์รี  จาํกัด 
ชือเรือ นํ าหนัก 

(ตันกรอส) 
ผู้โดยสาร 

(คน) 
ยานพาหนะ (คัน) 
4 ล้อเต็มระวาง 

ชือเรือ นํ าหนัก 
(ตันกรอส) 

ผู้โดยสาร 
(คน) 

ยานพาหนะ (คัน) 
4 ล้อเต็มระวาง 

1. ราชา 1 1,141.00 400 44 1.ซีทราน เฟอร์รี 4 961.00 338 60 
2. ราชา 2 1,044.92 350 52 2.ซีทราน เฟอร์รี 5 1,099.00 270 45 
3. ราชา 3 986.32 350 36 3.ซีทราน เฟอร์รี 6 1,076.00 270 50 
4. ราชา 4 324.00 220 23 4.ซีทราน เฟอร์รี 7 815.00 250 60 
5. ราชา 5 928.00 350 70 5.ซีทราน เฟอร์รี 8 1,053.00 360 90 
6. ราชา 6  1,009.50 400 55   6. ซีทราน เฟอร์รี 9 1,400.00 601 50 
7. ราชา 7 1,188.00 400 53     

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน) บริษัท ซีทราน เฟอร์รี  จาํกัด 
ชือเรือ นํ าหนัก 

(ตันกรอส) 
ผู้โดยสาร 

(คน) 
ยานพาหนะ (คัน) 
4 ล้อเต็มระวาง 

ชือเรือ นํ าหนัก 
(ตันกรอส) 

ผู้โดยสาร 
(คน) 

ยานพาหนะ (คัน) 
4 ล้อเต็มระวาง 

8. อาร์ 8 1,074.00 400 48     
9. อาร์ 9 1,168.00 400 48     
10. วงัใน 794.63 300 38     
11. วงัทอง 638.98 300 30     
12. วงัแก้ว 990.95 400 52     

ทีมา: บริษัท และเว็บไซต์ของบริษัท ซีทราน เฟอร์รี จํากดั ณ วนัที 8 กรกฏาคม 2558 
หมายเหต ุ:  1. กลุ่มผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีทรานเฟอร์รี จํากัด ยงัได้ประกอบธุรกิจเดินเรือคาตามาราน เรือความเร็วสงู (High Speed Boat) และ

เรือยอร์ช รวมเป็นจํานวน 5 ลํา ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท ซีทราน ดิสคฟัเวอร์รี จํากัด (บริษัทในกลุ่มของบริษัท ซีทราน
เฟอร์รี จํากดั) เพือให้บริการเรือโดยสารจากจงัหวดัชมุพรไปยงัเกาะสมยุ เกาะพะงนั และเกาะเตา่  

 2. ตารางเวลาเดินเรือเฟอร์รีข้ามฟากระหวา่งอําเภอดอนสกั และอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี 
จํากดั (มหาชน) และบริษัท ซีทราน เฟอร์รี จํากัด ได้จดัตารางเวลาเหมือนกัน (บริษัท ซีทราน เฟอร์รี จํากัด ไม่ได้มีเรือเฟอร์รีข้าม
ฟากเส้นทางระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนั)  

 
นอกจากนั น ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัท และบริษัท ซีทราน เฟอร์รี  จํากดั ในช่วงปี 2555  

2557 สามารถแสดงได้ดงันี   
หน่วย: ล้านบาท 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน) บริษัท ซีทราน เฟอร์รี  จาํกดั 
 ปี 2555* ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รายได้จากการขายและบริการ 559.29 622.47 665.24 486.39 559.65 559.36 
กําไรสทุธิ 51.31** 69.29 85.33 77.52 132.41 68.77 
สนิทรัพย์รวม 762.94 719.25 731.71 1,047.18 1,299.84 1,405.01 
สว่นผู้ ถือหุ้น 297.00 366.29 430.50 482.64 615.21 647.70 
ทนุชําระแล้ว 132.00 132.00 132.00 150.00 150.00 150.00 
ทีมา: บริษัท และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัที 8 กรกฏาคม 2558 
หมายเหต:ุ *  ปรับปรุงรายการใหมใ่ห้สอดคล้องกบัการเปิดเผยในงบการเงินปี 2556 
 ** เป็นกําไรประจําปี ทียงัไมไ่ด้รวมรายการขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน จํานวน 27.31 ล้านบาท ซึงจะมีผลทําให้มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมมีจํานวน

คงเหลือ 24.00 ล้านบาท 
 
อยา่งไรก็ตาม การเดินทางไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงนั (เฉพาะคน ไม่รวมยานพาหนะ) สามารถใช้บริการจากผู้

ให้บริการสาธารณะต่างๆ ทีให้บริการเดินทางในหลายเส้นทาง โดยส่วนใหญ่เริมต้นมาจากกรุงเทพฯ ซึงสามารถแสดง
รายละเอียดการเดินทางได้ดงันี  
  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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 ทางเครืองบิน  
 ขาไปจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอเกาะสมยุ 

 
ผู้ให้บริการ
สายการบิน 

สนามบิน
ต้นทาง 

สนามบิน
ปลายทาง 

จาํนวน 
เทียวบิน 
ต่อวัน 

ช่วงเวลา
เทียวบินขา
ไป (นาฬิกา) 

ค่าโดยสาร
เครืองบิน 

ขั นตํา
(บาท) 

ผู้ให้บริการทาง
เรือ 

จาํนวน
เทียวเรือ
ต่อวัน 

ค่าใช้จ่ายการ 
เดินทางอืน  
(รถยนต์และ 
เรือเฟอร์รี )  

(บาท) 

ประมาณ 
ค่าใช้จ่าย 
ทั งหมด  
(บาท) 

ประมาณ
ระยะเวลา
เดินทาง
ทั งหมด 

(ชัวโมง:นาที) 
1.บางกอก
แอร์เวย์ 

สวุรรณภมูิ เกาะสมยุ 19 6:00 – 21:00 
(เฉลียทกุ 1 

ชัวโมง) 

3,300    3,300 1:05 

2.1 การบิน
ไทย 

สวุรรณภมูิ เกาะสมยุ 2 7:25 และ 
15:30 

4,100    4,100 1:05 

2.2 การบิน
ไทย 

ดอนเมือง จงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี 

2 8:25 และ 
17:45 

1,500 บริษัท 15 400 1,900 4:15 
ซีทราน เฟอร์รี 14 400 1,900 4:15 

ซีทราน 
ดิสคฟัเวอร์รี 

2 550 2,050 5:15 

เรือเร็วลมพระยา 3 600 2,100 3:40 
3.1 แอร์เอเซีย ดอนเมือง จงัหวดั

สรุาษฏร์ธานี 
5 7:00 – 19:10 1,490 บริษัท 15 400 1,890 4:10 

ซีทราน เฟอร์รี 14 400 1,890 4:10 
ซีทราน 

ดิสคฟัเวอร์รี 
2 650 2,140 5:10 

เรือเร็วลมพระยา 3 600 2,090 3:40 
3.2 แอร์เอเซีย ดอนเมือง จงัหวดันคร 

ศรีธรรมราช 
4 6:50 – 18:25 1,543 บริษัท 15 400 1,943 4:10 

ซีทราน เฟอร์รี 14 400 1,943 4:10 
ซีทราน 

ดิสคฟัเวอร์รี 
2 650 2,193 6:10 

4.1 นกแอร์ ดอนเมือง จงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี 

4 6:10 – 16:25 1,301 บริษัท 15 400 1,701 4:10 
ซีทราน เฟอร์รี 14 400 1,701 4:10 

ซีทราน 
ดิสคฟัเวอร์รี 

2 650 1,951 5:10 

เรือเร็วลมพระยา 3 600 1,901 3:40 
4.2 นกแอร์ ดอนเมือง จงัหวดันคร 

ศรีธรรมราช 
6 6:00 – 20:15 1,207 บริษัท 15 400 1,607 4:10 

ซีทราน เฟอร์รี 14 400 1,607 4:10 
ซีทราน 

ดิสคฟัเวอร์รี 
2 650 1,857 6:10 

ทีมา : Website ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินไทย สายการบินแอร์เอเซีย สายการบินนกแอร์ ซีทราน เฟอร์รี  ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี เรือเร็วลมพระยา และการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ณ วนัที 4 กนัยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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 ขาไปจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอเกาะพะงนั 
 

ผู้ให้บริการ สนามบิน
ต้นทาง 

สนามบิน
ปลายทาง 

จาํนวน 
เทียวบิน 
ต่อวัน 

ช่วงเวลา
เทียวบินขา
ไป (นาฬิกา) 

ค่าโดยสาร
เครืองบิน 

ขั นตํา
(บาท) 

ผู้ให้บริการทาง
เรือ 

จาํนวน
เทียว
เรือต่อ

วัน 

ค่าใช้จ่ายการ 
เดินทางอืน  
(รถยนต์และ 
เรือเฟอร์รี )  

(บาท) 

ประมาณ
ค่าใช้จ่าย
ทั งหมด 
(บาท) 

ประมาณ
ระยะเวลา
เดินทาง
ทั งหมด 

(ชัวโมง:นาที) 
1 การบินไทย ดอนเมือง จงัหวดั

สรุาษฏร์ธานี 
2 8:25 และ 

17:45 
1,500 บริษัท 6 500 2,000 5:15 

ซีทราน 
ดิสคฟัเวอร์รี 

2 700 2,200 6:15 

เรือเร็วลมพระยา 3 700 2,200 4:30 
2.1 แอร์เอเซีย ดอนเมือง จงัหวดั

สรุาษฏร์ธานี 
5 7:00 – 19:10 1,490 บริษัท 6 500 1,990 5:10 

ซีทราน 
ดิสคฟัเวอร์รี 

2 700 2,190 6:10 

เรือเร็วลมพระยา 3 700 2,190 4:25 
2.2 แอร์เอเซีย ดอนเมือง จงัหวดันคร 

ศรีธรรมราช 
4 6:50 – 18:25 1,543 บริษัท 6 500 2,043 5:10 

ซีทราน 
ดิสคฟัเวอร์รี 

2 700 2,243 7:10 

3.1 นกแอร์ 
  

ดอนเมือง จงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี 

4 6:10 – 16:25 1,301 บริษัท 6 500 1,801 5:10 
ซีทราน 

ดิสคฟัเวอร์รี 
2 700 2,001 6:10 

เรือเร็วลมพระยา 3 700 2,001 4:25 
3.2 นกแอร์ ดอนเมือง จงัหวดันคร 

ศรีธรรมราช 
6 6:00 – 20:15 1,207 บริษัท 6 500 1,707 5:10 

ซีทราน 
ดิสคฟัเวอร์รี 

2 700 1,907 7:10 

ทีมา : Website ของ สายการบินไทย สายการบินแอร์เอเซีย สายการบินนกแอร์ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี เรือเร็วลมพระยา และการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ณ วนัที 4 กันยายน 
2558 

 
  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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 ทางบก 
 ขาไปจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอเกาะสมยุ 
 

ผู้ให้ 
บริการ 
ทางบก 

ต้นทางใน
กรุงเทพฯ 

จาํนวนเทียว
รถประจาํ
ทาง/รถไฟ

ต่อวัน 

ช่วงเวลาขา
ไปทางบก 
(นาฬิกา) 

ค่าโดยสาร
รถประจาํ

ทาง*/รถไฟ** 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย
การเดินทาง
อืน (รถยนต์) 

(บาท) 

ผู้ให้บริการทาง
เรือ 

จาํนวน
เทียว
เรือต่อ

วัน 

ค่าโดยสาร 
ทางเรือ  
(บาท) 

ประมาณ 
ค่าใช้จ่าย 
ทั งหมด  
(บาท) 

ประมาณ
ระยะเวลา

เดินทางทั งหมด 
(ชัวโมง:นาที)  

1.บขส.* สถานีขนสง่
สายใต้ใหม ่

5 19:00 – 20:30  812  บริษัท 15 120 912 11:30 
ซีทราน เฟอร์รี 14 120 912 11:30 

ซีทราน 
ดิสคฟัเวอร์รี 

2 350 1,162 11.30 

เรือเร็วลมพระยา 3 400 1,212 10:45 
2. 
รถไฟ** 

สถานีรถไฟ
หวัลําโพง 

11 8:05  22:50 519 150 บริษัท 15 120 789 14:00 
ซีทราน เฟอร์รี 14 120 789 14:00 

ซีทราน 
ดิสคฟัเวอร์รี 

2 350 1,019 14.00 

เรือเร็วลมพระยา 3 400 1,069 13:15 
เรือสง่เสริม 1 300 969 14:00 

ทีมา : Website ของ บขส. การรถไฟแห่งประเทศไทย ซีทราน เฟอร์รี  ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี  เรือเร็วลมพระยา และเรือส่งเสริม และการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ณ วนัที 4 
กนัยายน 2558 
หมายเหต ุ:  * รถโดยสารประจําทางแบบ VIP (ม.1ก) 
                 ** รถไฟแบบรถด่วนชั นที 1 

 
 ขาไปจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอเกาะพะงนั 
 

ผู้ให้ 
บริการ 
ทางบก 

ต้นทางใน
กรุงเทพฯ 

จาํนวนเทียว 
รถประจาํ 
ทาง/รถไฟ 

ต่อวัน 

ช่วงเวลาขาไป 
ทางบก  

(นาฬิกา) 

ค่าโดยสาร
รถประจาํ

ทาง*/รถไฟ** 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายการ 
เดินทางอืน  
(รถยนต์)  
(บาท) 

ผู้ให้บริการทาง
เรือ 

ค่าโดยสาร
ทางเรือ 
(บาท) 

จาํนวน 
เทียวเรือ 
ต่อวัน 

ประมาณ 
ค่าใช้จ่าย 
ทั งหมด  
(บาท) 

ประมาณ
ระยะเวลา

เดินทางทั งหมด 
(ชัวโมง:นาที)  

1.บขส.* สถานีขนสง่
สายใต้ใหม ่

5 19:00 – 20:30  806  บริษัท 210 6 816 12:30 
ซีทราน 

ดิสคฟัเวอร์รี 
450 2 1,206 12:30 

เรือเร็วลมพระยา 450 3 1,206 11:30 
2. 
รถไฟ** 

สถานีรถไฟ
หวัลําโพง 

11 8:05   22:50 519 150 บริษัท 210 6 879 15:00 
ซีทราน 

ดิสคฟัเวอร์รี 
450 2 1,119 15:00 

เรือเร็วลมพระยา 450 3 1,119 14:00 
เรือสง่เสริม 450 1 1,119 15:00 

ทีมา : Website ของ บขส. การรถไฟแห่งประเทศไทย ซีทราน ดิสคฟัเวอร์รี และเรือเร็วลมพระยา และการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ณ วนัที 4 กนัยายน 2558 
หมายเหต ุ:   * รถโดยสารประจําทางแบบ VIP (ม.1ก) 

** รถไฟแบบรถด่วนชั นที 1 
 

 
 
 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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2.2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 

2.2.3.1 การจัดหาเรือเฟอร์รี  

ในช่วงทีผ่านมา บริษัทได้จดัหาเรือเฟอร์รีทีใช้แล้วและยงัคงมีคุณภาพในการใช้งาน โดยส่วนใหญ่นําเข้ามาจาก
ประเทศญีปุ่ น ซึงเป็นประเทศทีนิยมใช้เรือเฟอร์รีมากทีสดุแหง่หนึงของโลก ทั งนี  เรือเฟอร์รีทกุลาํต้องผ่านการตรวจมาตรฐาน
คณุภาพจากกรมเจ้าท่าก่อนนําเข้าเรือเฟอร์รี เข้ามาใช้งานในประเทศไทย และผ่านการตรวจสภาพของการใช้งานของเรือ
เฟอร์รีเป็นประจําทกุปี นอกจากนั น บริษัทได้จดัหากองเรือเฟอร์รีทีมีขนาดบรรทกุเหมาะสมและปริมาณเพียงพอสําหรับการ
ให้บริการจะทําให้บริษัทสามารถขนสง่ผู้ โดยสารและยานพาหนะได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และตรงตามเวลาทีลกูค้าต้องการได้ 
โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีเรือเฟอร์รีสําหรับการให้บริการโดยสารและขนสง่จํานวน 12 ลํา ซึงมีความสามารถ
บรรทกุผู้ โดยสารได้ตั งแต่ 220 คนต่อเทียว จนถึง 400 คนต่อเทียว พร้อมทั งยานพาหนะได้ตั งแต่ 23 คนัต่อเทียว จนถึง 70 
คนัต่อเทียว ทั งนี  บริษัทได้ให้บริการเดินเรือเฟอร์รีระหว่างอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมุย และอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะ 
พะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดของเรือเฟอร์รีทีให้บริการในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 
ดงันี  
 

การเดนิเรือเฟอร์รี  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดือน
แรก ปี 2558 

ราชา 1     

จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 74 317 204 175 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 511 876 652 631 
ราชา 2     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 349 295 267 133 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 1,752 1,432 1,422 699 
ราชา 3     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 159 302 218 169 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 653 1,490 1,039 898 
ราชา 4     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 193 323 283 125 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 787 1,515 1,279 566 
ราชา 5     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 323 270 340 172 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 2,317 1,890 2,377 1,225 
ราชา 6     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 318 99 61 92 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 1,607 475 297 459 
     

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 38 

การเดนิเรือเฟอร์รี  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดือน
แรก ปี 2558 

ราชา 7     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 143 279 348 172 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 786 1,899 2,371 1,178 
อาร์ 8     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 350 315 342 108 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 2,440 1,803 1,633 677 
อาร์ 9     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 291 342 282 134 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 1,946 1,883 1,486 635 
วังใน     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 104 195 245 86 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 362 835 1,208 433 
วังทอง     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 180 154 300 26 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 735 698 1,483 139 
วังแก้ว     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 101 269 284 172 
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 437 1,218 1,278 818 
วังนอก1/     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 20    
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 66    
วังเงนิ1/     
จํานวนวนัทีดําเนินการ (วนั) 132    
จํานวนเทียวทั งหมด (เทียว) 553    
     
รวมจํานวนเทียวทั งหมดทีดําเนินการจริง 15,1052/ 16,014 16,525 8,358 
รวมจํานวนเทียวทั งหมดแบบประจําทางตามเทียวเวลา3/ 14,274 14,235 14,235 7,149 
% การใช้เรือเฟอรี 105.82 112.50 116.09 116.91 
ทีมา: บริษัท 
หมายเหต:ุ  1/  บริษัทได้จําหน่ายเรือเฟอร์รีวงันอกให้กบับคุคลภายนอกตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และจําหน่ายเรือวงัเงินทีเกิดอบุตัิเหตไุฟ

ไหม้ขณะจอดซอ่มทีทา่เรือ ภายหลงัจากทีบริษัทได้รับเป็นเงินคา่สินไหมทดแทนประกันภยัทีเกิดจากอบุตัิเหตเุรียบร้อยในเดือน
ตลุาคม 2556 

 2/  รวมจํานวนเทียวเรือเชา่เหมาลําจํานวน 153 เทียว ทียงัไมไ่ด้บนัทกึในระบบ TMS ในปี 2555 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 39 

 3/  คํานวณจากการให้บริการเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลา (Scheduled Ferry Services) จํานวน 39 เทียวต่อวนั (บริษัท
ได้เพิมจํานวนเทียวการเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็น 42 เทียวต่อวนัตั งแต่เดือนมิถนุายน 2558) และคณูด้วย
จํานวนวนัทีให้บริการในแตล่ะงวด 

 

บริษัทมีกองเรือเฟอร์รีจํานวนรวม 12 ลาํ โดยมีอายกุารใช้งานเฉลีย 37 ปี ซึงทีผา่นมา บริษัทได้จดัซื อเรือเฟอร์รีทีใช้
งานแล้วมาจากตา่งประเทศ เนืองจากเรือเฟอร์รีทีใช้งานแล้วจะมีราคาทีถกูกวา่เรือเฟอร์รีใหม่อย่างมีนยัสําคญั แต่เรือเฟอร์รี
ทกุลาํของบริษัทต้องผา่นการตรวจสภาพการใช้งานกบักรมเจ้าท่าก่อนนํามาใช้ในการเดินเรือ ทั งนี  บริษัทคาดการณ์ว่ากอง
เรือของบริษัทจะมีอายเุฉลียมากกว่าคู่แข่งในอตุสาหกรรม สง่ผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาค่อนข้างสงู เพือให้
กองเรือเฟอร์รีของบริษัทมีสภาพการใช้งานตรงตามข้อกําหนดและกฏเกณฑ์ของกรมเจ้าทา่ทีดําเนินการตรวจสอบเป็นประจํา
ทกุปี อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายลดอายเุฉลียของกองเรือเฟอร์รี เพือให้สามารถลดคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาในอนาคต 
โดยจะจดัหาเรือเฟอร์รีเพิมเติมทีมีอายกุารใช้งานเฉลียน้อยกวา่กองเรือเฟอร์รีของบริษัท ณ ปัจจบุนั  

นอกจากนั น บริษัทยังมีนโยบายเชิงรุกเพือป้องกันความเสียหายรุนแรงจากการเดินเรือเฟอร์รี  (Preventive 
Maintenance) โดยได้ว่าจ้างบริษัทอู่ซ่อมเรือภายนอกเพือดําเนินการบํารุงรักษาโครงสร้างและเครืองยนต์เรือเฟอร์รีตาม
แผนการซอ่มบํารุงประจําปี ซึงใช้งบประมาณจํานวน 1 – 3 ล้านบาทตอ่ลาํตอ่ครั ง และแผนการซอ่มบํารุงครั งใหญ่ ซึงต้องใช้
ระยะเวลาการซอ่มบํารุงครั งใหญ่ประมาณ 2 เดือนตอ่ลาํ หรือใช้งบประมาณจํานวน 3 – 8 ล้านบาทตอ่ลาํตอ่ครั ง   
 

แผนการซ่อมบาํรุงประจาํปี  

เรือเฟอร์รีของบริษัทจะมีทีมงานช่างเครืองยนต์ประจําในเรือเฟอร์รีแตล่ะลาํ โดยมีต้นกลดํารงตําแหนง่หวัหน้าสงูสดุ
ในงานเครืองยนต์ พร้อมทั งทีมงานช่างเครือง ทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในงานเครืองยนต์ตามประกาศของกรมเจ้าท่า เพือทํา
หน้าทีควบคมุการทํางานของเครืองยนต์ต่างๆ รวมทั งงานซ่อมบํารุงทัวไปตามรอบอายกุารใช้งานของเครืองยนต์ ทั งนี  โดย
ปกติ บริษัทมีแผนงานซอ่มบํารุงเครืองยนต์ตา่งๆ เป็นประจําทกุปี และมีมลูคา่การซอ่มแซมประมาณ 1  3 ล้านบาทตอ่ลาํใน
แตล่ะครั ง เช่น การเปลียนถ่ายนํ ามนัเครือง การเปลียนอะไหลเ่ครืองยนต์และเครืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยบริษัทจะนําเรือเฟอร์
รีไปจอดเพือซอ่มบํารุงทีทา่เรือสมยุสากล ซึงเป็นทีตั งของศนูย์ซอ่มบํารุงเรือเฟอร์รี และเก็บอะไหลต่า่งๆ สาํหรับการซอ่มบํารุง
ทัวไป 
 

แผนการซ่อมบาํรุงครังใหญ่  

บริษัทได้วา่จ้างอูซ่อ่มเรือจํานวน 3 แหง่ ทําหน้าทีซอ่มบํารุงครั งใหญ่ของเครืองยนต์และตวัเรือเฟอร์รีแตล่ะลาํ โดยอู่
ซ่อมเรือดงักล่าวตั งอยู่บริเวณจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและได้รับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมเจ้าท่า ซึง
โดยทัวไป บริษัทมีแผนซอ่มบํารุงครั งใหญ่เป็นประจําประมาณทกุ 30 เดือน ทั งนี  การซ่อมบํารุงครั งใหญ่จะต้องนําเรือเฟอร์รี
ขึ นคานเรือ เพือตรวจสอบคณุภาพเหลก็ใต้ท้องเรือ ใบจกัร หางเสือ ทําความสะอาดและทาสีกนัสนิมใต้ท้องเรือ รวมทั งซ่อม
บํารุงเครืองจักรโดยช่างเครืองทีมีความรู้และความชํานาญโดยเฉพาะ ปัจจุบนั บริษัทมีแผนการซ่อมบํารุงครั งใหญ่ในช่วง
เดือนกรกฏาคม 2558 – เดือนธนัวาคม 2560 ดงันี  

 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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ชือเรือ ช่วงการซ่อมบาํรุงครังใหญ่ ประมาณการมูลค่าซ่อมบาํรุงครังใหญ่  
(ล้านบาท)* 

1. ราชา 7 ก.ค. – ส.ค. 2558 8.5 
2. ราชา 4 ส.ค. – ก.ย. 2558 5.2 
3. วงัแก้ว ต.ค. – พ.ย. 2558 3.0 
4. วงัใน ธ.ค. 2558 3.0 
5. อาร์ 8 ก.พ. 2559 5.0 
6. วงัทอง พ.ค. – มิ.ย. 2559 8.0 
7. ราชา 3  ส.ค. – ก.ย. 2559 7.5 
8. วงัแก้ว ก.ย. – ต.ค. 2559 5.0 
9. ราชา 1  พ.ย. – ธ.ค. 2559 7.0 
10. ราชา 6 มี.ค. – เม.ย. 2560 7.0 
11. ราชา 2 พ.ค. – มิ.ย. 2560 7.0 
12.อาร์ 9 ก.ค. – ส.ค. 2560 7.0 
13. ราชา 5 ก.ย. – ต.ค. 2560 7.0 
14. ราชา 4 ต.ค. – พ.ย. 2560 7.0 
15. ราชา 7 พ.ย. – ธ.ค. 2560 7.0 

หมายเหต:ุ * การประมาณการมลูค่าซ่อมบํารุงครั งใหญ่จะพิจารณาจากประวติัการซ่อมบํารุงครั งใหญ่ทีผ่านมา ประกอบกับการซ่อมบํารุงประจําปีทีทําโดยทีมงานช่างของ
บริษัท 

ทั งนี  เรือเฟอร์รีทกุลาํของบริษัทจะต้องผา่นการตรวจสอบสภาพการใช้งานโดยกรมเจ้าทา่เพือใช้ตอ่ใบอนญุาตให้ใช้
เรือในแตล่ะปี โดยอายใุบอนญุาตให้ใช้เรือจะมีอายไุมเ่กิน 12 เดือน ซึงปัจจบุนัเรือเฟอร์รีทั ง 12 ลาํ มีการต่อใบอนญุาตให้ใช้
เรือครบถ้วน 
 
2.2.3.2 การจัดหานํ ามันเชื อเพลิง 

นํ ามนัเชื อเพลิงประเภทนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาเป็นวตัถุดิบและต้นทนุหลกัของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ โดย
บริษัทได้นํานํ ามนัเชื อเพลิงทั ง 2 ประเภทนี มาผสมตามสดัสว่นทีสามารถใช้เป็นเชื อเพลิงในการเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ทั งนี  บริษัทมีต้นทนุคา่นํ ามนัเชื อเพลงิทั งทีมาจากการผสมนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาเป็นจํานวน 233.11 
ล้านบาท 233.31 ล้านบาท 242.48 ล้านบาท และ 97.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59 ร้อยละ 53 ร้อยละ 52 
และร้อยละ 47 ของต้นทนุการให้บริการ สําหรับปี 2555  2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 ตามลําดบั ดงันั น การบริหาร
คลงันํ ามันอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี  ซึงมีผลต่อการแข่งขันและผล
ประกอบการของบริษัท ทั งนี  บริษัทมีการสังซื อนํ ามนัเชื อเพลิงจากผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศ โดยมีนโยบายทีจะจดัเก็บ
นํ ามนัเชื อเพลิงไว้ทีเรือเฟอร์รีเป็นหลกั โดยจะจดัเก็บประมาณ 10,000 – 15,000 ลิตร/ลํา และมีนโยบายการสังซื อนํ ามนั
ดเีซลและนํ ามนัเตาลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 3 วนั และสํารองนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาขั นตําในคลงันํ ามนัของบริษัทรวมกนั
ไม่เกิน 10,000 ลิตร เพือให้ได้นํ ามนัเชื อเพลิงในปริมาณทีเพียงพอตามความต้องการและประโยชน์ใช้สอยในการเดินเรือ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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นอกจากนั น บริษัทมีระบบการบริหารและการจัดการสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงคลอบคลมุถึงการพิจารณา
คดัเลอืกผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบทีมีความนา่เชือถือทั งในด้านคณุภาพของนํ ามนัเชื อเพลิง และการสง่มอบสินค้าทีตรงต่อเวลา 
เป็นผลให้บริษัทไม่มีอุปสรรคปัญหาในการรับนํ ามันเชื อเพลิงล่าช้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทได้มีการสังซื อนํ ามัน
เชื อเพลิงประเภทนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตา รวมทั งนํ ามนัหลอ่ลืนจากผู้จดัจําหน่ายจํานวนน้อยราย โดยในช่วงปี 2555   
2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทได้จดัซื อนํ ามนัดีเซล นํ ามนัเตาและนํ ามนัหลอ่ลืนจากบริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) ซึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 ร้อยละ 39 ร้อยละ 30 และร้อยละ 25 ของมูลค่าการซื อทั งหมดของบริษัท 
ตามลาํดบั และจากบริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 34 ร้อยละ 23 ร้อยละ 27 และร้อย
ละ 35 ของมลูค่าการซื อทั งหมดของบริษัท ตามลําดบั (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.2 บทที 3 ปัจจยัความเสียง) 
เนืองจากทีผา่นมานั น บริษัทดงักลา่วสามารถจดัหาปริมาณนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาได้ตามทีบริษัทต้องการและมีราคาและ
เงือนไขการค้าทีเหมาะสมทีสดุเมือเปรียบเทียบกบัคูค้่ารายอืนในการสังซื อแตล่ะครั ง 

นอกจากนั น บริษัทยงัมีมาตรการลดต้นทุนนํ ามนัเชื อเพลิง โดยบริษัทได้ซื อเครืองจักรและอุปกรณ์สําหรับผลิต
นํ ามนัไบโอดีเซล ซึงนํานํ ามนัพืชทีใช้แล้วผา่นกระบวนการผลติให้เป็นนํ ามนัพืชบริสทุธิก่อนทีจะนําไปผสมกบันํ ามนัดีเซลเพือ
ผลตินํ ามนัไบโอดีเซล ทั งนี  บริษัทมีนโยบายใช้เครืองจกัรดงักลา่วเป็นระบบ Standby กลา่วคือ เมือนํ ามนัพืชใช้แล้วมีราคา
ลดลงมาถึงจดุคุ้มทนุ บริษัทก็จะผลตินํ ามนัไบโอดีเซล หรือในกรณีทีขาดแคลนนํ ามนัดีเซล บริษัทก็สามารถผลิตนํ ามนัไบโอ
ดีเซลเพือใช้ทดแทนได้ โดยเครืองจกัรทีใช้ในการผลตินํ ามนัไบโอดีเซลมีจํานวน 2 เครือง ซึงมีกําลงัการผลติ 100,000 ลติรต่อ
วนัต่อ 1 รอบการผลิต (เป็นเวลา 2 วนั) และ 200 ลิตรต่อวนัต่อ 1 รอบการผลิต (เป็นเวลา 1 วนั)  และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 นอกจากนี  บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงเครืองยนต์ของเรือเฟอร์รี  และรถยนต์ทีใช้บริเวณท่าเรือ 
เพือให้สามารถนํานํ ามนัพืชใช้แล้วทีผา่นการผลติไปผสมกบันํ ามนัดีเซล มาใช้ในการเดินเรือได้ ซึงการดําเนินการดงักลา่วจะ
ช่วยลดต้นทุนนํ ามันเชื อเพลิงลงได้ อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคานํ ามันดีเซลเพือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการตา่งๆ สง่ผลให้ระดบัราคานํ ามนัดีเซลไมม่ีการเปลียนแปลงมากนกั และทําให้บริษัทไมส่ามารถผลตินํ ามนัไบโอ
ดีเซลทีผสมกับนํ ามนัพืชทีใช้แล้วเพือใช้ดําเนินงาน เนืองจากต้นทุนในการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลผสมนํ ามนัพืชทีใช้แล้ว มี
จํานวนสงูกวา่ราคานํ ามนัดีเซลตามนโยบายของรัฐบาล แต่บริษัทได้มีการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลผสมนํ ามนัพืชทีใช้แล้วเป็น
ระยะๆ จากเครืองจกัรชดุเลก็ (กําลงัการผลติ 200 ลิตรต่อวนัต่อ 1 รอบการผลิต) เพือทดสอบการใช้เครืองจกัรทีใช้ผลิตและ
ได้นํานํ ามนัไบโอดีเซลทีผลิตได้มาใช้เป็นเชื อเพลิงสําหรับยานพาหนะทีใช้ภายในบริเวณท่าเรือและโรงงานผลิตนํ ามนัไบโอ
ดีเซลของบริษัท  
 
2.2.3.3 นโยบายจัดเก็บนํ ามันเชื อเพลงิ 

บริษัทมีนโยบายจดัเก็บนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดบัราคา ณ จุดเวลาที
ซื อ ต้นทนุการเก็บรักษา (Inventory Carrying Cost) ต้นทนุการสังซื อ (Order Cost) และต้นทนุสินค้าขาดแคลนให้อยู่ใน
ระดบัตํา ซึงโดยปกติ บริษัทมีนโยบายทีจะจดัเก็บนํ ามนัเชื อเพลิงไว้ทีเรือเฟอร์รีเป็นหลกั โดยจะจดัเก็บประมาณ 10,000 – 
15,000 ลติร/ลาํ และจะจดัเก็บนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาสาํรองไว้รวมกนัไม่เกิน 10,000 ลิตรในคลงันํ ามนั เพือให้มีปริมาณ
เพียงพอในการใช้เดินเรือเฟอร์รีได้อย่างต่อเนือง ทั งนี  บริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าทีในเรือเฟอร์รีตรวจนบัและบนัทึกนํ ามนั
คงเหลือในแต่ละลําเป็นประจําทกุวนัๆ ละ 2 เวลา ได้แก่ เวลาทีหยดุเดินเรือ และเวลาก่อนเริมเดินเรือของแต่ละวนั เพือให้
บริษัทสามารถทราบได้วา่เรือแตล่ะลาํมีปริมาณนํ ามนัเชื อเพลงิคงเหลอื และกําหนดให้พนกังานบญัชีตรวจนบัปริมาณนํ ามนั

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.2 หน้า 42 

เชื อเพลงิคงเหลอืในการคลงัสนิค้าและเรือเฟอร์รีทั งหมดของบริษัทเป็นประจําทกุสิ นเดือน โดย ณ ปัจจุบนั บริษัทได้เช่าทีดิน
กบับริษัทเกียวข้องกนั (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.3 บทที 14 รายการระหวา่งกนั) เพือเป็นทีตั งของคลงันํ ามนั  

นอกจากนั น ถึงแม้วา่ทีผา่นมารัฐบาลไทยมีนโยบายควบคมุราคานํ ามนัดีเซลให้อยู่ในระดบัไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร 
แต่บริษัทมีนโยบายป้องกนัความเสียงทางการตลาดเพือควบคุมปริมาณนํ ามนัเชื อเพลิงให้มีจํานวนทีเหมาะสม และเพือ
ป้องกนัมิให้บริษัทมีความเสียงจากการขาดทนุสนิค้าคงคลงัของนํ ามนัเชื อเพลงิ รวมทั งอบุตัิเหตทีุอาจเกิดขึ นจากไฟไหม้ โดย
มีนโยบายควบคมุปริมาณนํ ามนัเชื อเพลงิรวมกนัไมเ่กินประมาณ 10,000 ลติรในคลงันํ ามนั  
 

2.2.3.4 การกาํกบัดูแลโดยหน่วยงานทีเกียวข้อง 

การดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกฎหมายทีเกียวข้อง โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงาน
ราชการหลกัเป็นผู้ กํากบัดแูลกิจการในธุรกิจของบริษัท ทั งนี  กฏหมายทีเกียวข้องจะประกอบด้วย 3 สว่นหลกั คือ กฎหมายที
เกียวกบัตวัเรือ ทา่เทียบเรือ และคนประจําเรือ โดยมีรายละเอียดดงันี  

 
 กฏหมายทีเกียวข้อง ใบอนุญาตทีสาํคัญ 

ตวัเรือ  พ.ร.บ. การเดินเรือในนา่นนํ าไทย พ.ศ. 2456 
 พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481  
 พ.ร.บ.ป้องกนัเรือโดนกนั พ.ศ. 2522 
 กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / คําสัง ประกาศ 

ระเบียบทีออกโดย กรมเจ้าทา่ 

ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ช้ เ รื อ  ซึ ง มี อ า ยุ
ใบอนญุาตเป็นเวลาไมเ่กิน 1 ปี 

ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจําทาง
ซึงมีอายใุบอนญุาตเป็นเวลา 5 ปี 

ทา่เทียบเรือ  พ.ร.บ.เดินเรือในนา่นนํ าไทย พ.ศ. 2456  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 และ

ฉบบัที 2 พ.ศ.2548 
 กฎกระทรวงฉบับที 63 / กฎกระทรวงฉบับที 64 / 

กฎกระทรวงฉบบัที 19 
 พ.ร.บ.ผงัเมือง พ.ศ. 2518 
 พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 พ.ร.บ.ควบคมุมลพิษ พ.ศ. 2535 

ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการท่าเรือ
เดินทะเล ซึงมีอายุใบอนุญาตเป็น
เวลา 15 ปี 

หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า
(เดิมชือ “ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบ
เรือ”) ซึงมีอายใุบอนญุาตเป็นเวลา 1 
ปี 

คนประจําเรือ  พ.ร.บ. การเดินเรือในนา่นนํ าไทย พ.ศ.  2456  
 กฎข้อบงัคบัการตรวจเรือ ฉบบัที 15 (หมวด ซ.) / ข้อบงัคบั

กรมเจ้าทา่วา่ด้วยการสอบความรู้ฯ พ.ศ. 2532 

ชั นประกาศนียบตัรของคนประจําเรือ 

 
ทั งนี  รายละเอียดใบอนญุาตทีสาํคญัของบริษัทได้แสดงไว้ในสว่นที 2.2 บทที 8 ข้อมลูสาํคญัอืน 
 
อนึง เนืองจากในการประกอบธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์รี  บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการ

เดินเรือและท่าเรือ โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานกํากับดูแลหลกั บริษัทมีกระบวนการทํางานสําหรับการติดตามและ
ดําเนินการตอ่ใบอนญุาตทีสาํคญัตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจเดนิเรือและทา่เรืออยา่งชดัเจน โดยเริมต้นจากสายงาน

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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ปฏิบตัิงานท่าเรือและเดินเรือเป็นหน่วยงานหลกัสําหรับการควบคุมดูแลการปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์ทีเกียวข้องต่างๆ ซึงได้
แต่งตั งคณะทํางานฯ ทีประกอบด้วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบตัิการท่าเรือและเดินเรือ ผู้อํานวยการปฏิบตัิการ
ท่าเรือ ผู้อํานวยการปฏิบตัิการเดินเรือ และนายเรือประจําเรือเฟอร์รีทั ง 12 ลํา ดําเนินการประชุมร่วมกนัเป็นประจําทกุสิ น
เดือน เพือวางแผนการเดินเรือ การซ่อมบํารุงเรือ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั งการติดตามการต่อใบอนุญาตต่างๆ ที
เกียวข้องกบัการเดินเรือ เช่น ใบสําคญัการตรวจเรือ ใบสําคญัรับรองแนวนํ าบรรทกุ ใบอนญุาตใช้เรือ ใบอนญุาตให้เรือกล
เดินประจําทาง ใบอนุญาตต่างๆ ทีเกียวข้องกับกิจการท่าเรือ เช่น หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า และใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และชั นประกาศนียบตัรของคนประจําเรือ ทั งนี  คณะทํางานดงักลา่วได้จดัทําทะเบียนคุม
ใบอนญุาตตา่งๆ และชั นประกาศนียบตัรไว้อยา่งครบถ้วน รวมทั งวางแผนการตอ่อายไุว้อย่างน้อย 3 เดือนลว่งหน้าก่อนวนัที
หมดอายขุองใบอนญุาตต่างๆ และชั นประกาศนียบตัรดงักลา่ว โดยคณะทํางานดงักลา่วจะสังการให้เจ้าหน้าทีในสายงาน
ปฏิบตัิการทา่เรือและเดินเรือ รวมทั งสังการให้พนกังานประจําเรือดําเนินการตอ่ชั นประกาศนียบตัรดงักลา่วทนัทีทีกรมเจ้าท่า
อนญุาตให้ดําเนินการตอ่ใบอนญุาตต่างๆ และชั นประกาศนียบตัร ลว่งหน้าได้ 30 วนัหรือ 45 วนัก่อนวนัหมดอาย ุซึงขึ นอยู่
กับประเภทของแต่ละใบอนุญาตต่างๆ และชั นประกาศนียบัตร หลังจากทีได้ดําเนินการต่อใบอนุญาตต่างๆ และชั น
ประกาศนียบตัรแล้วเสร็จ เจ้าหน้าทีในสายงานปฏิบตัิการท่าเรือและเดินเรือ และพนกังานประจําเรือจะส่งต้นฉบบัของ
ใบอนญุาตตา่งๆ และสาํเนาชั นประกาศนียบตัรให้กบัฝ่ายกฏหมายเพือตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วน ก่อนทีจะจดัสง่
ต้นฉบบัของใบอนุญาตต่างๆ ให้รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานและการเงินจดัเก็บและทําทะเบียนคุมต่อไป และ
สําเนาชั นประกาศนียบัตรให้กับฝ่ายบุคคลเพือบันทึกข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Human Resource 
Management (HRM) ซึงบริษัทได้นําระบบดงักลา่วมาใช้คํานวณเงินเดือนพนกังานประจําเรือตามเวลาทีพนกังานดงักลา่ว
ได้ปฏิบตัิงานจริงบนเรือเฟอร์รี  และใช้ในการติดตามวนัหมดอายุของชั นประกาศนียบตัรสําหรับพนกังานบนเรือแต่ละคน 
ทั งนี  บริษัทได้กําหนดให้มีระบบป้องกนัเหตกุารณ์การต่อใบอนญุาตต่างๆ และชั นประกาศนียบตัรสําหรับพนกังานบนเรือ
ลา่ช้าอีกทางหนึง โดยมอบหมายให้รองกรรมการผู้จดัการสายงานแผนงานและการเงิน ซึงเป็นผู้จดัเก็บใบอนญุาตต่างๆ แจ้ง
เตือนคณะทํางานฯ เป็นประจําทกุต้นเดือน และให้เจ้าหน้าทีฝ่ายบคุคล ซึงเป็นผู้จดัเก็บสําเนาชั นประกาศนียบตัรแจ้งเตือน
พนกังานบนเรือเพิมเติมจากคณะทํางานฯ เป็นประจําทกุวนัที 15 ของแตล่ะเดือน  
 

2.2.3.5 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

นอกเหนือจากการพฒันาด้านบริการให้กับผู้ โดยสารเพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั บริษัทยงัได้
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมด้วยการให้ความสําคัญต่อสิงแวดล้อมทั งทางนํ า และอากาศ และรวมทั งจัดให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ซึงเป็นไปตามเงือนไขในใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือของกรมเจ้าท่า ทั งนี  บริษัทได้
ปฏิบตัิและดําเนินการเพือลดผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมดงันี   

1. ติดตามและตรวจสอบคณุภาพนํ าทิ งจากทกุจดุทีปลอ่ยออกจากทา่เรือเป็นประจําทกุเดือน และตรวจสอบคณุภาพ
นํ าในทะเลบริเวณทา่เทียบเรือเป็นประจําทกุ 3 เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าทา่พิจารณาทกุครั ง 

2. จดัให้มีการตรวจสอบระบบบําบดันํ าเสียสําเร็จรูป (SATS) ทกุๆ 3 เดือน เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบดงักลา่ว
สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. จดัเตรียมภาชนะรองรับขยะ ณ จดุตา่งๆ ให้เพียงพอกบัการใช้งานภายในบริเวณทา่เรือ และกําหนดให้ห้ามทิ งขยะ 
นํ าเสยี และสารเคมีลงทะเล 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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4. จดัให้มีโครงการปลกูไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพือป้องกนัการชะล้างพงัทะลายของดิน 
5. ติดตั งไฟแสงสวา่งในช่วงเวลากลางคืน เพือเตือนเรืออืนๆ ทีสญัจรไปมาในบริเวณทา่เรือ 
6. ดแูลรักษาทา่เทียบเรือให้อยูใ่นสภาพมันคงแข็งแรงและสะอาดอยูเ่สมอ 
7. จดัหาพนกังานและเวรยามเพือจดัระเบียบเข้าคิวยานพาหนะขึ นลงเรือเฟอร์รี  ควบคมุนํ าหนกัรถบรรทกุผ่านท่าเรือ

ได้ไมเ่กิน 21 ตนั และคอยตรวจสอบดแูลความปลอดภยัในการเดินเรือ รวมทั งจดัให้มีการอบรมด้านความปลอดภยั 
และฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลอืผู้ โดยสารในกรณีฉกุเฉินเป็นประจํา 

นอกจากนี  บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ เชียวชาญอิสระเพือทําการตรวจวดัคณุภาพนํ าทิ ง โดยรายงานผลการวิเคราะห์
ตวัอย่างนํ าทีท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมุยสากลในเดือนมิถุนายน 2558 ซึงจัดทําโดยบริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ 
คอนซลัแทนท์ จํากดั ซึงเป็นบริษัททีไมเ่กียวข้องกนั พบวา่ตวัอยา่งนํ าทีทา่เรือของบริษัทไปตามมาตรฐานนํ าทิ งทีระบายออก
จากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  ทั งนี  ที
ผา่นมา บริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาทหรือถกูฟ้องร้องเกียวกบัสิงแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ และไมเ่คยได้รับการตกัเตือนหรือเสีย
คา่ปรับในเรืองดงักลา่ว เนืองจากบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฏหมายทีเกียวข้องกบัสิงแวดล้อมอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด  

 

2.2.4 งานทียงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทไมม่ีงานทียงัไมไ่ด้สง่มอบ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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3  ปัจจัยความเสียง 

ก่อนการตดัสนิใจในการลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสียงอยา่งรอบคอบ รวมทั งข้อมลูรายละเอียดอืนใน
เอกสารฉบบันี  ทั งนี  ปัจจยัความเสียงในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกนัความเสียงของบริษัทอาจมีผลกระทบ
ตอ่ผลตอบแทนการลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั  
 

 ความเสียงด้านธุรกิจของบริษัท 

1. ความเสียงจากการเกิดอุบตัิเหตุในระหว่างการให้บริการเดนิเรือเฟอร์รี    

 เนืองจากธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี เพือโดยสารและขนสง่ทางเรือเป็นหลกั ซึงมีทั งการ
ขนส่งผู้ โดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทกุสินค้า และยานพาหนะประเภทต่างๆ สําหรับเส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสกั
สากลท่าเรือสมุยสากลทีมีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง 30 นาที และ
สําหรับเส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลท่าเรือเทศบาลตําบลเกาะพะงันทีมีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร หรือใช้
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง 30 นาที  โดยบริษัทมีการให้บริการเดินเรือเฟอร์รีเป็นประจําทกุวนัตลอดทั งปี ซึงการ
เดินเรือข้ามฟากทางทะเล จะมีความเสียงในการเกิดอบุตัิเหตทีุเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น คลืนลมทะเล และพาย ุเป็นต้น และ
การกระทําของมนษุย์ เช่น เรือชนกนัหรือเรือชนโขดหิน  การไม่รักษาคณุภาพการให้บริการและมาตรฐานของตวัเรือ การ
ประมาทเลนิเลอ่ของพนกังานบริษัททีปฏิบตัิงานในเรือแตล่ะลาํ หรือการฝ่าฝืนคําสังหรือกฏระเบียบบนเรือของผู้ โดยสาร เป็น
ต้น และหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วบริษัทจะได้รับผลกระทบในเชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญั คือ 

 เรือเฟอร์รีลําทีประสบอุบตัิเหตุจะไม่สามารถให้บริการได้ตรงตามตารางเวลาของเทียวเดินทาง หรือเรือเฟอร์รี
เสยีหายทั งลาํไมส่ามารถใช้งานได้อีกตอ่ไป ซึงจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผลการดําเนินงานของบริษัท 

 มีคา่ใช้จ่ายสําหรับการซ่อมแซมหรือจดัหาเรือเฟอร์รีลําใหม่ เพือให้การบริการทดแทนอย่างเพียงพอ ซึงจะทําให้
บริษัทต้องแบกภาระคา่ใช้จ่ายและต้นทนุทีเพิมขึ น 

 มีคา่ใช้จ่ายสาํหรับความเสียหายจากการถกูฟ้องร้องจากผู้ โดยสารหรือผู้ ทีใช้บริการบรรทกุยานพาหนะชนิดต่างๆ 
ทําให้มีคา่ใช้จ่ายสงูขึ นและสง่ผลกระทบตอ่ผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท 

 ทําให้บริษัทมีภาพลกัษณ์ในด้านลบต่อสาธารณชน ผู้ โดยสารขาดความเชือมันในระบบควบคมุความปลอดภยัใน
การดําเนินงานของบริษัท ซึงจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท 

 บริษัทผู้ รับประกันภยัอาจไม่รับประกันภยัเรือและผู้ โดยสารกับบริษัท หรือ เพิมค่าเบี ยประกันภยัให้สงูขึ น ซึงจะ
สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายสงูขึ นและกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัท 

 บริษัทตระหนกัถึงความเสียงในเรืองดงักลา่วเป็นอยา่งยิง จึงได้มีนโยบายป้องกนัความเสียงดงักลา่วทั งเชิงรุกและ
เชิงรับตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  

 แม้วา่สภาพภมูิอากาศและคลืนลมทะเลในอ่าวไทยจะเงียบสงบตลอดทั งปี เมือเทียบกบัพื นทีติดทะเลฝังอนัดามนั 
และคลืนลมทะเลจะไม่มีผลกระทบต่อการเดินเรือเฟอร์รีขนาดใหญ่ บริษัทยงัคงติดตามการพยากรณ์อากาศ 
รวมทั งคลืนลมทะเลเป็นประจําทกุวนั เพือจดัการเดินเรือในแตล่ะช่วงเวลาให้มีความปลอดภยัมากทีสดุ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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 กําหนดเส้นทางเดินเรือทีชดัเจนและไมท่บัซ้อนกบัคูแ่ขง่ ซึงจะทําให้โอกาสการเกิดอบุตัิเหตเุรือชนกนัเป็นไปได้ยาก 
อีกทั ง บริษัทยงัได้ติดตั งเครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เรดาห์และเข็มทิศ เพือตรวจสอบเรือประเภทต่างๆ ที
เดินทางเข้าใกล้หรือขวางเส้นทางเดินเรือเฟอร์รีของบริษัท วิทยสุือสารเพือติดตอ่เรือประเภทตา่งๆ ทีอยูใ่กล้ในทะเล 
และเจ้าหน้าทีประจําชายฝังทะเล และสเกลทีใช้วดัองศาความเอียงของลาํเรือภายหลงัจากการบรรทกุยานพาหนะ
ลงเรือเพือจัดระเบียบการบรรทกุยานพาหนะให้เกิดความสมดลุ รวมทั งมีเสื อชูชีพครบตามจํานวนผู้ โดยสารและ
พนกังานประจําเรือ และแพแข็งในเรือเฟอร์รีทกุลาํ 

 ทีตั งของทา่เรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมยุสากลมีความลกึมาก โดยเฉพาะท่าเรือดอนสกัทีมีลกัษณะเป็นแหลม
ยืนเข้าสู่ทะเล ทําให้ไม่มีโขดหินหรือทรายทบัถมบริเวณหน้าท่า ซึงเรือเฟอร์รีของบริษัทสามารถเข้าออกได้อย่าง
สะดวก อีกทั ง บริษัทสามารถติดตั งเครืองจกัรสําหรับการดึงและผกูตวัเรือกับท่าเรือเพือช่วยให้เรือเฟอร์รีเข้าจอด
เทียบทา่ได้อยา่งปลอดภยั  

 บริษัทมีแผนงานในการบํารุงรักษาในบริเวณทา่เรือ และตวัลาํเรือ ทั งแผนการบํารุงรักษาตวัลําเรือครั งใหญ่ (Major 
Maintenance) เป็นประจํา และแผนการบํารุงรักษาขนาดเลก็ (Minor Maintenance) ซึงปฏิบตัิเป็นประจําทกุเดือน 
เช่น การเปลียนอะไหล ่การเปลียนถ่ายนํ ามนัเครือง การซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ เป็นต้น ทั งนี  เพือให้ทั งท่าเรือและ
ตวัเรือมีสภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ซ่อมบํารุงรักษาทีมีความเชียวชาญเฉพาะ
ด้านของเรือเฟอร์รีและเป็นบริษัทอู่เรือทีผ่านการอนุญาตตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า เพือดําเนินการซ่อมและ
บํารุงรักษาตวัลําเรือครั งใหญ่ นอกจากนี  บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายโดยจะต้องนําเรือเฟอร์รีให้กรมเจ้าท่า
ตรวจสภาพสภาพการใช้งานของเรือเฟอร์รีทกุลําเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง เพือป้องกนัอนัตรายทีอาจจะ
เกิดขึ น  

 บริษัทได้จดัหาพนกังานประจําเรือเฟอร์รีทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนในแต่ละตําแหน่งตรงตามทีกําหนดไว้ของกรมเจ้า
ท่า โดยพนกังานประจําเรือเฟอร์รีจะถกูกําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งอย่างชดัเจน อีกทั ง 
บริษัทได้จดัทําคูม่ือความปลอดภยัในเรือเฟอร์รีและท่าเรือ รวมทั งจดัอบรมและซกัซ้อมพนกังานประจําเรือร่วมกบั
บุคคลภายนอก เพือจําลองสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ เป็นประจําทุกปี เช่น การฝึกซ้อมเพือช่วยชีวิต
ผู้ โดยสารกรณีเกิดภยัทางธรรมชาติหรืออบุตัิเหตผุู้ โดยสารตกนํ า การฝึกซ้อมกรณีเกิดไฟไหม้บนเรือ และการเตรียม
อพยพออกจากเรือ เป็นต้น  โดยพนกังานบริษัทจะมีการอมรมสมัมนาให้ความรู้ทั งในด้านการปฏิบตัิงานโดยตรง
ตามหน้าทีของแตล่ะบคุคล การเฝ้าระวงัดแูลพฤติกรรมผู้ โดยสารให้ปฏิบตัิตนให้เป็นไปตามระเบียบการทีกําหนด
ในการโดยสารเรือ เช่น การชังนํ าหนักบรรทุกก่อนขึ นเรือเฟอร์รีและจัดตําแหน่งการจอดยานพาหนะ การห้าม
ผู้ โดยสารอยูบ่นยานพาหนะระหวา่งโดยสารเรือเฟอร์รี  และการดึงเบรคมือของยานพาหนะรวมทั งการอดัลิมล้อรถ
เพือป้องกันการลืนไหล เป็นต้น และได้ปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบตัิตนสําหรับผู้ โดยสาร
ระหวา่งเดินทางเพือให้เป็นปัจจบุนัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสงัคมและสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง รวมทั งโครงการความปลอดภัยและ
อบุตัิภยั โดยกําหนดวงเงินในการจดัทําโครงการต่างๆ ในแต่ละปี เป็นจํานวนวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท เพือ
สง่เสริมความปลอดภยั และป้องกนัอบุตัิภยัทีอาจเกิดขึ นตอ่ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สนิของลกูค้าของบริษัท โดยให้
หนว่ยงานหรือองค์กรตา่งๆ ทีเกียวข้องด้านความปลอดภยัและอบุตัิภยัมีสว่นร่วมทํางานกบับริษัทในการดแูล และ
รักษาความปลอดภยั และป้องกนัการเกิดอาชญากรรมทกุประเภท อาทิเช่น การให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าทีใน

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 47 

การตรวจตราความปลอดภยัและเฝ้าระวังเพือป้องกันอาชญากรรมบริเวณท่าเรือ และบนเรือของบริษัท การ
ตรวจสอบสภาพเรือและการตรวจสอบความปลอดภยัของผู้ โดยสารบนเรือ การซ้อมแผนจดัการสถานการณ์ฉกุเฉิน 
การตรวจสอบอปุกรณ์เพือรักษาความปลอดภยั และกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้การป้องกนัอบุตัิภยั เป็นต้น 

 บริษัทได้จัดทําประกันภัยสําหรับผู้ โดยสารและพนกังานประจําเรือทีใช้บริการเรือเฟอร์รีทุกลําของบริษัทตามที
กฏหมายได้กําหนดไว้ และยงัได้จดัทําประกนัภยัทางทะเลเพือคุ้มครองเรือเฟอร์รีทกุลําจากอบุตัิเหตตุ่างๆ ทีทําให้
เรือเฟอร์รี เกิดความเสียหายมากจนไม่สามารถใช้งานได้ โดยได้คิดคํานวณทุนประกันตามความเหมาะสมของ
สภาพเรือทีใช้งานปัจจุบนั ซึงครอบคลมุมูลค่าทางบญัชีของเรือเฟอร์รีในแต่ละลํา อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมี
ความเสียงจากอบุตัิเหตทีุอาจเกิดขึ นกบัยานพาหนะของผู้ โดยสาร ซึงบริษัทได้ใช้มาตราต่างๆ ข้างต้นเพือป้องกนั
ความเสียงดงักลา่วทีอาจจะเกิดขึ นได้  

ทั งนี  บริษัทยงัไมเ่คยเกิดอบุตัิเหตจุนทําให้เรืออบัปางแตอ่ยา่งใดนบัตั งแตว่นัทีเริมดําเนินกิจการมาจนถึงปัจจบุนั 

2. ความเสียงจากการพึงพิงอุตสาหกรรมท่องเทียวในประเทศไทย 

 ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทตามเส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลท่าเรือสมยุสากล จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
และเส้นทางระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากลทา่เรือเทศบาลอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นธุรกิจทีพึงพาการเดินทาง
ของนกัท่องเทียวเป็นหลกั ซึงในสถานการณ์ทีปกติหรือสงบสขุและสภาวะเศรษฐกิจทีเจริญเติบโตทั งภายในประเทศและ
ต่างประเทศจะสง่ผลกระทบต่อภาวะการท่องเทียวของประเทศมีการเติบโตขึ นและสง่ผลดีกบัผลการดําเนินงานของบริษัท 
แตห่ากเกิดภาวะไม่ปกติ เช่น สงคราม การก่อการร้าย โรคระบาด หรือความไม่มันคงของทางรัฐบาล ภยัธรรมชาติ เป็นต้น 
ปัจจยัเหลา่นี จะสง่ผลกระทบตอ่จํานวนนกัเทียวในประเทศไทย ซึงธุรกิจของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบในเชิงลบตามไปด้วย 
นอกจากนี  ธุรกิจการท่องเทียวยังมีลกัษณะเป็นฤดูกาล ซึงทัวไปประเทศไทยมีฤดูกาลท่องเทียวตามช่วงวันหยุดยาว 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม ่และเทศกาลสงกรานต์ของทกุปี รายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทจะเปลียนแปลงตาม
ฤดกูาลด้วยเช่นกนั  

   ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยทีเกิดจากภายนอกและควบคุมได้ยาก บริษัทจึงบริหารความเสียงด้วยการ
ให้บริการทีสร้างความพงึพอใจกบัลกูค้าด้วยความสะดวกสบาย การตรงตอ่เวลาในการเข้าออกของเรือ ความปลอดภยั เป็น
ต้น เพือสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้าและกลบัมาใช้บริการของบริษัทเป็นประจําสมําเสมอ นอกจากนี  ลกัษณะรายได้ของ
บริษัทไมไ่ด้พึงพิงกลุม่นกัทอ่งเทียวเพียงอย่างเดียวแต่ได้กระจายการพึงพิงไปยงัลกูค้าทีเป็นร้านสะดวกซื อ ห้างไฮเปอร์มาร์
เก็ตขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ทีต้องมีการขนสง่สนิค้าข้ามฟาก เช่น ผกั ผลไม้ อาหารแห้ง วสัดกุ่อสร้าง และ
อืนๆ สนิค้าทีมีลกัษณะพิเศษทีต้องเหมาลาํ เช่น นํ ามนั เป็นต้น  

3. ความเสียงทีอาจเกิดขึ นจากการขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลของท่าเรือดอนสัก
สากลและท่าเรือสมุยสากล 

ปัจจุบนั บริษัทเป็นเจ้าของท่าเรือเฟอร์รีจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดอนสกัสากล และท่าเรือสมยุสากล ตั งอยู่ที
อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และอําเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ตามลําดบั ซึงพระราชบญัญัติสง่เสริมการ
พาณิชยนาวี พ.ศ.2521 และฉบบัที 2 พ.ศ.2548 กําหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจทา่เรือเดินทะเลต้องขอใบอนญุาตให้ประกอบ
กิจการทา่เรือเดินทะเล ดงันั น บริษัทจึงได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในกฏหมายดงักลา่ว โดยมีใบอนญุาตดงักลา่วสําหรับท่าเรือ
เฟอร์รีทั ง 2 แหง่ ซึงมีอายใุบอนญุาตตั งแตว่นัที 14 พฤศจิกายน 2544 – 13 พฤศจิกายน 2559 รวมเป็นเวลา 15 ปี อย่างไรก็
ตาม เนืองจากใบอนญุาตของท่าเรือทั งสองแห่งดงักลา่วจะหมดอายใุนวนัที 13 พฤศจิกายน 2559 ทําให้บริษัทอาจมีความ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 48 

เสียงทีจะไม่สามารถต่อใบอนญุาตดงักลา่ว หรือได้รับใบอนญุาตดงักลา่วลา่ช้า ซึงจะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ทําให้ไมส่ามารถนําเรือมาเทียบทา่ได้  

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสียงดงักลา่ว แต่เนืองจากใบอนญุาตดงักลา่วได้กําหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่าเรือ
เดินทะเลสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 45 วันก่อนวนัทีใบอนุญาตหมดอายุ บริษัทจึงยงัไม่สามารถต่อใบอนุญาต
ดงักลา่วในขณะนี ได้ อยา่งไรก็ตาม เมือใกล้ครบกําหนดวนัทีบริษัทสามารถดําเนินการตอ่อายไุด้ บริษัทจะเตรียมเอกสารและ
ดําเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพือให้การยืนขอต่ออายใุบอนญุาตดงักลา่วสามารถดําเนินการได้ตรงตามเวลา 
โดยบริษัทมีกระบวนการทํางานสําหรับการติดตามและดําเนินการต่อใบอนุญาตทีสําคญัต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการดําเนิน
ธุรกิจเดินเรือและทา่เรืออยา่งชดัเจน โดยมีสายงานปฏิบตัิงานท่าเรือและเดินเรือเป็นหน่วยงานหลกัสําหรับการควบคมุดแูล
การปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์ทีเกียวข้องต่างๆ ซึงได้แต่งตั งคณะทํางานฯ และดําเนินการประชุมร่วมกนัเป็นประจําทุกสิ นเดือน 
เพือวางแผนการเดินเรือ การซอ่มบํารุงเรือ และการแก้ไขปัญหาตา่งๆ รวมทั งการติดตามการต่อใบอนญุาตต่างๆ ทีเกียวข้อง
กบัการเดินเรือ นอกจากนี  บริษัทได้กําหนดให้มีระบบป้องกนัเหตกุารณ์การต่อใบอนญุาตต่างๆ ลา่ช้า โดยมอบหมายให้รอง
กรรมการผู้จดัการสายงานแผนงานและการเงิน ซึงเป็นผู้จดัเก็บใบอนญุาตตา่งๆ เป็นผู้แจ้งเตือนคณะทํางานฯ เป็นประจําทกุ
ต้นเดือนด้วยอีกทางหนึง (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับกระบวนการทํางานสําหรับการติดตามและดําเนินการต่อ
ใบอนญุาตทีสําคญัต่างๆ ในสว่นที 2.2 บทที 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 2.2.3.4 การกํากบัดแูลโดยหน่วยงานที
เกียวข้อง) ทั งนี  ทีผา่นมา บริษัทได้เคยตอ่อายใุบอนญุาตดงักลา่วแล้วในปี 2544 และสามารถดําเนินการได้โดยไม่มีอปุสรรค
ใดๆ จึงคาดวา่การตอ่ใบอนญุาตดงักลา่วทีจะเกิดขึ นในปี 2559 จะสามารถดําเนินการได้เรียบร้อยเช่นเดิม 

4. ความเสียงจากการพึงพิงบุคลากรทีต้องใช้ความเชียวชาญพิเศษเฉพาะทาง 

บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้บุคลากรทีมีความเชียวชาญพิเศษเฉพาะทางในการประกอบธุรกิจสําหรับให้บริการ
เดินเรือและขนส่งทางเรือ เช่น นายเรือ และนายช่างกลเรือ เป็นต้น โดยจะต้องมีจํานวน และชั นประกาศนียบตัรของคน
ประจําเรือ รวมถึงตําแหน่งต่างๆ ในลําเรือ ตามกฎหมายทีกําหนด (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.2 บทที 8 ข้อมลู
สําคญัอืน) ซึงอาจเป็นอปุสรรคและข้อจํากดัแก่บริษัทในการจดัหาบคุลากรดงักล่าว และอาจสง่ผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจในอนาคตของบริษัทได้ 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสียงในด้านบคุลากรเป็นอย่างดี ทีผ่านมา บริษัทมีมาตรการในการลดความเสียงจาก
การสญูเสยีบคุลากรดงักลา่ว โดยมีนโยบายสง่เสริม และมีการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของบริษัทอยา่งตอ่เนือง เพือให้มี
ความรู้ความสามารถและเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั งช่วยดําเนินการให้คนประจําเรือของบริษัทไปสอบความรู้
ตามทีกฎหมายกําหนดอย่างสมําเสมอ และมีการจ่ายค่าตอบแทนในอตัราตลาดเพือจูงใจให้แก่บคุลากรดงักลา่วทํางานที
บริษัทอยา่งตอ่เนืองและเติบโตไปพร้อมๆ กบัความสาํเร็จของบริษัท นอกจากนี  บริษัทมีการติดตอ่กบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
ทางภาคใต้ เพือช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุการสรรหากําลงัคนให้แก่บริษัทอย่างต่อเนือง ซึงทีผ่านมา บริษัทไม่เคยประสบ
ปัญหาขาดคนประจําเรือจนทําให้ไมส่ามารถให้บริการและขนสง่ทางเรือ  

5. ความเสียงจากการจัดหาพื นทีจอดยานพาหนะของลูกค้าบริษัท ในช่วงระหว่างรอคิวเพือขึ นเรือเฟอร์รี
บริเวณข้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตาํบลเกาะพะงนั 

เนืองจากพื นทีบริเวณหน้าทา่เทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงนัมีพื นทีจํากดั บริษัทจึงได้เช่าพื นที
ท่าเทียบเรือท้องศาลา ซึงตั งอยู่บริเวณข้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงนั กบัสาํนกังานเทศบาล
ตําบลเกาะพะงนั เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าบริษัทในการใช้เป็นพื นทีจอดรถเพือรอคิวขึ นเรือเฟอร์รีในทา่เทียบเรือ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 49 

อเนกประสงค์เกาะพะงนั โดยสญัญาเช่าเดิมได้ครบกําหนดไปแล้วตั งแตปี่ 2552 อยา่งไรก็ตาม สาํนกังานเทศบาลตําบลเกาะ
พะงนั ได้มีหนงัสือเลขที สฎ 52401/880 ลงวนัที 24 ธันวาคม 2552 แจ้งต่อบริษัทว่าเนืองจากพื นทีดงักล่าวอยู่ระหว่าง
ดําเนินการโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ท่าเทียบเรือ จึงไม่สามารถอนญุาตต่อสญัญาเช่าได้ แต่หากบริษัทประสงค์จะใช้พื นที
ดงักลา่วตอ่ไป กําหนดให้บริษัทเสยีคา่ธรรมเนียมการใช้ในอตัราค่าเช่าเดือนสดุท้ายตามสญัญาเช่าเดิม ซึงคือ 52,000 บาท
ต่อเดือน และเมือสํานกังานเทศบาลตําบลเกาะพะงันจะใช้พื นทีดงักลา่ว จะแจ้งให้บริษัททราบในลําดบัต่อไป ดงันั น ใน
อนาคต หากสํานกังานเทศบาลตําบลเกาะพะงนัมีแผนใช้งานในพื นทีดงักลา่ว และไม่อนญุาตให้บริษัทใช้พื นทีดงักลา่วอีก
ตอ่ไป บริษัทจึงอาจมีความเสียงทีจะไมส่ามารถจดัหาพื นทีจอดรถเพือให้บริการทีสะดวกสบายตอ่ลกูค้าของบริษัทได้ 

บริษัทมีความเห็นว่า แม้ว่าลานจอดรถดงักลา่วจะไม่ได้เป็นสว่นทีก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทโดยตรง แต่ในทาง
ปฏิบตัิและในการให้บริการแก่ผู้ โดยสาร พื นทีดงักลา่วจะช่วยให้กระบวนการให้บริการเรือเฟอร์รีของบริษัททีบริเวณท่าเทียบ
เรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตาํบลเกาะพะงนัมีความราบรืนและเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั งนี  บริษัทเชือวา่สาํนกังานเทศบาล
ตําบลเกาะพะงนัมีความเข้าใจในธุรกิจให้บริการขนสง่แบบสาธารณะ (Public Transport) เป็นอย่างดี ซึงเป็นการอํานวย
ความสะดวกในการขนสง่ผู้ โดยสารและยานพาหนะระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนั และคาดหวงัว่าสํานกังาน
เทศบาลตําบลเกาะพะงันจะให้สิทธิแก่บริษัทในการเช่าใช้พื นทีดงักลา่วตลอดไป อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากสํานกังาน
เทศบาลตําบลเกาะพะงนัมีความจําเป็นต้องใช้พื นทีดงักลา่ว และไมใ่ห้บริษัทเช่าและใช้พื นทีดงักลา่วอีกต่อไป บริษัทคาดว่า 
บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบในการจดัลําดบัคิวรถทีจอดรอขึ นเรือ และอาจทําให้การจราจรในบริเวณท่าเรือดงักลา่วมีการ
ติดขดัในระยะแรก แตค่าดวา่ลกูค้าทีต้องการนํายานพาหนะของตนข้ามฟากจะยงัคงต้องใช้บริการของบริษัทตอ่ไป เนืองจาก
บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเรือเฟอร์รีรายเดียวในเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนั สําหรับในระยะกลางถึง
ระยะยาว บริษัทจะแก้ปัญหาเพืออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า โดยจะจดัหาพื นทีเช่าแห่งใหม่ ซึงอาจจะอยู่ห่างจากท่า
เทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน และผู้ โดยสารอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายในช่วงแรกทีมีการ
เปลียนแปลงพื นทีจอดรถ แต่บริษัทเชือว่าผู้ โดยสารจะมีความเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมได้ เนืองจากพื นทีทีอยู่ใกล้
บริเวณหน้าทา่เรือดงักลา่วมีพื นทีจํากดั 

 ความเสียงจากผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

6. ความเสียงจากการปฏิบตัติามข้อกฏหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก 

 การประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกฎหมายทีเกียวข้อง ซึงประกอบด้วย 3 สว่นหลกั 
คือ กฎหมายทีเกียวกบั ตวัเรือ ทา่เทียบเรือ และคนประจําเรือ  

ตัวเรือ กฎหมายกําหนดให้ต้องมีใบทะเบียนเรือไทยทีถกูต้องตามกฏหมาย และตวัเรือต้องมีความปลอดภยั 
และทนทานต่อสภาพการใช้งานในทะเล รวมทั งต้องมีใบอนุญาตต่างๆ ครบถ้วนและมีผลบังคับใช้ เช่น 
ใบสาํคญัรับรองการตรวจเรือ ใบสาํคญัรับรองแนวนํ าบรรทกุ ใบอนญุาตใช้เรือ ใบอนญุาตให้เรือกลเดินประจํา
ทาง เป็นต้น  นอกจากนั น คนประจําเรือต้องมีประกาศนียบตัรทีออกโดยกรมเจ้าท่าเพือปฏิบตัิหน้าทีต่างๆ 
ตามตําแหนง่ทีได้รับมอบหมายบนเรือ  โดยบริษัทต้องดําเนินขั นตอนตา่งๆ ได้แก่ การตรวจสภาพเรือ อปุกรณ์
ทีใช้ในเรือ กําหนดเขตการเดินเรือ กําหนดจํานวนคนประจําเรือ เพือนําไปใช้ในการออกใบสําคญัรับรองการ
ตรวจเรือและใบอนุญาตใช้เรือเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  เมือได้ใบอนญุาตครบแล้ว บริษัทจึงจะ
สามารถนําเรือทําการค้าในน่านนํ าไทยได้ และหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ/เรือไทย 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 50 

นอกจากนั น เนืองจากการเดินเรือของบริษัทเป็นการเดินเรือประจําทาง บริษัทจึงต้องมีใบอนุญาตเรือเดิน
ประจําทางซึงมีอายใุบอนญุาตเป็นเวลา 5 ปีตอ่ครั ง 

กฎหมายทีเกียวข้อง ได้แก ่พ.ร.บ. การเดินเรือในนา่นนํ าไทย พ.ศ. 2456 / พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 / พ.ร.บ.
ป้องกนัเรือโดนกนั พ.ศ. 2522 / กฎข้อบงัคบัการตรวจเรือฉบบัตา่งๆ / คําสัง ประกาศ ระเบียบทีออกโดย กรม
เจ้าทา่  

ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือถือเป็นสิงล่วงลํ าลํานํ า จึงต้องปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวข้อง โดยบริษัทต้องมี
ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการทา่เรือเดินทะเลและหนงัสือรับรองการตรวจสภาพท่า นอกจากนั น เนืองจากท่า
เทียบเรือของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือสําหรับเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส บริษัทจึงต้องดูแลรักษา
สิงแวดล้อมบริเวณทา่เทียบเรือ เพือไมก่่อให้เกิดปัญหาสิงแวดล้อมตามเงือนไขในใบอนญุาตให้ใช้ทา่เทียบเรือ 

กฎหมายทีเกียวข้อง พ.ร.บ.เดินเรือในนา่นนํ าไทย พ.ศ. 2456 / พระราชบญัญัติสง่เสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.
2521 และฉบบัที 2 พ.ศ.2548 / กฎกระทรวงฉบบัที 63 / กฎกระทรวงฉบบัที 64 /  กฎกระทรวงฉบบัที 19 / 
พ.ร.บ.ผงัเมือง พ.ศ. 2518 / พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 / พ.ร.บ.ควบคมุมลพิษ พ.ศ. 2535  

คนประจาํเรือ การเดินเรือเฟอร์รีข้ามฟากระหว่างอําเภอดอนสกั และ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
และระหวา่งอําเภอดอนสกั และอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นเรือเดินทะเลเฉพาะเขต ซึงจะมีการ
กําหนดจํานวน และชั นประกาศนียบตัรของคนประจําเรือ รวมถึงตําแหนง่ต่างๆ ในลําเรือ โดยคนประจําเรือ 
จะต้องมีการสอบความรู้ตามกฎหมายทีกําหนด 

กฎหมายทีเกียวข้อง พ.ร.บ. การเดินเรือในนา่นนํ าไทย พ.ศ. 2456 / กฎข้อบงัคบัการตรวจเรือ ฉบบัที 15 
(หมวด ซ.) / ข้อบงัคบักรมเจ้าทา่วา่ด้วยการสอบความรู้ฯ พ.ศ. 2532 

 บริษัทได้ให้ความสําคญัในการปฏิบตัิตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด แม้ว่าการประกอบธุรกิจเกียวกับการเดินเรือ
เฟอร์รีของบริษัทมีกฎหมายเข้ามาควบคมุและเกียวข้องหลายฉบบั ซึงบริษัทมีหน้าทีต้องปฏิบตัิตามให้ครบถ้วนและถกูต้อง 
หากบริษัทฝ่าฝืน หรือละเมิด และไมป่ฏิบตัิตาม บริษัทมีความเสียงทีจะถกูตรวจสอบและลงโทษ โดยมีบทลงโทษทั งการปรับ
เป็นตวัเงิน การสังให้หยุดประกอบธุรกิจชัวคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ หรือการยึดใบอนญุาต เป็นต้น ทั งนี  หากบริษัท
ได้รับการลงโทษ จะส่งผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ทีลดลงหรืออาจทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิมสูงขึ น ซึงจะกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทในทีสดุ ด้วยเหตนีุ  บริษัทจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีกฎหมายภายในบริษัททําหน้าทีตรวจสอบ และ
ประสานงานกบัหนว่ยงานอืนๆ ภายในบริษัท ทีเกียวข้องกบัการปฎิบตัิงาน รวมถึงการทําเรืองตอ่ใบอนญุาตตา่งๆ ทีเกียวข้อง
กบัการทําธุรกิจเดินเรือเฟอร์รีของบริษัท เพือให้ปฏิบตัิตามกฏหมายอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

7.  ความเสียงจากการปรับค่าโดยสารเดนิเรือแบบประจาํทางตามเทียวเวลาเกนิกว่าเพดานราคาทีกาํหนดไว้ 

 เนืองจากการปรับค่าโดยสารการเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามท้ายประกาศของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
เรือง การเปลียนแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะสมุย จังหวดัสรุาษฎร์ธานี และท้าย
ประกาศจังหวดัสรุาษฎร์ธานี เรือง การเปลียนแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงอ้างอิงตามราคานํ ามนัดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึงของราคาขายหน้าสถานีบริการนํ ามนั อําเภอดอนสกั 
จังหวดัสุราษฏร์ธานี ซึงจะมีลกัษณะการกําหนดเป็นช่วงตามราคานํ ามนัดีเซลทีมีการเปลียนแปลง โดยคณะกรรมการ
กําหนดค่าโดยสารจะประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ผู้ แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนสํานกังานตํารวจแห่งชาติ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 51 

ผู้แทนการทอ่งเทียวแหง่ประเทศไทย ประธานหอการค้าจงัหวดั และตวัแทนจากเจ้าของเรือ เป็นต้น ซึงผู้บริหารของบริษัทก็
เป็นหนึงในคณะกรรมการดงักลา่ว ซึงคา่โดยสารดงักลา่วกําหนดตามระยะทางของแตล่ะเส้นทาง ประเภทของผู้ โดยสาร และ
ประเภทของยานพาหนะ เป็นต้น ยกเว้นกรณีค่าโดยสารทีเป็นประเภทเหมาลาํทีบริษัทสามารถกําหนดราคาเหมาลําเองได้ 
เช่น การเหมาเทียวของผู้ โดยสารเป็นกลุม่ การเหมาเทียวสาํหรับขนสง่สนิค้าชนิดพิเศษ เช่น นํ ามนั แก๊ส  เป็นต้น โดยบริษัทมี
สดัสว่นรายได้จากการให้บริการเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลาในช่วงปี 25552557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 
เป็นสดัสว่นร้อยละ 81  84 ของรายได้รวม ซึงจะเห็นว่ารายได้ค่าโดยสารแบบประจําทางตามเทียวเวลาจะคิดเป็นสดัสว่น
รายได้หลกัของบริษัทมาโดยตลอดและมีแนวโน้มเพิมขึ น ซึงราคาค่าโดยสารแบบประจําทางตามเทียวเวลา จะเป็นค่า
โดยสารทีถกูกําหนดเพดานสงูสดุเป็นช่วงอ้างอิงตามการเปลียนแปลงราคานํ ามนัดีเซล โดยหนว่ยงานภาครัฐ ตามทีได้กลา่ว
ข้างต้น ดงันั น หากราคานํ ามนัดีเซลทีเป็นต้นทนุหลกัในการดําเนินธุรกิจเดินเรือของบริษัท มีการปรับตวัเพิมขึ นเกินกว่าลิตร
ละ 32.99 บาทสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และ 45 บาทสําหรับเส้นทางอําเภอ
ดอนสกั – อําเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี บริษัทจะไมส่ามารถปรับราคาค่าโดยสารได้เนืองจากอยู่นอกเหนือเพดาน
ราคาทีกําหนดไว้  ซึงจะสง่ผลให้ต้นทนุขายและการให้บริการในสว่นของต้นทนุนํ ามนัสงูขึ น แตร่าคาค่าโดยสารยงัคงเท่าเดิม 
ซึงจะกระทบตอ่กําไรจากการดําเนินงานของบริษัท ทั งนี  การจะขอปรับราคาคา่โดยสารเพิมขึ นเกินกวา่เพดานราคาทีกําหนด
ไว้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึงเนืองจากต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทีประกอบด้วยบคุคลทีเกียวข้องในการ
ออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจําทาง โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน พิจารณาปรับค่าโดยสาร  
ในขณะทีบริษัทได้รับผลกระทบจากราคานํ ามนัทีปรับตวัเพิมขึ นทนัที เหตกุารณ์ดงักกลา่วจะสง่ผลกระทบทําให้กําไรจากการ
ดําเนินงานของบริษัทลดลง  

 ดงันั น บริษัทจึงมีนโยบายบริหารความเสียงด้านต้นทนุนํ ามนัด้วยการปรับปรุงสตูรนํ ามนัทีใช้ในการเดินเรือ ซึงเป็น
นํ ามนัทีผสมระหวา่งนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาในสดัสว่นทีกําหนด เพือลดต้นทนุนํ ามนัทีใช้ต่อลิตรให้ตําลง พร้อมๆ กบัปรับ
สภาพเครืองยนต์ของลําเรือทกุลําเรือให้สามารถใช้นํ ามนัสตูรผสมดงักล่าวได้ นอกจากนี  ฝ่ายบริหารของบริษัทจะต้องเฝ้า
ติดตามราคานํ ามนัของตลาดโลกอยา่งใกล้ชิดและเตรียมพร้อมทีจะนําเสนอข้อมลูตา่งๆ ให้กบัคณะกรรมการดงักลา่วข้างต้น
เพือพิจารณาปรับอตัราค่าโดยสารในกรณีทีราคานํ ามนัดีเซลมีราคาสงูกว่าราคาเพดานของนํ ามนัดีเซลทีใช้กําหนดอตัรา
ผู้ โดยสาร   

 นอกจากนี  บริษัทยงัมีเครืองจกัรและอปุกรณ์สาํหรับผลตินํ ามนัไบโอดีเซล ซึงนํานํ ามนัพืชทีใช้แล้วผา่นกระบวนการ
ผลติให้เป็นนํ ามนัพืชบริสทุธิก่อนทีจะนําไปผสมกบันํ ามนัดีเซลเพือผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล ทั งนี  บริษัทมีเครืองจกัรทีใช้ในการ
ผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลจํานวน 2 เครือง ซึงมีกําลงัการผลิต 100,000 ลิตรต่อ 1 รอบการผลิต (คิดเป็นเวลา 2 วนั) และ 200 
ลติรตอ่วนัตอ่ 1 รอบการผลติ (คิดเป็นเวลา 1 วนั)  โดยกระบวนการผลติดงักลา่วได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  
และสามารถนํานํ ามนัทีผลิตได้มาใช้ในการเดินเรือได้ ซึงการดําเนินการดงักล่าวจะช่วยลดต้นทุนนํ ามนัเชื อเพลิงลงได้ใน
ระดบัหนึง อยา่งไรก็ตาม ทีผา่นมารัฐบาลมีนโยบายตรึงราคานํ ามนัดีเซลเพือช่วยเหลอืผู้ประกอบการตา่งๆ สง่ผลทําให้ระดบั
ราคานํ ามนัดีเซลไม่มีการเปลียนแปลงมากนกัและยงัไม่เคยมีราคาทีสงูกว่าระดบัราคานํ ามนัทีบริษัทไม่สามารถปรับค่า
โดยสารได้ ด้วยเหตนุี  ในอดีตทีผา่นมาบริษัทยงัไมเ่คยได้รับผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่ว  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 52 

 ความเสียงด้านวัตถุดิบ 

8.  ความเสียงจากความผันผวนของราคานํ ามันเชื อเพลิง 

 นํ ามนัเชื อเพลิงสําหรับธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี ถือเป็นวัตถุดิบหลกัทีสําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยใน
ระหวา่งปี 2555  2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 บริษัทมีต้นทนุนํ ามนัเชื อเพลงิคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 47  59 
ของต้นทุนการให้บริการ ซึงเป็นต้นทุนทีมีสดัส่วนสงูทีสดุในต้นทุนการให้บริการของบริษัท ดงันั น ความผนัผวนของราคา
นํ ามนัเชื อเพลิงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการให้บริการของบริษัท โดยปกติ ราคานํ ามันทีจําหน่ายในประเทศจะ
เปลียนแปลงตามราคาซื อขายนํ ามนัดิบในตลาดโลก โดยขึ นอยู่กบัอปุสงค์และอปุทานนํ ามนัดิบ รวมทั งปัจจยัทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของโลก ซึงเป็นปัจจยัทีนอกเหนือการควบคมุหรือการคาดการณ์ได้อย่างแม่นยําของบริษัท ซึงราคานํ ามนัดิบ 
Nymex และราคานํ ามนัเตาและนํ ามนัดีเซลทีบริษัทได้จดัซื อสามารถแสดงในแผนภาพได้ดงันี   

 

 
ทีมา www.tradingeconomics.com ข้อมลูในเดือนมิถนุายน 2558 

 

  

 ทีมา : บริษัท 

จากแผนภาพข้างต้น จะพบวา่ ราคานํ ามนัดิบ Nymex ในช่วงปี 2553 ถึงปี 2558 มีการเคลือนไหวอยู่ในช่วงราคา
สงูสดุประมาณ 115 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล และตําสดุประมาณ 43 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล โดยเริมมี
ความผนัผวนอยา่งมากในช่วงปี 2554  2556 และมีแนวโน้มลดลงอยา่งมากตั งแตก่ลางปี 2557 เป็นต้นมา ในขณะทีรัฐบาล

ราคานํ ามันดิบ Nymex ตั งแต่เดือนมกราคมปี 2553 – พฤษภาคม 2558 

ราคานํ ามนัเตาเฉลียทีบริษัทจดัซื อตั งแต่เดือนมกราคม 2555 – มิถนุายน 2558 ราคานํ ามนัดีเซลเฉลียทีบริษัทจดัซื อตั งแต่เดือนมกราคม 2555 – มิถนุายน 2558 
บาทตอ่ลิตร บาทตอ่ลิตร 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ต่อบาร์เรล 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 53 

ไทยมีนโยบายตรึงราคานํ ามนัดีเซลเพือช่วยเหลอืผู้ประกอบการตา่งๆ สง่ผลให้ระดบัราคานํ ามนัดีเซลในช่วงปี 2555 – 2557 
ไมม่ีการเปลียนแปลงมากนกั ดงันั น ในอนาคต หากรัฐบาลไทยปลอ่ยให้ราคานํ ามนัเชื อเพลงิเป็นไปตามกลไกทางตลาดซึงมี
ความผนัผวน และบริษัทไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารของบริษัทให้สอดคล้องกบัต้นทนุนํ ามนัเชื อเพลิง อาจทําให้บริษัท
ได้รับผลกระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้  
 แม้ว่าค่าโดยสารจะถูกกําหนดและปรับเปลียนตามต้นทุนนํ ามนัดีเซล ซึงช่วยลดผลกระทบจากราคานํ ามนัใน
ตลาดโลกทีผนัผวนได้ในระดบัหนึง บริษัทยงัมีนโยบายบริหารความเสียงด้านต้นทนุนํ ามนัด้วยการปรับปรุงสตูรนํ ามนัทีใช้ใน
การเดินเรือ ซึงเป็นนํ ามนัทีผสมระหว่างนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาในสดัสว่นทีกําหนด โดยราคานํ ามนัเตาจะมีราคาตํากว่า
นํ ามนัดีเซล ทําให้สามารถลดต้นทุนนํ ามนัทีใช้ต่อลิตรให้ตําลง พร้อมๆ กับปรับสภาพเครืองยนต์ของลําเรือทุกลําเรือให้
สามารถใช้นํ ามนัสตูรผสมดงักลา่วได้ นอกจากนี  บริษัทยงัมีเครืองจกัรและอปุกรณ์สาํหรับผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล ซึงนํานํ ามนั
พืชทีใช้แล้วผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นนํ ามนัพืชบริสทุธิก่อนทีจะนําไปผสมกบันํ ามนัดีเซลเพือผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล ทั งนี  
บริษัทมีนโยบายใช้เครืองจกัรดงักลา่วเป็นระบบ Standby กลา่วคือ เมือนํ ามนัพืชใช้แล้วมีราคาลดลงมาถงึจดุคุ้มทนุ บริษัทก็
จะผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล หรือในกรณีทีขาดแคลนนํ ามนัดีเซล บริษัทก็สามารถผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลเพือใช้ทดแทนได้ โดย
เครืองจกัรทีใช้ในการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลมีจํานวน 2 เครือง ซึงมีกําลงัการผลิต 100,000 ลิตรต่อ 1 รอบการผลิต (คิดเป็น
เวลา 2 วนั) และ  200 ลติรตอ่วนัตอ่ 1 รอบการผลติ (คิดเป็นเวลา 1 วนั)  ซึงสามารถนํานํ ามนัทีผลติได้มาใช้ในการเดินเรือได้ 
โดยการดําเนินการดงักลา่วจะช่วยลดต้นทนุนํ ามนัเชื อเพลงิลงได้ในระดบัหนึง ทั งนี  ทีผ่านมา บริษัทได้มีการผลิตนํ ามนัไบโอ
ดีเซลเป็นระยะๆ จากเครืองจกัรชดุเลก็ (กําลงัการผลติ 200 ลติรตอ่วนัตอ่ 1 รอบการผลิต) เพือทดสอบการใช้เครืองจกัรทีใช้
ผลติ โดยบริษัทนํานํ ามนัไบโอดีเซลทีผลติได้ไปใช้เป็นเชื อเพลงิสาํหรับยานพาหนะทีใช้ภายในระหว่างท่าเรือและโรงงานของ
บริษัท    

9. ความเสียงจากการพึงพิงผู้จัดหาผลิตภณัฑ์นํ ามันจาํนวนน้อยราย 

 บริษัทได้มีการสังซื อนํ ามนัเชื อเพลิงประเภทนํ ามนัดีเซล และนํ ามนัเตา รวมทั งนํ ามนัหลอ่ลืน สําหรับใช้ในธุรกิจ
เดินเรือเฟอร์รี  โดยในระหว่างปี 25552557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 บริษัทได้สังซื อจากผู้ผลิตหลกัจํานวน 2 ราย
ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึงคิด
เป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณร้อยละ 57  67 ของยอดรวมของการซื อทั งหมดของบริษัท โดยมลูค่าซื อนํ ามนัเชื อเพลิงและ
นํ ามนัหลอ่จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 34 ร้อยละ 39 ร้อยละ 30 และ
ร้อยละ 25 ของมลูค่าการสังซื อทั งหมดของบริษัทในระหว่างปี 25552557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558  ตามลําดบั และ
มลูค่าซื อนํ ามนัเชื อเพลิงจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 34  ร้อยละ 23  
ร้อยละ 27 และร้อยละ 35 ของมลูค่าการสังซื อทั งหมดของบริษัทสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนั  ตามลําดบั ทั งนี  บริษัทได้
สังซื อราคานํ ามนัเชื อเพลิงทั งหมดในราคาตลาดจร (Spot Price) เนืองจากบริษัทไม่ได้มีการทําสญัญาใดๆ ในการซื อขาย
นํ ามนัเชื อเพลงิ ด้วยเหตนีุ  บริษัทจึงอาจมีความเสียงจากการขาดแคลนนํ ามนัเชื อเพลงิ หากผู้ผลตินํ ามนัเชื อเพลิงดงักลา่วไม่
สามารถจัดส่งนํ ามันเชื อเพลิงให้แก่บริษัทได้ หรือบริษัทไม่สามารถจัดหานํ ามันเชื อเพลิงจากแหล่งอืนได้ทันตามความ
ต้องการในการใช้ ซึงอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญัได้ 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทจะพึงพาผู้ ผลิตนํ ามันเชื อเพลิงรายใหญ่จํานวนน้อยราย บริษัทเชือว่าความเสียง
ดงักลา่วมีผลกระทบต่อบริษัทไม่มากนกั เนืองจากผู้ผลิตนํ ามนัเชื อเพลิงทั ง 2 รายดงักลา่วเป็นบริษัททีผลิตนํ ามนัเชื อเพลิง
รายใหญ่ของประเทศ และมีความสมัพนัธ์ทางการค้าทีดีกบับริษัทมาเป็นเวลายาวนาน กอปรกบัทีผ่านมานั น ผู้ผลิตนํ ามนั

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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เชื อเพลิงดงักลา่วมีคลงันํ ามนัเชื อเพลิงซึงตั งอยู่ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ทําให้สามารถจดัหานํ ามนัเชื อเพลิงให้บริษัทได้ทนั
ตามความต้องการใช้มาโดยตลอด นอกจากนี  บริษัทมีนโยบายในการวางแผนการใช้นํ ามนัเชื อพลิงทีชัดเจน และใช้เวลา
ประมาณ 3 วนัในการจดัส่งนํ ามนัเชื อเพลิงนบัจากวนัทีทีมีคําสังสังซื อนํ ามนัเชื อเพลิง ซึงคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจาก
ความเสียงดงักลา่วได้ระดบัหนึง  

 ความเสียงสาํหรับผู้ลงทุน 

10.ความเสียงจากการตั งด้อยค่าของเครืองจักรผลิตนํ ามันไบโอดีเซล 

 ในปี 2554 บริษัทได้ซื อเครืองจกัรและอปุกรณ์จากบริษัท ราชาไบโอดีเซล จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั เพือ
ผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล โดยนํานํ ามนัพืชทีใช้แล้วผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นนํ ามนัพืชบริสทุธิก่อนทีจะนําไปผสมกบันํ ามนั
ดีเซลเพือผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล พร้อมทั งทําสญัญาเช่าทีดินและอาคารกบับริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัทที
เกียวข้องกนั สาํหรับการวางเครืองจกัร อปุกรณ์ และ ถงับรรจุนํ ามนั เพือผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล และผลิตนํ ามนัผสมระหว่าง
นํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตา อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคานํ ามนัดีเซลเพือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการต่างๆ สง่ผลทําให้ระดบัราคานํ ามนัดีเซลไม่มีการเปลียนแปลงมากนกั บริษัทจึงไม่ได้มีการผลิตนํ ามนัไบโอ
ดีเซลจากเครืองจกัรชดุใหญ่ แตม่ีการผลตินํ ามนัไบโอดีเซลจากเครืองจกัรชดุเล็กเพือใช้เป็นเชื อเพลิงสําหรับยานพาหนะทีใช้
ภายในโรงงานเทา่นั น ด้วยเหตนุี  จึงมีความเสียงทีบริษัทอาจถกูตั งด้อยคา่ของเครืองจกัรชดุใหญ่ดงักลา่วได้ หากบริษัทไม่ได้
มีการใช้งานเครืองจกัรดงักลา่วเป็นระยะเวลานาน  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าเครืองจักรดงักล่าวยงัสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ในกรณีทีราคานํ ามนัดีเซล
ปรับตวัเพิมสงูขึ น บริษัทสามารถใช้เครืองจกัรผลตินํ ามนัไบโอดีเซลได้จํานวน 2 เครือง ซึงมีกําลงัการผลติ 100,000 ลติรตอ่ 1 
รอบการผลิต (คิดเป็นเวลา 2 วนั) และ 200 ลิตรต่อวนัต่อ 1 รอบการผลิต (คิดเป็นเวลา 1 วนั) เพือแก้ปัญหาต้นทนุนํ ามนัที
เพิมสงูขึ นได้ นอกจากนั น เครืองจกัรชดุดงักลา่วปัจจบุนัได้ถกูตดัคา่เสือมราคามาโดยตลอด โดยมีมลูค่าทางบญัชีเหลือเป็น
จํานวน 2.83 ล้านบาท และ 2.45 ล้านบาท ณ สิ นปี 2557 และ ณ สิ นไตรมาส 2 ปี 2558 ตามลําดบั ซึงหากบริษัทพิจารณา
ตั งด้อยคา่เครืองจกัรดงักลา่วจะทําให้กําไรของบริษัทลดลงเป็นจํานวน 2.83 ล้านบาท ณ สิ นปี 2557 หรือ 2.45 ล้านบาท ณ 
สิ นไตรมาส 2 ปี 2558 ตามมลูค่าทางบญัชีทีเหลืออยู่ อนึง ในปี 2554 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคา
เครืองจกัรดงักลา่ว โดยมีวตัถปุระสงค์เพือทราบมลูคา่ทรัพย์สนิ ซึงผู้ประเมินราคาได้ประเมินราคาเครืองจกัรไว้เทา่กบั 10.11 
ล้านบาท ในขณะทีบริษัทได้ซื อเครืองจักรดงักล่าวในราคาประมาณ 8.59 ล้านบาท ดงันั น หากบริษัทมีความจําเป็นต้อง
จําหนา่ยเครืองจกัรดงักลา่วในอนาคต บริษัทอาจจะได้รับกําไรจากสว่นตา่งดงักลา่วได้เนืองจากราคาประเมินมีราคาสงูกว่า
ราคาทีบนัทึกในบญัชี ทั งนี  ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทจะจัดให้มีการประเมินราคาเครืองจักรดงักล่าวอีกครั งโดยบริษัท
ประเมินราคาอิสระ เพือใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบกบัมลูคา่ตามบญัชีของเครืองจกัรตอ่ไป 

11.ความเสียงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ทีมีอทิธิพลต่อการดาํเนินงาน 

 ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุในครั งนี  บริษัทจะมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุม่ครอบครัวชโยภาส 
ถือหุ้นรวมกันจํานวน 114,290,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.23 ของทุนชําระแล้ว 170 ล้านบาท (โปรดดูรายละเอียด
เพิมเติมในสว่นที 2.3 บทที 9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ 9.2 ผู้ ถือหุ้น) ดงันั น หากกลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกเสียงไป
ในทิศทางเดียวกนั จะทําให้สามารถควบคมุมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรืองการแต่งตั งกรรมการ หรือ
การขอมติในเรืองอืนทีต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของทีประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรืองทีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้อง

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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ได้รับคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของทีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันั น ผู้ ถือหุ้นรายอืนจึงอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอเพือ
ตรวจสอบและถ่วงดลุในเรืองทีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

 นอกจากนี  ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการทีมีอํานาจลงนามและมีญาติสนิทเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท (โปรด
ดรูายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.3 บทที 9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ 9.2 ผู้ ถือหุ้น) จึงทําให้ประธานกรรมการของ
บริษัทไม่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ บริษัทตระหนกัถึงความเสียงดงักลา่ว จึงได้แต่งตั งกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน 
(รวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน) จากกรรมการทั งหมด 9 ท่าน ซึงมีจํานวนมากกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
ทั งหมด เพือเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยคิดเป็นสดัสว่นกรรมการอิสระร้อยละ 55 ของจํานวนกรรมการ
ทั งหมดของบริษัท ซึงจะทําหน้าทีเป็นอิสระเพือช่วยถ่วงดลุในการบริหารจัดการของบริษัทได้ในระดบัหนึง ทั งนี  กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นบคุคลทีมีความเป็นอิสระ มีวฒุิการศึกษาและคณุวฒุิ รวมทั งมีความรู้ความสามารถทีจะ
คุ้มครองผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นอกจากนี  ในการตดัสนิใจกระทําการหรือละเว้นกระทําการใดๆ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใน
การดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั นอกจากนี  หากบริษัทมีความจําเป็นในการทํารายการกับ
บคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง บริษัทจะปฏิบตัิตามขั นตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนั และหลกัเกณฑ์ทีประกาศไว้
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยบคุคลทีมีสว่นได้เสยีไมม่ีสทิธิการ
ออกเสยีง 

12.ความเสียงจากการทีบริษัทอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงือนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทมีความประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั งนี  ก่อนทีจะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เกียวกับการนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึงบริษัทได้ยืนคําขออนญุาตและเอกสารประกอบการยืนคําขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้พิจารณารับหุ้น
สามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน เมือวนัที 14 กรกฎาคม 2558 และบริษัท ทริปเปิล เอ พลสั แอดไวเซอรี จํากดั ใน
ฐานะทีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบตัิของบริษัทในเบื องต้นแล้วเห็นวา่ บริษัทมีคุณสมบตัิครบถ้วนทีจะเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคณุสมบตัิเรืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึงบริษัทจะต้องมีผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่
น้อยกวา่ 300 ราย ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้ว  

เนืองจากหุ้นสามญัเพิมทนุทีเสนอขายในครั งนี ยงัคงมีความไมแ่นน่อนทีจะได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ดงันั น ผู้ลงทนุจึงอาจมีความเสียงเกียวกบัสภาพคลอ่งในการซื อขายหุ้นสามญัของบริษัทในตลาด
รอง และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นสามญัตามราคาทีคาดไว้ หากหุ้นสามัญของบริษัทไม่สามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

13.ความเสียงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทอาจผันผวนซึงอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้
ลงทุนทีจองซื อหุ้นสามัญของบริษัทในครังนี  

ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนในครั งนี  ราคาหุ้นสามญัของบริษัทอาจมีแนวโน้มผนัผวนเนืองจาก
ปัจจยัหลายประการซึงบางปัจจยัเป็นเรืองทีบริษัทไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิ เช่น การเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมทีมีผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมทีเกียวข้องกบับริษัท ความผนัผวนของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผลการดําเนินงาน
ของบริษัททีแตกตา่งจากความคาดหวงัของนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ การเปลียนแปลงของผลประกอบการและราคาหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนทีประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกบับริษัท รวมถึงปัจจยัอืนๆ ทีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท เช่น 
การเปลียนแปลงด้านกฏหมาย การเปลียนแปลงด้านอตุสาหกรรม เป็นต้น 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 56 

จากปัจจยัทียกตวัอยา่งข้างต้น รวมถึงปัจจยัอืนๆ ทียงัไมไ่ด้ระบไุว้ข้างต้น อาจสง่ผลกระทบให้ราคาตลาดหุ้นสามญั
ของบริษัทเกิดความผนัผวน ซึงสง่ผลให้นกัลงทนุไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ของบริษัทได้ในราคาทีคาดการณ์ไว้ หรืออาจมี
การซื อขายในราคาทีตํากว่าราคาเสนอขายหลกัทรัพย์ในครั งนี อย่างมาก อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมี
นโยบายบริหารและดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั เพือให้มีการเติบโตอย่างยังยืน เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนทีดี
จากการลงทนุ  

14.ความเสียงกรณีกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทมีข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติอาจมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษัท 

กฏหมายไทยและข้อบงัคบัของบริษัทมีข้อจํากดัการถือหุ้นของชาวต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 24 ของทนุชําระแล้ว 
และยงักําหนดกรรมการบริษัทมีจํานวนไมน้่อยกวา่กึงหนึงทีมีสญัชาติไทย ซึงเป็นไปตามคณุสมบตัิผู้ทีจะถือกรรมสิทธิเรือจด
ทะเบียนเป็นเรือไทยทีทําการค้าในน่านนํ าไทย ดังนั น สภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบหรือได้รับความสนใจน้อยลงเมือการถือหุ้นของชาวตา่งชาติเพิมขึ นถึงเพดานทีกําหนดไว้  

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด แต่เพือบรรเทาผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ น บริษัทจะเปิดเผย
ข้อจํากดัดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 561) ของบริษัทเป็นประจําทกุปี และใน
เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 57 

4.  การวิจัยและพัฒนา 

  ไมม่ี  


 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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5.  ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 


5.1 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ซึงสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดงันี  : 
 

รายการ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ  ภาระผูกพัน 
 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 30 มิ.ย. 58   
1. ทีดิน2/  ประกอบด้วย   

  ทีดิน น.ส. 3 ก. จํานวน 21 แปลง รวม 
62399 ไร่ หรือ 25,199 ตร.วา ตั งอยู ่
ต.ดอนสกั อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎร์ธานี  

 ทีดินจํานวน 5 แปลง รวม 10129 ไร่ 
หรือ 4,129 ตร.วา ตั งอยู ่ต.ลิปะน้อย 
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี 

174.49 
90.64   

 
 

83.85 
 

174.49 
90.64  

 
 

83.85 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ


ติดภาระจํานอง1/

2. สว่นปรับปรุงทีดิน 9.63 9.96 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจํานอง1/ 
3. อาคารและสิงปลกูสร้าง ประกอบด้วย 

  อาคารสํานกังาน และสิงปลกูสร้าง
ตา่งๆ แบง่เป็น 

 + อาคารและสิงปลกูสร้างที อ. ดอน
สกั จ.สรุาษฎร์ธานี 

 + อาคารและสิงปลกูสร้างที อ. เกาะ 
สมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี 

 + อาคารและสิงปลกูสร้างที อ. เกาะ
พะงนั จ.สรุาษฎร์ธานี 

  สว่นปรับปรุงอาคาร 
  ทา่เรือ 

92.803/ 
 
 

25.78 
 

5.13 
 

1.55 
 

5.33 
55.01 

103.543/ 
 
 

28.43 
 

15.98 
 

1.50 
 

5.95 
51.68 

บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจํานอง1/

4. เรือและสว่นซอ่มแซมและสํารวจเรือ 
ประกอบด้วย 

  เรือเฟอร์รีจํานวน 12 ลํา แบง่เป็น 
 + เรือราชา 1 
 + เรือราชา 2 
 + เรือราชา 3 4/ 
 + เรือราชา 4 
 + เรือราชา 5 
 + เรือราชา 6 4/ 
 + เรือราชา 7 
 + เรืออาร์ 8 
 + เรืออาร์ 9 
 + เรือวงัใน 4/ 

290.123/ 
 
 

29.97 
16.81 
1.38 
6.99 

22.18 
5.14 

60.95 
53.62 
54.83 
0.00 

291.883/ 

 
 

29.00 
16.44 
1.38 
6.88 

21.62 
5.14 

59.36 
52.23 
53.62 
0.00 

บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจํานอง1/

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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รายการ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ  ภาระผูกพัน 
 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 30 มิ.ย. 58   

 + เรือวงัทอง 4/ 
 + เรือวงัแก้ว 4/ 
  สว่นซอ่มแซมและสํารวจเรือ 
 สว่นปรับปรุงเรือ 
 เครืองใช้ในเรือ 

1.13 
5.86 

29.83 
0.63 
0.77 

1.13 
5.86 

37.87 
0.61 
0.73 

5. เครืองจกัรและอปุกรณ์ 9.123/ 8.153/ บริษัทเป็นเจ้าของ ไมมี่
6. เครืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน 5.76 5.82 บริษัทเป็นเจ้าของ ไมมี่
7. ยานพาหนะ 3.333/ 7.943/ บริษัทเป็นเจ้าของ/ผู้ เชา่ทาง

การเงิน
ภายใต้สญัญาเชา่ทาง

การเงิน5/
8. งานระหวา่งก่อสร้าง 15.57 13.556/ บริษัทเป็นเจ้าของ ไมมี่

รวม 600.81 615.34   
หมายเหต:ุ 1/  บริษัทได้จํานองทีดิน อาคาร และเรือ ซึงเป็นกรรมสิทธิของบริษัท ภายใต้วงเงินจํานองรวมประมาณ 420 ล้านบาท ไว้กบัสถาบนั

การเงินตั งแตปี่ 2555  
 2/ รายละเอียดของทีดินของบริษัท ประกอบด้วย  
  2.1)   ทีดินทีตั งอยู ่ต.ดอนสกั อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎร์ธานี ซึงใช้สําหรับประกอบกิจการท่าเรือดอนสกัสากล มีจํานวน 21 แปลง 

โดยแบง่ตามทีตั งออกเป็น 5 กลุม่ คือ 
 

เอกสารสิทธิประเภท: น.ส. 3 ก. จาํนวนรวม 21 แปลง เนื อทีดินรวม 62399 ไร่ หรือ 25,199 ตร.วา 
ตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กลุ่ม ลาํดับ น.ส. 3 ก. เลขที เล่ม หน้า เลขทีดิน 
เนื อทีดินประมาณ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
1 1 5636 57ก. 36 227 0 0 28 
2 2 112 2ก. 12 40 4 1 53 
3 3 661 7ข. 11 14 3 2 70 
 4 663 7ข.  53 16 0 1 70 
 5 664 7ข. 53 17 1 3 0 
 6 2272 23ข. 148 33 0 3 20 
 7 2273 23ข. 148 34 0 1 90 
 8 2274 23ข. 148 35 1 1 0 
 9 2800 28ข. 50 36 3 1 30 
 10 3742 38ก. 42 48 4 1 20 
 11 3745 38ก. 45 51 5 1 0 
 12 5640 57ก. 40 63 2 2 12 
 13 5641 57ก. 41 61 8 1 92 
 14 5699 57ข. 49 64 1 2 0 
 15 5700 57ข. 50 65 3 0 14 

รวมเนื อทีดินกลุม่ 3 36 3 18 
4 16 2939 30ก. 39 36 1 1 67 
 17 2945 30ก. 45 40 1 2 50 
 18 2946 30ก. 46 41 0 1 93 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 60 

เอกสารสิทธิประเภท: น.ส. 3 ก. จาํนวนรวม 21 แปลง เนื อทีดินรวม 62399 ไร่ หรือ 25,199 ตร.วา 
ตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กลุ่ม ลาํดับ น.ส. 3 ก. เลขที เล่ม หน้า เลขทีดิน 
เนื อทีดินประมาณ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
 19 3743 38ก. 43 49 1 3 0 
 20 3744 38ก. 44 50 7 2 0 

รวมเนื อทีดินกลุม่ 4 12 3 10 
5 21 1882 19ข. 125 24 8 3 90 

รวมเนื อทีดินทั งหมด 62 3 99 
 

  2.2)  ทีดินทีตั งอยู ่ต.เกาะสมยุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี ซึงใช้สําหรับประกอบกิจการทา่เรือสมยุสากล มีจํานวน 5 แปลง คือ 
 

เอกสารสิทธิประเภท: โฉนดทีดิน จํานวน 1 แปลง เนื อทีดินรวม 132 ไร่ หรือ 702 ตร.วา 
ตาํบลลิปะน้อย อาํเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ 

ลาํดับ โฉนดทีดินเลขที หน้าสาํรวจ เลขทีดิน 
เนื อทีดินประมาณ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
1 5436 633 213 1 3 2 

รวมเนื อทีดิน 1 3 2 
เอกสารสิทธิประเภท: น.ส. 3 ก. จาํนวนรวม 4 แปลง เนื อทีดินรวม 8227 ไร่ หรือ 3,427 ตร.วา 

ตาํบลลิปะน้อย อาํเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ 

ลาํดับ น.ส. 3 ก. เลขที เล่ม หน้า เลขทีดิน 
เนื อทีดินประมาณ 

ไร่ งาน ตร.ว. 
1 236 3ก. 36 36 4 1 10 
2 1115 12ก. 15 81 1 0 61 
3 1117 12ก. 17 83 2 3 48 
4 1162 12ข. 12 86 0 1 8 

รวมเนื อทีดิน 8 2 27 
รวมเนื อทีดินทั งหมด 10 1 29 

 

 3/ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีอาคาร เรือ อปุกรณ์ และยานพาหนะจํานวนหนึงซึงได้ตดั
ค่าเสือมราคาหมดแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยราคาทนุก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 
59.44 ล้านบาท และ 62.69 ล้านบาท ตามลําดบั 

4/ บริษัทมีนโยบายประมาณการราคาซาก (มลูคา่คงเหลือ) ของเรือเฟอร์รี โดยคํานวณจากนํ าหนักเรือและราคาเศษเหล็กคณูกับ
อัตราแลกเปลียน ณ วันสิ นงวด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเรือเฟอร์รี จํานวน 5 ลําทีมีมลูค่าทางบัญชีเป็นจํานวนตํากว่ามลูค่า
คงเหลือทีคํานวณได้ โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 เรือเฟอร์รีกลุ่มดงักล่าวมีมลูคา่ทางบญัชีเท่ากับประมาณ 13.5 ล้านบาท 
ในขณะทีมลูค่าคงเหลือทีคํานวณได้มีจํานวนประมาณ 41.2 ล้านบาท ซึงมีส่วนต่างประมาณ 27.7 ล้านบาท ทั งนี  เพือเป็นไป
ตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) บริษัทไม่ได้ปรับปรุงมลูค่าส่วนต่างดงักล่าวในงบการเงิน เนืองจากราคาที
คํานวณได้เป็นราคาประมาณการทียงัไมมี่ความแน่นอน และไมมี่ราคาในตลาดเรือเฟอร์รีมือสองทีสามารถนํามาเปรียบเทียบได้ 
ดงันั น ในอนาคต หากบริษัทสามารถขายเรือกลุ่มดงักล่าวได้ในราคาทีสงูกว่ามลูค่าทางบญัชีทีบนัทึกไว้ในงบการเงิน จะทําให้
บริษัทมีกําไรพิเศษเพิมเติมในงวดบญัชีนั นๆ ได้ (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.4 บทที 16 การวิเคราะห์และคําอธิบาย
ของฝ่ายจดัการ หวัข้อ 16.3 ปัจจยัหรือเหตกุารณ์ทีอาจมีผลตอ่ฐานะการเงินและการดําเนินงานอยา่งมีนยัสําคญัในอนาคต)  

5/  สินทรัพย์บางสว่นเป็นสินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินทีบริษัทเป็นผู้ เช่าทางการเงิน โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัที 
31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 เป็นจํานวนเงินประมาณ 2.48 ล้านบาท และ 6.37 ล้านบาท ตามลําดบั 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 61 

6/ งานระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 มีจํานวน 13.55 ล้านบาท ซึงเป็นงานก่อสร้างอาคาร 3 ชั นทีท่าเรือสมยุสากล
ทั งจํานวน  

 

5.2 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2545 บริษัทได้มีการซื อทีดินจากบคุคลภายนอกทีไมม่คีวามเกียวข้องกนั จํานวน 2 แปลง เนื อที
รวม 5296 ไร่ ซึงตั งอยูบ่นถนนทางเข้าทา่เรือดอนสกั ทีตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี คือ (1) โฉนดทีดิน 
เลขที 6283 เนื อทีดิน 2250 ไร่ ในราคา 800,000 บาท และ (2) ทีดิน น.ส. 3 ก. เลขที 2756 เนื อทีดิน 3046 ไร่ ในราคา 
180,000 บาท รวมเป็นจํานวน 980,000 บาท  และในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้มีการซื อทีดินจากบคุคลภายนอกทีไม่มี
ความเกียวข้องกนั จํานวน 1 แปลง คือ โฉนดทีดินเลขที 16023 เนื อทีดิน 3 งาน 25.7 ตารางวา ซึงตั งอยู่หลงัวดันาราเจริญ
สขุ ตําบลลปิะน้อย อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในราคา 250,000 บาท โดยทีดินดงักลา่วตั งอยู่ติดทางสว่นบคุคล 
(ไม่มีสภาพทาง ไม่สามารถเข้าออกสูท่างสาธารณประโยชน์ได้ มีลกัษณะเสมือนเป็นทีดินตาบอด) ทั งนี  ทีผ่านมา บริษัท
ไมไ่ด้นําทีดินทั ง 3 แปลงดงักลา่วมาใช้งานใดๆ เนืองจากทีดินดงักลา่วมีลกัษณะเป็นทีดินเปลา่และยงัไมไ่ด้มีการพฒันา ด้วย
เหตนีุ  บริษัทได้บนัทกึทีดินเป็นรายการอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุในงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ของปี 2558 ในราคาทนุที
ซื อมาจํานวนรวม 1,230,000 บาท ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 40 โดยทีดินดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี  

ก) ทีดินทีตั งอยูท่ีตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน 2 แปลง คือ  
เอกสารสทิธิประเภท: โฉนดทีดิน จาํนวน 1 แปลง เนื อทีดินรวม 2250 ไร่ หรือ 1,050 ตร.วา 

ตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสกั จังหวดัสุราษฎร์ธานี คอื 

ลาํดับ โฉนดทีดิน
เลขที หน้าสาํรวจ เลขทีดนิ 

เนื อทีดนิประมาณ 
ไร่ งาน ตร.ว. 

1 6283 3027 171 2 2 50 
รวมเนื อทีดนิ 2 2 50 

เอกสารสทิธิประเภท: น.ส. 3 ก. จาํนวน 1 แปลง เนื อทีดินรวม 3046 ไร่ หรือ 1,246 ตร.วา 
ตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสกั จังหวดัสุราษฎร์ธานี คอื 

ลาํดับ น.ส. 3 ก. 
เลขที เล่ม หน้า เลขทีดนิ 

เนื อทีดนิประมาณ 
ไร่ งาน ตร.ว. 

1 2756 28ข. 6 88 3 0 46 
รวมเนื อทีดนิ 3 0 46 

รวมเนื อทีดนิทั งหมด 5 2 96 

ข) ทีดินทีตั งอยูท่ีตําบลเกาะสมยุ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน 1 แปลง คือ  

เอกสารสทิธิประเภท: โฉนดทีดิน จาํนวน 1 แปลง เนื อทีดินรวม 0325.7 ไร่ หรือ 325.7 ตร.วา 
ตาํบลเกาะสมุย อาํเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี คือ 

ลาํดับ โฉนดทีดิน
เลขที หน้าสาํรวจ เลขทีดนิ 

เนื อทีดนิประมาณ 
ไร่ งาน ตร.ว. 

1 16023 1497 20 0 3 25.7 
รวมเนื อทีดนิ 0 3 25.7 

  (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.4 บทที 16 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ)  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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5.3 รายละเอียดของสัญญาทีสาํคัญ 
 

5.3.1) สัญญาเช่าอาคารสาํนักงาน 

ก) สัญญาให้เช่าพื นทีในอาคารจาํหน่ายตัวโดยสารทีอาํเภอเกาะสมุย 

ข) สัญญาให้เช่าพื นทีในอาคารจาํหน่ายตัวโดยสารทีอาํเภอดอนสัก 

ค) สัญญาเช่าอาคารทีเกาะพะงนั 



คูส่ญัญา  : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”)  
 : บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 1 มกราคม 2558 
ทรัพย์สนิทีให้เช่า : ให้เช่าห้อง ซึงมีพื นทีจํานวน 36.86 ตารางเมตร ในอาคารจําหน่ายตัวโดยสาร 

ตั งอยูท่ี 1 หมูท่ี 2 ตําบลลปิะน้อย อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เพือใช้เป็น
จดุจําหนา่ยบตัรโดยสารและให้บริการลกูค้า  

อตัราคา่เช่า  : คา่เช่าและคา่กระแสไฟฟ้า จํานวนรวมกนั 5,000 บาทตอ่เดือน  

ระยะเวลาของสญัญา : 1 ปี นบัตั งแตว่นัที 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2558  

คูส่ญัญา  : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”)  
 : บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 1 มกราคม 2558 
ทรัพย์สนิทีให้เช่า : ให้เช่าพื นทีเทา่กบั 1 โต๊ะทํางานในอาคารจําหนา่ยตัวโดยสาร ตั งอยูที่ 25/1 หมูที่ 8 

ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เพือใช้เป็นจุด
จําหนา่ยบตัรโดยสารและให้บริการลกูค้า  

อตัราคา่เช่า  : คา่เช่าและคา่กระแสไฟฟ้า จํานวนรวมกนั 1,000 บาทตอ่เดือน  

ระยะเวลาของสญัญา : 1 ปี นบัตั งแตว่นัที 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2558  

คูส่ญัญา  : สาํนกังานเทศบาลตําบลเกาะพะงนั (ในฐานะ “ผู้ ให้เช่า”) ซึงไม่เป็นบคุคลทีเกียว
โยงกบับริษัท 

 : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 1 กนัยายน 2553 
ทรัพย์สนิทีเช่า : เช่าห้องเลขที 1 ในอาคารทา่เทียบเรือเอนกประสงค์ ตําบลเกาะพะงนั อําเภอเกาะ

พะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เพือใช้เป็นสาํนกังานสาํหรับการติดตอ่และประสานงาน
ธุรกิจในทา่เทียบเรือเกาะพะงนั 

อตัราคา่เช่า  : คา่เช่า จํานวน 7,000 บาทตอ่เดือน  

ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั งแตว่นัที 1 กนัยายน 2556 ถึงวนัที 31 สงิหาคม 2559  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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ง) สัญญาเช่าพื นทีท่าเทียบเรือท้องศาลาทีเกาะพะงนั 

 

 

 

 

เงือนไขของสญัญา : ในระหวา่งอายสุญัญาเช่า หากผู้ เช่าประสงค์จะเลิกสญัญาเช่าโดยมิได้ผิดสญัญา
เช่าข้อหนึงข้อใด ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้ ให้เช่าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาทีกําหนด และหากเกิดความเสียหายจากการเลิกสญัญา ผู้ เช่าตกลง
ชดใช้คา่เสยีหายตามจํานวนทีเกิดขึ น 

  ในกรณีผู้ เช่าประสงค์จะขอเช่าต่อไปหลงัครบกําหนดสญัญาเช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้ง
ความประสงค์เป็นหนงัสอืลว่งหน้าแก่ผู้ให้เช่า ไมน้่อยกวา่ระยะเวลาทีกําหนด ก่อน
ครบกําหนดสญัญาเช่า เพือพิจารณาตกลงกนัในรายละเอียดต่างๆ เช่น อตัราค่า
เช่า และเงือนไขอืนๆ ของสญัญาเช่า เป็นต้น   

คูส่ญัญา  : สํานกังานเทศบาลตําบลเกาะพะงนั (ในฐานะ “ผู้ ให้เช่า”) ซึงไม่เป็นบคุคลทีเกียว
โยงกบับริษัท 

 : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รีจํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 1 พฤศจิกายน 2542 และหนังสือ ที สฎ 52401/880 ลงวันที 24 ธันวาคม 

2552 
ทรัพย์สนิทีเช่า : พื นทีท่าเทียบเรือท้องศาลา ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวดัสรุาษฎร์

ธานี เพือใช้เป็นทีจอดรถเพือขึ นลงเรือเฟอร์รีในท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เกาะพะ
งนั 

อตัราคา่เช่า  : คา่เช่า จํานวน 52,000 บาทตอ่เดือน  

ระยะเวลาของสญัญา : 10 ปี เริมนบัตั งแตว่นัเปิดดําเนินการเดินเรือเฟอร์รีข้ามฟากเกาะพะงนัดอนสกั เป็น
ต้นไป ทั งนี  สญัญาได้ครบกําหนดแล้วตั งแต่ปี 2552 ต่อมา สํานกังานเทศบาล
ตําบลเกาะพะงนั ได้มีหนงัสอืเลขที สฎ 52401/880 ลงวนัที 24 ธันวาคม 2552 แจ้ง
วา่ หากบริษัทประสงค์จะใช้พื นทีดงักลา่วต่อไป กําหนดให้บริษัทเสียค่าธรรมเนียม
การใช้ในอตัราคา่เช่าเดือนสดุท้ายตามสญัญาเดิม ซึงคือ 52,000 บาทตอ่เดือน  

เงือนไขของสญัญา : สํานกังานเทศบาลตําบลเกาะพะงันได้แจ้งบริษัทตั งแต่ปี 2552 ว่า อยู่ระหว่าง
ดําเนินการโครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ท่าเทียบเรือ จึงไม่สามารถอนญุาตต่อสญัญา
ได้ แตใ่นระหวา่งทียงัปรับปรุงไมแ่ล้วเสร็จ หากบริษัทมีความประสงค์ในการดําเนิน
กิจการต่อ บริษัทสามารถใช้ได้โดยเสียค่าธรรมเนียมการใช้ในอตัราค่าเช่าเดือน
สดุท้ายตามสญัญาเดิม และเมือสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงันจะใช้พื นที
ดงักลา่ว จะแจ้งให้บริษัททราบในลาํดบัตอ่ไป  
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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จ) สัญญาเช่าพื นทีภายในอาคารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 

ฉ) สัญญาเช่าพื นทีภายในอาคารท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 



คูส่ญัญา  : กระทรวงการคลงั (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”) ซึงไมเ่ป็นบคุคลทีเกียวโยงกบับริษัท 
 : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รีจํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 9 มกราคม 2558 
ทรัพย์สนิทีเช่า : เช่าพื นทีภายในอาคารท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธานี เลขที 73 หมู่ที 3 ตําบลหวัเตย 

อําเภอพุนพิน จังหวดัสรุาษฎร์ธานี เนื อทีจํานวนประมาณ 6 ตารางเมตร เพือใช้
ดําเนินการจําหนา่ยตัวเรือราชาเฟอร์รีและประชาสมัพนัธ์บริการตา่งๆ ของผู้ เช่า 

อตัราคา่เช่า  : คา่เช่า จํานวน 1,380 บาทตอ่เดือน หรือ 16,560 บาทตอ่ปี  
ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั งแตว่นัที 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัที 30 เมษายน 2560  
เงือนไขของสญัญา : ผู้ เช่าตกลงชําระค่าธรรมเนียการจดัให้เช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าเป็นจํานวน 57,500 บาท 

ซึงผู้ เช่าได้ชําระแล้วเมือวนัที 11 กนัยายน 2557 
ผู้ เช่าตกลงนําหลกัประกนัสญัญาเช่าเพือประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการทีผู้
เช่าประพฤติฝ่าฝืนสญัญาเช่า หรือฝ่าฝืนหน้าทีของผู้ เช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าเป็นจํานวน 
4,140 บาท ซึงผู้ เช่าได้มอบเช็คธนาคารลงวนัที 5 กนัยายน 2557 ตามจํานวนเงิน
ดงักลา่ว ให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว ทั งนี  หลกัประกนัสญัญาเช่านี จะคืนให้เมือผู้ เช่าพ้นจาก
ข้อผกูพนัตามสญัญาเช่านี แล้ว โดยทีถ้าผู้ เช่าค้างชําระหรือเงินอืนใดทีจะต้องชําระ
ให้แก่ทางราชการอันเนืองมาจากการเช่านี  ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าหักจาก
หลกัประกนัสญัญาเช่าได้ 
ผู้ เช่าตกลงชําระค่าเช่าลว่งหน้าตั งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ให้แก่ผู้ ให้เช่า เป็น
จํานวน 1,380 บาท ซึงผู้ เช่าได้ชําระแล้วเมือวนัที 11 กนัยายน 2557 

  ในระหว่างอายุสญัญาเช่า ถ้าผู้ ให้เช่ามีความจําเป็นจะต้องใช้สถานทีเช่าเพือ
ประโยชน์ของรัฐหรือทางราชการ ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าบอกเลิกสญัญาได้ โดย
บอกกลา่วเป็นหนงัสอืให้ผู้ เช่าทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยผู้ ให้เช่าไมต้่อง
เสยีคา่ตอบแทนหรือคา่เสยีหายใดๆ 
ในระหว่างอายสุญัญาเช่า ถ้าได้เกิดภยัพิบตัิ อคัคีภยั หรือถกูทําลายด้วยประการ
ใดๆ แก่สถานทีเช่าโดยมิใช่ความผิดของผู้ เช่าจนเป็นเหตุให้สถานทีเช่าชํารุด
เสยีหายและไมอ่ยูใ่นสภาพทีจะใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์แห่งการเช่าได้ ให้ถือ
วา่สญัญาเช่าเป็นอนัระงบัสิ นสดุลงทนัที โดยผู้ ให้เช่ามิพกัต้องบอกกลา่วก่อน และ
ผู้ เช่าจะไมเ่รียกร้องเอาคา่เช่าทีได้สง่มอบหรือชําระไว้แล้วคืน 

คูส่ญัญา  : กระทรวงการคลงั (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”) ซึงไมเ่ป็นบคุคลทีเกียวโยงกบับริษัท 
 : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รีจํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 25 สงิหาคม 2557* 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 65 

หมายเหต:ุ * สญัญาฉบบันี อยู่ระหว่างรอให้ผู้ ให้เช่าลงนามในสญัญา โดยผู้ เช่ารายอืนทีเช่าพื นทีภายในอาคารท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราชก็อยูร่ะหวา่งรอให้ผู้ให้เช่าลงนามในสญัญาด้วยเช่นกนั 

ช) สัญญาเช่าพื นทีของอาคารชโยภาส 



ทรัพย์สนิทีเช่า : เช่าพื นทีภายในอาคารท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพนู อําเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เนื อทีจํานวนประมาณ 4 ตารางเมตร เพือใช้ดําเนินการติดตั ง
เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมลูลกูค้าและขายบตัรโดยสารเรือเฟอร์รีข้ามฟาก 

อตัราคา่เช่า  : คา่เช่า จํานวน 800 บาทตอ่เดือน หรือ 9,600 บาทตอ่ปี  

ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั งแตว่นัที 1 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัที 30 พฤศจิกายน 2559  

เงือนไขของสญัญา : ผู้ เช่าตกลงชําระค่าธรรมเนียการจดัให้เช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าเป็นจํานวน 50,000 บาท 
ซึงผู้ เช่าได้ชําระแล้วเมือวนัที 25 สงิหาคม 2557 
ผู้ เช่าตกลงนําหลกัประกนัสญัญาเช่าเพือประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการทีผู้
เช่าประพฤติฝ่าฝืนสญัญาเช่า หรือฝ่าฝืนหน้าทีของผู้ เช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าเป็นจํานวน 
2,400 บาท ซึงผู้ เช่าได้มอบเช็คธนาคารลงวนัที 25 สงิหาคม 2557 ตามจํานวนเงิน
ดงักล่าว ให้แก่ผู้ ให้เช่าแล้ว ทั งนี  หลกัประกันสญัญาเช่านี จะคืนให้เมือผู้ เช่าพ้น
จากข้อผกูพนัตามสญัญาเช่านี แล้ว โดยทีถ้าผู้ เช่าค้างชําระหรือเงินอืนใดทีจะต้อง
ชําระให้แก่ทางราชการอนัเนืองมาจากการเช่านี  ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าหกัจาก
หลกัประกนัสญัญาเช่าได้ 
ผู้ เช่าตกลงชําระค่าเช่าลว่งหน้าสําหรับเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2557 ให้แก่ผู้ ให้เช่า เป็นจํานวน 6,400 บาท ซึงผู้ เช่าได้ชําระแล้วเมือวนัที 25 
สงิหาคม 2557 

  ในระหว่างอายุสญัญาเช่า ถ้าผู้ ให้เช่ามีความจําเป็นจะต้องใช้สถานทีเช่าเพือ
ประโยชน์ของรัฐหรือทางราชการ ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าบอกเลกิสญัญาได้ โดย
บอกกลา่วเป็นหนงัสอืให้ผู้ เช่าทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยผู้ให้เช่าไมต้่อง
เสยีคา่ตอบแทนหรือคา่เสยีหายใดๆ 
ในระหวา่งอายสุญัญาเช่า ถ้าได้เกิดภยัพิบตัิ อคัคีภยั หรือถกูทําลายด้วยประการ
ใดๆ แก่สถานทีเช่าโดยมิใช่ความผิดของผู้ เช่าจนเป็นเหตุให้สถานทีเช่าชํารุด
เสียหายและไม่อยู่ในสภาพทีจะใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์แห่งการเช่าได้ ให้
ถือวา่สญัญาเช่าเป็นอนัระงบัสิ นสดุลงทนัที โดยผู้ ให้เช่ามิพกัต้องบอกกลา่วก่อน 
และผู้ เช่าจะไมเ่รียกร้องเอาคา่เช่าทีได้สง่มอบหรือชําระไว้แล้วคืน 

คูส่ญัญา  : นางพิกลุ ชโยภาส (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”) ซึงเป็นบคุคลทีเกียวโยงกบับริษัท 
 : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รีจํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 1 มกราคม 2557 และบนัทกึแนบท้าย ฉบบัลงวนัที 20 มกราคม 2557 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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ซ) สัญญาเช่าพื นทีในโรงแรมเวโรนิก้า 



ทรัพย์สนิทีเช่า : เช่าพื นทีชั น 3 และ 4 ของอาคารชโยภาส ซึงตั งอยู่เลขที 281 ซอยสทุธิพงศ์ 1 ถนน
สทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พื นทีรวม 285.52 ตารางเมตร 
เพือใช้เป็นสํานกังานสําหรับหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ ในการติดต่อประสานงาน
และดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพฯ และหน่วยงานทีท่าเรือดอนสกั
สากล เช่น ฝ่ายแผนงานและการเงิน เป็นต้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนพื นทีเช่านี 
เป็นสาขาที 4 ของบริษัท 

อตัราคา่เช่า  : ค่าเช่ารวมค่าไฟฟ้าและค่านํ าประปา จํานวน 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
รวมเป็นจํานวน 45,683 บาทต่อเดือน และผู้ เช่าตกลงชําระภาระภาษีหกั ณ ที
จ่ายในอตัราร้อยละ 5  ให้แก่ผู้ให้เช่าด้วย รวมเป็นคา่ตอบแทนทีผู้ เช่าชําระทั งหมด
จํานวน 48,087.28 บาทตอ่เดือน 

ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั งแตว่นัที 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
เงือนไขของสญัญา : เมือครบกําหนดตามระยะเวลาเช่าของสญัญาฉบบันี  ผู้ ให้เช่าตกลงจะต่อสญัญา

เช่าให้กบัให้ผู้ เช่าต่อไปอีก 2 คราวๆ ละ ไม่เกิน 3 ปี โดยผู้ เช่าต้องแจ้งความจํานง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าจะขอเช่าต่อก่อนสญัญาฉบบันี สิ นสดุ ซึงกําหนดให้การ
ปรับอตัราคา่เช่าคราวละไมเ่กินร้อยละ 10 ของอตัราคา่เช่าครั งลา่สดุ    

คูส่ญัญา  : บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด (ในฐานะ “ผู้ ให้เช่า”) ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกับ
บริษัท 

 : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รีจํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 15 สิงหาคม 2556 และบนัทึกข้อตกลงแนบท้าย ฉบบัลงวันที 1 มกราคม 

2557 และวนัที 20 มกราคม 2557 
ทรัพย์สนิทีเช่า : เช่าชั น 3 ของอาคารโรงแรมเวโรนิก้า ซึงตั งอยู่เลขที 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พื นทีรวม 580 ตารางเมตร เพือใช้เป็นสํานกังานและ
ห้องประชุม สําหรับการติดต่อและรับรองลูกค้าและผู้ ทีมาติดต่องานของบริษัท 
และใช้ในส่วนของสํานักงาน เช่น ศูนย์ Call Center ส่วนงานด้านการตลาด 
กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนพื นทีเช่านี เป็น
สาขาที 5 ของบริษัท 

อตัราคา่เช่า  : คา่เช่า จํานวน 400 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน คิดเป็นจํานวน 232,000 บาทตอ่
เดือน  

ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั งแตว่นัที 1 ตลุาคม 2556* ถึงวนัที 30 กนัยายน 2559 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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หมายเหต:ุ * ผู้ เช่าได้มีการทําหนงัสือ ลงวนัที 15 ธันวาคม 2556 เพือผ่อนผนัให้นําค่าเช่าทีได้ชําระในเดือนตลุาคม เดือน
พฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม 2556 มาเป็นคา่เช่าใน 3 เดือนแรกของปี 2557 แทน ซึงผู้ให้เช่าได้ผอ่นผนัให้แก่ผู้ เชา่ตามที
ร้องขอตามหนงัสอืตอบรับ ลงวนัที 19 ธนัวาคม 2556 

5.3.2) สัญญาเช่าอืนๆ 

ก) สัญญาเช่าทีดนิพร้อมสิงปลูกสร้างทีอาํเภอดอนสกั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 

เงือนไขของสญัญา : ผู้ เช่าตกลงวางเงินค่าเช่าลว่งหน้าให้กบัผู้ ให้เช่า เพือเป็นการประกนัการเช่าให้กับ
ผู้ ให้เช่าเป็นจํานวนเงิน 696,000 บาท โดยให้ชําระแก่ผู้ ให้เช่าในวนัทีทําสญัญานี  
และหากผู้ เช่าไม่ผิดสัญญาใดๆ กับผู้ ให้เช่า ผู้ ให้เช่าจะคืนเงินประกันการเช่า
ดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนั นบัแตส่ญัญาสิ นสดุลง 
เมือครบกําหนดตามระยะเวลาเช่าของสญัญาฉบบันี  ผู้ ให้เช่าตกลงให้ผู้ เช่าเช่า
ต่อไปอีก 2 คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี โดยผู้ เช่าต้องแจ้งความจํานงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรวา่จะขอเช่าตอ่ก่อนสญัญาฉบบันี สิ นสดุ ทั งนี  ในการตอ่อายสุญัญาเช่าในแต่
ละคราว ผู้ ให้เช่าจะปรับอตัราคา่เช่าคราวละไม่เกิน 10% ของอตัราค่าเช่าคราว
ลา่สดุ 

  ในระหว่างอายุสญัญาเช่า หากผู้ เช่าประสงค์จะบอกเลิกสญัญาเช่า โดยมิได้ผิด
สญัญาเช่าข้อหนึงข้อใด ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 1 เดือน 

คูส่ญัญา  : บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั (ในฐานะ “ผู้ ให้เช่า”) ซึงเป็นบคุคลทีเกียวโยงกับ
บริษัท 

 : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รีจํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 1 กนัยายน 2557* 
ทรัพย์สนิทีเช่า : เช่าทีดิน น.ส. 3 ก. เลขที 3599 ตั งอยู่ทีตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี เนื อที 6230 ไร่ พร้อมสิงปลกูสร้าง บริเวณทีตั งโรงงานไบโอดีเซล ซึง
ได้แก่ อาคารสํานกังาน และอาคารจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น เพือใช้เป็นสถานทีสําหรับ
เก็บนํ ามนั ผสมนํ ามนั และผลตินํ ามนัไบโอดีเซล 

อตัราคา่เช่า  : ชําระคา่เช่าเป็นรายปี ในอตัรา 66,000 บาทตอ่ปี  
ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั งแตว่นัที 1 กนัยายน 2557 ถึงวนัที 31 สงิหาคม 2560 
เงือนไขของสญัญา : เมือครบกําหนดตามสญัญาเชา่ ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เชา่ตอ่สญัญาเชา่ไปอีก 6 คราวๆ 

ละ 3 ปี โดยผู้ให้เช่าจะปรับขึ นอตัราคา่เช่าในอตัราร้อยละ 10 ของอตัราค่าเช่าครั ง
ลา่สดุในแตล่ะคราว  

หมายเหต:ุ * สญัญาฉบบัเดิม ลงวนัที 1 กนัยายน 2554 มีระยะเวลาของสญัญา 3 ปี นบัตั งแต่วนัที 1 กนัยายน 2554 ถึง
วนัที 31 สงิหาคม 2557 กําหนดคา่เช่าชําระเป็นรายปี ในอตัรา 60,000 บาทตอ่ปี 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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ข) สัญญาเช่าทีดินทีอาํเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 



หมายเหต:ุ * สญัญาเช่าฉบบัเดิม ลงวนัที 16 มิถนุายน 2555 มีพื นทีเช่า 27072 ไร่ โดยมีอตัราค่าเช่า ระยะเวลาเช่า และ
เงือนไขของสญัญาเหมือนกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม ่ลงวนัที 16 มิถนุายน 2558 

 
ค) สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ของโครงการตลาดศรีราชา 2 ทีอาํเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



คูส่ญัญา  : บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด (ในฐานะ “ผู้ ให้เช่า”) ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกับ
บริษัท 

 : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 16 มิถนุายน 2558* 

ทรัพย์สนิทีเช่า : เชา่ทีดินจํานวน 10 แปลง ซึงเป็นทีดิน น.ส. 3 ก. เลขที 265, 493, 495, 502, 503, 
505, 506, 508, 509 และ 510 เนื อทีรวมประมาณ 27344 ไร่ ซึงตั งอยู่ตําบลลิปะ
น้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือใช้เป็นสถานทีตั งบ้านพักของ
พนกังานของบริษัท และทีจอดรถสาํรองสาํหรับยานพาหนะทีจอดรอคิวเพือข้ามเรือ
เฟอร์รีกลบัไปทีทา่เรือดอนสกั 

อตัราคา่เช่า  : 20,000 บาทตอ่เดือน  
ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตั งแตว่นัที 16 มิถนุายน 2558 ถึง 15 มิถนุายน 2561 
เงือนไขของสญัญา : ผู้ เช่าจะเป็นผู้ดําเนินการปรับปรุง หรือก่อสร้างสิงปลกูสร้างต่างๆ ด้วยค่าใช้จ่าย

ของผู้ เช่าเอง โดยสิงปลูกสร้างดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของผู้ ให้เช่าทันทีที
ปรับปรุงและก่อสร้างแล้วเสร็จ   
เมือครบกําหนดตามสญัญาเชา่ ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เชา่ตอ่สญัญาเชา่ไปอีก 2 คราวๆ 
ละ 3 ปี โดยผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนครบอายสุญัญา โดยผู้ ให้
เช่าจะปรับขึ นอตัราคา่เช่าในอตัราไมเ่กินร้อยละ 10 ของอตัราคา่เช่าคราวหลงัสดุ 

คูส่ญัญา  : บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั (ในฐานะ “ผู้ ให้เช่า”) ซึงเป็นบคุคลทีเกียวโยงกับ
บริษัท 

 : บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
วนัทีในสญัญา : วนัที 1 มกราคม 2558* 
ทรัพย์สนิทีเช่า : เช่าพื นทีหมายเลข A1 – A5 ของโครงการตลาดศรีราชา 2 จํานวน 5 ห้อง ขนาด

พื นทีรวม 75 ตารางเมตร ตั งอยูที่เลขที 266/19 หมูที่ 3 ตําบลอา่งทอง อําเภอเกาะส
มยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เพือใช้ประกอบกิจการค้าประเภทร้านขายอาหารตามสัง
และร้านสะดวกซื อ  

อตัราคา่เช่า  : 4,500 บาทตอ่เดือน  
ระยะเวลาของสญัญา : 1 ปี นบัตั งแตว่นัที 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 69 

หมายเหต:ุ * สญัญาเช่าฉบบัเดิม ลงวนัที 1 มกราคม 2557 มีอตัราคา่เช่า ระยะเวลาเช่า และเงือนไขของสญัญาเหมือนกบั
สญัญาเช่าฉบบัใหม ่ลงวนัที 1 มกราคม 2558 

5.3.3) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเงนิกู้ยมืระยะยาว 

วันทีลงนามในสัญญาและบันทึก
ข้อตกลงแก้ไขเพิมเติมสญัญา 

: วนัที 25 มิถนุายน 2555 วนัที 13 สงิหาคม 2558 และวนัที 9 กนัยายน 2558 

วงเงิน : จํานวน 402,000,000 บาท 
อตัราดอกเบี ย : อ้างอิงอตัรา MLR  
ระยะเวลาชําระคืน : เป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว โดยกําหนดชําระคืนเงินต้นและ

ดอกเบี ยเป็นรายเดือนในอัตรารวมกันไม่น้อยกว่า 5.70 ล้านบาทต่อปี โดย
กําหนดชําระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2555 
นอกจากนี  บริษัทมีข้อตกลงกบัสถาบนัการเงินสําหรับการชําระหนี เงินกู้ เพิมเติม
เพือปลดจํานองหลกัประกนั ดงันี  
1) หากบริษัทมีความประสงค์จะปลอดจํานองหลกัประกนัทีดินจํานวน 8 แปลง 

พร้อมสิงปลกูสร้าง เนื อทีรวม 165179 ไร่ ทีอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี ซึงมีบริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ และเป็นผู้คํ าประกันเงินกู้ ยืมให้แก่บริษัท บริษัทจะต้อง
ชําระลดยอดหนี เงินกู้  จํานวน 90 ล้านบาท โดยจะนําเงินทีได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน หรือเงินทนุทีได้รับด้วยวิธีใดมาชําระก็ได้  

 ทั งนี  บริษัทไมม่ีแผนทีจะปลอดจํานองหลกัประกนันี  
2) หากบริษัทมีความประสงค์จะปลอดจํานองหลกัประกนัทีดินเปลา่ จํานวน 1 

แปลง เนื อทีรวม 34130 ไร่ ซึงตั งอยู่บนเกาะวงันอก จังหวดัสรุาษฎร์ธานี 
และเป็นกรรมสทิธิของบริษัท บริษัทจะต้องชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 40 ล้าน
บาท  

เงือนไขของสญัญา : ผู้ เช่าตกลงชําระค่ากระแสไฟฟ้า ค่านํ าประปา และค่าขยะ ตามอัตราทีผู้ ให้เช่า
ประกาศ  
ในระหวา่งอายสุญัญาเช่า หากผู้ เช่าประสงค์จะเลิกสญัญาเช่า โดยมิได้ผิดสญัญา
เช่าข้อหนึงข้อใด ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ให้เช่าทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 
เดือน 

  หากผู้ เช่าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง หรือค้างชําระค่าเช่าเกินกว่า 1 เดือนขึ นไป หรือ
ถกูยึดทรัพย์บงัคบัคดี หรือถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเลิกสญัญาได้
ทนัทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อักษร รวมทั งมีสิทธิเรียกร้องในความ
เสยีหายอยา่งใดๆ ทีเกิดจากการผิดสญัญานั นกบัผู้ เช่าได้ 
ในกรณีทีสญัญาเช่าครบกําหนด และหากผู้ เช่ามีความประสงค์จะเช่าทรัพย์สิน
ต่อไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ ให้เช่า ว่าจะให้เช่าต่อไปหรือไม่ หากมีการต่ออายุ
สญัญาเช่าในแตล่ะครั ง ผู้ให้เช่าจะปรับอตัราคา่เช่าแตล่ะครั งตามความเหมาะสม 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 70 

 ทั งนี  ในปี 2556 บริษัทได้ขายทีดินดงักลา่วให้แกบ่ริษัททีเกียวข้องแล้ว โดยได้
ปลอดจํานองหลกัประกนัและได้ชําระเงินให้แก่สถาบนัการเงินแล้ว 

3) เมือมีการขายเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 ลํา คือ เรือวังนอก และเรือวังทอง ให้
บริษัทชําระลดยอดหนี ในสดัสว่นร้อยละ 70 ของราคาขาย แต่ต้องไม่ตํากว่า 
13 ล้านบาท ก่อนทีสถาบนัการเงินจะคืนทะเบียนเรือให้แก่บริษัท  

 ทั งนี  ในปี 2555 และ 2556 บริษัทได้นําเงินทีได้จากการขายเรือวงันอก และ
เรือวงัเงิน จํานวนรวม 19 ล้านบาท ชําระคืนให้แก่สถาบนัการเงินแล้ว โดย
ไม่ได้จําหน่ายเรือวังทอง ซึง ณ ปัจจุบัน เรือวังทองยังคงมีสถานะเป็น
หลกัประกนัเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน เพียงแต่ไม่ได้นําไปจํานองเหมือนเรือ
เฟอร์รีอีก 11 ลาํของบริษัท 

4) หากบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในสิ นปี 2555 
ให้บริษัทชําระเงินเพิมทุนอีก 38 ล้านบาทเต็มจํานวน และนํามาชําระหนี 
วงเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงินภายในสิ นปี 2556 ต่อมา สถาบนัการเงินได้
ขยายระยะเวลาเป็นภายในสิ นปี 2559  

 ทั งนี  บริษัทจะนําเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้ นต่อประชาชนในครั งนี  
จํานวน 38 ล้านบาท มาชําระคืนให้แก่สถาบนัการเงิน 

เงือนไขและข้อตกลงอืนๆ ในการ
กู้ยืม 

: 1. บริษัทต้องดํารงอัตราส่วนหนี สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่าในงบการเงินตั งแต่ปี 
2555 เป็นต้นไป 

2. บริษัทต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือ ใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ 
และใบอนญุาตให้ใช้เรือจากหน่วยงานราชการตลอดระยะเวลาทียงัมีภาระ
หนี คงค้างกบัสถาบนัการเงิน  

3. ในระหว่างทียังมีภาระหนี คงค้างกับสถาบันการเงิน บริษัทตกลงทีจะไม่
ดําเนินการจําหน่าย จ่ายโอน หรือทําให้เสือมสภาพหรือทําให้บุบสลาย 
สําหรับทีดินหลักประกัน น.ส. 3ก. เลขที 1882 ตําบลดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พร้อมสิงปลกูสร้างทีตั งอยูบ่นทีดินดงักลา่ว  

4. บริษัทต้องนําทรัพย์สนิดงันี เป็นหลกัประกนัของสญัญา 
ก) จํานองทีดินจํานวน 21 แปลง พร้อมสิงปลกูสร้าง เนื อทีรวม 62399 ไร่ที

อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ 
ข) จํานองทีดินจํานวน 5 แปลง พร้อมสิงปลกูสร้าง เนื อทีรวม 10129 ไร่ ที

อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ 
ค) จํานองทีดินจํานวน 1 แปลง (เกาะวังนอก) เนื อทีรวม 34130 ไร่ ที

อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ (ได้
ปลอดจํานองแล้วเมือปี 2556) 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 71 

ง) จํานองทีดินจํานวน 8 แปลง พร้อมสิงปลกูสร้าง เนื อทีรวม 165179 ไร่ 
ทีอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงบริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
(บริษัททีเกียวข้อง) เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ 

จ) จํานองเรือเฟอร์รีจํานวน 12 ลาํ ซึงบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ (ได้ปลอด
จํานองเรือวงัเงินแล้วเมือปี 2556 คงเหลอืจํานองเรือ 11 ลาํ) 

ฉ)มอบทะเบียนเรือเฟอร์รี 2 ลาํ ให้สถาบนัการเงินถือครองไว้ ซึงบริษัท เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ (บริษัทได้ขายเรือวงันอกไปแล้วเมือปี 2555 คงเหลือ
ทะเบียนเรือทีสถาบนัการเงินถือครองไว้ 1 ลาํ) 

ช) มีนายอภิชาติ ชโยภาส และบริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากัด เป็นผู้คํ า
ประกนั 

 

5.4 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากบริษัทมีความ
จําเป็นต้องพิจาณาลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเกียวข้องใดๆ บริษัทจะมุ่งเน้นลงทนุในธุรกิจทีเกื อหนนุ และ
เอื อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อืนทีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนเป็นสําคัญเพือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาสดัส่วนการลงทุนตามความ
เหมาะสมและผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน เพือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นสําคญั ทั งนี  บริษัทจะ
ควบคมุดแูลด้วยการสง่กรรมการ และ/หรือ ผู้ ทีได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัสว่นการถือหุ้น เพือให้มี
สว่นร่วมในการบริหารจดัการในกิจการนั นๆ รวมทั งมีสทิธิในการออกเสยีงในทีประชมุคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมผู้ ถือ
หุ้น เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 


 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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6.  โครงการในอนาคต 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งที 5/2557 เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2557 และครั งที 6/2557 เมือวันที 24 
ธนัวาคม 2557 ได้อนมุตัิแผนการลงทนุทีจะจดัซื อเรือเฟอร์รีลาํใหม ่จํานวน 1 ลาํ ในวงเงินงบประมาณจํานวน 200 ล้านบาท 
เพือนํามาใช้เพิมประสทิธิภาพในการจดัการกองเรือเฟอร์รีของบริษัท โดยได้มอบหมายให้พลเรือเอก พีระจิตร์ สรัุกขกะ รอง
ประธานกรรมการบริษัท เป็นหวัหน้าคณะพิจารณาจัดซื อเรือเฟอร์รีลําใหม่ เพือพิจารณาเกียวกบัรายละเอียดของเรือ และ
การต่อเรือใหม่ โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุต่อประชาชนในครั งนี  และ
แหลง่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึงปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหวา่งศกึษาและพิจารณาคดัเลอืกอูต่อ่เรือ และเตรียมการ
ดําเนินการให้อูต่อ่เรือเสนอแบบเรือและแผนการตอ่เรือมาให้บริษัทพิจารณาและคดัเลือก ทั งนี  บริษัทคาดว่าการดําเนินการ
ตอ่เรือจะแล้วเสร็จพร้อมใช้บริการภายในปี 2560 


 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัททีมี
จํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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8.  ข้อมูลสาํคัญอืน 

การดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกฎหมายทีเกียวข้อง โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานราชการหลกัเป็นผู้ กํากบัดแูลกิจการในธุรกิจของบริษัท ทั งนี  
กฏหมายทีเกียวข้องจะประกอบด้วย 3 สว่นหลกั คือ กฎหมายทีเกียวกบัเรือ ทา่เทียบเรือ และคนประจําเรือ โดยมีรายละเอียดดงันี  

 ใบอนุญาตใช้เรือ 

ชือเรือ 
นํ าหนัก* 

(ตันกรอส) 

นํ าหนัก** 

(ตันเนต) 
พื นลํานํ าและทะเลทีอนุญาตให้เดินเรือ วันทีมีผลบังคับใช้ 

ระยะเวลาของ
ใบอนุญาต 

(ประมาณ) 

ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถของคนประจาํเรือในตําแหน่งสูงสุด จะต้องไม่
ตํากว่าชั นดังนี  

ผู้โดยสาร 

(คน) 

พนักงาน 
ประจาํเรือ 

 (คน) นายเรือ ต้นกล 

1. ราชา 1 1,141.00 342.00 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 24 ส.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 4 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส คนใช้เครืองจกัรยนต์ชั นหนึงพิเศษ 400 9 

2. ราชา 2 1,044.92 313.48 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 17 ส.ค. 2558 – 28 ก.พ. 2559 6 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส นายช่างกลเรือชั นสาม 350 11 

3. ราชา 3 986.32 533.35 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 16 มิ.ย.2558 – 25 ธ.ค. 2558 6 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส นายช่างกลเรือชั นสาม 350 11 

4. ราชา 4 324.00 103.00 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 27 ก.พ.2558 – 26 ก.พ. 2559 12 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 500 ตนักรอส คนใช้เครืองจกัรยนต์ชั นหนึงพิเศษ 220 9 

5. ราชา 5 928.00 279.00 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 1 เม.ย.2558 – 31 มี.ค. 2559 12 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส นายช่างกลเรือชั นสาม 350 11 

6. ราชา 6  1,009.50 365.09 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 19 มี.ค.2558 – 28 ก.พ. 2559 11 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส นายช่างกลเรือชั นสาม 400 11 

7. ราชา 7 1,188.00 551.00 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 27 ก.พ.2558 – 26 ก.พ. 2559 12 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส นายช่างกลเรือชั นสาม 400 11 

8. อาร์ 8 1,074.00 525.00 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 23 มิ.ย.2558 – 25 เม.ย. 2559 10 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส นายช่างกลเรือชั นสาม 400 11 

9. อาร์ 9 1,168.00 625.00 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 19 ส.ค. 58 – 17 ส.ค. 59  12 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส นายช่างกลเรือชั นสาม 400 11 

10.  วงัใน 794.63 416.49 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 1 พ.ค.2558 – 30 เม.ย. 2559 12 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส คนใช้เครืองจกัรยนต์ชั นหนึงพิเศษ 300 9 

11.  วงัทอง 638.98 342.24 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 27 ก.พ.2558 – 26 ก.พ. 2559 12 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส คนใช้เครืองจกัรยนต์ชั นหนึงพิเศษ 300 9 

12.  วงัแก้ว 990.95 467.01 ระหวา่งจงัหวดัตราดกบัจงัหวดันราธิวาส 29 ธ.ค.2557 – 5 ต.ค. 2558 9 เดือน นายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไมเ่กิน 1,600 ตนักรอส นายช่างกลเรือชั นสาม 400 11 

หมายเหต:ุ * ตนักรอส หมายถึง นํ าหนกัทั งหมดทีสามารถบรรทกุได้ ซึงได้รวมนํ าหนกัตวัเรือและนํ าหนกัสิงของทีบรรทกุ 

                ** ตนัเนต หมายถึง นํ าหนกัสิงของทีสามารถบรรทกุได้ 
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 ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจาํทาง 


ชือเรือ 
นํ าหนัก 

(ตันกรอส) 
ท่าต้นทาง ท่าปลายทาง วันทีมีผลบังคับใช้ ระยะเวลาของใบอนุญาต เงือนไขในการอนุญาต 

1. ราชา 1 1,141.00 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมยุ 10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563 5 ปี
1. ใบอนุญาตนี มีกําหนดเวลา 5 ปี แต่จะมีผลบงัคับได้ในขณะใบอนุญาตใช้เรือ 

และระยะเวลาประกนัภยัในกรมธรรม์ประกนัภยัไมข่าดอาย ุ

2. ให้เดินทางระหวา่งท่าเรือทีกําหนดไว้ 

3. ให้มีการฝึกซ้อมแผนผู้ประสบภยัจากอบุตัิเหตทุางเรืออยา่งน้อยปีละ  ครั ง 

4. เวลาเรือออกจากท่าเทียบเรือต้นทาง และท่าเทียบเรือปลายทาง ตามทีระบไุว้ใน
ใบอนญุาต 

5. อตัราค่าโดยสารให้เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในบญัชีอัตราค่าโดยสารและค่า
ระวางบรรทกุ 

2. ราชา 2 1,044.92 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมยุ 10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563 5 ปี

3. ราชา 3 986.32 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมยุ 27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563 5 ปี

4. ราชา 4 324.00 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมยุ 27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563 5 ปี

5. ราชา 5 928.00 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมยุ 27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563 5 ปี

6. ราชา 6  1,009.50 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลเกาะพะงนั  อําเภอเกาะพะงนั 10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563 5 ปี

7. ราชา 7 1,188.00 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมยุ 10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563 5 ปี

8. อาร์ 8 1,074.00 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมยุ 10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563 5 ปี

9. อาร์ 9 1,168.00 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมยุ 10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563 5 ปี

10.  วงัใน 794.63 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมยุ 27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563 5 ปี

11.  วงัทอง 638.98 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลเกาะพะงนั  อําเภอเกาะพะงนั 27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563 5 ปี

12.  วงัแก้ว 990.95 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั ตําบลเกาะพะงนั  อําเภอเกาะพะงนั 10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563 5 ปี
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 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล  

 ทา่เรือดอนสกัสากล 
ชือผู้ ได้รับอนญุาต บริษัท บริหารสนิทรัพย์ทา่เรือดอนสกัสมยุ จํากดั (ปัจจบุนั ชือบริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)) 
ทีตั งทา่เรือ ฝังดอนสกั เลขที 141/2 แหลมกลุา หมูที่ 10 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
อายใุบอนญุาต 15 ปี ตั งแตว่นัที 14 พฤศจิกายน 2544 – วนัที 13 พฤศจิกายน 2559 
เงือนไข 1. ในเงือนไขนี   

(1) “กิจการของตนเอง” หมายความวา่ การบรรทกุหรือขนถ่ายของทีเป็นของผู้ รับอนญุาต ของทีผู้ รับ
อนญุาตรับขน หรือของทีผู้ รับอนญุาตรับจดัการขนสง่ 

(2) “ให้บริการแก่ผู้อืน” หมายความวา่ ยอมให้บคุคลอืนใช้ทา่เรือ สว่นประกอบของท่าเรือหรือบริการ
เกียวกบัทา่เรือของผู้ รับอนญุาต ไมว่า่จะเรียกเก็บคา่บริการหรือไมก็่ตาม 

2. ใบอนุญาตนี ให้ใช้ได้สําหรับการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ซึงตั งอยู่ฝั งดอนสกั เลขที 141/2 
แหลมกุลา หมู่ที 10 ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เท่านั น โดยมีทีพกัสินค้า สิง
ติดตั งและเครืองอปุกรณ์ตามทีระบไุว้ 

3. ให้ใบอนญุาตนี เป็นอนัยกเลกิ ในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึง ดงัตอ่ไปนี  
(1) เมือผู้ รับอนญุาตไมอ่าจใช้ทา่เรือ ณ สถานทีตั งตามข้อ 2 ได้อีกต่อไป เนืองจากไม่ได้รับอนญุาต
หรือถกูสังห้ามตามกฏหมายอืน 
(2) เมือผู้ รับอนญุาตไมม่ีสทิธิใช้ทีดินและทรัพย์สนิบนทีดิน ตาม นส.3ก ทะเบียนเลขที 1882 ตําบล
ดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ไมว่า่ด้วยเหตใุด 

4. ผู้ รับอนญุาตต้องใช้ทา่เรือ และสว่นประกอบของทา่เรือตามทีได้รับอนญุาต เพือกิจการของตนเองและ
ให้บริการแก่คนอืน 

5. ในการให้บริการแก่ผู้อืน ผู้ รับอนญุาตต้อง 
(1) เรียกเก็บคา่บริการไมเ่กินอตัราทีระบไุว้ 
(2) ปฏิบตัิตามคําสังของรัฐมนตรีทีสังให้เรียกเก็บคา่บริการในอตัราทีตํากว่าในอตัรา (1) เพือความ
ปลอดภยัหรือผาสกุของประชาชน 
(3)     ไมย่กเลกิหรืองดเว้นการให้บริการโดยไมจํ่าเป็นหรือเลอืกปฏิบตัิในการให้บริการแก่ผู้อืน เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรี 

6. ในกรณีทีมีความจําเป็น เพือให้การใช้ทรัพยากรของชาติเกิดประโยชน์สูงสดุอันจะนํามาซึงความ
ปลอดภยัหรือผาสกุของประชาชน เมือรัฐมนตรีมีคําสังเป็นหนงัสือให้ผู้ รับอนญุาตปรับปรุงหรือขยาย
ท่าเรือ หรือส่วนประกอบของท่าเรือตามความเหมาะสม ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบตัิตาม เว้นแต่จะมี
เหตผุลอนัสมควรซึงจะต้องทําคําชี แจงเป็นหนงัสอืแสดงเหตผุลและความจําเป็นทีทําให้ไม่อาจปฏิบตัิ
ได้เสนอต่อรัฐมนตรีภายในหนึงร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันทีได้รับคําสังเพือพิจารณาทบทวนคําสัง
ดงักลา่ว 
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ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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7. ผู้ รับอนญุาตต้องกระทํา หรืองดเว้นกระทําการใดๆ เพือป้องกนัมิให้เกิดมลพิษต่อสิงแวดล้อมขึ นจาก
การประกอบกิจการทา่เรือเดินทะเล และจะต้องปฏิบตัิตามคําแนะนําของพนกังานเจ้าหน้าที 

8. ผู้ รับอนญุาตต้องทํารายงานยืนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที ณ สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย
นาวีตามแบบทีพนกังานเจ้าหน้าทีกําหนด ดงันี  
(1) รายงานประจําเดือนแสดงสถิติเกียวกบัเรือทีใช้บริการท่าเรือ ประเภทและปริมาณสินค้าทีผ่าน
ทา่ ตลอดจนข้อมลูหรือสถิติในเรืองอืนๆ ทีเกียวข้องภายใน 15 วนัของเดือนถดัไป 
(2) รายงานประจําปีแสดงสภาพปัจจบุนัของทา่เรือเกียวกบัทีพกัสนิค้า สิงติดตั ง เครืองอปุกรณ์ และ
สิงอํานวยความสะดวก รวมทั งบริการทา่เรือภายเดือนมกราคมของปีถดัไป 

9. เมือรัฐมนตรีมีคําสังกําหนดเงือนไขขึ นใหมใ่นภายหลงั ไมว่า่จะเป็นการกําหนดเพิมเติมหรือกําหนดขึ น
ใช้แทนเงือนไขเดิมทั งหมดหรือบางสว่น ผู้ รับอนญุาตต้องปฏิบตัิตามเงือนไขดงักลา่วด้วย 

10. ให้เรียกเก็บคา่บริการเฉพาะทา่เรือต้นทางได้เพียง 1 ครั ง สาํหรับการเดินทาง 1 เทียว 
11. ผู้ รับอนญุาตต้องดําเนินการปรับปรุงและพฒันาทา่เรือตามแผนงานทีกําหนดไว้ 

 ทา่เรือสมยุสากล 
ชือผู้ ได้รับอนญุาต บริษัท บริหารสนิทรัพย์ทา่เรือดอนสกัสมยุ จํากดั (ปัจจบุนั ชือ บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)) 
ทีตั งทา่เรือ ฝังเกาะสมยุ เลขที 1 หมูที่ 2 ตําบลลปิะน้อย อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
อายใุบอนญุาต 15 ปี ตั งแตว่นัที 14 พฤศจิกายน 2544 – วนัที 13 พฤศจิกายน 2559 
เงือนไข เงือนไขเดียวกนักบัทา่เรือดอนสกัสากล 

 หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า (เดิมชือ “ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ”)  
 ทา่เรือดอนสกัสากล 

ชือผู้ ได้รับอนญุาต บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
ประเภท ใบอนญุาตให้ใช้ทา่เทียบเรือขนาดเกินกวา่ 500 ตนักรอส 
ลงในลาํนํ าหรือทะเล ริมฝังทะเลอา่วไทย ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
อายใุบอนญุาต 1 ปี ตั งแตว่นัที 20 มกราคม 2558 – วนัที 19 มกราคม 2559 
เงือนไข กรมเจ้าทา่มีสทิธิเรียกใบอนญุาตนี คืนได้ทกุเมือถ้ามีเหตอุยา่งใดอยา่งหนึงเกิดขึ นดงัตอ่ไปนี   

1. ถ้าปรากฏในภายหลงัวา่ สิงทีได้รับอนญุาตให้ทําดงักลา่วลว่งลํ าออกมากีดขวางทางเดินเรือ 
2. ถ้ามีเหตุจําเป็นทีกรมเจ้าท่าจะต้องการให้เลือนถอยรื อถอนไปชัวครั งคราว เพือประโยชน์และความ

สะดวกในการเดินเรือ  
3. ถ้ามีการเปลียนแปลงในการดําเนินการของทางราชการ ซึงจําเป็นจะต้องรื อถอนเลือนหรือถอนไปให้พ้น

จากที ทีจอดหรือปลกูโดยรัฐบาลจะต้องการทีเป็นต้น 
4. หากปรากฏภายหลงัว่า สิงปลูกสร้างทีขออนุญาตได้เปลียนแปลงผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิมทีขอ

อนญุาตไว้ อนัเป็นการละเมิดตอ่บทบญัญตัิของกฏหมาย 
5. ให้ปฏิบตัิตามเงือนไขด้านสิงแวดล้อมแนบท้ายใบอนญุาต 

ทั งนี  ให้ผู้ รับอนญุาตรื อถอนหรือเลือนถอยสิงปลกูสร้างไปตามทีกรมเจ้าทา่กําหนดภายในเวลาอนัสมควร 
และจะเรียกร้องคา่เสยีหาย หรือคา่ใช้จ่ายแตอ่ยา่งใดจากทางราชการมิได้  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 78 

เงือนไขด้าน
สิงแวดล้อม 

1. ห้ามทิ งเศษสินค้า วสัด ุขยะ สิงปฏิกูล นํ าเสีย นํ าปนนํ ามนั นํ าท้องเรือ และสารเคมีต่างๆ ลงสูแ่หลง่นํ า
โดยเด็ดขาด 

2. ต้องทําความสะอาดท่าเทียบเรือทุกครั งหลงัการขนถ่ายสินค้า และจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้
เพียงพอกบัการใช้งาน จดัวางในทีทีสามารถใช้สอยได้สะดวก และนําไปขจดัอยา่งเหมาะสม 

3. ให้ทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ าทิ งจากทุกจุดทีปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งนํ า ดัชนี
คณุภาพนํ าทีจะต้องทําการตรวจวดั คือ ค่าความเป็นกรด – ด่าง, บีโอดี, ปริมาณสารแขวนลอย และ
ปริมาณนํ ามนั และไขมนั ความถีในการตรวจวดั 3 เดือน/ครั ง และต้องรายงานผลการวิเคราะห์ให้กรม
เจ้าทา่ทราบทกุครั ง 

4. ให้ทําการตรวจวดัคณุภาพอากาศปีละ 2 ครั ง โดยตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศบนบริเวณ
พื นทีโครงการ 1 จดุ และตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองในสถานทีทํางานในขณะทีมีการขนถ่ายสินค้า 1 จุด
และสง่ผลการตรวจวดัให้กรมเจ้าทา่ ทราบทกุครั ง 

5. ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน และควบคุมอุบัติภัยต่างๆ เช่น การป้องกันอัคคีภัย แผน
ช่วยเหลอืผู้ โดยสารในกรณีเกิดอบุตัิเหต ุอยา่งน้อยปีละ 2 ครั ง และต้องแจ้งให้สาํนกังานเจ้าทา่ภมูิภาค 4 
สาขาสรุาษฏร์ธานี ทราบลว่งหน้าทกุครั ง 

6. มาตรการต่างๆ นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในเงือนไขนี  และได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิงแวดล้อมแล้ว จะต้องถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

7. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าทีฝ่ายสิงแวดล้อมของกรมเจ้าทา่ เข้าตรวจสอบด้านสิงแวดล้อมตามความจําเป็น 
8. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าทีฝ่ายตรวจทา่ของกรมเจ้าทา่ เข้าตรวจสอบด้านความมันคง แข็งแรงของทา่เทียบ

เรือตามความจําเป็น 
9. ต้องปฏิบตัิตามกฏหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
10.เงือนไขนี มีกําหนด 1 ปี หากการตอ่อายใุบอนญุาตฯ ครั งตอ่ไปมีเหตทุําให้ลา่ช้า ให้ถือปฏิบตัิตามเงือนไข

นี ไปก่อน หากตรวจสอบพบวา่ละเลยไมป่ฏิบตัิตามเงือนไขดงักลา่ว จะมีผลต่อการพิจารณาการต่ออายุ
ใบอนญุาตฯ ในครั งตอ่ไป 

 
 ทา่เรือสมยุสากล 

(ก) ทา่เทียบเรือขนาดเกินกวา่ 00 ตนักรอส 
 

ชือผู้ ได้รับอนญุาต บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
ประเภท หนงัสอืรับรองการตรวจภาพทา่เทียบเรือขนาดเกินกวา่ 500 ตนักรอส (ทา่เทียบเรือที 1 และ 2 (“F1”)) 
ลงในลาํนํ าหรือทะเล ริมฝังทะเลอา่วไทย ตําบลลปิะน้อย อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
อายใุบอนญุาต 1 ปี ตั งแตว่นัที 24 มิถนุายน 2558 – วนัที 23 มิถนุายน 2559  
เงือนไข กรมเจ้าทา่สงวนสทิธิทีจะยกเลกิหนงัสอืฉบบันี  เมือปรากฏวา่ทา่รับสง่ผู้ โดยสาร ท่ารับสง่สินค้า ท่าเทียบเรือ 

มีสภาพไมม่ันคงแข็งแรง ไมป่ลอดภยั หรือไมเ่หมาะสมแก่การใช้  





 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 79 

เงือนไขด้าน
สิงแวดล้อม 

1. ห้ามเท ทิ ง หรือทําด้วยประการใดๆ ให้วสัด ุขยะ นํ าเสยี หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อบัเฉา สิงปฏิกูล นํ า
ปนนํ ามนั สารเคมีตา่งๆ นํ าและเคมีภณัฑ์ สิงของหรือสิงใดๆ อนัอาจะเป็นเหตใุห้เกิดเป็นพิษต่อสิงมีชีวิต
หรือตอ่สิงแวดล้อม หรือเป็นอนัตรายตอ่การเดินเรือ หรือเกิดการตื นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่
แหลง่นํ า 

2. ต้องจดัเตรียมภาชนะรองรับขยะมลูฝอยให้เพียงพอกบัการใช้งาน จดัวางในทีทีสามารถใช้สอยได้สะดวก 
และนําไปขจดัอยา่งเหมาะสม  

3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ได้แก่ มาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิงแวดล้อม แผนการปฏิบตัิการฉกุเฉินกรณีเพลิงไหม้ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิงแวดล้อม เป็นต้น  

4. ต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ าทิ ง จากทุกจุดทีปล่อยออกจากโครงการเป็นประจําทุกเดือน และ
ตรวจสอบคณุภาพนํ าในทะเล บริเวณท่าเทียบเรือทกุ 3 เดือน โดยตรวจวดัค่าความเป็น กรดด่าง(ph) 
ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspend Solids) ปริมาณนํ าและไขมนั (Grease & Oil) และปริมาณความ
สกปรก (BOD) และรายงานให้กรมเจ้าทา่ พิจารณาทกุครั ง   

5. บริเวณท่าเทียบเรือในเวลากลางคืนหรือในเวลาทีทัศน์วิสัยจํากัด ให้ติดตั งไฟส่องสว่าง เพือเตือน
เรือประมง และเรืออืนๆ ทีสญัจรไปมา ในบริเวณนี  และควรมีเครืองบันไฟสาํรองเพือป้องกนั ขณะไฟฟ้า
ดบั 

6. ให้มีการตรวจสอบระบบบําบดันํ าเสียสําเร็จรูป (SATS) ทกุๆ 3 เดือน เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบ
ดงักลา่วสามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

7. ต้องดแูลรักษาทา่เทียบเรือให้อยูใ่นสภาพมันคงแข็งแรง และสะอาดอยูเ่สมอ 
8. ห้ามใช้ตวัทา่เทียบเรือหรือพื นทีของทา่เทียบเรือในการคดัแยก ล้าง หรือทําความสะอาดสตัว์นํ า แปรรูป

สตัว์นํ า หรือกิจการอืนใด นอกเหนือจากการเทียบเรือ 
9. จัดให้ยานพาหนะทีจะลงเรือเฟอร์รี เข้าคิวอย่างมีระเบียบ เพือป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมนํ าหนัก 

รถบรรทกุผา่นทา่เทียบเรือโดยสาร ไมใ่ห้มีนํ าหนกัเกิน 21 ตนั โดยมีพนกังานประจําท่าเทียบเรือ และเวร
ยามคอยดแูล และอํานวยความสะดวกตลอดเวลา 

10.จดัเจ้าหน้าทีหรือพนกังานคอยตรวจสอบดแูลความปลอดภยัประจําท่าเทียบเรือ พร้อมกบัจดัให้มีการ
อบรม ด้านความปลอดภยั เพือฝึกซ้อมในการให้ความช่วยเหลอืผู้ โดยสารในกรณีฉกุเฉินเป็นประจํา 

11.หากเกิดเหตุการณ์ใด ก็ตามทีก่อให้เกิดกระทบต่อสิงแวดล้อมจะต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว 
เพือทีจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

12.ผู้ รับอนญุาตจะต้องปฏิบตัิตามกฏหมายอืนๆ ทีเกียวข้องทกุฉบบั 
13.เรือทีเข้าเทียบทา่ต้องมีระดบันํ าใต้ท้องเรือไมต่ํากวา่ 1 เมตร ตลอดเวลาทีเรือเทียบทา่ 
14.เงือนไขนี มีกําหนด 1 ปี หากการขออนญุาตครั งตอ่ไปมีเหตลุา่ช้า ให้ถือปฏิบตัิตามเงือนไขนี ไปก่อน หาก

ตรวจพบวา่ละเลยไมป่ฏิบตัิตามเงือนไขดงักลา่ว จะมีผลตอ่การพิจารณาการตอ่อนญุาตในครั งตอ่ไป 
15.หากผู้ รับอนญุาตมิได้ปฏิบตัิตามเงือนไขดงักลา่ว กรมเจ้าทา่อาจเพิกถอนใบอนญุาตนี เสยี 

 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.2 หน้า 80 

(ข) ทา่เทียบเรือขนาดไมเ่กิน 00 ตนักรอส (ตอ่มา ได้เปลียนวตัถปุระสงค์เป็นท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตนั
กรอส) 

 

ชือผู้ ได้รับอนญุาต บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
ประเภท หนงัสอืรับรองการตรวจภาพทา่เทียบเรือ (ขนาดไมเ่กิน 500 ตนักรอส) (ทา่เทียบเรือที 3 และ 4 (“F2”)) 
ลงในลาํนํ าหรือทะเล ริมฝังทะเลอา่วไทย ตําบลลปิะน้อย อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
อายใุบอนญุาต 1 ปี ตั งแตว่นัที 23 มิถนุายน 2558 – วนัที 22 มิถนุายน 2559  
เงือนไข กรมเจ้าทา่สงวนสทิธิทีจะยกเลกิหนงัสอืฉบบันี  เมือปรากฏวา่ทา่รับสง่ผู้ โดยสาร ท่ารับสง่สินค้า ท่าเทียบเรือ 

มีสภาพไมม่ันคงแข็งแรง ไมป่ลอดภยั หรือไมเ่หมาะสมแก่การใช้  
เงือนไขด้าน
สิงแวดล้อม 

เงือนไขเดยีวกนักบัทา่เรือสมยุสากล (ทา่เทียบเรือที 1 และ 2 (“F1”)) 

 

ต่อมา กรมเจ้าท่าได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทีมีท่าทีมีใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือไม่เกิน 500 ตนักรอส แต่มี
โครงสร้างทีรองรับเรือเกินกว่า 500 ตนักรอส สามารถยืนเปลียนวตัถปุระสงค์ได้ ดงันั น บริษัทจึงได้ยืนเปลียนวตัถปุระสงค์
หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอสของท่าเทียบเรือที 3 และ 4 (“F2”) ของท่าเรือสมุยสากล ให้
สามารถใช้ทา่เทียบเรือขนาดเกินกวา่ 500 ตนักรอส ตามระเบียบกรมเจ้าท่าทีประกาศไว้ลงวนัที 12 ธันวาคม 2557 โดยเมือ
วนัที 25 สงิหาคม 2558 คณะกรรมการตามระเบียบดงักลา่วของกรมเจ้าทา่มีมติเห็นควรอนญุาตให้เปลียนวตัถปุระสงค์หรือ
ประเภทการใช้ท่าเทียบเรือให้สามารถใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกิน 500 ตนักรอสได้ โดยบริษัทต้องปฏิบตัิตามเงือนไขและ
มาตรการป้องการผลกระทบสิงแวดล้อมทีอาจเกิดจากการใช้ท่าเทียบเรือ ซึงเมือวันที 14 กันยายน 2558 บริษัทได้รับ
ใบอนญุาตเปลียนแปลงวตัถปุระสงค์ของท่าเทียบเรือที 3 และ 4 บนอําเภอเกาะสมยุเป็นท่าทีมีขนาดเกิน 500 ตนักรอส
เรียบร้อยแล้ว) ทําให้ ณ ปัจจบุนั ทา่เทียบเรือของบริษัทสามารถให้บริการแก่เรือขนาดเกิน 500 ตนักรอสได้ทั งหมด 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

ส่วนที 2.3 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




                                        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 81 

9.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

9.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 ทนุจดทะเบียน และทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัที 26 สงิหาคม 2558 มีดงันี   

ทนุจดทะเบียน : 170,000,000 บาท 
ทนุทีเรียกชําระแล้ว : 132,000,000 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญั : 132,000,000 หุ้น 
มลูคา่ทีตราไว้ : 1.00 บาทตอ่หุ้น 

 บริษัทได้ขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนจํานวน 38,000,000 หุ้น ทั งนี  ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้น
ในครั งนี  บริษัทจะมีทนุชําระแล้วเพิมขึ นเป็น 170,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 170,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท 

 

9.2 ผู้ถอืหุ้น 

 รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที 26 สงิหาคม 2558 มีดงันี  

รายชือผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น ณ วันที 26 สิงหาคม 
2558 

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน 

  จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1.กลุม่ครอบครัวชโยภาส 

1.1 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั* 
1.2 นายอภิชาติ ชโยภาส 
 
 
1.3 นายอภิชยั ชโยภาส 
1.4 นางอภิญญา ลอยชศูกัดิ 
1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส 
1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส 
1.7 นางพิกลุ ชโยภาส 

 
1.8 น.ส.ดวงกมล ยืนยง 
1.9 นายทวีศกัดิ ชโยภาส 
1.10น.ส.องัสนา ชโยภาส 

 
บริษัททีเกียวข้อง 
กรรมการบริษัท เป็นสามีของน.ส.ดวงกมล
และเป็นบิดาของนายอภิชนม์ และน.ส.
อรณิชา 
น้องชายของนายอภิชาติ 
น้องสาวของนายอภิชาต ิ
บตุรของนายอภิชาต ิ
บตุรีของนายอภิชาต ิ
มารดาของนายอภิชาติ นายอภิชยั และนาง
อภิญญา 
ภรรยาของนายอภิชาติ 
อาของนายอภิชาติ 
อาของนายอภิชาติ 

 
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 

 
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 

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

2.1 นางประคอง ตงัประพฤทธิกลุ 
 
 

2.2 นางสภุทัร ตงัประพฤทธิกลุ 
 

 
ภรรยาของนายธีรเดช (ประธานกรรมการ) 
ซึงเป็นน้องชายของนางพิกลุ 
และเป็นมารดาของนายวรงค์และน.ส.ธีรดา 
ภรรยาของนายโกศล ซึงเป็นน้องชายของ
นายธีรเดช 

 
3,080,000 

 
 

3,080,000 
 

 
2.33 

 
 

2.33 
 

 
3,080,000 

 
 

3,080,000 
 

 
1.81 

 
 

1.81 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




                                        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 82 

รายชือผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น ณ วันที 26 สิงหาคม 
2558 

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน 

  จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
2.3 น.ส.ธีรดา ตงัประพฤทธิกลุ 
2.4 นายวรงค์ ตงัประพฤทธิกลุ 

บตุรีของนายธีรเดชและนางประคอง 
บตุรของนายธีรเดชและนางประคอง 

3,080,000 
2,970,000 

2.33 
2.25 

3,080,000 
2,970,000 

1.81 
1.75 

รวมกลุม่ครอบครัวตงัประพฤทธิกลุ  12,210,000 9.25 12,210,000 7.18 
3.นายเกียรติศกัดิ ยืนยง น้องชายของน.ส.ดวงกมล 2,750,000 2.08 2,750,000 1.62 
4. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการบริษัท 2,750,000 2.08 2,750,000 1.62 

รวม  132,000,000 100.00 132,000,000 77.65 
5. เสนอขายประชาชน    38,000,000 22.35 

รวมทั งหมด  132,000,000 100.00 170,000,000 100.00 

หมายเหต ุ: * ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชยั ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส 
นางพิกลุ ชโยภาส และนายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ ถือหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว จํานวน 200 ล้านบาท ซึงแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
20,000,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย ณ วนัที 30 เมษายน 2558 มีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นดงันี  

 

รายชือผู้ ถือหุ้น
จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 นาย อภิชาติ ชโยภาส 6,000,000                   30.00%
2 นาย อภิชัย ชโยภาส 6,000,000                   30.00%
3 นาง อภิญญา ลอยชูศักดิ 6,000,000                   30.00%
4 นาง พิกุล ชโยภาส 1,999,700                   10.00%
5 น.ส. อังสนา ชโยภาส 100                              0.00%
6 นาย อภิชนม์ ชโยภาส 100                              0.00%
7 น.ส. อรณิชา ชโยภาส 100                              0.00%

รวม 20,000,000                100.00%

ณ 30 เม.ย. 58

 
 
 

9.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสาํรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและ
ความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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10. โครงสร้างการจัดการ 

10.1 คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวฒุิทีมีคุณสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัทีแก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 
28/2551 เรือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม ่ฉบบัลงวนัที 15 ธันวาคม 2551 ทกุประการ อีกทั ง
มีกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่กึงหนึงทีมีสญัชาติไทย ซึงเป็นไปตามคณุสมบตัิผู้ทีจะถือกรรมสิทธิเรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย
ซึงทําการค้าในนา่นนํ าไทยได้ ตามพระราชบญัญตัิเรือไทย พ.ศ. 2481 โดย ณ วนัที 10 กนัยายน 2558 คณะกรรมการบริษัท
มีจํานวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

 ชือ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ  1/ ประธานกรรมการ 
2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
4. นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการ  
5. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการ 
6. นายพานชิ พงศ์พิโรดม กรรมการ และกรรมการอิสระ 
7. นายชาตรี ศิริพานชิกร กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายอนนัต์ เกตพุิทยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต:ุ 1/  นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการทีมีอํานาจลงนามและมีญาติสนิทเป็นผู้ ถือหุ้นใน

บริษัท (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.3 บทที 9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ 9.2 ผู้ ถือหุ้น) จึงทําให้
ประธานกรรมการของบริษัทไมมี่คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ด้วยเหตนีุ  บริษัทจงึได้แตง่ตั งกรรมการอิสระจํานวน 5 
ทา่น (รวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน) จากกรรมการทั งหมด 9 ท่าน ซึงมีจํานวนมากกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทั งหมด เพือเป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการทีดี โดยคิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระร้อยละ 55 ของ
จํานวนกรรมการทั งหมดของบริษัท ซึงจะทําหน้าทีเป็นอิสระเพือช่วยถ่วงดุลในการบริหารจดัการของบริษัทได้ใน
ระดบัหนึง 

โดยมี นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์ เป็นเลขานกุารบริษัท และนายบญัญัติ แสงนิรัตน์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท  

ทั งนี  ในการประชมุคณะกรรมการครั งที 4/2558 เมือวนัที 10 สงิหาคม 2558 ได้มีมติแตง่ตั ง นายพานิช พงศ์พิโรดม 
ให้เป็นกรรมการอิสระ สง่ผลให้บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวนรวมทั งสิ น 5 ทา่น

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 

กรรมการซึงลงลายมือชือผกูพนับริษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส ลงลายมือชือร่วมกบั นายอภิชนม์ ชโยภาส และ
ประทบัตราสาํคญัของบริษัท หรือ นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการคนใดคนหนึงในสอง
คนนี ลงลายมือชือร่วมกบั นายอภิชาติ ชโยภาส หรือนายอภิชนม์ ชโยภาส รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 มีดงันี  

หมายเหต:ุ 1/ นายวลัลภ ผลิโกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมือวนัที 20 มีนาคม 2557 โดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 
4/2557 เมือวนัที 9 ตลุาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั งนายพรชยั วิริยะธนะสกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายวลัลภ ผลิโกมล พร้อมทั งแต่งตั ง
นายพรชยั วิริยะธนะสกลุเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย 
 
10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบเพือช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฎิบัติ
หน้าทีรับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน 
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท 

ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 10/2550 เมือวนัที 15 ธันวาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท โดย ณ วนัที 10 กนัยายน 2558  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

 ชือ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายชาตรี ศิริพานชิกร 1/  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 1/ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 1/ กรรมการตรวจสอบ 

ชือ – สกุล จาํนวนครังทีเข้าร่วมการประชุม/จาํนวนการประชุมทั งหมด   

 ปี 2557 งวด 6 เดือนแรก ปี 2558   

1. นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ 6/6 3/3   

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ 5/6 2/3   

3. นายชาตรี ศิริพานชิกร 6/6 2/3   

4. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 6/6 3/3   

5. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 1/ 3/3 3/3   

6. นายอภิชาติ ชโยภาส 6/6 3/3   

7. นายอภิชนม์ ชโยภาส 4/6 1/3   

8. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา 4/6 3/3   

9. นายพานิช พงศ์พิโรดม 6/6 3/3   

10. นายวลัลภ ผลโิกมล 1/ 1/1    

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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 โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส จากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิทจํากัด เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในเอกสารแนบ 3) 

หมายเหต:ุ  1/ บคุคลลําดบัที 1, 2 และ 3 เป็นผู้ มีความรู้ทางด้านบญัชีและการเงิน (โปรดดปูระวตัิเพิมเติมของกรรมการตรวจสอบทั ง 
3 ทา่นในเอกสารแนบ 1) 

 

 รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 มีดงันี  

หมายเหต:ุ 1/ พลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 4/2557 
เมือวันที 9 ตุลาคม 2557 โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวได้มีมติแต่งตั งนายชาตรี ศิริพานิชกร ซึงเดิมดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ เข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ และแต่งตั งนายพรชยั วิริยะธนะสกุล กรรมการทีได้รับ
การแตง่ตั งใหมเ่ข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกตําแหน่งหนึง 
 

10.3 คณะกรรมการบริหาร 

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 7/2556 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2556 มีมติแตง่ตั งคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท โดย ณ วนัที 10 กนัยายน 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการ 

 ชือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายอภิชาติ ชโยภาส  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสรุพล ศรีเพ็ญ กรรมการบริหาร  
3. นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์ กรรมการบริหาร  
4. นายจิตติพนัธุ์ สกลุสรุเอกพงศ์ กรรมการบริหาร  
5. นางสาวศศิพชัร์ บญุช ู กรรมการบริหาร 

 รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 มีดงันี  

ชือ – สกุล จาํนวนครังทีเข้าร่วมการประชุม / จาํนวนการประชุมทั งหมด  

 ปี 2557 งวด 6 เดือนแรก ปี 2558   

1. พลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ 1/ 2/3    

2. นายชาตรี ศิริพานชิกร 1/ 4/4 2/2   

3. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 4/4 2/2   

4. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 1/ 1/1 2/2   

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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หมายเหต:ุ  / นายอภิชนม์ ชโยภาส ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมือวนัที 31 ธันวาคม 2557 
2/ นางกลัยา โกเมนทร์ ด้รับการแตง่ตั งให้เป็นกรรมการบริหารเมือวนัที 6 มีนาคม 2558 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร

เมือวนัที 31 มีนาคม 2558 
3/ นางสาวศศิพชัร์ บญุช ูได้รับการแตง่ตั งให้เป็นกรรมการบริหารเมือวนัที 4 พฤษภาคม 2558 

 

10.4 ผู้บริหาร 

ณ วนัที 10 กนัยายน 2558 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที 
กจ. 17/2551 ลงวนัที 15 ธนัวาคม 2551 (รวมสว่นทีมีการแก้ไขเพิมเติม) เป็นจํานวน 6 ทา่น ประกอบด้วย 

 ชือ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายอภิชาติ ชโยภาส  กรรมการผู้จดัการ  
2.  นายสรุพล ศรีเพ็ญ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานอํานวยการ 
3. นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์ รองกรรมการผู้ จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน และรักษาการ

ผู้อํานวยการปฏิบตัิการแผนงานบญัชีและการเงิน 
4. นายจิตติพนัธุ์ สกลุสรุเอกพงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานปฏิบตัิการทา่เรือและเดินเรือ 
5. นางสาวศศิพชัร์ บญุช ู รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวนิตยา รัตนโชต ิ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

  

 
 

ชือ – สกุล จาํนวนครังทีเข้าร่วมการประชุม  / จาํนวนการประชุมทั งหมด  

 ปี 2557 งวด 6 เดือนแรก ปี 2558   

1. นายอภิชาติ ชโยภาส 7/7 17/17   

2. นายอภิชนม์ ชโยภาส 1/ 6/7    

3. นายสรุพล ศรีเพ็ญ 7/7 12/17   

4. นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์  7/7 17/17   

5. นายจิตติพนัธุ์ สกลุสรุเอกพงศ์ 3/5 13/17   

6. นางกลัยา โกเมนทร์  2/  4/4   

7. นางสาวศศิพชัร์ บญุช3ู/  5/5   

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




   บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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ณ วนัที 10 กนัยายน 2558 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษัท ดงันี  

 
 หมายเหต ุ:* หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทํางานขึ นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้วา่จ้างผู้ประเมินระบบควบคมุภายในอิสระทําหน้าทีเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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10.5 เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 7/2556 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั ง
นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท (โปรดดคูณุสมบตัิในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าทีความรับผิดชอบที
สาํคญั ดงันี : 

 จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี  
1. ทะเบียนกรรมการ 
2. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 
3. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
 ดําเนินการอืนๆ ตามทีหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง หรือบคุคล หรือคณะบคุคลทีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ราชการดงักลา่วประกาศกําหนด 

 
10.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

10.6.1 ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงนิ 

กรรมการ 

ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ของบริษัท เมือวนัที 10 เมษายน 2558 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2558 ซึงได้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี ยประชุม 
คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอืน เป็นจํานวนไมเ่กิน 5,000,000 บาท ซึงมีรายละเอียดดงันี  : 

1)  คา่เบี ยประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริษัท  จํานวน 10,000 บาทตอ่ครั ง 
 กรรมการบริษัท  จํานวน 10,000 บาทตอ่ครั ง 

2)  คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 30,000 บาทตอ่เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  จํานวน 30,000 บาทตอ่คนตอ่เดอืน 

อนึง บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการจํานวน 5,000,000 บาท โดยอ้างอิงตามสดัส่วนของผลกําไรสทุธิในอดีต 
อยา่งไรก็ตาม ทีผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คยจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษใดๆ นอกเหนือจากคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบี ยประชมุ โดยในปี 
2556 และ 2557 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจํานวนรวมทั งสิ น 1.13 ล้านบาท และ 1.42 
ล้านบาท ตามลําดบั และสําหรับปี 2558 บริษัทไม่มีแผนในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใดๆ เพิมเติมเช่นกนั ทั งนี  ค่าตอบแทน
กรรมการในแต่ละปีอาจมีจํานวนเปลียนแปลงไป ขึ นอยู่กบัมติของทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทในแต่ละปี และใน
อนาคต หากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน (นอกเหนือจากค่าเบี ยประชุมและค่าตอบแทน
รายเดือน) ให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะใช้หลกัเกณฑ์พิจารณาจากผลประกอบการและผลกําไรของบริษัทใน
แตล่ะปี โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินสําหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทน
อืนๆ และจดัสรรให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแตล่ะราย โดยจํานวนเงินทีจา่ยให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะมี
จํานวนไม่เกินวงเงินทีได้รับอนมุตัิจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทจะนําเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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บริษัทรับทราบในปีถดัไป อนึง ทีผา่นมา บริษัทไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนให้คณะกรรมการชดุย่อยอืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  
โดยในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการดงันี  : 

  หนว่ย : บาท  

 ปี 25571/  งวด 6 เดือนแรก ปี 2558  

ชือ – สกุล กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 
  

1. นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ 55,000  30,000    

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ 1/ 45,000 249,000 20,000    

3. นายอภิชาติ ชโยภาส 55,000  30,000    

4. นายอภิชนม์ ชโยภาส 35,000  10,000    

5. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา 35,000  30,000    

6. นายพานิช พงศ์พิโรดม 55,000  30,000    

7. นายชาตรี ศิริพานชิกร 2/ 55,000 330,000 20,000 180,000   

8. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 55,000 330,000 30,000 180,000   

9. นายวลัลภ ผลโิกมล 3/ 5,000      

10. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 2/ 3/ 30,000 81,000 30,000 180,000   

หมายเหต:ุ  1/ ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัท เมือวนัที 10 เมษายน 2557 ได้มีมติกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการบริษัท
ทุกท่านได้รับค่าเบี ยประชุมในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อครั ง (จากเดิมปี 2556 กําหนดไว้ครั งละ 5,000 บาท) และกรรมการตรวจสอบได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือนในอตัรา 30,000 บาทตอ่คนตอ่เดือน (จากเดิมปี 2556 กําหนดไว้เดือนละ 20,000 บาท) 
 2/ พลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 4/2557 เมือ
วนัที 9 ตลุาคม 2557 โดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัทดงักลา่วได้มีมติแตง่ตั งนายชาตรี ศิริพานิชกร ซึงเดิมดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ และแต่งตั งนายพรชยั วิริยะธนะสกุล กรรมการทีได้รับการแตง่ตั งใหม่เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกตําแหน่งหนึง โดยค่าตอบแทนรายเดือนได้มีการแบ่งปันตามจํานวนวนัทีดํารงตําแหน่งของพลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ 
และนายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 
 3/ นายวลัลภ ผลิโกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมือวนัที 20 มีนาคม 2557 โดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 4/2557 
เมือวนัที 9 ตลุาคม 2557 ได้มีมติแตง่ตั งนายพรชยั วิริยะธนะสกลุ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายวลัลภ ผลิโกมล 

 
 

ผู้บริหารและผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนทีเป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้จดัการฝ่ายบญัชีจํานวน 6 คน (รวมคา่ตอบแทนของ
นายอภิชนม์ ชโยภาส ซึงได้ลาออกเมือวนัที 31 ธันวาคม 2557) อนัได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนสั จํานวนรวม 7.99 ล้านบาท 
และคา่ตอบแทนอืนๆ เช่น เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี ยงชีพ และรายได้อืนๆ เป็นต้น จํานวนรวม 1.24 ล้านบาท  

สาํหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนทีเป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้จดัการฝ่ายบญัชีจํานวน 6 คน 
(รวมคา่ตอบแทนของนางกลัยา โกเมนทร์  ซึงดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ และกรรมการบริหาร ได้

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 90 

เข้าทํางานและลาออกในเดือนมีนาคม 2558) อนัได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนสั จํานวนรวม 4.54 ล้านบาท และค่าตอบแทน
อืนๆ เช่น เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี ยงชีพ เป็นต้น จํานวนรวม 0.02 ล้านบาท  
 

10.6.2 ค่าตอบแทนอืน 

 ไมม่ี  
 

10.7 บุคลากร   

จํานวนพนกังานทั งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหารและผู้ จัดการฝ่ายบญัชี) ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และวันที 30 
มิถนุายน 2558 มีจํานวนทั งสิ น 436 คน และ 441 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานเป็นจํานวนทั งสิ น 83.16 ล้าน
บาท และ 38.64 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนสั ค่าสวสัดิการอาหาร กองทนุสาํรองเลี ยง
ชีพ และอืนๆ เป็นต้น โดยสามารถแบง่รายละเอียดตามสายงานได้ดงันี  : 
 

 
 

คา่ตอบแทนอืนๆ แก่พนกังานของบริษัท (ไมร่วมผู้บริหาร) 

 ไมม่ี   
 

กองทุนสาํรองเลี ยงชพี 

บริษัทได้จดัตั งกองทนุสาํรองเลี ยงชีพตั งแต่วนัที 29 เมษายน 2551 กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั 
โดยมีวตัถุประสงค์เพือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน และเพือจูงใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทในระยะยาว โดย ณ สิ น 
เดือนมิถนุายน 2558 มีพนกังานบริษัทเข้าร่วมสมทบกองทนุสํารองเลี ยงชีพจํานวน 198 คน จากพนกังานทั งหมด 447 คน (รวม
ผู้บริหารและผู้จดัการฝ่ายบญัชีจํานวน 6 คนด้วย) 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ทีผา่นมา บริษัทมีข้อพิพาทด้านแรงงานกบัพนกังานของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในฐานะจําเลย จํานวนรวม 4 คดี แบ่งเป็น
คดีความทียตุิแล้ว จํานวน 3 คดี และคดีความทีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลสงู จํานวน 1 คดี ซึงมีรายละเอียด สรุปได้ดงันี  

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 
 ปี 2557 งวด 6 เดือนแรก ปี 2558 

สายงานพฒันาธุรกิจ 17 28 
สายงานอาํนวยการ 85 85 
สายงานแผนงานและการเงิน 20 19 
สายงานปฏิบตัิการทา่เรือและเดินเรือ 313 305 
สายงานบริหาร 1 4 

รวม 436 441 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 91 

1) คดีความทียตุิแล้ว 

ก) คดีแพง่หมายเลขดาํที 4411/2554 ของศาลแพง่ 

อดีตพนกังานของบริษัทได้ยืนฟ้องบริษัทและบริษัททีเกียวข้อง เมือวนัที 15 ธันวาคม 2554 ในวงเงินทุนทรัพย์ 5 
ล้านบาท ทั งนี  อธิบดีผู้ พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คดีอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ศาล
แพง่จึงมีคําสังจําหนา่ยคดีออกจากสารบบความ คดีเป็นอนัยตุิ 

ข) คดีแพง่หมายเลขดาํที 5576/2555 ของศาลแรงงานกลาง 

อดีตพนักงานของบริษัท (พนักงานรายเดียวกันกับข้อ ก)) ได้ยืนฟ้องบริษัทและบริษัททีเกียวข้อง เมือวันที 26 
พฤศจิกายน 2555 ในวงเงินทนุทรัพย์ 3 ล้านบาท ทั งนี  จําเลยตกลงร่วมกนัชําระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นจํานวนเงิน 
850,000 บาทในปี 2556 โจทก์จึงถอนฟ้อง และศาลจําหนา่ยคดีออกจากสารบบความ คดีเป็นอนัยตุิ 

ค) คดีแพง่หมายเลขดาํที 8/2554 หมายเลขแดงที 160/2555 ของศาลแรงงานภาค 8 

อดีตพนกังานของบริษัท (พนกังานรายเดียวกนักบัข้อ ก) และข้อ ข)) ได้ยืนฟ้องบริษัทและบริษัททีเกียวข้อง เมือ
วนัที 14 มกราคม 2554 ในวงเงินทนุทรัพย์ 12,776,500 บาท ทั งนี  ในปี 2555 ศาลชั นต้นได้พิพากษาให้จําเลยร่วมกัน
ชําระเงิน 1,215,500 บาท พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี จากต้นเงินสนิจ้างแทนการบอกกลา่วลว่งหน้าและการ
เลกิจ้างไมเ่ป็นธรรมรวม 977,500 บาท และดอกเบี ยร้อยละ 15 ตอ่ปีจากต้นเงินคา่จ้างทํางานในวนัหยดุพกัผอ่นประจําปี
และค่าชดเชยรวม 238,000 บาท นบัตั งแต่วนัฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ โดยทีจําเลยได้ยืน
อทุธรณ์คําพิพากษาดงักลา่ว ตอ่มา เมือวนัที 29 มกราคม 2558 ศาลแรงงานภาค 8 นดัฟังคําพิพากษาศาลฎีกา ปรากฎ
ว่า ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลแรงงานภาค 8 จําเลยจึงได้ร่วมกนัชําระเงินให้แก่โจทก์เป็นจํานวนเงิน
ประมาณ 1.66 ล้านบาทในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2558 คดีเป็นอนัยตุิ 

2) คดีความทีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลสงู คือ คดีแพ่งหมายเลขดําที 38/2555 หมายเลขแดงที 316/2555 ของ
ศาลแรงงานภาค 8 

อดีตพนกังานของบริษัทได้ยืนฟ้องบริษัท เมือวนัที 1 มีนาคม 2555 ในวงเงินทุนทรัพย์ 850,000 บาท ทั งนี  ในปี 
2555 ศาลชั นต้นได้พิพากษาให้จําเลยชําระเงิน 234,000 บาท พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 
90,000 บาท และดอกเบี ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 144,000 บาท นบัตั งแต่วนัฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระให้แก่
โจทก์แล้วเสร็จ โดยทีจําเลยได้ยืนอทุธรณ์คําพิพากษาดงักลา่ว ซึงปัจจบุนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาในชั นอทุธรณ์ ทั งนี  
ในงบการเงินงวด 6 เดือนแรกปี 2558 สิ นสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทได้ตั งประมาณการค่าใช้จ่ายในสว่นนี ไว้
แล้วจํานวนประมาณ 0.30 ล้านบาท  

 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทได้เลง็เห็นถึงความสาํคญัในการพฒันาบคุลากรของบริษัท ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ ดงันั นบริษัทจึง
มีนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของบริษัทในทกุระดบัอยา่งตอ่เนือง โดยบริษัทได้จดัทําระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
โดยมีตวัชี วดัประสทิธิภาพทั งในระดบัองค์กรและระดบัหนว่ยงาน และทบทวนลกัษณะงานให้สอดคล้องกบัแผนงานทางธุรกิจ เพือ
นําไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร ทั งนี  บริษัทได้วางแนวทางโดยกําหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนา

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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พนกังานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพือให้เหมาะสมกับแผนการพฒันาองค์กร และกําหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาโดยการ
สํารวจความต้องการและความจําเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพือความเหมาะสมและเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของ
หนว่ยงานนั น โดยบริษัทได้กําหนดงบประมาณไว้สาํหรับพฒันาพนกังานจํานวน 0.40 ล้านบาทสาํหรับปี 2558 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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11. การกาํกับดูแลกิจการ 

11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทมีนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิทีดี (Code of Best Practice) เพือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะทําให้เกิดความเชือมันในกลุ่มผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย 
ดงันั น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดหลกัการการกํากับดูแลกิจการ ซึงเป็นการปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดูแล
กิจการทีดีซึงกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลกัการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลมุ
หลกัการ 5 หมวด ดงันี  : 
 
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความสาํคญัในสทิธิพื นฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทั งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ
นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื อ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ทีตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่าง
เพียงพอ สทิธิในการทีจะได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น 
สทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเรืองสาํคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั ง
ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมทีสาํคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

นอกเหนือจากสทิธิพื นฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ดําเนินการในเรืองต่างๆ ทีเป็นการอํานวยความสะดวก
ในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี  : 

1. บริษัทจะจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิ นสดุรอบบญัชีใน
แตล่ะปี พร้อมทั งจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ และข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุ 7 วนั และลงประกาศหนงัสอืพิมพ์แจ้งวนันดัประชมุลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนัก่อนทีจะถึงวนัประชมุ โดย
ในแตล่ะวาระการประชมุจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้องทั งแจ้งสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการเข้าประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมติของผู้ ถือหุ้น 

3. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึงทีบริษัทได้จดัสง่ไป
พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

4. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุผา่นอีเมล์แอดแดรส (Email Address) ของเลขานกุารบริษัท 

5. ในการประชมุบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตั งข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อทีประชุมใน
ประเด็นตา่งๆ อยา่งอิสระและเทา่เทียมกนั ทั งนี  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารทีเกียวข้องเข้าร่วมประชมุ
เพือตอบคําถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในทีประชมุ 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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หมวดที 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกําหนดให้สิทธิออกเสียงในทีประชุมเป็นไปตาม
จํานวนหุ้น โดยหนึงหุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึงเสยีงและไมก่ระทําการใดๆ ทีเป็นการจํากดัหรือละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระ
เป็นผู้มีหน้าทีดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง
กรรมการอิสระซึงจะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแตล่ะเรือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะทีเป็นเรืองสําคญัและมีผลต่อผู้มีสว่นได้เสีย
โดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรืองดงักลา่วต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

การดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทตามลําดบัวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั งจะไม่เพิมวาระการประชุมทีไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระทีมีความสําคญัทีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 
ทั งนี  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะทีบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ การ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปร่งใสตามลาํดบัวาระทีกําหนด โดยวาระการเลอืกตั งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้
สทิธิในการแตง่ตั งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบคุคล 

  นอกจากนั น บริษัทได้กําหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลที
เกียวข้อง ซึงหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในหนว่ยงานทีเกียวข้องกบัข้อมลูภายใน (รวมทั งคู่สมรสและบตุรที
ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) โดยห้ามบคุคลทีเกียวข้องทําการซื อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัวโมง
ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั งห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูนั นตอ่บคุคลอืนด้วย 

 บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผู้บริหารเกียวกบัหน้าทีทีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท และ
บทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีทีกรรมการหรือผู้บริหารมีการซื อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทําการ ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ เพือ
เผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป 
 
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก ่พนกังานและ
ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่า การสนบัสนนุและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันั น บริษัทจะ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องเพือให้สทิธิของผู้มสีว่นได้เสยีดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี นอกจากนั น

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 95 

บริษัทยงัสง่เสริมให้มีความร่วมมือระหวา่งบริษัทและกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ เพือสร้างความมันคงให้แก่บริษัทตาม
แนวทาง ดงัตอ่ไปนี  : 

(ก) ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนือง  ซึงจะสง่ผลให้บริษัทมี
รายได้และผลกําไรเพิมขึ นได้  เป็นการเพิมมลูค่าของบริษัทและสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทได้รับผลตอบแทนสงูสดุ  

(ข) ลกูค้า : บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการผลิตภณัฑ์ทีจําหน่าย 
รวมถึงการเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้าด้วยความซือสตัย์และเป็นธรรม  

(ค) คูค้่า : บริษัทมีนโยบายทีจะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  เป็นไปตามเงือนไขทางการ
ค้า และ/หรือข้อตกลงในสญัญาทีทําร่วมกนั เพือก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทาง
ธุรกิจซึงจะเป็นประโยชน์ทกุฝ่าย 

(ง) คูแ่ขง่ : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะ
ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแขง่ขนัทีดี  

(จ) 
 

พนกังาน : บริษัทมีนโยบายทีจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการทีเหมาะสม รวมถึงการสนบัสนนุเพือพฒันาความรู้
ความสามารถของพนกังาน 

(ฉ) ชมุชนและสงัคม : บริษัทให้ความสาํคญัและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยดําเนินธุรกิจอยา่งมี
จริยธรรม และให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเกื อกูลและสร้างสรรค์ต่อสงัคม
ตามความเหมาะสม  

(ช) สิงแวดล้อม : บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ เกียวกบัสิงแวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 
และวางแนวทางในการควบคมุผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมอยา่งตอ่เนือง  

ทั งนี  บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ทีเกียวข้อง เพือให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี 
เหลา่นั นได้รับการดแูลอยา่งดี 

 
หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนกัดีถึงความสาํคญัของการเปิดเผยข้อมลูทีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั งรายงานข้อมลู
ทางการเงินและข้อมลูทัวไป ตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้อมลูอืนทีสําคญัทีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทซึงล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ
ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณชนผา่นช่องทางและสือการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ 
www.rajaferryport.com 

ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นั น บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์ เลขานกุารบริษัท และ
รองกรรมการผู้จดัการสายงานแผนงานและการเงิน ทําหน้าทีในสว่นงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพือ
ทําหน้าทีติดต่อสือสารกับผู้ ลงทุน ผู้ ถือหุ้น รวมทั งนักวิเคราะห์และภาครัฐทีเกียวข้อง ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทเป็น

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 96 

ผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําตามมาตรฐาน
การบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมําเสมอ รวมทั งมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึงในการนั น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนทีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการทีไม่
เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร 5 ใน 8 ท่านดงักลา่ว มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ซึงจะทําให้เกิด
การถ่วงดลุในการออกเสยีงพิจารณาเรืองตา่งๆ ตลอดจนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ของกรรมการอิสระทั งหมด 5 ท่าน 
ดํารงตําแหนง่คณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพือทําหน้าทีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการกํากบัดแูลดําเนินงานของบริษัทให้
มีความถกูต้องและโปร่งใส 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งใน
อตัราส่วนหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม กรรมการทีจะต้องออกจากตาํแหนง่ในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั น
ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุนั นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
อยา่งไรก็ตาม กรรมการทีออกตามวาระนั นอาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

นอกจากนี  คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตั งคณะอนกุรรมการจํานวน 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ     
คณะกรรมการบริหาร เพือปฏิบตัิหน้าทีเฉพาะเรืองทีได้รับมอบหมายและเสนอเรืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ
รับทราบ ซึงคณะอนกุรรมการแตล่ะชดุมีสทิธิหน้าทีตามทีได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าทีของคณะอนกุรรมการแตล่ะชดุ  

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททําหน้าทีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  ในขณะ
ทีผู้บริหารทําหน้าทีบริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีกําหนด ดงันั น ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้จดัการจึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทั งสองตําแหนง่ต้องผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัทเพือให้
ได้บคุคลทีมีความเหมาะสมทีสดุ 

ทั งนี  บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึงทําหน้าทีให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 97 

2. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลทีมีความรู้ ทกัษะและความเชียวชาญทีหลากหลาย และมีภาวะผู้ นํา 
ซึงเป็นทียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที
ประชุมผู้ ถือหุ้น และเพือประโยชน์ในการติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้จดัตั งคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพือติดตามและดแูลการดําเนินงานของบริษัท 

 
2.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึงทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว ทั งนี  คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักลา่วเป็นประจํา นอกจากนี  ภายหลงัจากทีหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอแล้ว บริษัท
จะถือปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบัต่างๆ ตามทีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทกุประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกํากบัดแูลกิจการไว้
ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 561) 

 
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้กําหนดหลกัปฏิบตัิเกียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพือให้ผู้ เกียวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าทีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซือสตัย์ สจุริต และเทียงธรรมทั งการปฏิบตัิต่อ
บริษัท ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมทั งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วเป็น
ประจํา 

ทั งนี  บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว 

 
2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายเกียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีวา่ การตดัสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเทา่นั น และควรหลกีเลียงการกระทําทีก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ ทีมีส่วนเกียวข้องหรือเกียวโยงกับรายการทีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสมัพนัธ์หรือการเกียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอํานาจอนมุตัิ
ในธุรกรรมนั นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัรายการทีเกียวโยงกนั และรายการทีมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ทีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด รวมทั งจะได้มี
การเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 561) ด้วย 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 98 

2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทั งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และเพือให้เกิดความมี
ประสทิธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได้กําหนดภาระหน้าที อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที
ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทํา
หน้าทีในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมี
การวา่จ้างผู้ เชียวชาญจากภายนอกเพือทําหน้าทีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบเพือให้มันใจว่าการปฏิบตัิงานหลกัทีสําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางทีกําหนดและมี
ประสทิธิภาพ 
 

2.5 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรองกรรมการผู้จดัการ สายงานแผนงาน
และการเงิน และผู้สอบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท รวมทั งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน) ทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ นตามมาตรฐานการบญัชี
รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทั งจะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีสําคญั ทั งข้อมลูทาง
การเงิน และไมใ่ช่การเงิน บนพื นฐานของข้อเท็จจริงอยา่งครบถ้วน และสมําเสมอ 
 
3. การประชุมคณะกรรมการ 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยทกุ 3 เดือน และจะจดัให้มีการ
ประชมุพิเศษเพิมตามความจําเป็น มีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบด่วน
เพือรักษาสทิธิประโยชน์ของบริษัท ทั งนี  ในการประชมุแตล่ะครั งได้มีการกําหนดวาระในการประชมุอยา่งชดัเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมทีครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  

ในการประชมุ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรืองต่างๆ เพือเข้ารับ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยทีกรรมการทกุท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมี
ประธานทีประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปทีได้จากการประชุม ทั งนี  ในการลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงเสียง โดยกรรมการทีมีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือไมใ่ช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรืองนั นๆ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานในทีประชมุจะออกเสยีงเพิมขึ นอีกหนึง
เสยีงเพือชี ขาด นอกจากนี  รายงานการประชุมจะถกูจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัจากการประชุมแล้วเสร็จ พร้อม
ทั งจดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้ ทีเกียวข้องตรวจสอบได้ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 99 

ในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมการบริษัททั งสิ น 6 ครั ง และ 3 ครั ง 
ตามลาํดบั   โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี  : 
 

หมายเหต:ุ 1/ นายวลัลภ ผลิโกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมือวนัที 20 มีนาคม 2557 โดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 
4/2557 เมือวนัที 9 ตลุาคม 2557 ได้มีมติแตง่ตั งนายพรชยั วิริยะธนะสกลุ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายวลัลภ ผลิโกมล 

 
ทั งนี  ทีผา่นมา บริษัทได้ดําเนินการจดัสง่เอกสารประกอบวาระการประชมุลว่งหน้าทกุครั ง เพือให้กรรมการบริษัท

มีเวลาทีจะศกึษาข้อมลูในเรืองต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยทกุครั ง 
โดยเลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ และจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชือรับรอง
ความถูกต้อง โดยเสนอให้ทีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั งถดัไป รวมทั งเป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสาร
เกียวกบัการประชมุตา่งๆ เพือสะดวกในการสบืค้นอ้างอิงในภายหลงั 
 
4. ค่าตอบแทน 

บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที
เหมาะสมกบัหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น เพียงพอทีจะดแูลรักษากรรมการทีมคีวามรู้ความสามารถ 
และต้องผา่นการอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM) 

ทั งนี  บริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 

รายชือ ตําแหนง่  จํานวนครั งทีเข้าร่วมประชมุ /                         
จํานวนการประชมุทั งหมด 

  ปี 2557 งวด 6 เดือนแรก ปี 2558 
1. นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ ประธานกรรมการ 6/6 3/3 
2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขก รองประธานกรรมการ 5/6 2/3 
3. นายชาตรี ศิริพานชิกร กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
6/6 2/3 

4. นายอนนัต์ เกตพุิทยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 6/6 3/3 
5. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 1/ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 3/3 3/3 
6. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ 6/6 3/3 
7. นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการ 4/6 1/3 
8. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการ 4/6 3/3 
9. นายพานชิ พงศ์พิโรดม กรรมการ 6/6 3/3 
10. นายวลัลภ ผลโิกมล 1/ กรรมการ 1/1  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 100 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้ เกียวข้องในระบบกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท ซึงประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพือให้การ
ปฏิบตัิงานมีการพฒันาอยา่งตอ่เนือง หากมีการเปลียนแปลงกรรมการ บริษัทจะจดัให้มีการแนะนําแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท และข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการใหม่ เพือส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าทีมี
ประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนืองภายใต้กรอบการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

 
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วย คณะอนกุรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร ดงันี  

 
 

11.2.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 7/2556 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นทีชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบทีสาํคญัได้ดงันี  

1. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ นสดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าทีเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชมุเพิมเติมในกรณีทีมีความจําเป็น 

3. จดัทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบตอ่การจดัทําและการเปิดเผยงบการเงิน ซึงผู้สอบบญัชีสอบ
ทานหรือตรวจสอบแล้ว เพือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมา และนําเสนอต่อที
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนมุตัิ 

4. มีอํานาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสมําเสมอ 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพือเพิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บริษัทและกําไรสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 101 

6. มีอํานาจแต่งตั ง มอบหมาย หรือแนะนําให้อนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพือพิจารณาหรือปฏิบตัิในเรืองหนึง
เรืองใดทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

7. มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนมุตัิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทนุขนาด
ใหญ่ของบริษัท ตามทีได้รับเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร 

8. มีหน้าทีในการกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทํารายการทีเกียวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีสําคญั
ตามกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือคณะกรรมการตลาดทนุ 
หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผย
ข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั งติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อยา่งตอ่เนือง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการและ/หรือฝ่ายบริหาร
อยา่งสมําเสมอ เพือให้การดําเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

11.กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ตนหรือเพือประโยชน์ผู้อืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติ
แตง่ตั ง 

12.กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาทีบริษัททํา
ขึ นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิมขึ นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นโดยสมําเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ น 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

14.ดําเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพือให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ 
รวมทั งการจดัการความเสียง และความเชือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจดัจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคมุ
ภายในจากภายนอกทีเป็นอิสระ ทําหน้าทีเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และดําเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

15.มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรืองใดๆ ทีจําเป็น และเกียวเนืองกับบริษัท หรือทีเห็นว่าเหมาะสมและเพือ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

16. เรืองดงัตอ่ไปนี  คณะกรรมการบริษัทจะกระทําได้ก็ตอ่เมือได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น คือ 
ก) เรืองใดๆ ทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น และ 
ข) เรืองใดๆ ทีกรรมการมีสว่นได้เสยี และอยูใ่นขา่ยทีกฎหมายหรือประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้
ถือหุ้น 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 102 

17.การตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทเพือดําเนินการในเรืองดงัตอ่ไปนี  คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเมือได้รับ
อนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมด หรือบางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน 
ข) การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็นของบริษัท 
ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญา เกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั งหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบคุคลอืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง) การแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบับริษัท 
จ) การเพิมทนุ การลดทนุ หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ฉ) การควบกิจการ หรือเลกิบริษัท 
ช) การอืนใดทีกําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 

ทั งนี  เรืองใดทีกรรมการ และ/หรือผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการ มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึงมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในเรืองนั น 
 
11.2.2 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 7/2556 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบ ดงันี  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้ตรวจสอบบญัชี
ภายนอก และผู้บริหารทีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาทีกฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานราชการทีเกียวข้องกําหนด 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ง โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดที
รับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั งบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทั งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั งนี  เพือให้มันใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึงรายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  

ก. ความเห็นเกียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง. ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ. ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีตามกฎบตัร 
ซ. รายการอืนทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบที

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบัติหน้าทีตามทีกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ

กระทําดังต่อไปนี  ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ก. รายการทีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ข. การทจุริต หรือมีสิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีกําหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดงักล่าวต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอํานาจ หน้าที ข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สังการให้ฝ่าย

จดัการ หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือสง่เอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องและ
จําเป็น รวมทั งคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากทีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เชียวชาญในวิชาชีพอืนๆ หากเห็น
วา่มีความจําเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในเรืองคา่ใช้จ่ายทั งหมด 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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11.2.3 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 7/2556 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริหาร
มีอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรืองเกียวกบัการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของ
บริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพือเสนอให้ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา
และอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที
คณะกรรมการกําหนด โดยสรุปอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบทีสาํคญัได้ดงันี  

1. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าทีจดัการงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด  
หรือได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการเฉพาะกรณี  

2. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าทีในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานทีกําหนดไว้  
3. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจ  
4. กิจการดงัตอ่ไปนี ให้เสนอเพือรับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

4.1 เรืองเกียวกบันโยบายของบริษัท 
4.2 เรืองทีหากทําไปแล้วจะเกิดการเปลียนแปลงอยา่งสาํคญัแก่กิจการของบริษัท 
4.3 เรืองทีจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง 
4.4 เรืองทีจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบทีบริษัทวางไว้ 
4.5 เรืองทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพืออนุมตัิเป็นรายเรือง หรือตามหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการ

บริษัทได้วางไว้  
5. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหน้าที ในการดําเนินกิจกรรมตามทีกําหนดเพือบริหารบริษัทให้ประสบ

ความสาํเร็จ และบรรลเุป้าหมายของบริษัท  ซึงรวมถึง 
5.1จดัทําและสอบทานวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ แผนทางการเงินและนโยบายทีสําคญัของบริษัท และนําเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุตัิ 
5.2 พิจารณากลันกรองแผนธุรกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททนุ เป้าหมายการปฏิบตัิงาน รวมถึง

สิงทีต้องริเริมต่างๆ ทีสําคญั เพือให้บรรลเุป้าหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณา
อนมุตัิ 

5.3พิจารณากลันกรองโครงการทีมคีา่ใช้จ่ายประเภททนุทีเกินวงเงินทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด เพือนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุตัิ 

5.4พิจารณาและอนุมัติในเรื องต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ในอํานาจดําเนินการหรือได้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท 

5.5พิจารณาทบทวนอํานาจดาํเนินการในเรืองตา่ง ๆ ตามทีกําหนดไว้ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุตัิ 

5.6จดัการและสร้างสมดลุระหวา่งวตัถปุระสงค์ในระยะสั นและวตัถปุระสงค์ในระยะยาว 
5.7พฒันาและดแูลทรัพยากรบคุคลให้ดําเนินไปตามกลยทุธ์ด้านทรัพยากรบคุคล ทีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
5.8ติดตามและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เกียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการ

ดําเนินการเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 105 

6. พิจารณาเรืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีก่อนทีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ ทั งนี 
ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตัิการเปลียนแปลงและเพิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างทีไม่มี
การประชมุคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งดว่น และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพือทราบในทีประชุมคราว
ตอ่ไป 

7. อนมุตัิการจดัซื อวตัถดุิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือการขายหรือให้บริการแก่ลกูค้า ในจํานวนไม่
เกิน 30 ล้านบาทตอ่รายการ  

8. อนมุตัิการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร เช่น ทีดิน อาคาร หรือสิงปลกูสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อ
รายการ 

9. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุทีสําคญั ๆ ทีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามทีจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามทีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

10.จดัสรรเงินบําเหน็จรางวลัซึงได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือ
บคุคลใดๆ ทีกระทํากิจการให้แก่บริษัท 

11.แต่งตั งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามทีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เพิกถอน เปลียนแปลง หรือแก้ไข
อํานาจนั นๆ ได้ 

 
ทั งนี  การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และการอนุมัติรายการของ

คณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึง การมอบหมายอํานาจ และการอนมุตัิรายการทีผู้ ได้รับมอบอํานาจ คณะกรรมการ
บริหาร หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกับ
บริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย (ถ้ามี) รวมทั งรายการทีกําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการทํารายการทีเกียว
โยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคญัของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพือให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้อง
กบัธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการทีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัวไปของบริษัททีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 
 
11.2.4 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 7/2556 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กําหนดให้กรรมการผู้จดัการมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ ดงันี  :  

 เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง มติทีประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติทีประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของ
บริษัททกุประการ 

 มีอํานาจสังการ วางแผน ควบคุม และดูแลดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกําหนด 

 จดัทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของแต่ละหน่วยงาน เพือนําเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั งควบคมุดแูลการใช้จ่ายของแตล่ะหนว่ยงานตามงบประมาณทีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 106 

 มีอํานาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมทีเกียวกบัการดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื อขาย การจดัหา
สินค้า ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจดัหามาหรือการจําหน่ายไปซึงเครืองมือ ทรัพย์สิน 
และบริการ เป็นต้น เพือผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนมุตัิทีกําหนด  

 อนมุตัิการจดัซื อวตัถดุิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือการขายหรือให้บริการแก่ลกูค้า ในจํานวนไม่
เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ เว้นแต่เป็นกรณีเรือขึ นอู่ในจํานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท และอนมุตัิทําธุรกรรมนอก
งบประมาณไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่ครั ง 

 มีอํานาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

 มีอํานาจจ้าง แตง่ตั ง ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก กําหนดอตัราคา่จ้าง/เงินเดือนและสวสัดิการตา่งๆ โบนสั และปรับ
ขึ นเงินเดือน สาํหรับพนกังานในระดบัตําแหนง่ถดัจากกรรมการผู้จดัการลงมา  

 มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบคุคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้องจําเป็น และเป็น
การดําเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพือผลประโยชน์ของบริษัท 

 พิจารณาและดําเนินการเสนอเรืองราวต่างๆ ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึงเป็นเรืองทีจะต้องได้รับการลง
มติและ/หรืออนมุตัิจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัท และเรืองดงักลา่วจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

 ปฏิบตัิหน้าทีอืนใด ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึง
การมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักลา่วข้างต้นเพือก่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการดําเนินงานของบริษัท 
 

 อยา่งไรก็ตาม กรรมการผู้จดัการและ/หรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จดัการจะไมม่ีอํานาจอนมุตัิรายการใด
ทีตนและ/หรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษัท
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั งนี  ในการทํานิติกรรมใดๆ ทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตามทีกําหนดไว้ใน
กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กรรมการผู้จดัการและ/หรือผู้ รับมอบอํานาจทีมีสว่นได้เสียดงักลา่วจะต้องนําเสนอเพือให้
ได้ความเห็นชอบโดยผา่นคณะกรรมการตรวจสอบเพือนําเสนอตอ่ไปยงัทีประชุมคณะกรรมการและ/หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) ตามทีกําหนดไว้ในข้อบงัคับของบริษัทและ/หรือตามกฎหมายทีเกียวข้องต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติ
รายการทีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัวไปของบริษัททีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกรอบการพิจารณา
ไว้ชดัเจนแล้ว 

 
11.3 การสรรหาและแต่งตั งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

11.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท 

 บริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันั น ในการสรรหาและเลือกตั งกรรมการบริษัท ให้
เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท และกฎหมายทีเกียวข้อง โดยจะพิจารณาคณุสมบตัิเบื องต้นและพิจารณาคดัเลือกกรรมการ
บริษัท ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทีเกียวข้องตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด รวมทั งพิจารณาจากปัจจยั

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 107 

ในด้านอืนๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีเกียวข้องกบัธุรกิจ และความเอื อประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีหลกัเกณฑ์และขั นตอนดงัตอ่ไปนี  : 

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ
ของทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทั งหมดต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั ง
ต้องไมม่ีลกัษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการทีมีมหาชน
เป็นผู้ ถือหุ้นตามทีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยจะต้องเป็นบคุคลทีมี
ชืออยูใ่นระบบข้อมลูรายชือกรรมการและผู้บริหารของบริษัททีออกหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์แสดงชือบุคคลในระบบข้อมูลรายชือกรรมการและผู้ บริหารของบริษัททีออก
หลกัทรัพย์ 

3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่กึงหนึงทีมีสญัชาติไทย ซึงเป็นไปตามคณุสมบตัิผู้ทีจะถือ
กรรมสทิธิเรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึงทําการค้าในนา่นนํ าไทยได้ ตามพระราชบญัญตัิเรือไทย พ.ศ. 2481 

4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการตรวจสอบ ซึงดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั งคณะ และมีจํานวนไมต่ํากวา่ 3 คน โดยมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิกรรมการอิสระตามที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ทจ. 28/2551 เรือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายหุ้นทีออกใหม ่

5. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอืนทีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะทําเพือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอืน เว้นแต่จะแจ้งให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติ
แตง่ตั ง 

6. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาหรือกิจกรรมใดๆ ทีบริษัททําขึ นไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิมขึ นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

7. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในสดัสว่นหนึงในสามของกรรมการ
ทั งหมด  ถ้าจํานวนกรรมการทีจะออกจากตําแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม กรรมการทีดํารงตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองซึงอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุนั นออกจาก
ตําแหนง่ก่อน กรรมการซึงพ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลอืกตั งใหมไ่ด้ 

8. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายชือบุคคลทีจะเข้ามา
ตําแหน่งแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายชือดังกล่าวนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาคุณสมบตัิตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และคดัเลือกรายชือทีเหมาะสม เพือ
นําเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

9. ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั งกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  
9.1.ผู้ ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นทีตนถือ โดยหนึงหุ้นเทา่กบัหนึงเสยีง 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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9.2.ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตั งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที
เลอืกตั งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

9.3.บคุคลซึงได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตั งเป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับการเลือกตั งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ให้ผู้ เป็นประธานในทีประชุมเป็นผู้ออก
เสยีงชี ขาด 

10. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ดําเนินการเลือกบคุคลซึงมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั นจะเหลือ
น้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึงเข้าเป็นกรรมการดงักลา่วแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียงั
เหลอือยูข่องกรรมการซึงตนแทน โดยมติดงักลา่วของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า
สามในสีของจํานวนกรรมการทียงัเหลอือยู ่

11. ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสีของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
11.3.2 การสรรหากรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไมม่ีสว่นเกียวข้อง
หรือมีสว่นได้เสยีในทางการเงินและการบริหารจดัการ อีกทั งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิกรรมการอิสระ
ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 28/2551 เรือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นทีออกใหม ่โดยจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี  : 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั งนี  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการ
ตรวจสอบรายนั นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคําขอ
อนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ทั งนี  ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือทีปรึกษา ของสว่นราชการซึงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือ
บริษัทยอ่ย (ถ้ามี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั งไมเ่ป็น

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ทั งนี  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามทีกลา่ว
ข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเกียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ า
ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกนั ซึงเป็นผลทําให้บริษัทหรือ
คูส่ญัญามีภาระหนี ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง ตั งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตั งแต ่
20 ล้านบาทขึ นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํากวา่  ทั งนี  การคํานวณภาระหนี ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
มลูคา่ของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที
เกียวโยงกนั โดยอนโุลม  แตใ่นการพิจารณาภาระหนี ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี ทีเกิดขึ นในระหว่างหนึงปีก่อน
วนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคํา
ขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง
เป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) 

9. ไมม่ีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท  
 

สําหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั งกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระซึงพ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตั งให้กลบัมาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีทีตําแหน่งกรรมการ
อิสระวา่งลงเพราะเหตอุืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตั งบคุคลทีมี
คณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระเพือให้กรรมการอิสระมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบคุคลที
เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึงตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีทีกรรมการอิสระลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 110 

11.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว
ละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั งคณะกรรมการตรวจสอบ ทั งนี  กรรมการตรวจสอบต้อง
มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 28/2551 เรือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นทีออกใหม ่อีกทั งมีขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ ตามทีประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด โดยกรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิเพิมเติมดงันี  : 

1. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั งนี  ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ทีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีและ/หรือการเงินเพียงพอทีจะสามารถทํา
หน้าทีในการสอบทานความนา่เชือถือของงบการเงินได้ 

สาํหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตั งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตั งกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั งให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีทีตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้น
แตง่ตั งบคุคลทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด โดยบคุคลทีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงวาระทีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง
ตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีทีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 

 

11.3.4 การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทที
สามารถบริหารงานในเรืองทีเกียวกบัการดําเนินงานตามปกตธิุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย 
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
 
11.3.5 การสรรหาผู้บริหาร 

ในการสรรหากรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการบริหารจะทําการคดัเลือกบคุคลทีมีคณุสมบตัิครบถ้วน มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกบัตําแหนง่ เพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป 

ในการสรรหาผู้บริหารระดบัสงูรายรองลงมา กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ พิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมของ
บคุลากรทีมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานทีเกียวข้องเพือดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ระดบัสงูในแตล่ะสายงาน  
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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11.4 การดูแลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ซึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพือแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทั งการซื อขายหลกัทรัพย์ ดงันี  : 

  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกียวกับหน้าทีทีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ
ตน คูส่มรส และบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่สาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 
59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
(รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิมเติม) รวมทั งการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบท
กําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั งทีมี
การแก้ไขเพิมเติม) 

 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าทีต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ภายใน 3 วนัทําการถดัไปจากวนัทีเกิดรายการ
เปลียนแปลงและจัดส่งสําเนารายงานนี ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันทีส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ปฏิบัติงานทีเกียวข้องทีได้ รับทราบข้อมูลภายในทีเป็น
สาระสําคญั ซึงมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องห้ามในการซื อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 1 เดือนก่อนทีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนั นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควร
รอคอยอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั งห้ามไม่ให้เปิดเผย
ข้อมลูทีเป็นสาระสาํคญันั นตอ่บคุคลอืนจนกวา่จะได้มีการแจ้งข้อมลูนั นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ ทั งนี  บริษัท
กําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดงักล่าวข้างต้น โดยจะพิจารณาลงโทษจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั นๆ ตามควรแก่กรณี ซึงเริมตั งแต่การตกัเตือนเป็น
หนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังานชัวคราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง หรือให้ออกจากงาน แล้วแตก่รณี  

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทีมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึงยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึงตนได้
ลว่งรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนั น มาใช้เพือการซื อหรือขายหรือเสนอซื อหรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้
บุคคลอืนซื อหรือขาย หรือเสนอซื อ หรือเสนอขาย ซึงหุ้ นหรือหลกัทรัพย์อืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั ง
ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่
วา่การกระทําดงักลา่วจะทําเพือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนั นออกเปิดเผยเพือให้
ผู้อืนกระทําดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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11.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 สาํหรับงวดปีบญัชีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่บริษัท พี วี ออดิท 
จํากัด รวมทั งสิ น 800,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบญัชีรายปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็ของผู้สอบบญัชี เช่น คา่ถ่ายเอกสาร คา่ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงมีจํานวนรวม 192,173 บาท  

 สําหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 สิ นสดุวนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่
บริษัท พี วี ออดิท จํากดั รวมทั งสิ น 300,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ของผู้สอบบญัชี เช่น คา่ทดสอบระบบ IT คา่ถ่ายเอกสาร คา่ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงมีจํานวนรวม , 140,114 บาท  

 

11.6 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกับดูแลกจิการทีดีในเรืองอืนๆ 

  ไมม่ี  

 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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12.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
12.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีความมุง่มันทีจะดําเนินธุรกิจให้เป็นแบบอยา่งทีดีตอ่สงัคม ด้วยหลกัจริยธรรมและหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 
เพือสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม สิงแวดล้อม และการพฒันาอย่างยังยืน ทั งนี  เพือให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว บริษัทจึงได้
กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและแนวทาง
ในการปฏิบตัิดงันี  

 
12.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 
12.2.1 การดาํเนินงาน 
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมุง่มันดําเนินกิจการให้เป็นต้นแบบทีดีของกิจการเรือเฟอร์รีในประเทศไทย ด้วยการสร้างความน่าเชือถือให้กบัผู้ลงทนุ 
และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตอ่การดําเนินธุรกิจ เพิมมลูคา่และสง่เสริมการเติบโตอยา่งยังยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจดัการ
ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีอนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทีอยู่ร่วมกันและสงัคมไทย โดยยึดหลกัความ
รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทําของตน (Accountability) ความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
(Transparency) การปฏิบตัิต่อทกุฝ่ายอย่างเสมอภาคและยติุธรรม (Equitable Treatment) การสร้างคณุค่าของธุรกิจใน
ระยะยาวแก่ผู้มีสว่นได้เสีย (LongTerm ValueAdded Creation to Stakeholders) และการสง่เสริมการปฏิบตัิทีเป็นเลิศ 
(Promotion of Best Practices) ทั งนี  การเจริญเติบโตของบริษัทจะควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน
และสงัคมโดยได้วางแนวปฏิบตัิดงันี  
 

 ปฎิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี  กรณีทีจะไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องรีบเจรจา
กบัคูค้่าและเจ้าหนี เป็นการลว่งหน้า เพือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 ปฎิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตั งอยูบ่นพื นฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเป็นธรรมทั งสองฝ่าย 
 ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไมส่จุริตกบัคูค้่าและเจ้าหนี  
 รายงานข้อมลูทางการเงินทีถกูต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายรวมถึงเจ้าหนี อยา่งสมําเสมอ 
 ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัทีดี 
 ไมแ่สวงหาข้อมลูทีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการทีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 
 ไมทํ่าลายชือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง 

 
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทได้ให้ความสาํคญัเกียวกบัการป้องกนัการมีสว่นเกียวข้องกบัการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จดัทํานโยบายเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและอนมุตัิโดยมติของทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครั งที 1/2558 เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึงครอบคลมุเรืองการ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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ป้องกนัการคอร์รัปชัน เพือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจถงึมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบริษัทใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจ พร้อมทั งติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจริยธรรมดงักลา่วอยา่งจริงจงั โดยแนวทางทีเกียวข้องดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงันี  


 กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจต้องใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตาม
กฏหมายทีเกียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

 บริษัทได้มีการสือสาร ประชาสมัพนัธ์ เพือสร้างความรู้และความเข้าใจกบัผู้ ทีเกียวข้องกบับริษัทเกียวกบันโยบายวา่
ด้วยการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัได้ตามประเพณีนิยม โดยของขวญัทีได้รับหรือให้ต้องไม่
สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเชิงธุรกิจใดๆ ทีเกียวข้องกบับริษัท 

 หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับ
บทลงโทษทางวินยั และในขณะเดียวกนับริษัทไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที
ปฏิเสธการคอร์รัปชัน 

 บริษัทจะประเมินความเสียงด้านทจุริตคอร์รัปชันทีอาจเกิดขึ นในแต่ละกระบวนการอย่างสมําเสมอ รวมถึงการหา
วิธีการแก้ไขทีเหมาะสม และกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายงักรรมการอิสระของบริษัท ใน
กรณีทีพบเหตกุารณ์การกระทําทีสอ่ถึงการทจุริต หรือการประพฤติมิชอบ 
   
อย่างไรก็ตาม เพือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งที 

3/2558 เมือวนัที 17 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแนวปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าว โดยกําหนดให้บริษัทต้องไม่จ่าย
คา่ตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพือได้รับบริการหรือสิงตอบแทนใดๆ ทีมีมลูค่าเกินกว่าค่าตอบแทนทีหน่วยงานราชการหรือนิติ
บคุคลนั นได้กําหนดหรือเปิดเผยไว้ตอ่สาธารณชน ทั งนี  หากบริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนดงักลา่ว บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทน
ในชือของหนว่ยงานราชการหรือนิติบคุคลนั นเทา่นั น โดยกําหนดให้มีผลบงัคบัใช้ตั งแตว่นัที 17 มิถนุายน 2558 เป็นต้นไป   

 
(3) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมีบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบในฐานะผู้ ให้บริการเรือเฟอร์รีเพือโดยสารและขนสง่ โดยยึดหลกัความ
ซือสตัย์ ความไว้วางใจ และมุ่งมันในการสร้างความพึงพอใจและความมันใจแก่ลกูค้าในการรับบริการทีมีคณุภาพ ตรงต่อ
เวลา ปลอดภยั ในราคาทีเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  


 ปฎิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเงือนไขตา่งๆ ทีมีตอ่ลกูค้า  
 มุ่งมันในการสร้างความพึงพอใจและความมันใจให้กับลกูค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพทีดีเลิศ ภายใต้

ความปลอดภยัทีเหมาะสม รวมทั งยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึ นอยา่งตอ่เนืองและจริงจงั 
 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกียวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทนัต่อเหตุการณ์ ในเวลาทีเหมาะสม และไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั งรักษาสมัพนัธภาพทีดีและยังยืน 
 จดัระบบการบริการลกูค้า ให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดําเนินการตอบสนองความต้องการลกูค้า

อยา่งรวดเร็ว 
 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทได้ให้ความสาํคญัของบคุลากรว่าเป็นทรัพยากรทีมีค่ามากทีสดุซึงจะนําพาให้ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่าง
มันคง บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการดแูลสิทธิและการปฏิบตัิทีดีต่อบคุลากรเป็นสําคญั เพือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานทีดีขึ น สร้างแรงจงูใจในการทํางาน และพฒันาศกัยภาพในการทํางานอย่างเต็มทีและต่อเนือง รวมทั งให้ความเอาใจ
ใส่ต่อสวัสดิการ การปรับปรุงลกัษณะวิธีการทํางาน สถานทีทํางานและจัดหาอุปกรณ์เครืองป้องกัน ให้สอดคล้องกับ
กฏหมายแรงงานไทย และข้อบังคบัทีเกียวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานอย่างเคร่งครัด เพือให้
พนกังานปลอดภยัจากอบุตัิเหตแุละโรคทีเกิดจากการทํางาน โดยทีผา่นมาบริษัทได้ดําเนินการดงันี  

 
 จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบัพนกังานใหม่ เพือให้พนกังานมีความเข้าใจในการทํางานเป็นองค์กร และปฏิบตัิตาม

นโยบายของบริษัทไปในทิศทางเดียวกนั 
 ให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละ

คน 
 การแตง่ตั ง และการโยกย้าย รวมทั งการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องกระทําด้วยความเสมอภาค สจุริตใจ

และตั งอยู่บนพื นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั งการกระทํา หรือการปฏิบัติของ
พนกังานนั นๆ 

 จดัให้มีสวสัดิการทีเหมาะสม เช่น ทีพกัอาศยั อาหาร ตรวจสขุภาพประจําปี กองทนุสาํรองเลี ยงชีพ เป็นต้น 
 เปิดโอกาสให้พนกังานได้เรียนรู้และพฒันาความรู้ความสามารถ โดยจดัสง่ให้เข้าอบรมหลกัสตูรและสมัมนาต่างๆ 

ภายนอกบริษัท 
 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานในท่าเรือและบนเรือเฟอร์รีตลอดเวลาให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สขุภาพ

อนามยั ร่างกายและทรัพย์สนิของพนกังานเสมอ 
 ปฏิบตัิตามกฏหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

 
(5) การดาํเนินงานด้านพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมพร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทํางาน
อาสาสมคัรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบัชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมเพือให้มีความ
เป็นอยูที่ดีขึ น และอยูร่่วมกนัอยา่งเกื อกลู โดยบริษัทได้สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาของบุตรหลานของพนกังานและชุมชนรอบบริษัท การจ้างงานในท้องถิน และโครงการ
ต่างๆ เพือพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั ง บริษัทจดัให้มีการสือสารและประชาสมัพนัธ์โครงการหรือกิจกรรมเพือสงัคมและ
สิงแวดล้อมกบัชุมชน สงัคม และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย รวมทั งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือ
กิจกรรมนั นๆ ตามความเหมาะสม ทั งนี  บริษัทมีแนวปฏิบตัิเพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้ทรัพยากรอย่างยังยืน
ดงันี  


 ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสัมคม ชุมชน สิงแวดล้อม มุ่ง
สร้างสรรค์ และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั งสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 ปลกูฝังจิตสาํนกึความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิงแวดล้อมให้เกิดขึ นในบริษัท และพนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนือง   

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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 ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย และกฏระเบียบที
เกียวข้อง 

 ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและชุมชน อนัเนืองมาจาก
การดําเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มทีกบัเจ้าหน้าทีภาครัฐ และหนว่ยงานทีเกียวข้อง 

 
(6) การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 

บริษัทได้ตระหนกัวา่การดําเนินกิจการท่าเรือ และเรือเฟอร์รีเพือใช้โดยสารและขนสง่มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม บริษัท
จึงได้แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยการให้ความสําคญัต่อสิงแวดล้อมทั งทางนํ า เสียง และอากาศ และรวมทั งจดัให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภยัต่างๆ เพือป้องกันและรักษาไว้ซึงระบบนิเวศน์และสิงแวดล้อมของชุมชนทีบริษัทประกอบ
กิจการอยู ่รวมทั งสร้างวฒันธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสาํนกึของพนกังานและผู้ปฏิบตัิงานทีทา่เรือ และบนเรือเฟอร์รีให้รัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติ ทั งนี  บริษัทได้ปฏิบตัิและดําเนินการเพือลด
ผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมดงัตอ่ไปนี   

 ติดตามและตรวจสอบคณุภาพนํ าทิ งจากทกุจดุทีปลอ่ยออกจากทา่เรือเป็นประจําทกุเดือน และตรวจสอบคณุภาพ
นํ าในทะเลบริเวณทา่เทียบเรือเป็นประจําทกุ 3 เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทกุครั ง
โดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพนํ าทิ งจากบุคคลภายนอกทีแสดงว่าได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

 จดัให้มีการตรวจสอบระบบบําบดันํ าเสียสําเร็จรูป (SATS) ทกุๆ 3 เดือน เพือให้เกิดความมันใจว่าระบบดงักลา่ว
สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 จดัเตรียมภาชนะรองรับขยะ ณ จดุตา่งๆ ให้เพียงพอกบัการใช้งานภายในบริเวณทา่เรือ และกําหนดให้ห้ามทิ งขยะ 
นํ าเสยี และสารเคมีลงทะเล 

 จัดให้มีโครงการปลกูไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพือป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน และมลภาวะทางเสียงและ
อากาศ 


12.2.2 การจัดทาํรายงาน 

บริษัทมีนโยบายให้สรุปผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 
เพือจดัให้มีกรอบแนวทางการทํางาน งบประมาณ และความเหมาะสมกบัการดําเนินงานของบริษัท โดยจะเปิดเผยในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 561) และรายงานประจําปีของบริษัท 
 
12.3 กิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม (after process) 

บริษัทได้จดักิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสงัคมและสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง โดยกําหนดวงเงินในการจดัทําโครงการ
ตา่งๆ ในแตล่ะปี เป็นจํานวนวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ซึงรองกรรมการผู้จดัการ สายงานแผนงานและการเงินเป็นผู้ดแูล
และรับผิดชอบในการตรวจสอบวงเงินรวม ก่อนสง่ให้ผู้มีอํานาจอนมุตัิตามขนาดวงเงินทีได้กําหนดไว้ และทกุโครงการจะต้อง
รายงานสรุปให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส ทั งนี  กิจกรรมเพือชุมชน สงัคม 
และสิงแวดล้อมสามารถสรุปได้ดงันี  
 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 117 

 โครงการความปลอดภยัและอุบัติภยั 
บริษัทได้จดัทํากิจกรรมต่างๆ เพือส่งเสริมความปลอดภยั และป้องกันอุบตัิภยัทีอาจเกิดขึ นต่อชีวิตร่างกาย และ

ทรัพย์สนิของลกูค้าของบริษัท โดยให้องค์กรตา่งๆ ทีเกียวข้องด้านความปลอดภยัและอบุตัิภยัมีสว่นร่วมทํางานกบับริษัทใน
การดแูล และรักษาความปลอดภยั และป้องกนัการเกิดอาชญากรรมทกุประเภท อาทิเช่น การตรวจตราความปลอดภยัและ
เฝ้าระวงัเพือป้องกันอาชญากรรมบริเวณท่าเรือ และบนเรือของบริษัท การตรวจสอบสภาพเรือและการตรวจสอบความ
ปลอดภยัของผู้ โดยสารบนเรือ การซ้อมแผนจดัการสถานการณ์ฉกุเฉิน การตรวจสอบอปุกรณ์เพือรักษาความปลอดภยั และ
กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้การป้องกนัอบุตัิภยั เป็นต้น 
 

 โครงการกิจกรรมทางสังคม 
บริษัทมีนโยบายด้านกิจกรรมทางสงัคมทีตั งอยู่บนพื นฐานของสงัคมสว่นรวม โดยมีภารกิจ “เพือสงัคม” เป็นการ

ตอบแทนสังคมหรือส่งเสริมช่วยเหลือสังคม และสาธารณประโยชน์ ทั งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะด้านศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิเช่น งานทอดกฐิน งานบายศรีสูข่วญั กิจกรรมงานกาชาด กิจกรรมสง่เสริม
ช่วยเหลอืพีน้อง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ กิจกรรมวิงเพือการกศุล กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และโครงการโตไปไม่โกง เป็น
ต้น 

 
 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 

บริษัทได้สนบัสนนุการศึกษาแก่นกัเรียนและโรงเรียนในเขตพื นทีอําเภอดอนสกั อําเภอเกาะสมยุ และเกาะพะงัน
อยา่งตอ่เนือง โดยได้มอบทนุการศกึษาเพือสร้างขวญัและกําลงัใจแก่เยาวชนผู้มีความวริิยะอตุสาหะในการเลา่เรียนจนมีการ
เรียนดี ตลอดจนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึงเป็นสว่นหนึงของการร่วมพฒันาการศึกษาของประเทศ อีกทั ง 
บริษัทยงัได้สนบัสนนุกิจกรรมของเยาวชนต่างๆ เช่น การแข่งขนักีฬาและการจดังานวนัเด็กในพื นทีท้องถิน ซึงสร้างเสริมให้
เยาวชนของชาติเป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต นอกจากนั น บริษัทยงัได้สง่เสริมกิจกรรมต่างๆ เพือ
ช่วยเหลอืสงัคม และสร้างนิติสมัพนัธ์กบัชมุชนไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีวตัถปุระสงค์เพือร่วมกนัพฒันาชมุชน พฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ และพฒันาสิงแวดล้อม อาทิเช่น การร่วมกนัปลกูป่าในชุมชน การรณรงค์ห้ามจบัสตัว์นํ าในฤดวูางไข่ การ
รณรงค์หยดุการปลอ่ยนํ าเสยีลงสูท่ะเล การรับบคุลากรในชมุชนเข้าร่วมทํางานกบับริษัท และการขยายฐานลกูค้าไปสูชุ่มชน 
เป็นต้น 
 
 
 
 


 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 118 

13.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1/2558 เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึงมีคณะกรรมการตรวจสอบครบ
ทั งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท ตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการ
สอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ 

1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
2) การประเมินความเสียง 
3) มาตการควบคมุ 
4) ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมลู 
5) ระบบการติดตาม 
ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที

เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยเฉพาะในสว่นของการควบคมุภายในทีเกียวกบัเรืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และบคุคลทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วนั น (ตามข้อ 10.2.1 และข้อ 12.1 ถึง 12.3 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายใน) บริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีรัดกมุและเพียงพอ รวมทั งยงัได้มีการจดัจ้างบริษัทอิสระจากภายนอก 
เพือทําหน้าทีในการสาํรวจและประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท พร้อมทั งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

รายละเอียดเกียวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอยูใ่นเอกสารแนบ 2 
ทั งนี  ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิ นสุดวันที 31 

ธนัวาคม 2557 พร้อมทั งทําการศกึษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคมุภายในทางการบญัชีของบริษัทตามทีเห็น
ว่าจําเป็น เพือประโยชน์ในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม รวมทั งตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีเพือแสดงวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโดยถกูต้องตามทีควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไป ทั งนี  ผู้สอบบญัชีได้แจ้งตอ่ทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั งที 1/2558 เมือ
วนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2558 วา่ ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานบญัชีของบริษัท 

 นอกจากนี  ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานการควบคุมทัวไป (General Control) และการควบคุมเฉพาะระบบงาน 
(Application Control) ทีเกียวข้องกบัการประมวลผลข้อมลูทางบญัชีของบริษัทในช่วงไตรมาสที 2 และ 3 ของปี 2558 โดย
สามารถสรุปข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีและความเห็นของผู้บริหารของบริษัท ลงวันที 14 พฤษภาคม 2558 และวันที 14 
กนัยายน 2558 ได้ดงันี  
  

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญช ี ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
1. จากการสุ่มสอบทานการปรับปรุงข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ณ วันที  1 เมษายน 2558 พบว่า เครื องคอมพิวเตอร์ที
ให้บริการระบบ TMS (Ticket Management System) มี
การปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสล่าสุดเมือวันที 5 มกราคม 

บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการ และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในตลุาคม 2558 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 119 

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญช ี ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
2558 ซึ ง ยัง ไม่ เ ป็น ปัจจุบัน  และอาจส่งผลใ ห้ระบบ
สารสนเทศทีสําคัญของบริษัทเกิดความเสียงจากภัย
คกุคามของไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ๆ  ได้ 

2. บริษัทมีการจดัทําสมดุทะเบียนควบคมุสต็อกตัวโดยสาร ซึง
อยูใ่นรูปแบบของ Excel โดยจะมีการบนัทกึจํานวนเลม่ของ
ตัวโดยสารทั งการรับเข้าและจ่ายออก แล้วมาคํานวณยอด
คงเหลือ แต่จากการตรวจสอบวิธีการควบคมุสต็อกของตัว
โดยสารดงักลา่ว พบวา่ 

บริษัทมีการควบคมุตัวโดยสารเพียงระดบัของจํานวนเล่ม
เทา่นั น ไมไ่ด้ครอบคลมุถึงจํานวนใบของตัวโดยสาร 
บริษัทมีการบันทึกข้อมูลบางรายการในทะเบียนคุมไม่

ถกูต้อง 

บริษัทได้กําหนดวิธีการจดัทําสต็อกตัวโดยสารใหม ่
โดยทําสต็อกการ์ดคุมตามจํานวนเล่มและเลขที
เพือให้ครอบคลมุจํานวนใบของตัวทีมีแต่ละเล่ม 
และให้จัดทําเหมือนกันทุกจุดทีมีการเบิกตัว โดย
ปกติจะตรวจนบัทกุเดือน และกําหนดให้มีการสุ่ม
ตรวจนับจากสํานักงานกรุงเทพฯ หรือสํานักงาน
ดอนสกัทุก 36 เดือน และเมือวิธีการดังกล่าวมี
ความเทียงตรงระดบัหนึงแล้ว บริษัทจะพิจารณา
รูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือควบคุมสต็อก
ตัวโดยสารให้มีความเทียงตรงและมีประสิทธิภาพ
ยิงขึ น ทั ง นี  บริษัทคาดว่าจะดําเนินแล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือน นบัจากวิธีการจดัทําสต็อกการ์ดมี
ความเทียงตรง 
ทั งนี  บริษัทได้จัดทําสต็อกการ์ดแบบใหม่ตาม
คําแนะนําของผู้ สอบบัญชี และจะเริ มบันทึก
จํานวนเล่มและเลขทีของตัวโดยสารเพือควบคุม
สต็อกตัวโดยสารแล้วตั งแตว่นัที 1 ตลุาคม 2558 

 

นอกจากนี  บริษัทได้แต่งตั งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึงเป็นบริษัท
อิสระจากภายนอก ทําหน้าทีตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าทําการ
ตรวจสอบภายในระบบงาน และกระบวนการทํางานทีสําคญัของบริษัท อนัได้แก่ ระบบงานวงจรรายได้ ระบบงานวงจร
รายจ่าย ระบบงานสินทรัพย์ และระบบงานซ่อมบํารุงและคลงัอะไหล ่ในระหว่างวนัที 10 – 27 มีนาคม 2558 และได้จดัทํา
รายงานการติดตามผลการตรวจสอบการควบคมุภายใน (“รายงานประเมินระบบควบคมุภายใน”) ลงวนัที 13 พฤษภาคม 
2558 พร้อมข้อเสนอแนะเพือให้บริษัทพิจารณา โดยสามารถสรุปข้อสงัเกตของผู้ ตรวจสอบภายใน และความเห็นของ
ผู้บริหารของบริษัทได้ดงันี  

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
1. จากการสุ่มตรวจนับเงินสดย่อย จํานวน 5 

รายการ พบจํานวน 1 รายการมีผลต่างจาก
การตรวจนบั ซึงมีเงินเกิน 3 บาท 

ฝ่ายบริหารได้กําชับให้เจ้าหน้าทีเพิมความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบเงินสดย่อย และทําการตรวจนับเงินสดย่อยอย่าง
สมําเสมอเพือให้เป็นไปตามวงเงินสดยอ่ยทีได้กําหนดไว้ 
 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 120 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
2. จากการตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ 

ERP เปรียบเทียบกบัเลม่ทะเบียนรถ และการ
ต่อภาษีรถยนต์ จํานวนทั งหมด 24 รายการ 
พบว่า มีคู่มือทะเบียนรถทียงัไม่ได้เปลียนเป็น
กรรมสทิธิของบริษัทจํานวน 4 รายการ ได้แก่ 

รถบรรทกุนํ ามนั (818654 สฎ) Izusu 
รถบรรทกุนํ ามนั (815316 สฎ) Mitsubishi 
รถบรรทกุนํ ามนั (919865) Nissan 
รถบรรทกุนํ ามนั (879017 กทม) Hino 

โดยคู่มือทะเบียนรถดังกล่าวระบุชือในนาม
บริษัท ราชาไบโอดีเซล จํากัด และบริษัท 
ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จํากดั 

ฝ่ายบริหารได้แจ้งวา่อยู่ระหว่างดําเนินการโอนย้ายกรรมสิทธิของ
รถยนต์ดังกล่าว ซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2558ทั งนี  เมือเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทได้ดําเนินการ
โอนย้ายกรรมสทิธิของรถยนต์ดงักลา่วมาเป็นกรรมสทิธิของบริษัท
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึงมีรายละเอียดดงันี   
 รถบรรทกุนํ ามนั (818654 สฎ) Izusu 
 รถบรรทกุนํ ามนั (815316 สฎ) Mitsubishi 
 รถบรรทุกนํ ามัน (919865) Nissan ซึงเดิมจดทะเบียนที

กรุงเทพฯ บริษัทได้เปลียนเลขทะเบียนใหม่เป็น 824227 สุ
ราษฎร์ธานี 

 รถบรรทกุนํ ามนั (879017 กทม) Hino ซึงเดิมจดทะเบียนที
กรุงเทพฯ บริษัทได้เปลียนเลขทะเบียนใหม่เป็น 824228 สุ
ราษฎร์ธานี 

3. การประเมินสภาพคลังอะไหล่ พบว่ามีการ
ติดตั งกล้องวงจรปิด ซึงไม่สามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน 

ฝ่ายบริหารแจ้งว่า บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจและติดตั ง
กล้องวงจรปิดเพิมเติม เพือทีจะติดตั งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลมุ
ทุกพื นทีของคลงัสินค้าและอะไหล่ เพือทีจะได้สามารถควบคุม
และมองเห็นการเข้าออกของคลงัได้อยา่งชดัเจน 
 

ทั งนี  ปัจจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาการจดัซื อกล้องวงจรปิด
เพิมเติม ซึงคาดวา่จะสามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที 3 ของปี 2558 

 

ทั งนี  ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานประเมินระบบควบคมุภายในว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายใน
ในสว่นทีเป็นสาระสาํคญัทีเพียงพอ และทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั งที 2/2558 เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2558 ได้รับ
ทราบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามทีกลา่วข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 

อนึง ในอดีต บริษัทมีการซื อทีดินจากบคุคลภายนอก แตไ่มไ่ด้บนัทกึบญัชีการซื อทีดินดงักลา่วในงบการเงิน (โปรดดู
รายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.4 บทที 16 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ) ทําให้งบการเงินทีผ่านมาไม่ได้รับรู้
การได้มาของทีดินดงักลา่วอยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจบุนั บริษัทมีระบบควบคมุทรัพย์สนิโดยใช้วธีิตั งงบประมาณ ซึงจะเสนอให้ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิเป็นประจําทุกช่วงปลายปี และบริษัทได้มีการลงทุนและนําข้อมูลทั งหมดเข้า
ระบบ ERP ซึงการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ จะต้องผ่านระบบ PR และ PO ทําให้ไม่มีโอกาสทีจะบนัทึกบญัชีทรัพย์สินไม่
ครบถ้วน รวมทั งมีการจดัทําทะเบียนทรัพย์สนิ ซึงมีนโยบายตรวจนบัเป็นประจําทกุปี อีกทั งบริษัทได้ทําการตรวจสอบการเป็น
ผู้ ถือกรรมสิทธิในทีดินกับกรมทีดินแล้ว พบว่า ทีดินทั งหมดทีแสดงและปรับปรุงในงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 มี
ความถกูต้องและครบถ้วน ทําให้มันใจวา่ บริษัทมีระบบควบคมุทรัพย์สนิและเอกสารทีสาํคญัของบริษัททีรัดกุมเพียงพอแล้ว 
และจะไมปั่ญหาเหมือนเช่นในอดีตอีก 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 121 

14.  รายการระหว่างกัน 

14.1 ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกนัทีเกิดขึ นนั นเป็นการทํารายการ
กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัททีเกียวข้องกนัซึงมีบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ซึงสามารถสรุป
ลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ดงันี   
 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
กลุ่มครอบครัวชโยภาส เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกนัในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.58 ของ

ทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทนุตอ่ประชาชน ประกอบด้วย 
1. นายอภิชาต ิชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ถือ

หุ้นทางตรงในบริษัท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.50 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
2. นายอภิชยั ชโยภาส (น้องชายนายอภิชาต ิชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 12.50 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
3. นางอภิญญา ลอยชูศกัดิ (น้องสาวนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.50 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
4. นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการบริษัท (บุตรชายนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้ น

ทางตรงในบริษัท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.54 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
5. นางสาวอรณิชา ชโยภาส (บุตรสาวนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.33 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
6. นางพิกุล ชโยภาส (มารดานายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 2.42 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
7. นางสาวดวงกมล ยืนยง (ภรรยานายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 2.29 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
8. นายทวีศกัดิ ชโยภาส (ญาตินายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 2.08 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
9. นางสาวอังสนา ชโยภาส (ญาตินายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 2.08 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
10. บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั ถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.33 

ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
กลุ่มครอบครัวตงัประพฤทธิกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.25 ของทุน

ชําระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทนุตอ่ประชาชน ประกอบด้วย 
1. นางประคอง ตงัประพฤทธิกุล (ภรรยานายธีรเดช ตงัประพฤทธิกุล) ถือหุ้นทางตรง

ในบริษัท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.33 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
2. นางสุภัทร ตงัประพฤทธิกุล (ญาตินายธีรเดช ตงัประพฤทธิกุล) ถือหุ้นทางตรงใน

บริษัท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.33 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
3. น.ส.ธีรดา ตงัประพฤทธิกลุ (บตุรสาวนายธีรเดช ตงัประพฤทธิกุล) ถือหุ้นทางตรงใน

บริษัท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.33 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 122 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
4. นายวรงค์ ตงัประพฤทธิกลุ (บตุรชายนายธีรเดช ตงัประพฤทธิกุล) ถือหุ้นทางตรงใน

บริษัท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.25 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั (“GCB”) ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร และถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

33.33 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท) โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสและนายธีรเดช ตงั
ประพฤทธิกลุเป็นกรรมการ และถือหุ้นทั งทางตรงและทางอ้อมรวมกนัเป็นสดัส่วนร้อยละ 
100 ของทนุชําระแล้วของ GCB  

บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
(“RFP”) 

ประกอบธุรกิจเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการขายตัวเรือและขนส่งทาง
บก โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ โดยกลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นทั ง
ทางตรงและทางอ้อมรวมกนัเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้วของ RFP  

บริษัท แปซฟิิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ จํากดั 
(“PST”) 

ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส นายธีรเดช ตัง
ประพฤทธิกลุ และนายพิทกัษ์ เกียรตเิดชปัญญาเป็นกรรมการ และถือหุ้นทั งทางตรงและ
ทางอ้อมรวมกนัเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้วของ PST  

บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากดั (“RFT”) ประกอบธุรกิจให้บริการห้องพักและร้านอาหาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส และนาย
พิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา เป็นกรรมการและถือหุ้นทั งทางตรงและทางอ้อมรวมกนัเป็น
สดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้วของ RFT  

บริษัท เอลการจดัการ จํากดั (“AL”) ประกอบธุรกิจตวัแทนจําหน่ายตัวโดยสารเครืองบิน โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็น
กรรมการและถือหุ้นทั งทางตรงและทางอ้อมรวมกนัเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุชําระ
แล้วของ AL 

บริษัท ปาร์คโฮเตล็แอนด์รีสอร์ท จํากดั 
(“CPH”) 

ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ โดยกลุ่ม
ครอบครัวชโยภาส และถือหุ้นทั งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทนุชําระแล้วของ CPH  

บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากดั (“CPL”) ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส และนายธีรเดช ตงัประพฤทธิกุลเป็น
กรรมการ และถือหุ้นทั งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
ชําระแล้วของ CPL 

นายอภิชาต ิชโยภาส เป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการของบริษัท โดยถือหุ้น
ทางตรงในบริษัท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.50 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท) และถือ
หุ้นทางอ้อมผ่านนางสาวดวงกมล ยืนยง (ภรรยา) และบริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด 
(บริษัททีนายอภิชาต ิชโยภาส ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.62 
ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท) ทั งนี  กลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นรวมกนัในบริษัทคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 86.58 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท) และ 
เป็นกรรมการ GCB, RFP, RFT, AL, PST, CPH และ CPL 

นางพิกลุ ชโยภาส เป็นมารดาของนายอภิชาติ ชโยภาส โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
2.42 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท) และกลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นรวมกนัใน
บริษัทคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.58 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท)  และ 
เป็นกรรมการใน GCB, RFT และ CPL 

นายอภิชนม์ ชโยภาส เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นบตุรชายของนายอภิชาต ิชโยภาส โดยถือหุ้นทางตรงใน
บริษัท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.54 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท) และกลุ่มครอบครัว

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 123 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ชโยภาส ถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.58 ของทุนชําระแล้ว (132 
ล้านบาท) และ 
เป็นกรรมการ GCB, RFP, RFT และ PST  

นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ เป็นประธานกรรมการของบริษัท และเป็นญาติของนายอภิชาติ ชโยภาส โดยถือหุ้ น
ทางอ้อมผ่านนางประคอง ตงัประพฤทธิกลุ (ภรรยา) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.33 ของทนุ
ชําระแล้ว (132 ล้านบาท) และกลุ่มครอบครัวตงัประพฤทธิกุล ถือหุ้นรวมกนัในบริษัทคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 9.25 ของทนุชําระแล้ว (132 ล้านบาท) และ 
เป็นกรรมการ GCB, PST และ CPL 

นายพิทกัษ์ เกียรตเิดชปัญญา กรรมการของบริษัท และถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทนุชําระแล้ว 
(132 ล้านบาท) และ 
เป็นกรรมการ RFT และ PST  

 

14.2 ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

บริษัทมีการทํารายการระหว่างกนัอนัเนืองมาจากการดําเนินธุรกิจกบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง สําหรับปีสิ นสดุ
วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และสาํหรับงวด 6 เดือน ปี 2558 สิ นสดุวนัที 30 มิถนุายน 2558 ซึงสามารถสรุปได้ดงันี  

ก) รายการระหวา่งกนัในปี 2557 

 หน่วย: บาท  GCB RFP PST RFT AL CPH CPL นางพกุิล 

1. รายรับ               

  
รายได้จากการขาย
และให้บริการ 76,809.88  

       
189,528.791/  

       
41,230.00  

       
67,996.31     

             
           

  รายได้อืน 299,100.00  19,800.00  299,100.00  305,700.00                    
  มลูคา่ขายอปุกรณ์      6,663.55                        

  รวม 375,909.88  215,992.34  340,330.00  373,696.31               

2. รายจ่าย               
  คา่ใช้จ่าย 1,792,629.96  256,332.45  1,800.00  5,500.00  453,080.40  62,562.05  3,487,551.02  576,447.34  
  มลูคา่ซื ออปุกรณ์        20,865.50                               

  รวม 1,792,629.96  277,197.95   1,800.00  5,500.00  453,080.40  62,562.05  3,487,551.02  576,447.34  

3. รายการคงค้าง               
  ลกูหนี การค้า/ลกูหนี อืน 31,974.00  6,378,674.00  9,129.00  14,868.00                          
  เงินมดัจํา                            696,000.00         
  คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า        44,000.00   16,050.00                                
  เจ้าหนี อืน  53,803.92   202,653.852/  1,800.00    2,000.00  43,098.20  13,430.60  65,606.16       
  รายได้รับลว่งหน้า      3,791,215.001/                          
  เงินประกนั     600,000.00                        

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 124 

หมายเหต ุ:  1/ รายการในตารางเป็นการจําหน่ายบตัรโดยสารเรือเฟอร์รีแบบตัววนั (ใช้ภายใน 1 วนั) ให้แก่พนกังานของ RFP นอกจากนี  ในปี 2557 
บริษัทได้จําหน่ายบตัรโดยสารเรือเฟอร์รีล่วงหน้าตัวเล่มให้แก่ RFP ในฐานะตวัแทนจําหน่าย ด้วย เป็นจํานวนรวมประมาณ 38.75 ล้าน
บาท  โดยบัตรโดยสารลว่งหน้าดงักล่าวได้ถูกจําหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าทัวไป และมีการนํามาใช้และรับรู้เป็นรายได้ในปี 2557 แล้ว เป็น
จํานวนประมาณ 34.96 ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้รับลว่งหน้า ณ สิ นปี 2557 เป็นจํานวนประมาณ 3.79 ล้านบาท 

  2/ รายการในตารางได้รวมรายการเงินทดรองรับและเงินทดรองจ่ายจากการขายบตัรโดยสารร่วมกับการให้บริการรถรับส่งทีให้บริการโดย 
RFP ทีมียอดคงค้าง ณ สิ นปี 2557 เป็นจํานวนรวมประมาณ 0.18 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ถ้าหากพิจารณายอดภาระหนี สะสมทั งหมดที
ต้องจ่ายให้แก่ RFP สําหรับบริการดงักลา่วในปี 2557 จะมีจํานวนรวมประมาณ 0.69 ล้านบาท 

 

ข) รายการระหวา่งกนัในงวด 6 เดือน ปี 2558 

หน่วย: บาท GCB RFP PST RFT AL CPH CPL นางพกุิล 

1. รายรับ                

  
รายได้จากการขายและ
ให้บริการ 54,612.23  100,393.091/    16,410.00  3,099.73                  

  รายได้อืน  28,200.00  75,600.00    28,200.00   41,400.00                  

  รวม 82,812.23   175,993.09  44,610.00   44,499.73                  

2. รายจ่าย                
  คา่ใช้จ่าย 886,130.58  104,122.00    16,050.00  4,800.00  196,968.92  72,753.02  1,836,744.31   288,524.22  

  รวม 886,130.58     104,122.00    16,050.00   4,800.00  196,968.92    72,753.02 1,836,744.31 288,524.22 

3. รายการคงค้าง                
  ลกูหนี การค้า/ลกูหนี อืน 28,879.00  5,423,895.00  14,478.00  15,658.00                  
  เงินมดัจํา                          696,000.00      
  คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า     11,000.00  16,050.00                        
  เจ้าหนี อืน  20,000.00  689,211.832/      600.00         89,965.07      
  รายได้รับลว่งหน้า     2,102,220.001/                           
  เงินประกนั      600,000.00                          

หมายเหต ุ:  1/ รายการในตารางเป็นการจําหน่ายบตัรโดยสารเรือเฟอร์รีแบบตัววนั (ใช้ภายใน 1 วนั) ให้แก่พนกังานของ RFP นอกจากนี  ในงวด 6 เดือน
แรก ปี 2558 บริษัทได้จําหน่ายบตัรโดยสารเรือเฟอร์รีลว่งหน้าตัวเล่มให้แก่ RFP ในฐานะตวัแทนจําหน่าย ด้วย เป็นจํานวนรวมประมาณ 
18.39 ล้านบาท  โดยบตัรโดยสารลว่งหน้าดงักลา่วได้ถกูจําหน่ายตอ่ให้แก่ลกูค้าทัวไป และมีการนํามาใช้และรับรู้เป็นรายได้ในงวด 6 เดือน
แรก ปี 2558 แล้ว เป็นจํานวนประมาณ 16.29 ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้รับล่วงหน้า ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็นจํานวน
ประมาณ 2.10 ล้านบาท 

  2/ รายการในตารางได้รวมรายการเงินทดรองรับและเงินทดรองจ่ายจากการขายบตัรโดยสารร่วมกับการให้บริการรถรับส่งทีให้บริการโดย 
RFP ทีมียอดคงค้าง ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็นจํานวนรวมประมาณ 0.67 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ถ้าหากพิจารณายอดภาระหนี 
สะสมทั งหมดทีต้องจ่ายให้แก่ RFP สําหรับบริการดงักลา่วในงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 จะมีจํานวนรวมประมาณ 1.29 ล้านบาท 

ลกัษณะและมลูคา่ของการทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่วข้างต้น สามารถแบง่แยกตามประเภทของรายการได้ดงันี  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 125 

 รายการรายได้คา่โดยสารและบรรทกุ 

บุคคลทีอาจ ลักษณะของรายการ มูลค่ารายการ  (บาท) ความจาํเป็นและ 
มีความขัดแย้ง  ปี 2557 H1/2558 ความสมเหตุสมผล 

1. บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
2. บริษัทอาร์.เอฟ.ที. จํากดั 
3. บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
4. บริษัทแปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ 
จํากดั 
 

บริษัทขายบตัรโดยสารเรือเฟอร์รี
ให้แก่บคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง 
 รายได้คา่โดยสารและบรรทกุ 
  + RFP 
  + RFT 
  + GCB 
  + PST 
 ลกูหนี การค้า  
  + RFP 
  + RFT 
  + GCB 
  + PST 

 
 
 

101,410.00 
61,370.00 
42,880.00 
41,230.00 

 
9,480.00 

 
13,490.00 

4,100.00 

 
 
 

73,580.00 
1,810.00 

37,360.00 
16,410.00 

 
24,440.00 

570.00 
13,810.00 

4,420.00 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งมี
สวัสดิการให้สิทธิแก่พนักงาน
เดินทางระหว่างอําเภอดอนสัก
และอําเภอเกาะสมุยโดยใ ช้
บริการเรือเฟอร์รีของบริษัท โดย
บริษัทจะสรุปยอดรวมทีเกิดขึ น
จริงในแต่ละเดือนเพือเรียกเก็บ
รายได้ค่าโดยสารและบรรทุก
จากบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ในอตัราเท่ากับลูกค้าทัวไป ซึง
ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจ
ปกติของบริษัท 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การทํารายการดงักลา่วเป็นการให้บริการตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึงบริษัทจะสรุปยอดรวมของค่าโดยสารทีเกิดขึ นจริงในแต่ละเดือนเพือเรียกเก็บเงินจากบุคคลทีอาจมีความ
ขดัแย้งในอตัราเดียวกนักับลกูค้าทัวไป โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 RFP, RFT, GCB และ PST มียอดค้างชําระกับ
บริษัทเป็นจํานวน 24,440 บาท 570 บาท 13,810 บาท และ 4,420 บาท บาท ตามลําดบั ซึงบริษัทได้รับชําระหนี ดงักลา่ว
ครบแล้วทั งจํานวนในเดือนสงิหาคม 2558 จึงมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 126 

 รายการรายได้คา่อาหารและเครืองดืม และจําหนา่ยสนิค้าสาํเร็จรูป 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

1. บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
2. บริษัทอาร์.เอฟ.ที. จํากดั 
3. บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
 

บริษัทจําหน่ายอาหารและ
เครืองดืม และสินค้าสําเร็จรูป
ให้แก่บคุคลทีอาจมีความ
ขดัแย้ง 
 รายได้คา่อาหารและเครืองดืม 
และสนิค้าสําเร็จรูป 
  + RFP 
  + RFT 
  + GCB 
 ลกูหนี การค้า  
  + RFP 
  + RFT 
  + GCB 

 
 
 
 
 
 

88,118.79 
6,626.31 

33,929.88 
 

13,942.00 
240.00 

8,520.00 

 
 
 
 
 
 

26,813.09 
1,289.73 

17,252.23 
 

9,655.00 
460.00 

5,105.00 

บคุคลทีอาจมีความขัดแย้งมีสวสัดิการ
ให้สิทธิแก่พนักงานมาทานอาหารและ
เครืองดืม และซื อสินค้าสําเร็จรูป เช่น 
เค รื องดืมแอลกอฮอล์  นํ าดืม  และ
บ ะ ห มี กึ ง สํ า เ ร็ จ รู ป  เ ป็ น ต้ น  ที
ร้านอาหารและร้านสะดวกซื อ “Fresh 
Mart” ของบริษัท โดยบริษัทจะสรุป
ยอดรวมทีเกิดขึ นจริงในแตล่ะเดือนเพือ
เรียกเก็บรายได้คา่อาหารและเครืองดืม 
และจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูปจากบคุคล
ทีอาจมีความขัดแย้งในอัตราเท่ากับ
ลกูค้าทัวไป ซึงถือว่าเป็นการประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การทํารายการดงักลา่วเป็นการประกอบธุรกิจปกตขิองบริษัท ซึงบริษัทจะสรุป
ยอดรวมของคา่อาหารและเครืองดืม และสนิค้าสาํเร็จรูปทีเกิดขึ นจริงในแตล่ะเดือนเพือเรียกเก็บเงินจากบคุคลทีอาจมีความ
ขดัแย้งในอตัราเดียวกนักบัลกูค้าทัวไป โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 RFP, RFT และ GCB มียอดค้างชําระกบับริษัทเป็น
จํานวน 9,655 บาท 460 บาท และ 5,105 บาท ตามลําดบั ซึงบริษัทได้รับชําระหนี ดงักล่าวครบแล้วทั งจํานวนในเดือน
สงิหาคม 2558 จึงมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 127 

 รายการรายได้คา่โฆษณา 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

1. บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั
2. บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
3. บริษัทแปซิฟิก ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ 
จํากดั 
4. บริษัทอาร์.เอฟ.ที จํากดั 
 
 
 

บริษัทได้ให้บริการโฆษณาป้าย 
และโฆษณาในแผ่นพบัแนะนํา
สถานทีทอ่งเทียว แก่บคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง 
 รายได้คา่โฆษณา 
  + RFP 
  + GCB 
  + PST 
  + RFT 
 ลกูหนี การค้า  
  + RFP 
  + GCB 
  + PST 
  + RFT   

 
 
 
 

 
19,800.00 

299,100.00 
299,100.00 
305,700.00 

 
13,992.00 

9,964.00 
5,029.00 

14,628.00 

 
 
 
 

 
39,600.00 
28,200.00 
28,200.00 
41,400.00 

 
6,930.00 
9,964.00 

10,058.00 
14,628.00 

การทํารายการนี เ ป็นการ เ พิม
ช่องทางรายได้ให้แก่บริษัท และ
เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของบริษัท โดยบริษัทเรียกเก็บค่า
โ ฆ ษ ณ า ป้ า ย ใ น ส ถ า น ที
ประกอบการของบริษัท และในเรือ
เฟอร์รีของบริษัท และโฆษณาใน
แผ่นพับแนะนําสถานทีท่องเทียว 
(Guide Map) จากบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ง ในอตัราเดียวกันกับ
ลกูค้าทัวไป 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การทํารายการดงักลา่วเป็นการช่วยเพิมช่องทางรายได้ให้แก่บริษัท และเป็น
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิของบริษัท โดยอนญุาตให้ลกูค้าติดตั งป้ายโฆษณาในสถานทีประกอบการของบริษัทและในเรือ
เฟอร์รีของบริษัท อีกทั งบริษัทมีนโยบายจดัทําแผ่นพบัแนะนําสถานทีท่องเทียว เพือเป็นการประชาสมัพนัธ์ตารางเวลาการ
ให้บริการเรือเฟอร์รีของบริษัท สาํหรับการเดินทางไปกลบัเกาะสมยุ และเกาะพะงนั ดงันั น การทีสามารถจดัหาลกูค้ามาลง
โฆษณาในแผน่พบัฯ ดงักลา่ว จะช่วยทําให้บริษัทมีรายได้มาหกักลบกบัค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แผ่นพบัฯ โดยบริษัทได้คิดค่า
โฆษณากับบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในอตัราเดียวกนักบัลกูค้าทัวไป โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 RFP, GCB, PST 
และ RFT มียอดค้างชําระกบับริษัทเป็นจํานวน 6,930 บาท 9,964 บาท 10,058 บาท และ 14,628 บาท ตามลาํดบั ซึงบริษัท
ได้รับชําระหนี ดงักล่าวครบแล้วทั งจํานวนในเดือนสิงหาคม 2558 จึงมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเหมาะสม 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 128 

 รายการรายได้คา่เช่า 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
 
 
 

บริษัทได้ให้บริการเชา่พื นที 
 รายได้คา่เชา่ 
 ลกูหนี การค้า  
   

 
 
 
 

 
36,000.00 

5,700.00 
 

บ ริ ษั ท ไ ด้ ใ ห้  RFP เช่ า พื น ที ใ น
บ ริ เ วณ ท่า เ รือสมุยสา กล แล ะ
ทา่เรือดอนสกัสากล เพือใช้เป็นจดุ
ให้บริการแก่ลกูค้าของ RFP ทีจอง
บัตรโดยสารของบริษัทในระบบ
ออนไลน์ ในอัตราค่าเช่า 5,000 
บาท/เดือน และ 1,000 บาท/เดือน 
ตามลําดับ  ซึงเป็นอัตราตามที
กําหนดในสญัญา 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การทํารายการดงักลา่วเป็นการช่วยเพิมรายได้ให้แก่บริษัท อีกทั งเป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สนิของบริษัท โดยอนญุาตให้ RFP เช่าพื นทีในบริเวณท่าเรือสมยุสากล และท่าเรือดอนสกัสากล เพือใช้
เป็นจดุให้บริการแก่ลกูค้าของ RFP ทีจองบตัรโดยสารของบริษัทในระบบออนไลน์ (โปรดดรูายละเอียดของสญัญาในสว่นที 
2.2 บทที 5 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 5.3.1 ก) สญัญาให้เช่าพื นทีในอาคารจําหน่ายตัวโดยสารทีอําเภอ
เกาะสมยุและ ข) สญัญาให้เช่าพื นทีในอาคารจําหน่ายตัวโดยสารทีอําเภอดอนสกั) โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 RFP มี
ยอดค้างชําระกบับริษัทเป็นจํานวน 5,700 บาท ซึงบริษัทได้รับชําระหนี ดงักลา่วครบแล้วทั งจํานวนในเดือนกรกฎาคม 2558 
จึงมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม 
 

 รายการการจําหนา่ยทรัพย์สนิทีไมไ่ด้ใช้งานแล้ว 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
 

บริษัทมีการจําหน่ายทรัพย์สนิที
ไมไ่ด้ใช้งานแล้ว 
 เงินรับจากการจําหน่าย
ทรัพย์สิน 
 ขาดทนุจากการจําหน่าย
ทรัพย์สิน   

 
 

6,663.55 
 

466.45 

 
 
 

 
 

บริษัทได้จําหน่ายชุดอ่างล้างจาน 
จํานวน 1 ชุด ซึงปัจจุบันไม่ได้ใช้
งานแล้ว ให้แก่ RFP ในราคาตาม
มูลค่าตามบัญชี  ทั ง นี  การทํ า
รายการดังกล่าวทําใ ห้ เ กิดผล
ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นจํานวนเท่ากับภาษีมลูค่าเพิม
ของราคาขาย ซึงเป็นราคาทีตกลง
ร่วมกนั 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ซื อชุดอ่างล้างจาน มลูค่า 10,000 บาทในเดือนเมษายน 2556 เพือ
ใช้งานในแผนกภัตตาคารของบริษัท ต่อมา บริษัทเห็นว่า บริษัทไม่มีความจําเป็นต้องใช้ชุดอ่างล้างจานดงักลา่ว จึงได้

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 129 

จําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่ RFP ในราคาตามมลูคา่ตามบญัชี ซึงเป็นราคาทีตกลงร่วมกนั ทําให้เกิดผลขาดทนุจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวเป็นจํานวนเท่ากบัภาษีมูลค่าเพิมของราคาขายดงักลา่ว ทั งนี  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
แม้วา่การจําหนา่ยทรัพย์สินดงักลา่วในราคาตามมลูค่าตามบญัชี จะทําให้เกิดผลขาดทนุเป็นจํานวนเท่ากบัภาษีมลูค่าเพิม 
แต่เนืองจากเป็นการจําหน่ายทรัพย์สินทีบริษัทไม่ได้ใช้งานแล้ว และหากเก็บไว้จะมีแต่เสือมราคาลงตามระยะเวลา จึงมี
ความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 

ทั งนี  บริษัทมีนโยบายทีจะไมซ่ื อหรือขายสนิทรัพย์กบับริษัททีเกียวข้องกนั อยา่งไรก็ตาม ในอนาคต หากบริษัทมีความ
จําเป็นทีจะต้องซื อหรือขายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลทีเกียวข้องกันและ/หรือบริษัททีเกียวข้องกัน บริษัทมีนโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของการทํารายการ
ก่อนทํารายการ และจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
คําสังหรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดเกียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการทีเกียวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีสําคญัของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) นอกจากนี  บริษัทจะเปิดเผยการทํารายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีได้รับ
การตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทั งแบบ 561 และรายงานประจําปี 
 
 รายการคา่ใช้จ่ายในการวา่จ้างทีปรึกษาด้านการบริหารและดแูลงานก่อสร้าง 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
 

บริษัทวา่จ้างทีปรึกษาด้านการ
บริหารและดแูลงานก่อสร้าง 
 คา่ใช้จา่ยคา่ทีปรึกษา 
 เจ้าหนี อืน   
 

 
 

1,440,000.00 
 

 

 
 

720,000.00 
 

 

บริษัทได้ว่าจ้าง GCB เพือเป็นที
ปรึกษาด้านการบริหารและดูแล
งา น ก่ อ ส ร้ า ง อา ค า ร แ ล ะ ง า น
ก่อสร้างอืนๆ เนืองจากบริษัทไม่มี
วิศวกรทีมีความเชียวชาญในเรือง
ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ต ก ล ง จ่ า ย
ค่าตอบแทนในอัตรา เดือนละ 
120,000 บาท ซึงเป็นอัตราทีตก
ลงตามทีกําหนดในบนัทกึข้อตกลง
ฉบับลงวันที  1 กันยายน 2556 
(กันยายน 2556 – สิงหาคม 
2557) แ ล ะ ฉ บั บ ล ง วั น ที  1 
กันยายน 2557 (กันยายน 2557 – 
สิงหาคม 2558)  

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เนืองจาก บริษัทมีแผนทีจะ
ก่อสร้างทา่เทียบเรือที 3 และ 4 ทีทา่เรือสมยุสากล และมีงานก่อสร้างและปรับปรุงอืนๆ ซึงในการดําเนินการก่อสร้างดงักลา่ว
จะต้องมีวิศวกรทีมี license มาควบคุมงานด้วยแต่บริษัทไม่มีวิศวกรทีมีความเชียวชาญในด้านการบริหารและดูแลงาน
ก่อสร้าง ซึง ณ ขณะนั น บริษัทได้พิจารณาและเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่า เงินเดือนของวิศวกรในระดบัผู้ควบคุมงานมีอตัรา

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 130 

คอ่นข้างสงู และจะเป็นภาระคา่ใช้จ่ายแก่บริษัทในระยะยาว บริษัทจึงตดัสนิใจทีจะเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ เสนอราคาเพือ
การเปรียบเทียบ สําหรับการเป็นทีปรึกษาในด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท และมีผู้ เสนอราคามา
ทั งหมด 3 บริษัท โดยที GCB ซึงมีวิศวกรประจําทีคอยดูแลและควบคมุงานต่อเติมและซ่อมแซมในส่วนของโรงแรมและ
ภตัตาคาร เป็นผู้ เสนอราคาตําสดุในอตัราเดือนละ 120,000 บาท ดงันั น บริษัทจึงได้ว่าจ้าง GCB เพือเป็นทีปรึกษาด้านการ
บริหารและดแูลงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทโดยทําสญัญาเป็นเวลา 1 ปี และเมือครบสญัญา ก็ได้ต่อสญัญาอีก 1 ครั ง ซึง
สญัญาฉบบัลา่สดุมีระยะเวลาสิ นสดุในวนัที 31 สิงหาคม 2558 และตกลงจ่ายค่าตอบแทนในอตัราเดือนละ 120,000 บาท 
ซึงเป็นอตัราทีตกลงตามทีกําหนดในบนัทึกข้อตกลงฉบบัลงวนัที 1 กนัยายน 2556 (ระยะเวลา 1 ปี ตั งแต่กนัยายน 2556 – 
สงิหาคม 2557) และฉบบัลงวนัที 1 กนัยายน 2557 (ระยะเวลา 1 ปี ตั งแตก่นัยายน 2557 – สงิหาคม 2558) และเป็นอตัราที
ตํากว่าอตัราค่าบริการของบริษัทอืนทีนํามาเปรียบเทียบ โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทไม่มียอดค้างชําระสําหรับ
คา่ใช้จ่ายคา่ทีปรึกษากบั GCB  

ทั งนี  ณ ปัจจุบนั สญัญาฉบบัลงวนัที 1 กนัยายน 2557 ได้สิ นสดุลงแล้ว บริษัทมีนโยบายทีจะไม่ต่อสญัญากบั GCB 
โดยบริษัทจะจดัหาวิศวกรมาเป็นพนกังานของบริษัท เพือทําหน้าทีบริหารและดแูลงานก่อสร้างตา่งๆ ของบริษัทเอง เนืองจาก
เห็นวา่มีปริมาณงานทีเกียวกบัการบริหาร ดแูล และซอ่มแซมงานก่อสร้างตา่งๆ อยา่งตอ่เนือง  
 
 รายการคา่ใช้จ่ายคา่เชา่อาคารสาํนกังานทีอาคารชโยภาส 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

นางพิกลุ ชโยภาส 
 

บริษัทเชา่อาคารสํานกังานที
อาคารชโยภาส  
 คา่ใช้จา่ยคา่เชา่ 
 เจ้าหนี อืน   
 

 
 

576,447.34 
 

 
 

288,524.22 
 

ในปี 2557 บริษัทได้ต่อสญัญาเช่า
อาคารสํานักงานทีอาคารชโยภาส 
ซึงตั งอยู่ที เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
จากนางพิกลุ ชโยภาส เป็นเวลา 3 
ปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 
เพือใช้เป็นทีทําการของฝ่ายงาน
สนับสนุนต่างๆ โดยเช่าจํานวน 2 
ชั น รวมพื นทีเช่าทั งหมด 285.52 
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า (รวม
คา่นํ าคา่ไฟฟ้า) เดือนละ 160 บาท
ต่อตารางเมตร รวมภาษีหัก ณ ที
จา่ยในอตัราร้อยละ 5 ซึงเป็นอตัรา
ทีตกลงตามทีกําหนดในสัญญา 
และเป็นอตัราทีตํากวา่อตัราคา่เชา่
ของอาคารอืนทีนํามาเปรียบเทียบ 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนืองจาก
บริษัทมีความจําเป็นทีจะต้องมีสํานักงานในกรุงเทพฯ เพือใช้เป็นทีทําการของฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ ในการติดต่อ
ประสานงานและดําเนินธุรกิจ ดงันั น ในปี 2557 บริษัทจึงได้ต่อสญัญาเช่าอาคารสํานกังานทีอาคารชโยภาส ซึงตั งอยู่ทีเขต

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 131 

ดินแดง กรุงเทพฯ จํานวน 2 ชั น คือ ชั น 3 และชั น 4 รวมพื นทีเช่าทั งหมด 285.52 ตารางเมตร จากนางพิกุล ชโยภาส ซึงเป็น
มารดาของนายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการของบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นทางตรงในบริษัท เป็นระยะเวลา 3 ปี สิ นสดุวนัที 31 
ธนัวาคม 2559 ในอตัราคา่เช่า (รวมคา่นํ าคา่ไฟฟ้า) เดือนละ 160 บาทตอ่ตารางเมตร รวมภาษีหกั ณ ทีจ่ายในอตัราร้อยละ 
5 (โปรดดรูายละเอียดของสญัญาในสว่นที 2.2 บทที 5 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 5.3.1 ช) สญัญาเช่าพื นที
ของอาคารชโยภาส) ซึงเป็นอตัราทีตกลงตามทีกําหนดในสญัญา และเป็นอตัราทีตํากว่าอตัราค่าเช่าของอาคารอืนทีนํามา
เปรียบเทียบ โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทไมม่ียอดค้างชําระสาํหรับคา่เช่าสาํนกังานกบันางพิกลุ ชโยภาส   

 
 รายการคา่ใช้จ่ายคา่เชา่พื นทีอาคาร ชั น 3 และคา่ไฟฟ้า ของอาคารโรงแรมเวโรนิก้า 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทเจ้าพระยาลอด์จ จํากดั 
 

บริษัทเชา่พื นทีอาคารชั น 3 ของ
อาคารโรงแรมเวโรนิก้า 
 คา่ใช้จา่ยคา่เชา่ 
 คา่ไฟฟ้า 
 เงินมดัจํา  
 เจ้าหนี อืน  
 

 
 

2,784,000.00 
125,805.72 
696,000.00 
13,824.61 

 
 

1,392,000.00 
90,434.26 

696,000.00 
17,032.37 

ในช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้ทํา
สญัญาเช่าพื นทีอาคาร ชั น 3 ของ
อาคารโรงแรมเวโรนิก้า ซึงตั งอยู่ที
เขตดินแดง กรุงเทพฯ รวมพื นทีเช่า
ประมาณ 580 ตารางเมตร จาก 
CPL เป็นเวลา 3 ปี สิ นสดุวนัที 30 
กันยายน 2559 ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 232,000 บาท หรือคิด
เป็นเดือนละ 400 บาทต่อตาราง
เมตร ซึงเป็นอัตราทีตกลงตามที
กําหนดในสญัญา และเป็นอตัราที
ตํากว่าอัตราค่าเช่าของอาคารอืน
ทีนํามาเปรียบเทียบ และตกลง
จ่ายค่าไฟฟ้าตามจํานวนหน่วยที
ใช้จริงในอตัราทีกําหนดโดย CPL 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทมีแผนทีจะจดัหาพื นทีเพือไว้ติดตอ่และรองรับลกูค้าและผู้มาติดต่องาน
ของบริษัท และใช้ในสว่นของสาํนกังาน เช่น ศนูย์ Call Center ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบคุคล และห้องประชมุ เป็น
ต้น จึงได้ทําสญัญาเช่าพื นทีอาคาร ชั น 3 ของอาคารโรงแรมเวโรนิก้า ซึงตั งอยูที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ รวมพื นทีเช่าประมาณ 
580 ตารางเมตร จาก CPL เป็นเวลา 3 ปี สิ นสดุวนัที 30 กนัยายน 2559 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 232,000 บาท หรือคิดเป็น
เดือนละ 400 บาทตอ่ตารางเมตร ซึงเป็นอตัราทีตกลงตามทีกําหนดในสญัญา และเป็นอตัราทีตํากวา่อตัราคา่เช่าของอาคาร
อืนทีนํามาเปรียบเทียบ และตกลงจ่ายค่าไฟฟ้าตามจํานวนหน่วยทีใช้จริงในอตัราทีกําหนดโดย CPL (ปี 2557 และงวด 6 
เดือนแรก ปี 2558 CPL กําหนดคิดคา่ไฟฟ้าในอตัราหนว่ยละ 10 บาท) (โปรดดรูายละเอียดของสญัญาในสว่นที 2.2 บทที 5 
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 5.3.1 ซ) สญัญาเช่าพื นทีในโรงแรมเวโรนิก้า) โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 
บริษัทมียอดค้างชําระสาํหรับคา่ไฟฟ้า กบั CPL เป็นจํานวนเงิน 17,032.37 บาท 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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ทั งนี  ณ วนัทีทําสญัญาเช่า บริษัทได้วางเงินมดัจําซึงสามารถเรียกคืนได้เมือสญัญาครบกําหนดเป็นจํานวน 3 เดือน 
หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 696,000 บาท พร้อมทั งได้ชําระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 
2556) เป็นจํานวน 696,000 บาท อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทต้องใช้ระยะเวลาหนึงในการตกแต่งและปรับปรุงพื นทีเช่า 
บริษัทจึงได้มีการทําหนงัสอื ลงวนัที 15 ธันวาคม 2556 เพือขอผ่อนผนัให้นําค่าเช่าทีได้ชําระแล้วในเดือนตลุาคม  เดือน
ธนัวาคม 2556 มาเป็นคา่เช่าใน 3 เดือนแรกของปี 2557 แทน ซึง CPL ได้ผ่อนผนัให้แก่บริษัทตามทีร้องขอตามหนงัสือตอบ
รับ ลงวนัที 19 ธนัวาคม 2556 ด้วยเหตนีุ  บริษัทจึงได้เริมรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายค่าเช่าตั งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นมา ด้วย
เหตุนี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็น และมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม  

 
 รายการคา่ใช้จ่ายคา่เชา่ทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างทีอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี บริเวณทีตั งโรงงานไบโอดีเซล 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
 

บริษัทเชา่ทีดินพร้อมสิงปลกู
สร้างบริเวณทีตั งโรงงานไบโอ
ดีเซล  
 คา่ใช้จา่ยคา่เชา่ 
 เงินจา่ยลว่งหน้าคา่เชา่ทีดิน   
 

 
 
 

62,000.00 
44,000.00 

 
 
 

33,000.00 
11,000.00 

บริษัทได้เช่าทีดิน เนื อที 6230 ไร่ 
พ ร้ อ ม สิ ง ป ลูก ส ร้ า ง  บ ริ เ ว ณ ที ตั ง
โรงงานไบโอดีเซล จาก RFP เพือใช้
เป็นสถานทีเก็บนํ ามนั ผสมนํ ามนั และ
ผลิตนํ ามันไบโอดีเซล เป็นเวลา 3 ปี 
สิ นสดุวนัที 31 สิงหาคม 2557 โดยตก
ลงชําระค่าเช่าเป็นรายปีในอัตราปีละ 
60,000 บาท และได้ตอ่อายสุญัญาเช่า
อีก 3 ปี สิ นสดุวนัที 31 สิงหาคม 2560 
ในอตัราค่าเช่าเป็นรายปีๆ ละ 66,000 
บาท ซึงเป็นอัตราทีกําหนดในสัญญา 
และสอดคล้องกับมูลค่าในรายงาน
ประเ มิน ท รัพย์สิ น  ซึ งจัด ทํ า โดย ผู้
ป ร ะ เ มิ น ร า ค า อิ ส ร ะ  เ มื อ วั น ที  6 
พฤษภาคม 2554  

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ในปี 2554 บริษัทได้ซื อเครืองจกัรทีเกียวข้องกบัการผลตินํ ามนัไบโอดีเซลจาก
บริษัททีเกียวข้องกนั โดยเครืองจกัรดงักลา่วติดตั งอยู่บนทีดินของ RFP ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนัอีกแห่งหนึง ด้วยเหตนีุ  
บริษัทจึงจําเป็นต้องเช่าทีดิน เนื อที 6230 ไร่ พร้อมสิงปลกูสร้าง บริเวณทีตั งโรงงานผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล ซึงตั งอยู่ทีอําเภอ
ดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จาก RFP เพือใช้เป็นสถานทีเก็บนํ ามนั ผสมนํ ามนั และผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล โดยบริษัทได้
วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั ซึงได้จดัทํารายงานประเมินโดยมีวตัถปุระสงค์
เพือสาธารณะ เพือทีบริษัทจะนํามาใช้ในการกําหนดมลูค่าค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินดงักลา่ว อนึง บริษัทได้ทําสญัญาเช่าเป็น
เวลา 3 ปี สิ นสดุวนัที 31 สงิหาคม 2557 โดยตกลงชําระคา่เช่าเป็นรายปีในอตัราปีละ 60,000 บาท และได้ตอ่อายสุญัญาเช่า
อีก 3 ปี สิ นสดุวนัที 31 สิงหาคม 2560 ในอตัราค่าเช่าเป็นรายปีๆ ละ 66,000 บาท ซึงเป็นอตัราทีกําหนดในสญัญา และ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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สอดคล้องกับมูลค่าในรายงานประเมินทรัพย์สิน ซึงจัดทําโดยบริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากัด เมือวนัที 6 
พฤษภาคม 2554 โดยบริษัทได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ทําให้ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีรายการเงินจ่าย
ลว่งหน้าคา่ทีดินเป็นจํานวน 11,000 บาท (โปรดดรูายละเอียดของสญัญาในสว่นที 2.2 บทที 5 ทรัพย์สนิทีใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ หัวข้อ 5.3.2 ก) สญัญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีอําเภอดอนสกั จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ทั งนี  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ แม้วา่ ในช่วงทีผา่นมา บริษัทไมไ่ด้ผลตินํ ามนัไบโอดีเซลเพือใช้งาน เนืองจากต้นทนุการผลติมีมลูค่า
สงูกวา่ราคานํ ามนัดีเซลทีรัฐบาลมีนโยบายตรึงราคาไว้เพือช่วยเหลอืผู้ประกอบการรายย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้
เครืองจกัรดงักลา่วเป็นระบบ Standby กลา่วคือ ในอนาคต หากสว่นตา่งของราคานํ ามนัดีเซลและราคานํ ามนัพืชปรับสงูขึ น 
ซึงเป็นการเอื อประโยชน์สําหรับการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล หรือหากบริษัทประสบปัญหาขาดแคลนนํ ามนัเชื อเพลิง บริษัทก็
สามารถใช้ประโยชน์จากพื นทีทีเช่านี ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ น โดยปัจจุบนั บริษัทได้ใช้พื นทีนี สําหรับสํารองเก็บนํ ามนั 
และผสมนํ ามนัเพือใช้ในเรือเฟอร์รีเป็นหลกั และมีทดสอบการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลเป็นระยะๆ ด้วยเหตนีุ  จึงมีความเห็นว่า 
การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิมเติมว่า ในการต่อสญัญาเช่า
ครั งตอ่ไป จะจดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินดงักลา่วใหม่อีกครั ง เพือกําหนดหาอตัราค่าเช่าใหม่ ทีเป็นอตัราตลาดทีเป็น
ปัจจบุนัทีสดุ 
 
 รายการคา่ใช้จ่ายคา่เช่าทีดินทีอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธานี เพือใช้เป็นทีตั งบ้านพกัคนงานและทีจอดรถสํารอง

สาํหรับยานพาหนะทีจอดรอคิวเพือข้ามเรือเฟอร์รีกลบัไปทีทา่เรือดอนสกั รวมทั งเป็นทีพกัของคนงานก่อสร้าง และเป็นที
เก็บเครืองมือและอปุกรณ์ในงานก่อสร้าง 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
 

บริษัทเชา่ทีดินทีอําเภอเกาะ 
สมยุ  
 คา่ใช้จา่ยคา่เชา่ 
 เจ้าหนี อืน   
 

 
 

240,000.00 
20,000.00 

 
 

120,000.00 
20,000.00 

ในปี 2555 บริษัทได้เชา่ทีดิน เนื อทีรวม 
27072 ไร่ ซึงตั งอยู่ทีอําเภอเกาะสมยุ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก GCB เป็น
เวลา 3 ปี สิ นสุดวันที 15 มิถุนายน 
2558 และได้ต่อสญัญาอีก 3 ปี สิ นสดุ
วนัที 15 มิถนุายน 2561 โดยเพิมทีดิน
ทีเช่าเป็น 27344 ไร่ ในอตัราค่าเช่า
เทา่เดิม คือ เดือนละ 20,000 บาท เพือ
ใช้สําหรับเป็นทีตั งบ้านพกัคนงาน และ
ทีจอดรถสํารองสําหรับยานพาหนะที
จอดรอคิวเพือข้ามเรือเฟอร์รีกลับไปที
ท่าเรือดอนสัก รวมทั งเป็นทีพักของ
คนงานก่อสร้างและเป็นทีเก็บเครืองมือ
และอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง ซึงเป็น
อตัราทีตกลงตามทีกําหนดในสญัญา  

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  ในอดีตทีผ่านมา บริษัทได้เช่าทีดิน  เนื อทีรวม 27072 ไร่ ซึงตั งอยู่ทีอําเภอ
เกาะสมุย จังหวดั สรุาษฎร์ธานี จาก GCB เพือรองรับแผนการก่อสร้างท่าเทียบเรือที 3 และ 4 ของท่าเรือสมุยสากล ซึง

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 134 

จะต้องมีการรื อถอนสิงปลกูสร้างตา่งๆ ทีอยูบ่ริเวณหน้าทา่เทียบเรือ เช่น บ้านพกัพนกังาน ภตัตาคาร โรงซอ่มและคลงัอะไหล ่
ห้องนํ า และร้านขายของทีระลกึ เป็นต้น จึงมีความจําเป็นต้องใช้พื นทีจํานวนมาก เพือใช้สําหรับเป็นพื นทีวางและจดัเก็บสิง
ปลูกสร้างทีถูกรื อถอนดงักล่าว รวมทั งใช้เป็นทีตั งของบ้านพกัพนักงานทดแทนอาคารเก่าทีถูกรื อถอน และใช้เป็นทีเก็บ
เครืองมือและอปุกรณ์ทีใช้ในงานกอ่สร้างทา่เทียบเรือดงักลา่ว โดยบริษัทมีการเช่าทีดินดงักลา่วอยา่งตอ่เนืองมาโดยตลอดใน
อตัราค่าเช่าเดิม คือ 20,000 บาทต่อเดือน ทั งนี  การก่อสร้างท่าเทียบเรือดงักลา่วได้แล้วเสร็จในปี 2556 แต่บริษัทก็ยงัเช่า
พื นทีดงักล่าวตามเดิมและไม่ได้ลดพื นทีเช่าลง เนืองจากในอนาคต บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องใช้พื นทีดงักล่าวทั งหมด
เหมือนเดิม ทั งนี  ในปัจจุบัน บริษัทได้ใช้พื นทีเช่าดังกล่าวสําหรับเป็นทีตั งบ้านพักคนงานและทีจอดรถสํารองสําหรับ
ยานพาหนะทีจอดรอคิวเพือข้ามเรือเฟอร์รีกลบัไปทีท่าเรือดอนสัก รวมทั งเป็นทีพักของคนงานก่อสร้าง และเป็นทีเก็บ
เครืองมือและอปุกรณ์ในงานกอ่สร้าง โดยได้ทําสญัญาเป็นเวลา 3 ปี สิ นสดุวนัที 15 มิถนุายน 2558 ในอตัราเดือนละ 20,000 
บาท  ซึงเป็นอตัราทีตกลงตามทีกําหนดในสญัญา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิมเติมว่า เมือคํานวณอตัราค่าเช่า
ดงักลา่วเป็นอตัราตอ่ตารางวา จะพบวา่เป็นอตัราประมาณ 1.84 บาทตอ่ตารางวา ซึงเป็นอตัราคา่เช่าทีถกูมาก แต่เนืองจาก
ทีดินทีเช่าส่วนใหญ่เป็นพื นทีทียงัไม่ได้พฒันา ดงันั น หากนําพื นทีใช้งานจริง คือ ประมาณ 936 ตารางวา (3,744 ตาราง
เมตร) มาคํานวณเทียบกบัค่าเช่า จะได้ประมาณ 21.37 บาทต่อตารางวา หรือประมาณ 5.34 บาทต่อตารางเมตร ซึงยงัคง
เป็นคา่เช่าทีถกูเมือเทียบกบัค่าเช่าโดยทัวไป แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถหาพื นทีเช่าในลกัษณะเดียวกนัในพื นทีใกล้เคียงกนั
เพือการเปรียบเทียบได้ เนืองจากสว่นใหญ่เป็นการให้เชา่ห้องพกั ดงันั น คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ การเข้าทํา
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 

ทั งนี  ในปี 2558 บริษัทได้ตอ่อายสุญัญาเช่าอีก 3 ปี สิ นสดุวนัที 15 มิถนุายน 2561 โดยเพิมทีดินทีเช่าเป็น 27344 ไร่ 
เพือให้มีพื นทีสําหรับยานพาหนะขบัสวนไปมาระหว่างพื นทีเช่าและถนนทางหลวงมีความกว้างเพิมขึ นและสะดวกเพิมขึ น 
ภายใต้เงือนไขอตัราค่าเช่าเหมือนเดิม (โปรดดูรายละเอียดของสญัญาในสว่นที 2.2 บทที 5 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ หวัข้อ 5.3.2 ข) สญัญาเช่าทีดินทีอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี) โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมียอด
ค้างชําระสาํหรับคา่เช่าทีดิน กบั GCB เป็นจํานวนรวม 20,000 บาท 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 135 

 รายการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณปูโภคและค่าเช่าพื นทีสําหรับร้านขายอาหารตามสังและร้านสะดวกซื อ “Fresh Mart” ที
โครงการตลาดศรีราชา 2 ทีอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธานี 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
 

บริษัทเชา่พื นทีสําหรับร้าน
ขายอาหารตามสังและร้าน
สะดวกซื อ “Fresh Mart” ที
โครงการตลาดศรีราชา 2  
 คา่ใช้จา่ยคา่เชา่ 
 คา่ใช้จา่ยคา่ไฟฟ้า 
 คา่ใช้จา่ยคา่นํ าประปา 
 เจ้าหนี อืน   
 

 
 
 
 

54,000.00 
133,476.00 

6,390.00 
21,493.00 

 
 
 
 

27,000.00 
42,532.00 

1,590.00 
22,656.00 

บริษัทได้เช่าพื นทีสําหรับร้านขายอาหาร
ตามสังและร้านสะดวกซื อ “Fresh Mart” 
ทีโครงการตลาดศรีราชา 2 ของ RFP ซึง
ตั งอยู่ทีอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี จํานวน 5 ห้อง เป็นเวลา 1 ปี สิ นสดุ
วนัที 31 ธันวาคม 2557 ในราคา 4,500 
บาท/เดือน และได้ต่ออายสุัญญาเช่าอีก 
1 ปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ใน
อตัราค่าเช่าเท่าเดิม ซึงเป็นอตัราทีตกลง
ตามทีกําหนดในสญัญา และเป็นราคาคา่
เ ช่ า ที ตํ า ก ว่ า  RFP เ รี ย ก เ ก็ บ จ า ก
บคุคลภายนอก 
ทั งนี  ตามสญัญาเช่าดงักล่าว กําหนดให้
บริษัทชําระค่าสาธารณูปโภคทีใช้จริง
ให้แก่ RFP ตามอตัราที RFP ประกาศ ซึง
เป็นอตัราเดียวกันกับที RFP เรียกเก็บ
จากผู้ เชา่รายอืน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  RFP  ได้เปิดดําเนินการโครงการตลาดศรีราชา 2 ซึงตั งอยู่ทีอําเภอเกาะสมยุ  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยมีวตัถปุระสงค์เพือใช้เป็นสถานทีแหลง่รวมร้านขายสนิค้าตา่งๆ และใช้เป็นจุดจําหน่ายบตัรโดยสาร
เรือเฟอร์รีของบริษัท รวมทั งเป็นสถานทีจอดรถบสัทีเดินทางด้วยเรือเฟอร์รีของบริษัทจากอําเภอดอนสกัมาทีอําเภอเกาะสมยุ 
ดงันั น บริษัทได้เช่าพื นทีในโครงการตลาดศรีราชา 2 สาํหรับใช้เป็นทีตั งของร้านขายอาหารตามสังและร้านสะดวกซื อ “Fresh 
Mart” เพือรองรับและให้บริการแก่ลกูค้าในบริเวณดงักลา่ว โดยได้เช่าพื นที จํานวน 5 ห้อง รวมเป็น 75 ตารางเมตร เป็นเวลา 
1 ปี สิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2557 ในราคา 4,500 บาท/เดือน ซึงเป็นอตัราทีตกลงตามทีกําหนดในสญัญา และเป็นราคาค่า
เช่าทีตํากวา่ RFP เรียกเก็บจากบคุคลภายนอก และได้ตอ่อายสุญัญาเช่าอีก 1 ปี สิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2558 ในอตัราค่า
เช่าเท่าเดิม ทั งนี  ตามสญัญาเช่าดงักล่าว กําหนดให้บริษัทชําระค่าสาธารณูปโภคทีใช้จริงให้แก่ RFP ตามอตัราที RFP 
ประกาศ ซึงเป็นราคาเดียวกบัทีเรียกเก็บจากผู้ เช่ารายอืน (ในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 RFP กําหนดคา่ไฟฟ้าใน
อัตรา 7 บาท/หน่วย และค่านํ าประปาในอัตรา 30 บาท/หน่วย) (โปรดดูรายละเอียดของสญัญาในส่วนที 2.2 บทที 5 
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 5.3.2 ค) สญัญาเช่าอาคารพาณิชย์ของโครงการตลาดศรีราชา 2 ทีอําเภอเกาะ 
สมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี) โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมียอดค้างชําระสําหรับค่าเช่าพื นทีและค่าสาธารณปูโภค 
ซึงบันทึกบัญชีเป็นรายการเจ้าหนี อืนเป็นจํานวนรวม 22,656 บาท แบ่งเป็นยอดค้างชําระสําหรับค่าเช่าพื นทีในเดือน
มิถนุายน 2558 จํานวน 4,500 บาท และค่าไฟฟ้าและค่านํ าประปาสําหรับเดือนมิถนุายน 2558 เป็นจํานวน 17,556 บาท 
และ 600 บาท ตามลาํดบั จึงมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 136 

 รายการคา่ใช้จ่ายคา่สวสัดิการอาหารพนกังาน 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทเจ้าพระยาลอด์จ จํากดั 
 

บริษัทจา่ยคา่สวสัดิการ
อาหารพนกังาน  
 คา่ใช้จา่ยคา่สวสัดิการ
อาหารพนกังาน 
 เจ้าหนี อืน   
 

 
 

497,600.00 
 

50,000.00 
 
 
 

 
 

297,500.00 
 

53,600.00 
 
 
 

บริษัทมีสวัสดิการเลี ยงอาหาร
พ นั ก ง า น ที ทํ า ง า น ที อ า ค า ร
สํานักงานทีเช่า (อาคารชโยภาส
และอาคารโรงแรมเวโรนิก้า) เขต
ดินแดง กทม. โดยว่าจ้าง CPL ใน
การทําอาหารให้แก่พนักงานของ
บริษัททกุวนัทาํการของบริษัท โดย
คิดในอตัรา 100 บาทต่อคนต่อวัน 
ซึงเป็นอตัราเดียวกนักบัที CPL คิด
กับ คู่ ค้ า รา ย อื น ที เ ป็ น บ ริ ษั ท ที
เกียวข้องกนั  

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีสวสัดิการเลี ยงอาหารพนกังานทีทํางานทีอาคารสํานกังานทีเช่า 
(อาคารชโยภาสและอาคารโรงแรมเวโรนิก้า) เขตดินแดง กทม. โดยวา่จ้าง CPL ในการทําอาหารมื อเช้าและมื อกลางวนัให้แก่
พนกังานของบริษัททกุวนัทําการของบริษัท โดยคิดในอตัรา 100 บาทตอ่คนตอ่วนั ซึงเป็นอตัราเดียวกนักบัที CPL คิดกบัคูค้่า
รายอืนทีเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน โดย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมียอดค้างชําระสําหรับค่าใช้จ่ายค่าสวสัดิการ
อาหารพนกังาน กบั CPL เป็นจํานวนรวม 53,600 บาท จึงมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 
 
 รายการคา่ใช้จ่ายจา่ยลว่งหน้าสาํหรับคา่บริการพื นทีและระบบของงานไทยเทียวไทยทีศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิต์ 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทแปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ 
จํากดั 
 

บริษัทจา่ยคา่ใช้จา่ย
ลว่งหน้าสาํหรับคา่บริการ
พื นทีและระบบทีศนูย์การ
ประชมุแหง่ชาติสิริกิต์  
 คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า 
 คา่บริการพื นทีและระบบ 
 

 
 
 

 
16,050.00 

 

 
 
 

 
16,050.00 
16,050.00 

 

ในชว่งเดือนพฤศจิกายน 2557 และในเดือนเมษายน 
2558 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ได้เปิดให้
ผู้สนใจทําการจองพื นทีจัดงานไทยเทียวไทย ครั งที 
34 และครั งที 35 ซึงจะจดัขึ นในระหว่างวนัที 5 – 8  
มีนาคม 2558 และในระหว่างวนัที 3 – 6 กันยายน 
2558 ตามลําดบั โดยบริษัทมีความประสงค์ทีจะเข้า
ร่วมงานดงักล่าว ซึง PST ได้จองสิทธิเพือใช้พื นทีใน
งานดงักล่าวแล้วในอตัรา 44,000 บาทต่อครั ง (ไม่
รวมภาษีมลูคา่เพิม) ด้วยเหตนีุ  บริษัท และ CPH จึง
ได้ขอแบง่พื นทีออกงานดงักล่าวจาก PST โดยแต่ละ
รายตกลงจ่ายคืนค่าบริการพื นทีและระบบให้แก่ 
PST ในอัตรา 15,000 บาทต่อรายต่อครั ง (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม)  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 137 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การเช่าพื นทีออกงานไทยเทียวไทย ครั งที 34 และครั งที 35 ทีศนูย์การประชุม
แหง่ชาติสริิกิต์ ซึงจดัขึ นในระหวา่งวนัที 5 – 8 มีนาคม 2558 และในระหวา่งวนัที 3 – 6 กนัยายน 2558 เป็นการเปิดโอกาสให้
บริษัทขยายช่องทางการจําหนา่ยตัวเรือเฟอร์รีแก่ผู้ทีมาร่วมงานดงักลา่ว ทั งนี  เนืองจาก PST ได้จองสิทธิเพือใช้พื นทีในงาน
ดงักลา่วแล้ว โดยได้ชําระค่าจองพื นทีดงักล่าวลว่งหน้าเป็นจํานวน 44,000 บาทต่อครั ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) ในเดือน
พฤศจิกายน 2557 และเดือนเมษายน 2558 ด้วยเหตนีุ  บริษัท และ CPH ตกลงทีจะร่วมกนัแบง่พื นทีเช่าดงักลา่วเทา่ๆ กนักบั 
PST โดยแตล่ะฝ่ายตกลงจ่ายคนืคา่จองพื นทีดงักลา่วให้แก่ PST ในอตัรา 15,000 บาทตอ่รายตอ่ครั ง (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม) 
และบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจํานวน 16,050 บาท (ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิม) ในงบการเงินประจําปี 2557 ของ
บริษัทสําหรับการเช่าพื นทีออกงานไทยเทียวไทย ครั งที 34  โดยบริษัทได้ไปออกงานดงักลา่วเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 
2558 และได้บนัทกึกลบัรายการดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายในงวด 3 เดือนแรก ปี 2558 เรียบร้อยแล้ว และได้บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่าย
ลว่งหน้าจํานวน 16,050 บาท (ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมลูค่าเพิม) ในงบการเงินงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 ของบริษัทสําหรับการ
เช่าพื นทีออกงานไทยเทียวไทย ครั งที 35 โดยบริษัทได้ไปออกงานดงักลา่วเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2558 และจะ
บนัทกึกลบัรายการดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายในงวด 9 เดือนแรก ปี 2558 ต่อไป จึงมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักลา่วมี
ความสมเหตสุมผล 
 
 รายการคา่ใช้จ่ายเดินทางปฏิบตังิาน ได้แก่ คา่ตัวเครืองบินและคา่บริการจองตัวเครืองบิน 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทเอลการจดัการ จํากดั 
 

บริษัทจา่ยคา่ใช้จา่ยเดินทางปฏบิตัิงาน  
 คา่ใช้จา่ยเดินทางปฏบิตัิงาน 
 เจ้าหนี อืน   
 

 
453,080.40 
43,098.20 

 
196,968.92 

 

บริษัทมีนโยบายให้ AL รับผิดชอบใน
การจัดการจองตัวเครืองบินสําหรับ
การเดินทางปฏิบตัิงานของพนักงาน
และทีปรึกษาของบริษัท โดย AL จะ
สํารองจา่ยคา่ใช้จา่ยดงักล่าวไปก่อน 
และจะเ รียกเ ก็บจากบ ริ ษัท เ ป็น
ประจําทุกเดือนตามอัตราค่าตัว
เครืองบินทีเกิดขึ นจริง บวกคา่บริการ
ในอตัรารายการละ 300 บาท ซึงเป็น
อัตราทีตกลงร่วมกัน และใกล้เคียง
กบัผู้ ให้บริการรายอืน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทมีนโยบายให้ AL รับผิดชอบในการจดัการจองตัวเครืองบินสําหรับการ
เดินทางปฏิบตัิงานของพนกังานและทีปรึกษาของบริษัท โดย AL จะสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วไปก่อน และจะเรียกเก็บ
จากบริษัทเป็นประจําทกุเดือนตามอตัราค่าตัวเครืองบินทีเกิดขึ นจริง บวกค่าบริการในอตัรารายการละ 300 บาท ซึงเป็น
อตัราทีตกลงร่วมกนัและใกล้เคียงกบัผู้ให้บริการรายอืน โดย ในปี 2557 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายเดินทางปฏิบตัิงานทีต้องจ่ายคืนแก่ 
AL เป็นจํานวนรวม 453,080.40 บาท แบง่เป็นค่าตัวเครืองบิน 386,180.40 บาท และค่าบริการ 66,900 บาท และในงวด 6 
เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายเดินทางปฏิบตัิงานทีต้องจ่ายคืนแก่ AL เป็นจํานวนรวม 196,968.92 บาท แบ่งเป็น

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 138 

ค่าตัวเครืองบิน 167,568.92 บาท และค่าบริการ 29,400 บาท ทั งนี  ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทไม่มียอดค้างชําระ
สาํหรับคา่ใช้จ่ายเดินทางปฏิบตัิงาน กบั AL จึงมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 
 

 รายการคา่ใช้จ่ายทีพกัและคา่อาหารสาํหรับการเดินทางปฏิบตัิงาน 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

1. บริษัทอาร์. เอฟ. ที. จํากดั 
2. บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
3. บริษัทแปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ 
จํากดั  
4. บริษัทเจ้าพระยาลอด์จ จํากดั 
5. บริษัทปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 
จํากดั 
 

บริษัทจา่ยคา่ใช้จา่ยทีพกัและ
คา่อาหารสาํหรับการเดินทาง
ปฏิบตัิงาน  
 คา่ใช้จา่ยเดินทางปฏบิตัิงาน 
  + RFT 
  + GCB 
  + PST 
  + CPL 
  + CPH 
   เจ้าหนี อืน   
  + RFT 
  + GCB 
  + PST 
  + CPL 
  + CPH 

 
 
 

 
5,500.00 

33,803.92 
1,800.00 

31,387.95 
200.00 

 
2,000.00 

33,803.92 
1,800.00 

 
200.00 

 
 
 

 
4,800.00 

36,930.58 
 

30,900.00 
 
 

600.00 
 
 

14,400.00 
 

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานและที
ปรึกษาของบริษัททีต้องเดินทาง
มาปฏิบัติ งานระหว่างจังหวัด
กรุงเทพฯ และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
ใช้บริการทีพักและทานอาหารใน
โรงแรมของบริษัททีเกียวข้อง ซึง
อยู่ใกล้กับสถานประกอบการของ
บริษัท และมีความสะดวกในการ
จองทีพัก โดยมีการคิดค่าบริการ
ตามอตัราทีคิดกบัลกูค้าภายนอก  

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การทีพนกังานของบริษัทต้องเดินทางมาปฏิบตัิงานระหว่างจงัหวดักรุงเทพฯ 
และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี บริษัทมีความจําเป็นต้องจัดหาทีพกัให้แก่พนกังานดงักล่าว ทั งนี  เนืองจากบริษัททีเกียวข้องของ
บริษัทได้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยูใ่นพื นทีดงักลา่ว บริษัทจึงมีนโยบายให้พนกังานและทีปรึกษาของบริษัทใช้บริการทีพกัของ
บริษัททีเกียวข้อง เพราะอยูใ่กล้กบัสถานประกอบการของบริษัท และมีความสะดวกในการจองทีพกั โดยมีการคิดค่าบริการ
ตามอตัราทีคิดกบัลกูค้าภายนอก โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมียอดค้างชําระสําหรับค่าใช้จ่ายทีพกัสําหรับการ
เดินทางปฏิบตัิงาน กบั RFT และ CPL เป็นจํานวน 600 บาท และ 14,400 บาท ตามลําดบั จึงมีความเห็นว่า การเข้าทํา
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 139 

 รายการคา่ซื อวสัดขุองใช้อืนๆ 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
 

บริษัทซื อคอมพิวเตอร์ 
Notebook  
 คา่ซื อวสัดขุองใช้อืนๆ 
 เจ้าหนี อืน   

 
 

20,865.50 
 

 
 

 
 

บริษัทซื อคอมพิวเตอร์ Notebook 
จาก RFP  ในราคาตามมลูค่าตาม
บญัชี ซึงเป็นราคาทีตกลงร่วมกนั 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า RFP ได้ซื อคอมพิวเตอร์ Notebook ตั งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ในราคา 
21,400 บาท โดยมีนโยบายตดัคา่เสือมราคา 5 ปี ทั งนี  ทีผา่นมา ฝ่ายขายของบริษัทได้มีการยืมคอมพิวเตอร์ Notebook จาก 
RFP มาใช้งานโดยตลอด ดงันั น เมือพิจารณาแล้วเห็นวา่ บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ Notebook บริษัทจึงได้ซื อ
คอมพิวเตอร์ Notebook ดงักลา่วจาก RFP ในราคาตามมลูค่าตามบญัชี ซึงเป็นราคาทีตกลงร่วมกนั จึงมีความเห็นว่า การ
เข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 
ทั งนี  บริษัทมีนโยบายทีจะไมซ่ื อหรือขายสนิทรัพย์กบับริษัททีเกียวข้องกนั อยา่งไรก็ตาม ในอนาคต หากบริษัทมคีวามจําเป็น
ทีจะต้องซื อหรือขายสนิทรัพย์ให้แก่บคุคลทีเกียวข้องกนัและ/หรือบริษัททีเกียวข้องกนั บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลและความจําเป็นของการทํารายการก่อนทํารายการ 
และจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คาํสังหรือข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามข้อกําหนดเกียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูการทาํรายการทีเกียวโยงกนัและการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึงทรัพย์สนิทีสาํคญัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) 
นอกจากนี  บริษัทจะเปิดเผยการทํารายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทั งแบบ 561 และรายงานประจําปี 

 รายการคา่ใช้จ่ายคา่บริการ 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

1. บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
2. บริษัทเจ้าพระยาลอด์จ จํากดั 
 

บริษัทจา่ยคา่บริการ  
 คา่ใช้จา่ยคา่บริการ 
  + GCB 
  + CPL 
 เจ้าหนี อืน 
  + GCB 
  + CPL   
 

 
 

12,116.74 
 
 
 
 

 
 

 
13,642.50 

 
 
 

ในปี 2557 บริษัทจา่ยคา่บริการสําหรับ
ค่ารถรับส่งพนักงานไปอบรมสัมมนา 
และค่าถ่ายเอกสาร ให้แก่ GCB โดย
คิดอัตราค่าบริการตามอัตราทีตกลง
ร่วมกนั 
สว่นในงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัท
จ่ายค่าบริการล้างแอร์และเติมนํ ายา
แอร์สําหรับพื นทีเช่าทีโรงแรมเวโรนิก้า
ให้แก่ CPL โดยคิดอตัราค่าบริการตาม
อตัราทีตกลงร่วมกนั 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 140 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ คา่บริการในปี 2557 จํานวน 12,116.74 บาท แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ คา่
เช่ารถรับสง่พนกังานของบริษัทไปอบรมสมัมนา จํานวน 7,062 บาท และคา่ถ่ายเอกสาร จํานวน 5,054.74 บาท ทั งนี  ในช่วง
วนัที 30 กนัยายน 2557 และวนัที 1 ตลุาคม 2557 บริษัทได้มีการเชิญวิทยากรเพือจดัอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่พนกังาน
ของบริษัท บริษัทจึงได้เช่ารถบสัจาก GCB เพืออํานวยความสะดวกในการรับสง่พนกังาน โดยคิดค่าเช่าในอตัราเหมาตามที
ตกลงร่วมกนั นอกจากนี  บริษัทได้ว่าจ้าง GCB ในการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมสมัมนาข้างต้น และมีการใช้บริการ
เครืองถ่ายเอกสารอืนๆ  โดย GCB ตกลงคิดคา่บริการถ่ายเอกสารในอตัรา 0.53 บาทตอ่หน้า (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม) ซึงเป็น
อตัราทีตกลงร่วมกนั จึงมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 

สว่นคา่บริการทีเกิดขึ นในงวด 6 เดือนแรกปี 2558 จํานวน 13,642.50 บาท เป็นค่าล้างแอร์ขนาด 9,000 – 60,000 บี
ทีย ูและคา่เติมนํ ายาแอร์ จํานวน 17 เครืองทีตั งอยูบ่นพื นทีเช่าทีชั น 3 ของโรงแรมเวโรนิก้า โดยบริษัทฯ ตกลงจ่ายให้แก่ CPL 
ในอตัราค่าบริการเหมารวมเครืองละ 750 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) ซึงเป็นอตัราทีตกลงร่วมกันทีเทียบเคียงกบัราคา
ตลาดได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล  
 
 รายการคา่ใช้จ่ายคา่อบรมสมัมนา 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

1. บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
2. บริษัทเจ้าพระยาลอด์จ จํากดั 
 

บริษัทจา่ยคา่ใช้จา่ยคา่อบรม
สมัมนาพนกังานของบริษัท
ให้แก่บคุคลทีอาจมีความ
ขดัแย้ง 
 คา่ใช้จา่ยคา่อบรมสมันาและ
จดัหาบคุลากร 
  + GCB 
  + CPL 
 เจ้าหนี อืน   
  + GCB 
  + CPL 

 
 
 
 
 

 
66,709.30 
28,800.00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

บริษัทจ่ายค่าใ ช้จ่ายค่าอบรม
สัมมนาพนักงานของบริษัทให้แก่ 
GCB และ CPL โดยจ่ายตาม
อตัราทีบคุคลทีอาจมีความขัดแย้ง
คิดกบับคุคลทัวไป 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ในปี 2557 บริษัทมีการจดัอบรมสมันาให้แก่พนกังานของบริษัทเป็นจํานวน 2 
ครั ง ทีโรงแรมของบริษัททีเกียวข้อง ซึงมีการคิดคา่ใช้จ่ายสาํหรับคา่อาหารวา่งและเครืองดืมตามจํานวนพนกังานทีเข้าอบรม
และตามอัตราทีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งคิดกับบุคคลทัวไป จึงมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผล 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 141 

 รายการคา่ใช้จ่ายคา่รับรอง 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

1. บริษัทปาร์คโฮเตล็แอนด์รีสอร์ท 
จํากดั 
2. บริษัทเจ้าพระยาลอด์จ จํากดั 
3. บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
 

บริษัทจา่ยคา่รับรอง 
 คา่ใช้จา่ยคา่รับรอง 
  + CPH 
  + CPL 
  + GCB 
 เจ้าหนี อืน   
  + CPH 
  + CPL 
  + GCB 

 
 

62,362.05 
19,957.35 

 
 

13,230.60 
1,781.55 

 

 
 

72,753.02 
12,267.55 

9,200.00 
 

 
4,932.70 

 

บริษัทมีการเลี ยงรับรองและซื อ
ของขวญัตามเทศกาลให้แก่ลกูค้า 
รวมทั งมีการซื อของไหว้ทําบุญ
อาคารสํานักงาน โดยใช้บริการที
โรงแรมของ CPH, CPL และ GCB 
และจา่ยตามอตัราทีบุคคลทีอาจมี
ความขดัแย้งคิดกบับคุคลทัวไป 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทมีการเลี ยงรับรองและซื อของขวญัตามเทศกาลให้ลกูค้า รวมทั งมีการซื อ
ของไหว้ทําบญุอาคารสาํนกังาน โดยใช้บริการทีโรงแรมของบริษัททีเกียวข้อง คือ CPH, CPL และ GCB ซึงมีการคิดคา่ใช้จ่าย
ตามอตัราทีบุคคลทีอาจมีความขดัแย้งคิดกบับคุคลทัวไป โดย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมียอดค้างชําระกบั CPL 
เป็นจํานวน 4,932.70 บาท ตามลาํดบั จึงมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 
 
 รายการการจําหนา่ยบตัรโดยสารรับลว่งหน้าให้แก่ตวัแทนจําหนา่ย และเงินวางประกนั 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
 

บริษัทจําหน่ายบตัร
โดยสารเรือเฟอร์รี
ลว่งหน้าให้แก่ RFP ใน
ฐานะตวัแทนจําหน่าย 
 รายได้คา่โดยสารและ
บรรทกุรับลว่งหน้า 
 ลกูหนี การค้า  
 เงินวางประกนั 
 

3,791,215.00

6,341,260.00
600,000.00

 
 
 
 

2,102,220.00 
 

5,377,170.00 
600,000.00 

บริษัทได้แต่งตั ง RFP เป็นตัวแทนจําหน่ายบัตร
โดยสารเรือเฟอร์รี ตามสญัญาตวัแทนจําหน่ายตัว 
ลงวันที 22 สิงหาคม 2554 โดยกําหนดให้ RFP 
วางเงินประกันเป็นจํานวน 300,000 บาท ต่อมา 
เนืองจากมีการทําธุรกรรมมากขึ น บริษัทจึงได้มี
หนังสือถึง RFP ลงวันที  15 พฤษภาคม 2556 
ขอให้วางเงินคํ าประกันเพิมขึ นอีก 300,000 บาท 
รวมเป็น 600,000 บาท โดย RFP ได้นําเงินมาวาง
ประกนัเพิมเมือวนัที 31 พฤษภาคม 2556 
ตามสญัญาข้างต้น บริษัทได้จําหน่ายบตัรโดยสาร
เรือเฟอร์รีล่วงหน้า (ตัวเล่ม) ให้แก่ RFP ในฐานะ
ตวัแทนจําหน่าย เพือให้ RFP จําหน่ายต่อให้แก่
ลูกค้าทัวไปอีกทอดหนึง โดยบริษัทให้ส่วนลด
สําหรับการจําหน่ายบัตรโดยสารเ รือเฟอร์ รี
ล่วงหน้าแก่ RFP ในอตัราเท่ากับตวัแทนจําหน่าย
รายอืน 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการดงักล่าวเป็นการเพิมรายได้และช่องทางการจําหน่ายบตัร
โดยสารเรือเฟอร์รีของบริษัท โดยบริษัทจําหนา่ยบตัรโดยสารเรือเฟอร์รีลว่งหน้า ซึงมีอาย ุ1 ปี ให้แก่ RFP ตามสญัญาตวัแทน
การจําหน่ายตัว ลงวนัที 22 สิงหาคม 2554 และให้สว่นลดสําหรับการจําหน่ายบตัรโดยสารเรือเฟอร์รีลว่งหน้าแก่ RFP ใน
อตัราเทา่กบัตวัแทนจําหนา่ยรายอืนๆ และมีการให้สว่นลดพิเศษสาํหรับการสง่เสริมการขายในปี 2557 ด้วย ทั งนี  ในปี 2557 
บริษัทมีการทํารายการ (จําหน่ายบตัรโดยสารเรือเฟอร์รีลว่งหน้า) กบั RFP เป็นจํานวนรวมประมาณ 38.75 ล้านบาท โดย
บริษัทได้รับรู้สว่นที RFP จําหน่ายต่อให้แก่ลกูค้าทัวไปเป็นรายได้ค่าโดยสารและบรรทกุเป็นจํานวน 34.96 ล้านบาท และมี
ยอดคงเหลอืของบตัรโดยสารทียงัไม่ได้นํามาใช้และบนัทึกเป็นรายได้รับลว่งหน้า ณ สิ นปี 2557 เป็นจํานวน 3.79 ล้านบาท 
สว่นในงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 บริษัทมีการทํารายการในสว่นนี กบั RFP เป็นจํานวนรวมประมาณ 18.39 ล้านบาท แบง่เป็น
สว่นที RFP ได้จําหนา่ยตอ่ให้แกล่กูค้าทัวไปและบริษัทได้บนัทกึเป็นรายได้คา่โดยสารและบรรทกุเป็นจํานวน 16.29 ล้านบาท 
และสว่นของบตัรโดยสารทียงัไม่ได้นํามาใช้และบนัทึกเป็นรายได้รับลว่งหน้า ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็นจํานวน 
2.10 ล้านบาท โดย RFP มียอดค้างชําระเป็นลกูหนี การค้าของบริษัท ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็นจํานวน 5.38 ล้าน
บาท แบง่เป็นเช็ครับลว่งหน้าจํานวน 2.82 ล้านบาท และลกูหนี ทียงัไม่ถึงกําหนดชําระ จํานวนรวมประมาณ 2.56 ล้านบาท 
โดยบริษัทได้รับชําระยอดค้างชําระดงักล่าวครบทั งจํานวนในเดือนสิงหาคม ปี 2558 นอกจากนี  บริษัทได้กําหนดให้  RFP 
วางเงินคํ าประกันสําหรับการเป็นตวัแทนจําหน่ายเป็นจํานวน 600,000 บาทด้วย จึงมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการ
ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 
 
 รายการการให้บริการขนสง่ผู้ โดยสารผา่นสายการบินพนัธมิตร 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
 

บริษัทมีรายการเงินทดรองจา่ย
คา่รถรับสง่ให้แก่ RFP ทีลกูค้า
จองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ
สายการบนิพนัธมิตร 
 เงินทดรองจา่ย   
  
 

 
 
 
 

80,850.00 
 
 

 
 
 
 

427,680.00 
 
 

เพือเป็นการเพิมช่องทางในการ
จําหน่ายบัตรโดยสาร บริษัทและ 
RFP ได้ร่วมกันออกบัตรโดยสาร 
เพือให้บริการเรือเฟอร์รีและรถรับ
ส่งแก่ลูกค้าของบริษัททีจองบัตร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสาย
การบินพันธมิตร โดยลูกค้าทีจอง
ซื อจะจา่ยเงินคา่จองให้แก่สายการ
บินพันธมิตร และเมือบริษัท และ 
RFP ได้ให้บริการแล้วเสร็จในแต่
ล ะ เ ดื อ น  บ ริ ษั ท จ ะ เ รี ย ก เ ก็ บ
คา่บริการของเรือเฟอร์รีและรถรับ
สง่กบัสายการบินพนัธมิตร และจะ
จา่ยชําระค่าบริการรถรับส่งให้แก่ 
RFP อี ก ท อ ด ห นึ ง  โ ด ย อัต ร า
ค่าบริการทีชําระให้แก่ RFP เป็น
อตัราเทา่กบัชําระให้แก่ผู้ ให้บริการ
รายอืนของบริษัท  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 143 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นการช่วยเพิมช่องทางและโอกาสในการจําหน่ายบตัร
โดยสารของบริษัท ซึงจะช่วยทําให้บริษัทมีรายได้เพิมขึ น โดยบริษัทได้ร่วมกบั RFP และผู้ ให้บริการรถรับสง่รายอืนในการ
ให้บริการเรือเฟอร์รีและรถรับสง่แก่ลกูค้าทีจองซื อบตัรโดยสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสายการบินพนัธมิตร โดยสายการ
บินพนัธมิตรจะเป็นผู้จดัเก็บคา่ให้บริการทั งหมดแตเ่พียงฝ่ายเดียวจากผู้ โดยสารทีทําการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสาย
การบินพนัธมิตร และเมือบริษัทและ RFP ได้ให้บริการแก่ลกูค้าของสายการบินพนัธมิตรแล้วเสร็จ บริษัทจะเป็นผู้ เรียกเก็บ
คา่บริการของเรือเฟอร์รีและรถรับสง่กบัสายการบินพนัธมิตร และภายหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะชําระค่าบริการรถ
รับสง่ให้แก่ RFP อีกทอดหนึง โดยอตัราค่าบริการทีชําระให้แก่ RFP เป็นอตัราเท่ากบัชําระให้แก่ผู้ ให้บริการรถรับสง่รายอืน
ของบริษัท ทั งนี  บริษัทได้เริมให้บริการผา่นช่องทางนี ตั งแตเ่ดือนกนัยายน 2557 โดยมีมลูค่ารวมสะสมในปี 2557 และงวด 6 
เดือนแรก ปี 2558 ทีต้องชําระให้แก่ RFP เป็นจํานวน 278,185 บาท และ 541,200 บาท ตามลําดบั และมียอดเงินทดรอง
จ่ายให้แก่ RFP ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็นจํานวน 427,680 บาท ด้วยเหตนีุ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็น
วา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 
 
 รายการการให้บริการขนสง่ผู้ โดยสารตอ่เนืองผา่นระบบอินเตอร์เนต็ของบริษัท (ETicket) 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

บริษัทราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั 
 

บริษัทมีรายการเงินทดรองรับคา่
รถรับสง่ของ RFP ทีลกูค้าจอง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ
บริษัท  
 เงินทดรองรับบตัรเครดิต  
  
 

 
 
 
 

100,310.85 
 
 

 
 
 
 

238,875.83 
 
 

บริษัทมีนโยบายทีจะให้บริการ
ขน ส่ งผู้ โ ด ยส า รแบ บ ต่อ เ นื อ ง 
ดั ง นั น  บ ริ ษั ท แ ล ะ RFP ไ ด้ ทํ า
สญัญาร่วมบริการขนส่งผู้ โดยสาร
ตอ่เนืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบน
เว็บไซด์ของบริษัท (ETicket) ใน
เดือนสิงหาคม 2557 โดย RFP มี
หน้าที จัดหารถ รับ ส่งระหว่าง
สนามบินและท่าเรือ ส่วนบริษัทมี
หน้าทีให้บริการเรือเฟอร์รีข้ามฟาก 
ซึ ง บ ริ ษั ท จ ะ เ ป็ น ผู้ จั ด เ ก็ บ ค่ า
ให้บ ริการทั งหมดแต่เ พียงฝ่าย
เดียว  และหักค่า ใ ช้จ่ายต่างๆ 
ตามทีกําหนดในสญัญาก่อนนําส่ง
คา่บริการให้แก่ RFP  

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักล่าวเป็นการช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางอย่าง
ตอ่เนืองให้แก่ผู้ โดยสารทีสามารถจองบตัรโดยสารเรือเฟอร์รีและบตัรโดยสารรถรับสง่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท อีก
ทั งเป็นการช่วยเพิมช่องทางการจําหน่ายตัวและเพิมรายได้ให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บค่าให้บริการทั งหมดแต่
เพียงฝ่ายเดียวจากผู้ โดยสารทีทําการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท และจะหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามทีระบใุนสญัญา

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 144 

ก่อนนําสง่คา่บริการให้แก่ RFP ทั งนี  บริษัทได้เริมทดลองให้บริการผ่านช่องทางนี ตั งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และได้จดัทํา
เป็นสญัญาในเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีมลูค่ารวมสะสมในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 ทีต้องชําระให้แก่ RFP 
เป็นจํานวน 409,243.23 บาท และ 751,673.91 บาท ตามลาํดบั และมียอดเงินทดรองรับจากลกูค้าทีจองใช้บริการของ RFP 
ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็นจํานวน 238,875.83 บาท ด้วยเหตนีุ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า การเข้า
ทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล 
 

 รายการเงินทดรองจา่ยคา่เสยีหายในข้อหาผิดสญัญาจ้างแรงงานและการละเมดิ 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

1. บริษัทอาร์. เอฟ. ที. จํากดั 
2. บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
 
 

บริษัทได้ทดรองจา่ยคา่เสียหาย
ของคดีความให้แกบ่คุคลทีอาจ
มีความขดัแย้ง  
 ลกูหนี อืน 
  + RFT 
  + GCB 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

บริษัท RFT และ GCB ถกูฟ้องร้อง
เ รีย ก ค่ า เสี ย ห า ย ใ น ข้ อห า ผิ ด
สญัญาจ้างแรงงานและการละเมิด 
โดยเมือวันที 29 มกราคม 2558 
ศาลฎีกาได้ พิพากษาให้บริษัท 
RFT และ GCB ร่วมกันจ่ายชําระ
เงินให้แก่โจทก์ เป็นจํานวน 1.22 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี ย  โดย
บริษัทได้วางเงินเพือชําระหนี ตาม
คํา พิพากษาที ศาลแรงงานทั ง
จํานวนประมาณ 1.66 ล้านบาท ที
ศาลแรงงานแล้ว ด้วยเหตนีุ  บริษัท
จึงไ ด้เ รียกเก็บค่าเสียหายจาก 
RFT และ GCB ในอตัราเท่าๆ กัน 
รายละ 558,481.32 บาท  

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลฎีกา ซึงมี
กําหนดเวลาในการวางเงินเพือชําระหนี  ด้วยเหตนุี  บริษัทจึงได้ทดรองจ่ายค่าเสียหายไปทั งจํานวนประมาณ 1.66 ล้านบาท 
(จ่ายแทน RFT และ GCB ไปก่อน) เพือความสะดวกและรวดเร็ว หลงัจากนั น จึงได้เรียกเก็บค่าเสียหายทีทดรองจ่ายไปก่อน
จาก RFT และ GCB ในอตัราเทา่ๆ กนั รายละประมาณ 0.56 ล้านบาท โดย RFT และ GCB ได้ชําระค่าเสียหายดงักลา่วคืน
ให้แก่บริษัทแล้วในเดือนเมษายน 2558 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักลา่วไม่
มีความสมเหตสุมผล เนืองจากเป็นการนําเงินของบริษัทมหาชนจํากดัไปชําระแทนให้แก่บริษัททีเกียวข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้กําชบัต่อผู้บริหารของบริษัทว่า บริษัทจะต้องไม่มีการทํารายการในลกัษณะเช่นนี อีกในอนาคต โดยบริษัท
จะต้องจ่ายชําระเฉพาะในสว่นทีเป็นภาระของบริษัทเทา่นั น และห้ามมิให้จ่ายแทนให้แก่บคุคลและ/หรือบริษัททีเกียวข้องกนั 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 145 

 รายการให้ความชว่ยเหลอืในการวางโฆษณา Guide Map ของบริษัทในสถานทีประกอบการของบริษัททีเกียวข้องกนั 

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็นและความ 
  ปี 2557 H1/2558 สมเหตุสมผล 

1. บริษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
2. บริษัทแปซิฟิก ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ จํากดั 
3. บริษัท อาร์.เอฟ.ที จํากดั 
4. บริษัท เอลการจดัการ จํากดั 

บริษัททีเกียวข้องกนัได้ให้ความ
ชว่ยเหลือในการวางโฆษณา 
Guide Map โดยไมค่ิด
คา่บริการ  
 

 
 
 

 บริษัทได้นําแผ่นพับแนะนํา
สถานที ท่องเที ยว  (Guide 
Map) ไปวางไ ว้ในทีตั ง
โรงแรมของบริษัททีเกียวข้อง 
เพือเป็นการประชาสัมพันธ์
ตารางเวลาเดินเรือเฟอร์รี
ข อ ง บ ริ ษั ท  โ ด ย บ ริ ษั ท ที
เกียวข้องไม่ได้คิดค่าบริการ
ใดๆ กบับริษัท  

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

การพิจารณาเข้าทํารายการดงักลา่วกระทําโดยบริษัททีเกียวข้อง ซึงมีกรรมการและครอบครัวของกรรมการเป็นผู้ ถือ
หุ้นหลกั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
เนืองจากในสญัญาให้บริการโฆษณาแผ่นพบัแนะนําสถานทีท่องเทียว (Guide Map) กําหนดให้นําแผ่นพบัฯ ของบริษัทไป
วางไว้ในสถานประกอบการและเรือของบริษัท รวมทั งในโรงแรมของบริษัททีเกียวข้อง เพือเป็นการประชาสมัพนัธ์ตารางเวลา
เดินเรือเฟอร์รีของบริษัทให้แก่นกัทอ่งเทียวและผู้สนใจใช้บริการเรือเฟอร์รี  ซึงจะช่วยทําให้นกัท่องเทียวและผู้สนใจใช้บริการ
เรือเฟอร์รีเลือกมาใช้บริการได้ตามเวลาทีต้องการ และจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัท โดยบริษัททีเกียวข้องทีเป็นเจ้าของ
โรงแรมดงักลา่วไมไ่ด้คิดคา่บริการใดๆ สาํหรับการดําเนินการดงักลา่วกบับริษัท  
 

 รายการคํ าประกนัเงินกู้ยมืสถาบนัการเงินให้แก่บริษัท  

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่าของเงนิกู้ยืมคงค้าง  
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

  31 ธ.ค. 57 30 มิ.ย. 58  
1. นายอภิชาติ ชโยภาส 
2. บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั  
 

เป็นผู้คํ าประกนั รวมทั งนํา
ทรัพย์สินของตนเองคํ าประกนักบั
สถาบนัการเงิน วงเงินรวมทั งสิ น 
420 ล้านบาท ซึงประกอบด้วย 
1. วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินรวม 
8 ล้านบาท  
2. วงเงินกู้ ระยะสั นโดยทําตัว
สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐาน วงเงิน
รวม 10 ล้านบาท  
3. วงเงินกู้ ระยะยาว วงเงินรวม 
402 ล้านบาท  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

218.34 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

191.85 

เป็นการคํ าประกันร่วมกับทีดินพร้อมสิง
ปลูกสร้างของบริษัท และทีดินพร้อมสิง
ปลูกสร้างของบริษัททีเกียวข้อง และคํ า
ประกันส่วนตัวของกรรมการ ซึงเป็นไป
ตามเงือนไขและสัญญาทีทํากับสถาบัน
การเ งินในปี  2555 เพือใ ช้ เ ป็นวงเ งิน
สําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 146 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพิจารณาเข้าทํารายการคํ าประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในวงเงิน
รวม 420 ล้านบาทในปี 2555 เป็นการกระทําโดยกรรมการ และบริษัททีเกียวข้อง โดย ณ สิ นปี 2557 และ ณ สิ นไตรมาสที 2 
ปี 2558 บริษัทมีหนี เงินกู้ ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินค้างชําระเป็นจํานวนประมาณ 218.34 ล้านบาท และ 191.85 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดงักล่าวและมีความเห็นว่ามีความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
เนืองจากเป็นเงือนไขของการกู้ยืมเงินของสถาบนัการเงิน เพือใช้สาํหรับการดําเนินธุรกิจอนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัท โดย
ไมม่ีการคิดคา่ธรรมเนียมคํ าประกนัเงินกู้ยืม  

ทั งนี  ในอนาคต หากบริษัทมีความจําเป็นในการทํารายการประเภทนี เพิมเติม บริษัทจะดําเนินการอย่างยตุิธรรม และ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง นายอภิชาติ ชโยภาส และบริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัทที
เกียวข้อง มีนโยบายให้การสนบัสนนุการคํ าประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของบริษัท โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียม  

 รายการคํ าประกนัตามสญัญาเชา่ทางการเงินและสญัญาเชา่ซื อให้แก่บริษัท 

บุคคลทีอาจมีความ ลักษณะรายการ มูลค่าของภาระหนี สินคงค้าง*  
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความ 

ขัดแย้ง  31 ธ.ค. 57 30 มิ.ย. 58 สมเหตุสมผล 
นายอภิชาติ ชโยภาส เ ป็นผู้ คํ าประกันสัญญาเช่า ซื อ

สําหรับการซื อยานพาหนะของ
บริษัท ในวงเงินรวม 4.35 ล้านบาท 
และ 8.43 ล้านบาท สําหรับปี 2557 
และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 
ตามลําดบั 

2.28 5.97 เป็นการคํ าประกนัสําหรับการ
ซื อยานพาหนะตามเงือนไข
และสัญญาทีทํากับบริษัท
ลิสซิง 

หมายเหต:ุ * มลูคา่ของภาระหนี สินคงค้างทีแสดงอยูใ่นตารางข้างต้นได้รวมดอกเบี ยรอการตดัจําหน่ายด้วย 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การพิจารณาเข้าทํารายการดงักลา่วกระทําโดยกรรมการ ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดงักล่าวและมีความเห็นว่ามีความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
เนืองจากเป็นไปตามเงือนไขของสญัญาเช่าทางการเงินสาํหรับการเช่าซื อยานพาหนะ เพือใช้ในการดําเนินธุรกิจอนัก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่บริษัท โดยผู้คํ าประกนัไมไ่ด้คิดคา่ธรรมเนียมคํ าประกนัดงักลา่วกบับริษัท  

ทั งนี  ในอนาคต หากบริษัทมีความจําเป็นในการทํารายการประเภทนี เพิมเติม บริษัทจะดําเนินการอย่างยตุิธรรม และ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง นายอภิชาติ ชโยภาส มีนโยบายให้การสนบัสนนุการคํ าประกนัสญัญาเช่า
ทางการเงินของบริษัท โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียม  

 

14.3 มาตรการหรือขั นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 ทีผา่นมา เนืองจากบริษัทยงัไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทจึงไม่ได้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบเพือเข้ามา

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 147 

พิจารณาความสมเหตสุมผลของการทํารายการ และความเหมาะสมของราคา โดยในการพจิารณาเข้าทํารายการระหว่างกนั 
กรรมการ หรือผู้บริหารทีมีสว่นได้เสยีในรายการดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว และจะพิจารณาโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั  

 ทั งนี  ภายหลงัจากทีบริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว ขั นตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยโดยเคร่งครัด โดยทีกรรมการ หรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
กบับริษัท  ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการระหวา่งกนันั นๆ และหากรายการระหวา่งกนัมีมลูคา่สงู
ตามเกณฑ์ทีกําหนด บริษัทจะจดัให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นตอ่การทํารายการดงักลา่ว พร้อมทั งนําเสนอ
ตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิก่อนการทํารายการ  
 

14.4 นโยบายการทาํรายการระหว่างกัน 

นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวา่งกนัสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ได้ดงันี  

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึงมีเงือนไขทางการค้าทัวไป เช่น การจําหน่ายบตัรโดยสารเรือ
เฟอร์รี  การจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูป อาหาร และเครืองดืม ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่ารับรอง และ
คา่ใช้จ่ายเดินทางปฏิบตัิงาน (คา่ทีพกั) เป็นต้น บริษัทได้กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัให้มีเงือนไข
ต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาทีเกิดขึ นกับ
บคุคลภายนอก และให้ปฏิบตัิเป็นไปตามสญัญาทีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด พร้อมทั งกําหนดราคาและเงือนไข
รายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั งนี  ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal 
Auditor) จะทําหน้าทีตรวจสอบข้อมลูและจดัทํารายงานเพือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น
ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการเป็นประจําทกุๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซึงไม่มีเงือนไขทางการค้าทัวไป และรายการระหว่างกันอืนๆ 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลและความ
จําเป็นของการทํารายการก่อนทํารายการ และจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสังหรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการทีเกียวโยงกนัและการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีสําคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่างกันอืนๆ ได้แก่ 
รายการเกียวกบัทรัพย์สนิหรือบริการอืนๆ เช่น การได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิ เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ ยืม การคํ าประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดงักล่าว บริษัทจะให้ผู้ เชียวชาญ
อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ 
หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.3 หน้า 148 

สําหรับรายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ นในอนาคตนั น กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ทีได้กําหนดขึ น 
และกรรมการจะต้องไม่อนมุตัิรายการใดๆ ทีตนหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษัท 
รวมทั งจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

ทั งนี  กรรมการตรวจสอบทกุท่านได้รับทราบภาระหน้าทีดงักลา่วนี แล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตั งกรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ทีจะได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ
ตรวจสอบใหมท่กุทา่นรับทราบภาระหน้าทีทีจะต้องปฏิบตัิก่อนทีจะให้มีการแตง่ตั งด้วย  

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท รวมทั งแบบ 561 และรายงานประจําปี ทั งนี  ในการทํารายการระหวา่งกนัทีอาจเกิดขึ นในอนาคต กรรมการ
จะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ทีได้กําหนดขึ น และกรรมการจะต้องไม่อนุมตัิรายการใดๆ ทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษัท รวมทั งจะต้องเปิดเผยลกัษณะความสมัพนัธ์ และรายละเอียดของรายการ
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

ส่วนที 2.4 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้าที 149 

15.  ข้อมูลทางการเงนิทีสาํคัญ 

15.1  สรุปรายงานการสอบบัญช ี
 

ปี 2555 – 2556 ตรวจสอบโดย นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4917  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 

ปี 2557 และงวด 6 
เดือนแรก ปี 2558 

ตรวจสอบและสอบทานโดย นายประวิทย์      
วิวรรณธนานตุร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4917  
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

สาํหรับงบการเงินงวดปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2555 

รายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2555 ได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเงือนไขวา่ งบการเงินได้
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ นสดุวนัเดียวกนั โดย
ถกูต้องตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงันี  

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดทางการบญัชีเกียวกบัการบนัทึกราคาทนุของ
ทีดิน ดงันั น งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และวนัที 1 มกราคม 2554  ทีแสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับ
ย้อนหลงัผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบญัชีแล้ว ซึงผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงดงักลา่วและเห็น
วา่รายการปรับปรุงดงักลา่วเหมาะสม และได้นําไปปรับปรุงงบการเงิน ปี 2554 ใหม่โดยถกูต้องตามควรแล้ว ทั งนี  การแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขของผู้สอบบญัชีต่องบการเงินสําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2555 มิได้เกียวกบัเรืองทีผู้สอบ
บญัชีขอให้สงัเกตข้างต้นนี  

ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้รับการแตง่ตั งให้ทําการตรวจสอบ สอบทาน หรือใช้วิธีการอืนใดต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปี 
2554 นอกเหนือจากการตรวจสอบรายการปรับปรุงดงักลา่ว ดงันั น ผู้สอบบญัชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นหรือให้ความ
เชือมันตอ่งบการเงินของบริษัทสาํหรับปี 2554 โดยรวม 

งบการเงินสาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2554 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษัท ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอืน ซึง
ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข โดยมีวรรคเน้นเกียวกับการปรับปรุงย้อนหลงังบการเงินปี 2553 และผลจากการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ และการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีตามรายงานลงวนัที 27 
กุมภาพนัธ์ 2555 งบการเงินสําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 
มกราคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) ทีแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ทีนี  เป็นสว่นหนึงของงบการเงินและเป็นยอดยกมาของงบการเงิน
ดงักลา่ว ตามลาํดบั ทีผู้สอบบญัชีอืนได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดงักลา่ว  

สาํหรับงบการเงินงวดปี สิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 
รายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2556 ได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเงือนไขวา่ งบการเงินได้

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ นสดุวนัเดียวกันของ
บริษัท โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผู้สอบบญัชีได้ให้สงัเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้นํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิเพือ
จดัทําและนําเสนองบการเงินนี  และได้มีการปรับย้อนหลงัผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบญัชีดงักลา่ว ทั งนี  ผู้สอบบญัชี
มิได้แสดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขเกียวกบัเรืองทีผู้สอบบญัชีขอให้สงัเกตข้างต้น  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้าที 150 

สาํหรับงบการเงินงวดปี สิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2557 
รายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2557 ได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเงือนไขวา่ งบการเงินได้

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ นสดุวนัเดียวกันของ
บริษัท โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

สาํหรับงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 สิ นสดุวนัที 30 มิถนุายน 2558 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทในงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 สิ นสดุวนัที 30 มิถนุายน 2558 ได้
แสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไขว่า ผู้สอบบญัชีไม่พบสิงทีเป็นเหตใุห้เชือว่า ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลดงักลา่วไม่ได้
จดัทําขึ นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของผู้สอบบญัชี  

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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15.2  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 ตรวจสอบแล้ว  สอบทานแล้ว  

หน่วย: ล้านบาท  
ปี 2555* ปี 2556** ปี 2557** งวด 6 เดอืน ปี 2558 

 จาํนวน  สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน 
สนิทรัพย์               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 26.92 3.53% 42.07 5.84% 54.27 7.41% 58.55 7.82% 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน 16.32 2.14% 21.16 2.94% 18.94 2.59% 16.33 2.18% 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 30.65 4.02% 49.51 6.87% 45.96 6.27% 44.88 6.00% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน  3.86 0.51% 5.32 0.74% 6.65 0.91% 7.67 1.02% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถือไว้เพือขาย  63.33 8.30% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 141.09 18.49% 118.06 16.39% 125.83 17.17% 127.43 17.03% 
เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 0.68 0.09% 0.68 0.09% 0.67 0.09% 0.67 0.09% 
อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 0.00 0.00% 0.98 0.14% 0.98 0.13% 1.23 0.16% 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  สทุธิ 616.28 80.78% 594.88 82.60% 600.81 82.00% 615.34 82.21% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 4.79 0.63% 4.39 0.61% 3.45 0.47% 2.84 0.38% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน 0.10 0.01% 1.23 0.17% 0.95 0.13% 0.95 0.13% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 621.85 81.51% 602.17 83.61% 606.87 82.83% 621.03 82.97% 

รวมสินทรัพย์ 762.94 100.00% 720.23 100.00% 732.69 100.00% 748.46 100.00% 
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 ตรวจสอบแล้ว  สอบทานแล้ว  

หน่วย: ล้านบาท  
ปี 2555* ปี 2556** ปี 2557** งวด 6 เดอืน ปี 2558 

 จาํนวน  สัดส่วน จาํนวน จาํนวน สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน 
หนี สนิและสว่นของผู้ ถือหุ้น                 

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 53.77 7.05% 55.38 7.69% 55.25 7.54% 44.94 6.00% 
หนี สนิสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 83.36 10.93% 51.79 7.19% 92.57 12.63% 57.97 7.75% 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 1.07 0.14% 1.39 0.19% 0.78 0.11% 6.33*** 0.85% 
หนี สนิหมนุเวียนอืน 6.25 0.82% 8.19 1.14% 8.42 1.15% 5.88 0.79% 
หนี สนิทีเกียวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนทีถือไว้เพือขาย 21.00 2.75% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
รวมหนี สินหมุนเวียน 165.46 21.69% 116.74 16.21% 157.02 21.43% 115.11 15.38% 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 285.48 37.42% 218.44 30.33% 126.58 17.28% 135.69 18.13% 
หนี สนิระยะยาวภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 0.42 0.06% 2.10 0.29% 1.28 0.18% 3.68 0.49% 
ประมาณการหนี สนิระยะยาว 2.83 0.37% 3.45 0.48% 3.89 0.53% 2.40 0.32% 
หนี สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7.98 1.05% 7.86 1.09% 7.77 1.06% 8.07 1.08% 
หนี สนิไมห่มนุเวียนอืน 3.76 0.00% 4.37 0.61% 4.67 0.64% 4.68 0.63% 
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 300.48 39.38% 236.22 32.80% 144.19 19.68% 154.53 20.65% 

รวมหนี สิน 465.94 61.07% 352.96 49.01% 301.21 41.11% 269.64 36.03% 
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 ตรวจสอบแล้ว  สอบทานแล้ว  

หน่วย: ล้านบาท  
ปี 2555* ปี 2556** ปี 2557** งวด 6 เดอืน ปี 2558 

 จาํนวน  สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน 
ทนุจดทะเบียน 170.00   170.00   170.00   170.00   
ทนุทีออกและชําระแล้ว 132.00 17.30% 132.00 18.33% 132.00 18.02% 132.00 17.64% 
กําไรสะสม                 

  จดัสรรแล้ว  สาํรองตามกฎหมาย 14.10 1.85% 17.00 2.36% 17.00 2.32% 17.00 2.27% 
  ยงัไมไ่ด้จดัสรร 182.60 23.93% 249.97 34.71% 314.18 42.88% 361.52 48.30% 
สว่นตํากวา่ทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดยีวกนั (162.38) 21.28% (162.38) 22.55% (162.38) 22.16% (162.38) 21.69% 
องค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 130.68 17.13% 130.68 18.14% 130.68 17.84% 130.68 17.46% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 297.00 38.93% 367.27 50.99% 431.48 58.89% 478.82 63.97% 
รวมหนี สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 762.94 100.00% 720.23 100.00% 732.69 100.00% 748.46 100.00% 

  
หมายเหต ุ:  * ปรับปรุงการจดัประเภทรายการบญัชีใหม ่เพือให้สอดคล้องกบัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินของปี 2556 
                  ** ปรับปรุงการจดัประเภทรายการบญัชีใหม ่เพือให้สอดคล้องกบัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินของงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 
 *** ภาษีเงินได้ค้างจ่ายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 6.33 ล้านบาท เพิมขึ นจากยอด ณ สิ นปี 2555 – 2557 ซึงมจีํานวน 1.07 ล้านบาท 1.39 ล้านบาท และ 0.78 ล้าน

บาท ตามลาํดบั เนืองจากเป็นภาษีเงินได้นิติบคุคลทีคาํนวณจากผลประกอบการทีเกิดขึ นจริงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 โดยบริษัทจะต้องยืนแบบ ภงด.51 และเสยีภาษีเงินได้
นิติบคุคลดงักลา่วภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัสดุท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบญัชี หรือภายในวนัที 31 สงิหาคม 2558 ซึงเป็นไปตามบทบญัญตัิมาตรา 67 ทวิ 
แหง่ประมวลรัษฎากร
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 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

 ตรวจสอบแล้ว  สอบทานแล้ว  

หน่วย: ล้านบาท 
ปี 2555* ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดือน ปี 2557 งวด 6 เดอืน ปี 2558 

 จาํนวน  สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 559.29 96.80% 622.47 96.08% 665.24 98.35% 347.12 98.58% 312.57 97.93% 
ต้นทนุขายและการให้บริการ (432.71) 74.89% (486.90) 75.15% (510.63) 75.49% (251.23)  71.35% (229.91)  71.81% 
กาํไรขั นต้น 126.58 21.91% 135.58 20.93% 154.62 22.86% 95.89 27.23% 82.67 25.82% 
รายได้อืน 18.48 3.20% 25.43 3.92% 11.19 1.65% 5.02 1.42% 7.59 2.37% 
รวมรายได้ 577.77 100.00% 647.90 100.00% 676.43 100.00% 352.14 100.00% 320.17 100.00% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริการ (8.20) 1.42% (8.53) 1.32% (9.17) 1.36% (4.00) 1.14% (5.30) 1.66% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (53.48) 9.26% (54.84) 8.46% (44.91) 6.64% (20.73)  5.89% (22.61)  7.06% 
รวมค่าใช้จ่าย (494.38) 85.57% (550.26) 84.93% (564.71) 83.48% (275.96)  78.37% (257.82)  80.53% 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิ 83.38 14.43% 97.64 15.07% 111.72 16.52% 76.18 21.63% 62.35 19.47% 
ต้นทนุทางการเงิน (25.95) 4.49% (21.33) 3.29% (17.57) 2.60% (8.54) 2.43% (7.76) 2.42% 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 57.44 9.94% 76.31 11.78% 94.15 13.92% 67.64 19.21% 54.59 17.05% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (6.12) 1.06% (7.02) 1.08% (8.82) 1.30% (7.52) 2.13% (7.25) 2.26% 
กาํไรสาํหรับปี 51.31 8.88% 69.29 10.69% 85.33 12.61% 60.12 17.07% 47.34 14.78% 





   บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

สว่นที 2.4 หน้าที 155 


 ตรวจสอบแล้ว  สอบทานแล้ว  

หน่วย: ล้านบาท 
ปี 2555* ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดอืน ปี 2557 งวด 6 เดอืน ปี 2558 

 จาํนวน  สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน:                 

ขาดทนุจากการตมีลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่ (37.14) 6.43% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
ภาษีเงินได้เกียวกบัองค์ประกอบของกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 9.82 1.70% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน (27.31) 4.73% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 24.00 4.15% 69.29 10.69% 85.33 12.61% 60.12 17.07% 47.34 14.78% 

กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขั นพื นฐาน     0.39     0.52     0.65    0.46    0.36  
หมายเหต ุ:  * ปรับปรุงการจดัประเภทรายการบญัชีใหม ่เพือให้สอดคล้องกบัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินของปี 2556 



 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 156 

 งบกระแสเงนิสด 


 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

หน่วย: ล้านบาท  ปี 2555* ปี 2556** ปี 2557** H1/2557 H1/2558 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน         

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 57.44 76.31 94.15 67.64 54.59 
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน          

  คา่เสือมราคาและรายการตดับญัชี 31.74 47.16 47.85 23.63 27.96 
  ดอกเบี ยจ่าย 25.91 21.33 17.57 8.54 7.76 

  หนี สงสยัจะสญู(กลบัรายการ) 0.31 (0.03) 0.06 0.00 0.19 
  ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้า 0.21 0.05 0.07 0.00 0.00 

  ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
  กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (10.00) (7.57) 0.10 0.06 0.01 

  กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ 0.00 0.00 0.00 0.00  (0.25) 
  ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน(กลบัรายการ) (0.37) 0.49 0.31 0.15 0.17 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน 106.92 137.88 160.25 100.02 90.41 
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิมขึ น)ลดลง           

  ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน (6.82) (4.81) 2.15 6.91 2.43 
  สินค้าคงเหลือ  2.53 (18.91) 3.48 3.06 1.08 

  สินทรัพย์หมนุเวียนอืน (2.09) (1.46) (1.33) 1.37  (1.01) 
  เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั (0.19) 0.00 0.00 0.00 0.00 

  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน (0.03) (1.13) 0.28 0.51 0.00 
การเปลียนแปลงในหนี สินดําเนินงานเพิมขึ น(ลดลง)          

  เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน (0.89) (0.02) 0.03 (13.89)  (10.26)  
  หนี สินหมนุเวียนอืน (1.08) 1.94 0.23 (2.52)  (2.54)  

  ประมาณการหนี สินระยะยาว 1.68 0.13 0.13 0.00  (1.65) 
  จ่ายชําระหนี สินผลประโยชน์พนกังาน (0.56) 0.00 0.00 0.00 0.00 

  หนี สินไม่หมนุเวียนอืน 0.38 0.61 0.29 (0.00) 0.02  
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 98.19 114.09 165.39 95.46 78.47 

จ่ายภาษีเงินได้ (11.77) (6.83) (9.52) (2.05)  (1.41)  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 86.41 107.27 155.87 93.40 77.06 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 157 



 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

หน่วย: ล้านบาท  ปี 2555* ปี 2556** ปี 2557** H1/ 2557 H1/2558 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน         

ซื อทีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ (33.20) (24.67) (52.77) (19.73)  (37.90)  

ซื อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.54) (0.73) (0.18) (0.01) 0.00 
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 10.03 54.53 0.01 0.01 0.00 

เงินมดัจํารับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (23.71) 29.14 (52.94) (19.74)  (37.90)  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ          
รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 
จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (46.73) (99.45) (51.24) (25.68)  (26.61)  
จ่ายชําระหนี สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (0.37) (0.70) (0.90) (0.41)  (0.58)  
จ่ายชําระค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (2.01) 0.00 0.00 0.00 0.00 
จ่ายดอกเบี ย (24.39) (21.10) (17.47) (8.62)  (7.69)  
จ่ายเงินปันผล 0.00 0.00 (21.12) 0.00 0.00 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (55.14) (121.26) (90.73) (34.72)  (34.88)  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง  สุทธิ 7.56 15.15 12.21 38.95 4.28 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 19.36 26.92 42.07 42.07 54.27 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ นปี 26.92 42.07 54.27 81.02 58.55 
หมายเหต ุ: *  ปรับปรุงการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ เพือให้สอดคล้องกบัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินของปี 2556 

                    ** ปรับปรุงการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ เพือให้สอดคล้องกบัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินของงวดไตรมาสที 2 ปี 
2558 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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15.3  อัตราส่วนทางการเงนิทีสาํคัญ 
 

 ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

หน่วย: ล้านบาท  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือน ปี 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)        
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)            0.85               1.01   0.80                  1.11  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่)  0.26  0.54  0.47                   0.65  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.52 0.76 1.14 1.131/ 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี การค้า (เทา่)  51.66   36.73   33.13                35.121/  
ระยะเวลาเก็บหนี เฉลีย (วนั)  6.97  9.80  10.87                10.251/  
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่)2/          19.78              20.47              16.98              18.081/  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วนั) 18.20   17.59   21.20  19.911/  
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี  (เทา่) 14.64  19.27   22.98  23.141/ 
ระยะเวลาการชําระหนี  (วนั) 24.59   18.68   15.66  15.561/ 
Cash Cycle (วนั)            0.58   8.71  16.40  14.591/ 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability 
Ratio)         
อตัรากําไรขั นต้น (%) 22.63% 21.78% 23.24% 26.45% 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.61% 11.60% 15.11% 17.52% 
อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 133.13% 148.54% 155.05% 140.74% 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 8.88% 10.69% 12.61% 14.78% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 18.00% 20.86% 21.37% 20.80%1/ 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(Efficiency Ratio)         
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 6.67% 9.34% 11.75% 12.78%1/ 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 13.11% 19.04% 22.09% 23.04%1/ 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.75   0.87   0.93                   0.861/  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy 
Ratio)         
อตัราส่วนหนี สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  1.57   0.96  0.70                   0.56  
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ย (เทา่) 4.57 6.36 10.38 11.86 
อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เทา่) 0.81 0.73 1.08 1.06 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 24.75% 0.00% 

หมายเหต ุ:  1/ ปรับให้เป็นมลูคา่ตอ่ปี (Annualization) เพือการเปรียบเทียบ
 2/ คํานวณโดยใช้ต้นทนุขายเทียบกบัสินค้าคงเหลือประเภทอาหารและเครืองดืม

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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16. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

16.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

เดิม บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจเกียวกบัการให้บริการท่าจอดเรือ ให้เช่าเรือ
โดยสาร และขายสินค้าบนท่าเรือและในเรือโดยสาร รวมทั งให้เช่าเรือโดยสาร ต่อมา ในระหว่างปี 2551 บริษัทได้มีการปรับ
โครงสร้างกลุม่ธุรกิจของบริษัท เพือขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจเกียวกบัการให้บริการโดยสารและขนสง่ทางเรือ โดยได้ซื อ
ธุรกิจเดินเรือ (ทีดินและเรือโดยสาร) จากบริษัททีเกียวข้องกนัและอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั สง่ผลทําให้ธุรกิจหลกัของ
บริษัท ณ ปัจจุบนั คือ การให้บริการโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ และขายสินค้าบนท่าเรือและในเรือ
โดยสาร ทั งนี  บริษัทได้ให้บริการเดินเรือโดยสารแก่บคุคลทัวไป จํานวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากลและ
ท่าเรือสมุยสากล และเส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน 
(“ทา่เรือเกาะพะงนั”) โดยมีทา่เรือเป็นทรัพย์สนิของบริษัทจํานวน 2 ทา่ คือ ทา่เรือดอนสกัสากล และทา่เรือสมยุสากล ซึงทีผา่น
มา มีเพียงบริษัทเท่านั นทีเป็นผู้ ใช้บริการท่าเทียบเรือทีอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุ ทําให้บริษัทยงัไม่มีรายได้จากการ
ให้บริการทา่เทียบเรือแก่ลกูค้าภายนอก สว่นทา่เรือเกาะพะงนั บริษัทได้ใช้บริการทา่เทียบเรือกบัเทศบาลตําบลเกาะพะงนัโดย
จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ท่าตามจํานวนครั งทีจอด และบริษัทมีร้านอาหารและร้านกาแฟทีตั งอยู่บริเวณท่าเรือ และร้านค้า
สะดวกซื อภายใต้เครืองหมายการค้า “Fresh Mart” ซึงตั งอยู่บริเวณท่าเรือและในเรือโดยสาร เพือจําหน่ายสินค้าอปุโภคและ
บริโภคให้แก่ผู้ โดยสาร  

นอกจากนี  ในระหวา่งปี 2554 บริษัทได้ซื อธุรกิจผลตินํ ามนัไบโอดีเซลและยานพาหนะ จากบริษัททีเกียวข้องกนัและ
อยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนั เพือผลติและใช้ในการดําเนินธุรกิจให้บริการโดยสารและขนสง่ทางเรือเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม ที
ผา่นมา รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคานํ ามนัดีเซลเพือช่วยเหลอืผู้ประกอบการต่างๆ ทําให้บริษัทไม่ได้มีการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล
เพือใช้ดําเนินงาน เนืองจากต้นทุนในการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลมีจํานวนสงูกว่าราคานํ ามนัดีเซลตามนโยบายของรัฐบาล มี
เพียงแตท่ดสอบการผลตินํ ามนัไบโอดีเซลเป็นระยะๆ และนํานํ ามนัไบโอดีเซลทีผลิตได้ไปใช้กบัรถบรรทกุทีวิงในบริเวณท่าเรือ 
และไมไ่ด้จําหนา่ยให้กบับคุคลภายนอก 

จากการซื อธุรกิจเดินเรือในปี 2551 บริษัทได้มีการปรับปรุงการบนัทึกบญัชีดงักลา่วโดยใช้นโยบายบญัชีรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ส่งผลทําให้บริษัทมีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันติดลบจํานวน
ประมาณ 135 ล้านบาทและเพิมขึ นเป็นติดลบจํานวน 141 ล้านบาทจากการซื อธุรกิจผลตินํ ามนัไบโอดีเซลและยานพาหนะใน
ปี 2554 ในราคาทีสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี ต่อมา บริษัทได้พบว่าได้บนัทึกมลูค่าตามบญัชีของทีดินทีซื อจากบริษัททีเกียวข้อง
กนัในปี 2551 เป็นจํานวนสงูไปประมาณ 21 ล้านบาท จึงได้มีการปรับปรุงสว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนัติดลบเพิมขึ นเป็นจํานวน 162 ล้านบาท ในปี 2555 และมีจํานวนคงทีตามจํานวนดงักลา่วในปี 2556  2557 และงวด 
3 เดือนแรกปี 2558 

นอกจากนี  ในระหวา่งปี 2550 – 2551 บริษัทได้มีการประเมินทรัพย์สนิประเภททีดินและเรือและได้บนัทกึสว่นเกินทนุ
จากการตีราคาสนิทรัพย์ไว้อยูใ่นสว่นของผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม เนืองจากทรัพย์สินทีซื อมาและได้บนัทึกสว่นเกินทนุจากการตี
ราคาสนิทรัพย์ไว้เป็นการซื อจากบริษัททีเกียวข้องกนั จึงต้องปรับปรุงโดยหกัสว่นเกินทนุดงักลา่วออกเนืองจากถือว่าเป็นการ
รวมธุรกิจภายใต้ควบคุมเดียวกัน นอกจากนี  บริษัทได้มีการปรับปรุงส่วนเกินทุนของทีดินส่วนทีไม่ได้ใช้งานเป็นราคาทุน
เนืองจากมีการเปลียนแปลงนโยบายบญัชีสาํหรับทีดินดงักลา่วโดยบนัทกึเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุแทน รวมทั งมีการ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 160 

ปรับปรุงข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชี ทําให้สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ทีบนัทกึอยูใ่นบญัชีองค์ประกอบอืนของสว่น
ของผู้ ถือหุ้นมียอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2555 เป็นจํานวนประมาณ 176 ล้านบาท  

ต่อมา ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้มีการประเมินราคาทีดินใหม่ โดยราคาทีประเมินใหม่มีราคาลดลงจากราคาที
ประเมินไว้ในปี 25502551 กลา่วคือ ราคาประเมินทีดินในปี 25502551 มีจํานวนรวมประมาณ 210 ล้านบาท แบง่เป็นราคา
ประเมินทีดินทีอําเภอดอนสกั จังหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน 148 ล้านบาท (คํานวณตามวิธีรายได้เนืองจากผู้ประเมินราคามี
ความเห็นวา่ทีดินดงักลา่วเป็นทรัพย์สนิสาํหรับใช้ในการดําเนินงานท่าเรือของบริษัท จึงเป็นวิธีการทีสอดคล้องกบัภาวะตลาด
ของทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์สงูสุดและดีทีสุด ณ ขณะนั น) และทีดินทีอําเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี จํานวน
ประมาณ 62 ล้านบาท (คํานวณตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเนืองจากมีข้อมูลตลาดทีสามารถนํามาเทียบเคียงหรือ
เปรียบเทียบกบัทรัพย์สินทีประเมินได้) ต่อมา ได้มีการประเมินราคาทีดินดงักลา่วใหม่ในปี 2555 โดยผู้ประเมินราคารายใหม ่
ซึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับทีดินทีตั งอยู่อําเภอดอนสกั และอําเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี เนืองจากผู้
ประเมินราคามีความเห็นว่าเป็นวิธีทีดีทีสดุและชัดเจนทีสดุ เนืองจากเป็นการวิเคราะห์มูลค่าจากการซื อขายในตลาดเป็น
สาํคญั โดยมีข้อมลูตลาดทีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัหรือประเภทเดียวกนัทีสามารถนํามาสนบัสนนุทางการตลาดจํานวนมากพอ
เพือนํามาเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกบัทรัพย์สินทีประเมินได้โดยตรง ซึงได้ประเมินราคาไว้ประมาณ  91 ล้านบาท และ 84 
ล้านบาท ตามลําดบั รวมเป็นประมาณ 175 ล้านบาท ดงันั น เมือนําผลรวมของราคาประเมินทีดินทั ง 2 แห่งในปี 2551 มา
เปรียบเทียบกบัผลรวมของราคาประเมินทีดินในปี 2555 จะพบว่า มีสว่นต่างเป็นจํานวนลดลงประมาณ 35 ล้านบาท และมี
การปรับปรุงคา่ใช้จ่ายในการประเมินราคาประมาณ 2 ล้านบาท สง่ผลให้มีการปรับมลูคา่ทีดินทีประเมินใหม่ลดลงเป็นจํานวน
ประมาณ 37 ล้านบาท รวมทั งมีการปรับปรุงจํานวนประมาณ 8 ล้านบาท อันเนืองมาจากในปี 2556 บริษัทได้มีการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ซึงกําหนดให้บริษัทระบุผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดจากความ
แตกต่างของมลูค่าสินทรัพย์และหนี สินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือ
หนี สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนด สง่ผลให้องค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 
2555 มีจํานวนลดลงเหลอืประมาณ 131 ล้านบาท และมียอดเป็นจํานวนคงทีตามจํานวนดงักลา่วจนถึง ณ วนัที 30 มิถนุายน 
2558 

ในงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ของปี 2558 บริษัทได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบญัชีเกียวกบัการบนัทึกทีดินที
ไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน ทีตั งอยูใ่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงมีผลกระทบตอ่งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2557 ณ 
วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 ทําให้อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ และกําไรสะสม มีจํานวนเพิมขึ น
เป็นจํานวนเทา่กบัราคาทนุทีซื อมาภายหลงัการหกัคา่เผือการด้อยคา่ (ถ้ามี) คือ 0.98 ล้านบาท นอกจากนี  ในเดือนกรกฎาคม 
2558 บริษัทได้แตง่ตั งบริษัทประเมินราคาเพือทําการประเมินราคาทีดินจํานวน 1 แปลงทีไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงานและเคยถกู
ตั งคา่เผือการด้อยคา่ไว้ และพบวา่ ราคาตลาดทีประเมินได้มีราคาสงูกวา่ราคาทนุทีซื อมา บริษัทจึงได้กลบัรายการขาดทนุจาก
การด้อยค่าของทีดินแปลงดังกล่าวเป็นรายได้อืนจํานวน 0.25 ล้านบาทในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 และส่งผลทําให้
อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 มีจํานวนเพิมขึ นตามราคาทนุของทีดินแปลงดงักลา่ว คือ 0.25 ล้าน
บาท เป็น 1.23 ล้านบาท (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในหวัข้อ “อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ”)   

 

  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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16.2 การวิเคราะห์การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิและการเปลียนแปลงทีสาํคัญ 
 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้รวม 

รายได้หลกัของบริษัทมาจากการให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ โดยมีเส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือดอนสกั
สากลและทา่เรือสมยุสากล และระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากลและทา่เรือเกาะพะงนั รวมทั งการจําหน่ายสินค้าบนท่าเรือและใน
เรือโดยสาร นอกจากนี  บริษัทยงัมีรายได้อืนๆ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการจองตัวเรือโดยสารผ่านสายการบินพนัธมิตร 
รายได้คา่โฆษณา รายได้คา่เช่า ดอกเบี ยรับ กําไรจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ และเศษซาก และรายได้คา่ดําเนินการ เป็นต้น ซึง
โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี  : 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของบริษัท 

ลักษณะรายได้ ปี 2555 ปี 2556 2557 6 เดือนแรกปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ                   

แบบประจําทางตามเทียวเวลา 471.26 81.57% 526.71 81.30% 566.43 83.74% 294.83 83.73% 264.15 82.50%

แบบประจําทางแบบเหมาลํา 40.92 7.08% 42.41 6.55% 43.82 6.48% 22.30 6.33% 22.25 6.95%

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 512.19 88.65% 569.13 87.84% 610.25 90.22% 317.13 90.06% 286.41 89.46%

รายได้บริการอืน1/ 0.02 0.00% 0.28 0.04% 0.19 0.03% 0.14 0.04%  

รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื อ 47.08  8.15% 53.07 8.19% 54.81 8.10% 29.857 8.48% 26.1 8.17%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 559.29  96.80%   622.47  96.08% 665.24  98.35% 347.12 98.58% 312.57 97.63%

รายได้อืน2/ 18.48  3.20%  25.43  3.92% 11.19  1.65% 5.02 1.42% 7.59 2.37%

รายได้รวม 577.77  100.00% 647.90  100.00% 676.43  100.00% 352.14 100.00% 320.17 100.00%

หมายเหต:ุ  1/ รายได้บริการอืนเป็นรายได้ทีบริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้ โดยสารให้กับรถโดยสารซึงเป็นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุบนับริษัทได้ยกเลิกบริการนี แล้ว
ตั งแต่ปี 2558 

2/ รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจองตัวเรือโดยสารผ่านสายการบินพนัธมิตร รายได้ค่าโฆษณาป้ายทีท่าเรือและในเรือ ค่าโฆษณาในแผ่นพบั
แนะนําสถานทีท่องเทียว (Guide Map) รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินและเศษซาก รายได้ค่าดําเนินการ รายได้ค่าเช่าแผงและตู้ เอทีเอ็ม ดอกเบี ยรับ และรายได้อืนๆ เป็นต้น  

ในปี 2555 – 2557 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 578 ล้านบาท 648 ล้านบาทและ 676 ล้านบาท ตามลําดบั เพิมขึ น
อยา่งตอ่เนืองหรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลียของรายได้รวมในอตัราประมาณร้อยละ 8 ตอ่ปี โดยรายได้หลกัมาจากการให้บริการ
เดินเรือ ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8890 ของรายได้รวม สว่นรายได้ทีสําคญัรองลงมา ได้แก่ รายได้จากการจําหน่าย
อาหารและสนิค้าสะดวกซื อซึงมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวม  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 320 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 10 เมือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปี 2557 โดยมีรายได้หลกัมาจากการให้บริการเดนิเรือ และรายได้จากการจําหนา่ยอาหารและสนิค้าสะดวกซื อ 
ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 89 และร้อยละ 8 ของรายได้รวม ตามลาํดบั 
 

  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 162 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 รายได้จากการให้บริการ 

ธุรกิจการให้บริการของบริษัทเป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รีแบบประจําทางตามเทียวเวลา (Scheduled Ferry 
Service) และแบบประจําทางแบบเหมาลาํ (Chartered Ferry Service) ทีอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยเส้นทางการ
เดินเรือเฟอร์รีของบริษัทมี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากลและทา่เรือสมยุสากล และเส้นทางระหว่างท่าเรือ
ดอนสกัสากลและท่าเรือเกาะพะงนั โดยในช่วงต้นปี 2555 บริษัทมีกองเรือเฟอร์รีจํานวน 14 ลํา เพือให้บริการการเดินเรือแก่
ผู้ โดยสาร พร้อมกบัการบรรทกุรถยนต์ประเภทต่างๆ  และสินค้าทัวไป ต่อมา บริษัทได้ขายเรือเฟอร์รี  จํานวน 1 ลํา คือ เรือวงั
นอก ในระหวา่งปี 2555 ทําให้มีเรือเฟอร์รีคงเหลอืสาํหรับให้บริการ จํานวน 13 ลํา และในระหว่างปี 2556 เรือเฟอร์รีจํานวน 1 
ลํา คือ เรือวงัเงิน ได้ถูกไฟไหม้ขณะจอดอยู่ทีท่าเรือ ทําให้บริษัทต้องจําหน่ายเรือวงัเงินออกไป คงเหลือเรือเฟอร์รีสําหรับ
ให้บริการทั งหมด 12 ลาํ จนถึงปัจจบุนั 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือเป็นจํานวน 512 ล้านบาท 569 ล้านบาท และ 610 ล้านบาท ในปี 2555 – 
2557 ตามลาํดบั ซึงคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลียประมาณร้อยละ 9 ต่อปี  ทั งนี  อตัราเติบโตดงักลา่วสว่นใหญ่มาจากการเพิมขึ น
ของรายได้จากการให้บริการเดินทางแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็นหลกั ซึงมีสดัสว่นคิดเป็นประมาณร้อยละ 92 – 93 ของ
รายได้จากการให้บริการเดินเรือรวม เนืองจากการให้บริการเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลาจะให้บริการตั งแต่เวลา 
05.00 น. – 20.30 น. และมีเทียวเรือให้บริการกวา่ 40 เทียวตอ่วนั โดยสามารถบรรทกุทั งผู้ โดยสารและรถยนต์ทกุประเภททีไม่
มีวตัถอุนัตราย ซึงภายในเรือเฟอร์รีแต่ละลําจะจดัพื นทีสําหรับผู้ โดยสารประมาณ 220400 คน และรถยนต์ประมาณ 2370 
คนั ซึงเป็นพื นทีแยกออกจากกนัและขึ นอยูก่บัขนาดและการจดัพื นทีภายในเรือเฟอร์รีนั นๆ สว่นการให้บริการเดินเรือแบบเหมา
ลําจะเป็นการให้บริการบรรทกุสินค้าทีมีลกัษณะพิเศษตามทีผู้ ใช้บริการร้องขอ เช่น นํ ามนัและแก๊ส เป็นต้น ทั งนี  รายได้จาก
การให้บริการเดินเรือมีจํานวนเพิมขึ นเนืองมาจากการเพิมขึ นของจํานวนผู้ โดยสารและยานพาหนะทีบรรทุก (โปรดดู
รายละเอียดในสว่นที 2.2 บทที 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 2.2.2.3 ลกัษณะลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย) ในขณะที
อตัราคา่โดยสารจะมีจํานวนคงทีเนืองจากอตัราคา่โดยสารจะถกูกําหนดโดยอ้างอิงตามราคานํ ามนัดีเซล ซึงรัฐบาลมีนโยบาย
ตรึงราคาไว้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร และเมือพิจารณารายได้จากการให้บริการแบ่งตามพื นทีให้บริการ จะพบว่า ในระหว่างปี 
2555 – 2557 รายได้จากการให้บริการในเส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมยุสากลจะมีสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 68 – 69 ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือรวม เนืองจากมีจํานวนเทียวเรือวิงมากกวา่ 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือเป็นจํานวน 286 ล้านบาท ลดลงประมาณ
ร้อยละ 10 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 เนืองจากการลดลงของอตัราค่าบริการเดินเรือเป็นหลกั ซึงเป็นไปตาม
ประกาศของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีทีกําหนดให้ผู้ประกอบการให้บริการเรือเฟอร์รีทกุรายในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีกําหนดอตัราค่า
โดยสารโดยอ้างอิงตามการเปลียนแปลงของราคานํ ามนัดีเซล โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ราคานํ ามนัดีเซลในประเทศ
ได้ปรับลดลงอยา่งมากตามราคานํ ามนัในตลาดโลก สง่ผลทําให้อตัราค่าโดยสารของบริษัทในเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกั
และอําเภอเกาะสมยุปรับลดลงเช่นกนั สว่นอตัราค่าโดยสารในเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนัไม่ได้รับ
ผลกระทบเนืองจากช่วงราคาในการปรับอตัราคา่โดยสารมีจํานวนกว้างกวา่เส้นทางระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุ 
(โปรดดชู่วงราคาของอตัราคา่โดยสารของเส้นทางระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุ และเส้นทางระหว่างอําเภอดอน
สกัและอําเภอเกาะพะงัน ตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนที 2.2 บทที 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อ 
2.2.2.1 กลยทุธ์ทางการตลาด)  โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินทางแบบประจําทางตามเทียวเวลาคิดเป็นสดัสว่น

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 163 

ประมาณร้อยละ 92 ของรายได้จากการให้บริการเดินเรือรวม และมีรายได้จากการให้บริการในเส้นทางระหว่างทา่เรือดอนสกั
สากลและทา่เรือสมยุสากล คดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 66 ของรายได้จากการให้บริการเดนิเรือรวม 

โดยรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557  2558 สามารถแบ่งตาม
ลกัษณะการให้บริการ และตามพื นทีการให้บริการ ซึงมีรายละเอียดดงันี  

 

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แบง่ตามลกัษณะการให้บริการ 
  

        

     แบบประจําทางตามเทียวเวลา   471.26 92.01% 526.71 92.55% 566.43 92.82% 294.83 92.97% 264.15 92.23%

     แบบประจําทางแบบเหมาลํา    40.92  7.99%  42.41  7.45%  43.82  7.18% 22.30  7.03%    22.25 7.77%

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ   512.19 100.00%  569.13 100.00%  610.25 100.00%   317.13 100.00% 286.41 100.00%

แบง่ตามพื นทีการให้บริการ             

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ 355.18 69.35% 389.76 68.48%  418.73 68.62% 215.00 67.79% 187.95 65.62%

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 156.98 30.65% 179.35 31.51% 191.51 31.38% 102.14 32.21% 98.46 34.38%

อําเภอเกาะสมยุอําเภอเกาะพะงนั* 0.03 0.01%         

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 512.19 100.00% 569.13 100.00% 610.25 100.00% 317.13 100.00% 286.41 100.00%

 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

 
จาํนวน
เทียว 

รายได้/
เทียว 

จาํนวน
เทียว 

รายได้/
เทียว 

จาํนวน
เทียว 

รายได้/
เทียว 

จาํนวน
เทียว 

รายได้/
เทียว 

จาํนวน
เทียว 

รายได้/
เทียว 

 (เทียว) (บาท) (เทียว) (บาท) (เทียว) (บาท) (เทียว) (บาท) (เทียว) (บาท) 

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ 11,413 31,121 12,212 31,918 12,663 33,068 6,262 34,333 6,285 29,904 
อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 3,691 42,530 3,802 47,172 3,862 49,589 1,921 53,169 2,073 47,497 
อําเภอเกาะสมยุอําเภอเกาะพะงนั* 1 30,000         

รวม 15,105 33,908 16,014 35,539 16,525 36,929 8,183 38,755 8,358 34,267 
หมายเหต:ุ  *  ในปี 2553 บริษัทได้ทดลองเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รีในเส้นทางระหว่างอําเภอเกาะสมยุอําเภอเกาะพะงัน แต่ต่อมาได้ยกเลิกการให้บริการบริการใน

เส้นทางนี ในช่วงปลายปี 2554 โดยรายได้ทีเกิดขึ นในปี 2555 เป็นการให้บริการเรือเช่าเหมาลําระหวา่งอําเภอเกาะสมยุอําเภอเกาะพะงนัเทียวสดุท้าย 

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นจํานวน 569 ล้านบาท เพิมขึ นประมาณ 57 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
เพิมขึ นประมาณร้อยละ 11 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา โดยเป็นการเพิมขึ นจากการให้บริการแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็น
หลกั ซึงเพิมขึ นประมาณ 55 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 12 เมือเทียบกบัปีทีผา่นมา เนืองจากบริษัทได้มีการบริหารจดัการ
ตารางเวลาเดนิเรือใหม ่โดยนําเรือทีมีอายมุากไปใช้วิงแบบเหมาลาํ เพือใช้ประโยชน์เรือเฟอร์รีให้สงูสดุ โดยในปี 2556 บริษัทมี
จํานวนเทียวเดินเรือทั งหมด 16,014 เทียว เพิมขึ น 909 เทียว หรือคิดเป็นอตัราเพิมขึ นของจํานวนเทียวเดินเรือประมาณร้อยละ 
7 จากปี 2555 (จํานวนเทียวให้บริการทั งหมด 15,105 เทียว) ซึงสดัสว่นจํานวนเทียวของเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและ
อําเภอเกาะสมยุ และเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนั คิดเป็นประมาณร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ของ
จํานวนเทียวทั งหมด ตามลําดบั โดยจํานวนเทียวทีเพิมขึ นในปี 2556 มาจากการให้บริการในเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกั
และอําเภอเกาะสมยุ ซึงมีจํานวน 12,212 เทียว คิดเป็นรายได้ประมาณ 390 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 68 ของรายได้จาก
การให้บริการเดินเรือ แต่เมือคํานวณเป็นรายได้เฉลีย/เทียว จะพบว่า เส้นทางการเดินเรือระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 164 

เกาะพะงนั มีรายได้เฉลียในปี 2556 ประมาณ 47,172 บาท/เทียว เพิมขึ นประมาณร้อยละ 11 เมือเทียบกบัปี 2555 ในขณะที
เส้นทางการเดินเรือระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุ มีรายได้เฉลียในปี 2556 ประมาณ 31,918 บาท/เทียว เพิมขึ น
ประมาณร้อยละ 3 เมือเทียบกับปี 2555 โดยทีรายได้เฉลีย/เทียวของเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนัมี
จํานวนสูงกว่าเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย เนืองจากมีอัตราค่าบริการต่อเทียวสูงกว่า เพราะใช้
ระยะเวลาในการเดินทางทีมากกวา่ กลา่วคือ เส้นทางระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนัจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2 ชัวโมง 30 นาที สว่นเส้นทางระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง 30 นาที ทั งนี  
รายได้เฉลีย/เทียวของทั ง 2 เส้นทางมีจํานวนเพิมขึ นมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิมขึ นของจํานวนผู้ โดยสารและจํานวนรถที
บรรทุกเป็นหลกั เนืองจากอตัราค่าบริการจะถูกกําหนดโดยอ้างอิงตามราคานํ ามันดีเซลเป็นสําคญั ซึงทีผ่านมา รัฐบาลมี
นโยบายตรึงราคานํ ามนัดีเซลไว้ไมเ่กิน 30 บาท/ลติร เพือช่วยเหลอืผู้ประกอบการทัวไป ทําให้อตัราคา่บริการมีจํานวนคงที 

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นจํานวน 610 ล้านบาท เพิมขึ นประมาณ 41 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
เพิมขึ นประมาณร้อยละ 7 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา โดยเป็นการเพิมขึ นจากการให้บริการแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็น
หลกั ซึงเพิมขึ นประมาณ 40 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8 เมือเทียบกับปีทีผ่านมา โดยในปี 2557 บริษัทมีจํานวนเทียว
เดินเรือทั งหมด 16,525 เทียว เพิมขึ น 511 เทียว หรือคิดเป็นอตัราเพิมขึ นของจํานวนเทียวเดินเรือประมาณร้อยละ 3 จากปี 
2556 (จํานวนเทียวให้บริการทั งหมด 16,014 เทียว) ซึงสดัส่วนจํานวนเทียวของเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอ
เกาะสมยุ และเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนั คิดเป็นประมาณร้อยละ 77 และร้อยละ 23 ของจํานวน
เทียวทั งหมด ตามลําดบั โดยจํานวนเทียวทีเพิมขึ นในปี 2557 มาจากการให้บริการในเส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและ
อําเภอเกาะสมยุ ซึงมีจํานวน 12,663 เทียว คิดเป็นรายได้ประมาณ 419 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 69 ของรายได้จากการ
ให้บริการเดินเรือ แตเ่มือคํานวณเป็นรายได้เฉลีย/เทียว จะพบวา่ เส้นทางการเดินเรือระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะ
งนั มีรายได้เฉลียในปี 2557 ประมาณ 49,589 บาท/เทียว เพิมขึ นประมาณร้อยละ 5 เมือเทียบกบัปี 2556 ในขณะทีเส้นทาง
การเดินเรือระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุ มีรายได้เฉลียในปี 2557 ประมาณ 33,068 บาท/เทียว เพิมขึ นประมาณ
ร้อยละ 4 เมือเทียบกบัปี 2556 ทั งนี  รายได้เฉลีย/เทียวของทั งสองเส้นทางมีจํานวนเพิมขึ นมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขึ นของ
จํานวนผู้ โดยสารและจํานวนรถทีบรรทกุเป็นหลกั เนืองจากอตัราค่าบริการจะถกูกําหนดโดยอ้างอิงตามราคานํ ามนัดีเซลเป็น
สําคญั ซึงทีผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคานํ ามนัดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร เพือช่วยเหลือผู้ประกอบการทัวไป ทําให้
อตัราค่าบริการในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 มีจํานวนคงที อย่างไรก็ตาม เนืองจากเกิดวิฤกตินํ ามนัในตลาดโลก ทําให้
รัฐบาลประกาศลดราคานํ ามนัดีเซลลงด้วย สง่ผลทําให้บริษัทมีการปรับอตัราราคาการให้บริการสาํหรับเส้นทางระหวา่งอําเภอ
ดอนสกัและอําเภอเกาะสมุยลดลงในช่วงปลายไตรมาสที 3 ของปี 2557 เป็นต้นมา ส่วนอตัราราคาการให้บริการสําหรับ
เส้นทางระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงันไม่ได้ผลกระทบเนืองจากช่วงราคาในการปรับอตัราค่าโดยสารของ
เส้นทางการเดินเรือระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนัมีจํานวนกว้างกว่าเส้นทางการเดินเรือระหว่างอําเภอดอนสกั
และอําเภอเกาะสมุย (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที 2.2 บทที 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อ 2.2.2.1 กลยุทธ์ทาง
การตลาด) 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นจํานวน 286 ล้านบาท ลดลงประมาณ 31 ล้าน
บาท คิดเป็นอตัราลดลงประมาณร้อยละ 10 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีทีผ่านมา โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 
บริษัทมีจํานวนเทียวเดินเรือทั งหมด 8,358 เทียว แบง่เป็นจํานวนเทียวของเส้นทางระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุ 
และเส้นทางระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนั เทา่กบั 6,285 เทียว และ 2,073 เทียว ตามลําดบั ทั งนี  สาเหตหุลกัที

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 165 

รายได้จากการให้บริการในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราค่าบริการของ
เส้นทางระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุเป็นสาํคญั ซึงได้ถกูปรับลดลงตามการลดลงของราคานํ ามนัดีเซล กลา่วคือ 
อตัราคา่บริการในเส้นทางดงักลา่วสาํหรับบคุคลทัวไปในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจํานวนเทา่กบั 150 บาท/คน/เทียว และ
ปรับลดลงเหลอื 120  130 บาท/คน/เทียว ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ซึงมีผลทําให้มีรายได้เฉลียของเส้นทางการเดินเรือ
ระหว่างอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมุย มีจํานวนลดลงเหลือประมาณ 29,904 บาท/เทียว ในขณะทีรายได้เฉลียของ
เส้นทางการเดินเรือระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนัมีจํานวนประมาณ 47,497 บาท/เทียว ไม่ได้รับผลกระทบจาก
การลดลงของราคานํ ามนัดีเซล เนืองจากช่วงราคาในการปรับอตัราค่าโดยสารของเส้นทางการเดินเรือระหว่างอําเภอดอนสกั
และอําเภอเกาะพะงนัมีจํานวนกว้างกวา่เส้นทางการเดินเรือระหวา่งอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมยุ  

 รายได้จากการขาย 

บริษัทมรีายได้จากการขาย ซึงมาจากการจําหนา่ยสนิค้าประเภทอปุโภคและบริโภคในบริเวณทา่เรือและในเรือเฟอร์รี
ของบริษัท ซึงในปี 2555 – 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 47 ล้านบาท 53 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามลําดบั
หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวม โดยรายได้ทีเพิมขึ นในแตล่ะปีมาจากรายได้จากการขายสินค้าสําเร็จรูป
เป็นสําคญั สว่นรายได้จากการขายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 26 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8 
ของรายได้รวมเช่นกนั ซึงสามารถแบง่ประเภทของรายได้จากการขายได้ดงันี  

 
  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

รายได้จากการขาย จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน 
  (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้จากการขายสินค้าสําเร็จรูป 39.23  83.33% 44.92  84.65% 46.51  84.86% 25.76 86.30% 20.03 76.55% 

รายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม 7.73  16.42% 7.97  15.03% 8.12  14.82% 3.99 13.38% 6.06 23.15% 

รายได้จากการรับฝากขายสินค้าอืนๆ 0.12  0.25% 0.17  0.32% 0.18  0.32% 0.10 0.32% 0.08 0.30% 

รวมรายได้จากการขาย 47.08  100.00% 53.07  100.00% 54.81  100.00% 29.85 100.00% 26.17 100.00% 

รายได้จากการขายมาจากการขายสินค้าสําเร็จรูปเป็นสําคญั ซึงได้แก่ เครืองดืมแอลกอฮอล์ นํ าดืม และบะหมีกึง
สําเร็จรูป เป็นต้น โดยในช่วงปี 2555 – 2557 มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 83 – 85 ของรายได้จากการขายทั งหมด ซึงเป็นการ
ขายสินค้าอปุโภคและบริโภคในร้านสะดวกซื อ “Fresh Mart” ของบริษัท ทีตั งอยู่แถวบริเวณท่าเรือ และในเรือเฟอร์รี  สว่นใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 รายได้จากการขายสินค้าสําเร็จรูปมีสดัสว่นลดลงเหลือประมาณร้อยละ 77 ของรายได้จากการ
ขายทั งหมด เนืองจากบริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายของภาครัฐ โดยยกเลกิการขายเครืองดืมแอลกอฮอล์ ในพื นทีบริเวณท่าเรือ
และในเรือเฟอร์รี ทําให้มียอดขายลดลง 

นอกจากนี  บริษัทมีรายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 15 – 16 ของรายได้
จากการขายทั งหมดในช่วงปี 2555 – 2557 โดยบริษัทได้จดัสรรสถานทีในบริเวณท่าเรือเพือเป็นร้านอาหาร เพืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ทีมาใช้บริการเรือเฟอร์รีและอยู่ระหว่างรอการขึ นเรือ สว่นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 รายได้จากการขาย
อาหารและเครืองดืมมีสดัส่วนเพิมขึ นเป็นประมาณร้อยละ 23 ของรายได้จากการขายทั งหมด เนืองจากรายได้จากการขาย
สินค้าสําเร็จรูปมีสดัสว่นลดลงตามเหตผุลทีกล่าวข้างต้น และนอกจากนี  บริษัทได้เริมเปิดขายร้านกาแฟเครืองหมายการค้า
“ดอยช้าง” ภายในบริเวณท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมยุสากลในช่วงปลายปี 2557 และได้เปิดให้บริการภตัตาคารแห่ง

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 166 

ใหมที่ท่าเรือสมยุสากลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จึงทําให้มีรายได้จากการขายอาหารและเครืองดืมในงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2558 เพิมขึ นด้วย 

 

 รายได้อืน 

รายได้อืนของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการให้บริการจองตัวเรือโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้จากค่า
โฆษณาป้ายทีบริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รี  รายได้จากค่าโฆษณาในแผ่นพบัแนะนําสถานทีท่องเทียว (Guide Map) กําไร
จากการจําหนา่ยทรัพย์สนิ รายได้จากการขายเศษซาก รายได้คา่ดําเนินการ รายได้คา่เช่า ดอกเบี ยรับ และรายได้อืนๆ เป็นต้น
โดยในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้อืนประมาณ 18 ล้านบาท 25 ล้านบาท 11 ล้านบาท 
และ 8 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 2 – 4 เมือเทียบกบัรายได้รวม  

รายละเอียดของรายได้อืนของบริษัทในปี 2555 – 2557และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2557  2558 มีดงันี  
 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 
รายได้อืน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน 

 (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รายได้จากการให้บริการจองตัวผ่านสาย
การบินพนัธมิตร   2.57  10.09% 5.27 47.11% 2.84 56.53% 3.00 39.52%

รายได้จากค่าโฆษณา 2.37  12.82% 2.52  9.93% 2.43  21.75% 1.23 24.59% 2.15 28.27%

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 10.00  54.12% 11.96  47.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%  

รายได้จากการขายเศษซาก 0.29  1.56% 1.63  6.41% 1.17  10.47% 0.06 1.18% 0.06 0.74%

รายได้ค่าดําเนินการ    0.02 0.06% 0.32 2.87% 0.08 1.50% 0.36 4.77%

รายได้ค่าเช่า 0.46  2.48% 0.42  1.66% 0.40  3.59% 0.20 4.01% 0.24 3.12%

ดอกเบี ยรับ 0.26  1.41% 0.37  1.46% 0.32  2.85% 0.15 3.01% 0.09 1.23%

รายได้อืนๆ* 5.10 27.61% 5.93 23.33% 1.27 11.37% 0.46 9.19% 1.70 22.36%

รวมรายได้อืนๆ 18.48  100.00% 25.43  100.00% 11.19  100.00% 5.02 100.00% 7.59 100.00%

หมายเหต:ุ * รายได้อืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า รายได้บตัรสมาชิก กําไรจากอตัราแลกเปลียน รายได้ค่าปรับ และรายได้เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนและ
อืนๆ เป็นต้น  

ในปี 2555 รายได้อืนของบริษัทมีจํานวนประมาณ 18 ล้านบาท โดยรายได้หลกัมาจากกําไรจากการจําหน่ายเรือวงั
นอกในราคา 10 ล้านบาท ซึงได้ตดัคา่เสือมราคาหมดแล้ว และรายได้จากค่าโฆษณาทีบริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รี  และใน
แผ่นพบัแนะนําสถานทีท่องเทียว จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท นอกจากนี  ในปี 2555 บริษัทมีรายได้พิเศษ คือ รายได้จาก
ค่าปรับทีเรียกเก็บจากบริษัททีเกียวข้องเนืองจากผิดสญัญาซื อขายทีดิน จํานวนประมาณ 4 ล้านบาท ซึงเกิดขึ นจากบริษัทที
เกียวข้องชําระคา่ซื อทีดินทีเกาะวงันอกลา่ช้า บริษัทจึงได้คิดดอกเบี ยจากบริษัททีเกียวข้องสาํหรับการชําระค่าซื อทีดินลา่ช้าใน
อตัราเทา่กบัอตัราดอกเบี ยทีบริษัทต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี สถาบนัการเงิน ซึงคิดเป็นจํานวนประมาณ 4 ล้านบาทในปี 2555 

ในปี 2556 รายได้อืนของบริษัทมีจํานวนประมาณ 25 ล้านบาท เพิมขึ นประมาณ 7 ล้านบาทจากปี 2555 เนืองจาก
บริษัทได้เริมทําธุรกิจกบัสายการบินพนัธมิตร โดยผู้ใช้บริการจองตัวเครืองบินสามารถจองซื อตัวเรือเฟอร์รีในคราวเดียวกนั ซึง
เป็นการเพิมช่องทางในการจําหน่ายตัวเรือโดยสาร ทําให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในสว่นนี ประมาณ 3 ล้านบาทใน

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 167 

ขณะเดียวกัน บริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินประมาณ 12 ล้านบาท ซึงมาจากการจําหน่ายทีดินทีเกาะวงันอกเป็น
หลกั และมีรายได้เงินชดเชยคา่สนิไหมทดแทนเรือวงัเงินไฟไหม้ จํานวนประมาณ 5 ล้านบาท 

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้อืนจํานวนประมาณ 11 ล้านบาท ลดลงประมาณ 14 ล้านบาทจากปี 2556 เนืองจากบริษัท
ไม่มีกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินจํานวนประมาณ 12 ล้านบาท และไม่มีรายได้เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจํานวน
ประมาณ 5 ล้านบาท ในขณะเดียวกนั บริษัทมีรายได้จากการทําธุรกิจกบัสายการบินพนัธมิตรเพิมขึ น 2 ล้านบาท เนืองจากมี
กลุม่ลกูค้าจากตา่งประเทศเดินทางเข้ามาทอ่งเทียวเพิมขึ น 

 ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้อืนจํานวนประมาณ 8 ล้านบาท เพิมขึ นจากงวดเดียวกนัของปี 2557 
ซึงมีจํานวนประมาณ 5 ล้านบาท เนืองจากในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้จากค่าโฆษณาเพิมขึ นประมาณ 1 
ล้านบาท และบริษัทได้ชําระคา่คดีความให้แก่คูก่รณี ซึงเป็นจํานวนทีตํากวา่ทีเคยตั งประมาณการคา่ใช้จ่ายไว้ ดงันั น บริษัทจึง
ได้บนัทกึสว่นตา่งดงักลา่วกลบัเข้าเป็นรายได้อืน ซึงมีจํานวนประมาณ 1 ล้านบาท รวมทั งมีการบนัทกึกลบัรายการขาดทนุจาก
การด้อยคา่ของทีดินเข้าเป็นรายได้อืนเป็นจํานวน 0.25 ล้านบาท 
 

ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนขาย 

บริษัทมีต้นทนุขายและการให้บริการรวมเป็นจํานวนประมาณ 433 ล้านบาท 487 ล้านบาท 511 ล้านบาท และ 230 
ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลาํดบั คิดเป็นประมาณร้อยละ 77 ร้อยละ 78 ร้อยละ 77
และร้อยละ 74 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ตามลาํดบั ซึงมีรายละเอยีดสรุปได้ดงันี  

 ต้นทุนการให้บริการ  

ต้นทนุการให้บริการของบริษัทมีจํานวนประมาณ 392 ล้านบาท 440 ล้านบาท 462 ล้านบาท และ 206 ล้านบาท ใน
ปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราต้นทนุตอ่รายได้จากการให้บริการ ประมาณร้อย
ละ 6877 ซึงต้นทนุการให้บริการมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี  

 

ต้นทุนการให้บริการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่านํ ามนัเชื อเพลิงและนํ ามนัหลอ่ลืน 247.59 63.14% 245.20 55.68% 255.01 55.16% 127.64 56.43% 104.26 50.67%
ค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน 48.62 12.40% 57.91 13.15% 59.46 12.86% 27.34 12.09% 30.25 14.70%
ค่าซอ่มแซมบํารุงรักษาและค่าวสัดอุปุกรณ์
และของใช้สิ นเปลือง 35.85 9.14% 53.83 12.22% 58.39 12.63% 21.12 9.34% 19.61 9.53%
ค่าเสือมราคาและตดัจ่าย 26.31 6.71% 41.17 9.35% 41.45 8.97% 20.52 9.07% 24.45 11.88%
ค่าจอดเรือและค่าเทียวเรือและค่าเรือเทียบท่า 9.11 2.32% 15.01 3.41% 17.09 3.70% 8.44 3.73% 8.84 4.30%
อืนๆ* 24.66 6.29% 27.24 6.19% 30.92 6.69% 21.12 9.34% 18.38 8.93%
รวมต้นทุนการให้บริการ 392.13 100.00% 440.37 100.00% 462.32 100.00% 226.19 100.00% 205.79 100.00%

หมายเหต:ุ *อืนๆ ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและสาธารณปูโภค ค่าทําตัวเรือผ่านท่า ค่าเช่าทีดินและบริการ ค่าเบี ยประกนัภยั ค่ารักษาความปลอดภยั และต้นทนุอืนๆ 
 

ต้นทุนการให้บริการหลกัของบริษัท คือ ค่านํ ามนัเชื อเพลิงและนํ ามนัหลอ่ลืน ซึงมีจํานวนประมาณ 248 ล้านบาท 
245 ล้านบาท 255 ล้านบาท และ 104 ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดบั คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 63 ของต้นทุนการให้บริการรวมในปี 2555 และปรับลดลงมาเหลือประมาณร้อยละ 56 ร้อยละ 55 
และร้อยละ 51 ของต้นทนุการให้บริการในปี 25562557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดบั ทั งนี  สาเหตทีุค่านํ ามนั

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 168 

เชื อเพลิงและนํ ามนัหล่อลืนมีสดัส่วนลดลงเนืองจากการเพิมขึ นของค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและค่าวสัดุอุปกรณ์และของใช้
สิ นเปลือง และค่าเสือมราคาและตดัจ่าย ส่วนต้นทุนหลกัทีสําคญัรองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนกังาน ซึงมีจํานวน
ประมาณ 49 ล้านบาท 58 ล้านบาท 59 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 
ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1215 ของต้นทนุการให้บริการรวม ทั งนี  สาเหตทีุค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานในปี 
2556–2557 มีจํานวนเพิมขึ น เนืองจากมีการปรับคา่แรงขั นตําเป็น 300 บาท ตามนโยบายของภาครัฐ 

ในปี 2556 บริษัทมีต้นทนุการให้บริการเป็นจํานวนประมาณ 440 ล้านบาท เพิมขึ นประมาณ 48 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12 เมือเทียบกบัปี 2555 ซึงอตัราการเพิมขึ นดงักลา่วเป็นการเพิมขึ นในอตัราทีสอดคล้องกบัการเพิมขึ นของรายได้จาก
การให้บริการทีมีอตัราเติบโตประมาณร้อยละ 11 โดยต้นทนุหลกัทีเพิมขึ นได้แก่ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและค่าวสัดอุปุกรณ์
และของใช้สิ นเปลอืง และคา่เสือมราคาและตดัจ่าย ซึงเพิมขึ นประมาณ 18 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลําดบั เนืองจาก
ในปี 2556 บริษัทมีการซอ่มใหญ่ของเรือเฟอร์รี จํานวน 5 ลาํ เมือเทียบกบัการซอ่มใหญ่ จํานวน 2 ลําในปี 2555 โดยบริษัทจะ
ตดัจ่ายคา่ซอ่มใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายในระยะเวลา 30 เดือน จึงทําให้คา่ใช้จ่ายเกียวกบัการซอ่มแซมดงักลา่วเพิมขึ นเป็นประมาณ 
54 ล้านบาท ซึงการซ่อมใหญ่ดงักล่าวเป็นไปตามรอบของการซ่อมบํารุง กอปรกบัในปี 2556 บริษัทได้เริมตดัค่าเสือมราคา
สําหรับท่าเทียบเรือและอปุกรณ์บนท่าเทียบเรือสมุยสากล ซึงบริษัทได้ลงทนุไปประมาณ 67 ล้านบาท และมีการลงทนุอืนๆ 
เพิมเติม จึงทําให้คา่เสือมราคาและตดัจ่ายในปี 2556 เพิมขึ นเป็นประมาณ 41 ล้านบาท 

ในปี 2557 บริษัทมีต้นทนุการให้บริการเป็นจํานวนประมาณ 462 ล้านบาท เพิมขึ นประมาณ 22 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5 เมือเทียบกบัปี 2556 ซึงอตัราการเพิมขึ นดงักลา่วเป็นการเพิมขึ นในอตัราทีสอดคล้องกบัการเพิมขึ นของรายได้จาก
การให้บริการ ทีมีอตัราเติบโตประมาณร้อยละ 7 โดยต้นทนุหลกัทีเพิมขึ น ได้แก่ ค่านํ ามนัเชื อเพลิงและนํ ามนัหลอ่ลืน และค่า
ซ่อมแซมบํารุงรักษาและค่าวสัดอุุปกรณ์และของใช้สิ นเปลือง ซึงเพิมขึ นประมาณ 10 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดบั 
เนืองจากในปี 2557 บริษัทมีการซอ่มใหญ่ของเรือเฟอร์รีเพิมขึ นอีก 4 ลาํ และมีคา่นํ ามนัเชื อเพลงิเพิมขึ นตามจํานวนเทียวเรือที
ให้บริการเพิมขึ น 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีต้นทนุการให้บริการเป็นจํานวนประมาณ 206 ล้านบาท ลดลงประมาณ 20 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราลดลงประมาณร้อยละ 9 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2557 ซึงเป็นอตัราลดลงทีสอดคล้องกบัการ
ลดลงของรายได้จากการให้บริการ ทีมีอตัราลดลงประมาณร้อยละ 10 โดยต้นทุนหลกัทีลดลงได้แก่ นํ ามนัเชื อเพลิงและ
นํ ามนัหลอ่ลืน ซึงลดลงประมาณ 23 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 18 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2557 เนืองจาก
ราคานํ ามนัเชื อเพลงิลดลง อีกทั งบริษัทได้ติดตั งระบบ Purify นํ ามนัหลอ่ลืน ทําให้สามารถนํานํ ามนัหลอ่ลืนกลบัมาใช้งานได้
อีก 

 
 ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายของบริษัทมีจํานวนประมาณ 41 ล้านบาท 47 ล้านบาท 48 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ในปี 2555 – 
2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดบั คิดเป็นอตัราต้นทนุขายต่อรายได้จากการขาย ประมาณร้อยละ 8692 
ซึงต้นทนุขายมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี  

 
 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 169 

 

ต้นทุนขาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุค่าสินค้า 30.23 74.50% 32.98 70.87% 34.05 70.48% 18.44 73.63% 16.19 67.12% 

ค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน 7.92 19.52% 10.66 22.91% 11.08 22.93% 5.09 20.31% 26.04 25.05% 

ค่าเสือมราคาและตดัจ่าย 0.45 1.11% 0.40 0.86% 0.45 0.93% 0.21 0.82% 0.28 1.15% 

ค่าวสัดอุปุกรณ์และของใช้สิ นเปลือง 0.61 1.51% 0.21 0.45% 0.16 0.33% 0.07 0.29% 0.13 0.52% 

อืน ๆ 1.36 3.36% 2.29 4.91% 2.58 5.34% 1.24 4.94% 1.49 6.16% 

รวมต้นทุนขาย 40.57 100.00% 46.53 100.00% 48.31 100.00% 25.04 100.00% 24.12 100.00% 

ในปี 2556 และ 2557 บริษัทมีต้นทนุขายเป็นจํานวนประมาณ 47 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท เพิมขึ นประมาณร้อย
ละ 15 และร้อยละ 4 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา โดยต้นทุนขายหลกัได้แก่ ต้นทนุค่าสินค้า ซึงประกอบด้วยต้นทุนจากการซื อ
สินค้าสําเร็จรูป และต้นทนุอาหาร เป็นสําคญั โดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 7075 ของต้นทนุขายรวมในระหว่างปี 2555 – 
2557 สว่นต้นทนุขายหลกัทีสาํคญัรองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน ซึงมีจํานวนประมาณ 8 ล้านบาท 11 ล้านบาท 
และ 11 ล้านบาทในปี 2555 – 2557 ตามลําดบัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 2023 ของต้นทนุขายรวม ทั งนี  สาเหตุที
คา่ใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานในปี 2556–2557 มีจํานวนเพิมขึ น เนืองจากมีการปรับคา่แรงขั นตําเป็น 300 บาท ตามนโยบายของ
ภาครัฐ 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีต้นทนุขายเป็นจํานวนประมาณ 24 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 4 เมือ
เทียบกับงวดเดียวกนัของปีทีผ่านมา โดยต้นทนุขายหลกัได้แก่ ต้นทนุค่าสินค้า และค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน ซึงมีสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 67 และร้อยละ 25 ของต้นทนุขายรวม ตามลาํดบั 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายทีสําคัญของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุน
ทางการเงิน โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ และคา่ใช้จ่ายในการบริหารมีสดัสว่นรวมกนัประมาณร้อยละ 11 เมือเทียบกบั
รายได้รวมในปี 2555 และลดลงเหลือประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 8 เมือเทียบกับรายได้รวมในปี 2556 และ 2557 
ตามลาํดบั เนืองจากการเพิมขึ นของรายได้รวมในแตล่ะปี สว่นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริการ และคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมกนั คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 เมือเทียบกบัรายได้รวม เพิมขึ นจากร้อยละ 7 ใน
งวดเดียวกันของปี 2557 เนืองจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึ นจากการตั งจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี ใน
ขณะเดียวกนั ต้นทุนทางการเงินมีสดัส่วนลดลงเมือเทียบกับรายได้รวมเช่นกัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของรายได้รวม 
สาํหรับในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 โดยสามารถสรุปและวิเคราะห์คา่ใช้จา่ยในแตล่ะประเภทในช่วง
ทีผา่นมาได้ดงันี  : 

 

  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 170 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานขาย คา่คอมมิชชัน คา่ขนสง่ และคา่ใช้จ่าย
สง่เสริมการขายเป็นหลกั โดยในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนรวมประมาณ 8 ล้านบาท 9 
ล้านบาท 9 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 12 ของรายได้รวม  
 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนประมาณ 53 ล้านบาท 55 
ล้านบาท 45 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ร้อยละ 9 ร้อยละ 7 และร้อยละ 7 ของ
รายได้รวม ตามลําดบั ซึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานเป็นหลกั ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 34  48 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสําคญัอืนๆ ประกอบด้วยค่าเสือมราคาของยานพาหนะและอุปกรณ์
สํานกังาน และค่าเช่าสํานกังานและโกดงั ทั งนี  สาเหตทีุค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 และ 2556 มีจํานวนค่อนข้างสงู 
เนืองจากในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการ Refinance เงินกู้ ยืมระยะยาว เป็นจํานวน
ประมาณ 10 ล้านบาท สว่นในปี 2556 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายเกียวกบัค่าชดเชยค่าเสียหาย และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขาย
ทีดิน จํานวนประมาณ 8 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลําดบั ด้วยเหตุนี  จึงมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานในช่วงปี 
2555 – 2556 มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 34  35 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ซึงคอ่นข้างตํากวา่สดัสว่นปกติ 

 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบี ยจากเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยในปี 2555 
2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจํานวนประมาณ 26 ล้านบาท 21 ล้านบาท 18 ล้านบาท 
และ 8 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราดอกเบี ยจา่ยเฉลียอยูร่ะหวา่งประมาณร้อยละ 7 ตอ่ปี โดยบริษัทได้เบิกเงินกู้ ระยะยาว
เพือ Refinance จํานวน 402 ล้านบาทในปี 2555 และได้ทยอยชําระคืนเงินกู้ดงักลา่วตามงวดและเงือนไขทีกําหนดในสญัญา 
ทําให้คา่ใช้จ่ายดอกเบี ยจ่ายมีจํานวนลดลงอยา่งตอ่เนือง   

กาํไร 

ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีกําไรขั นต้นเป็นจํานวนประมาณ 127 ล้านบาท 136 
ล้านบาท 155 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 23 ร้อยละ 22 ร้อยละ 23 และ
ร้อยละ 26 ตามลาํดบั โดยจํานวนกําไรขั นต้นจะมาจากธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือเป็นหลกั ซึงมีรายละเอียด
สรุปได้ดงันี  : 

 

 กาํไรขั นต้น – ธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ 

บริษัทมีผลประกอบการทีมีกําไรขั นต้นจากธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ ประมาณ 120 ล้านบาท 129 
ล้านบาท และ148 ล้านบาท ในปี 2555 – 2557 ตามลาํดบั โดยจํานวนกําไรขั นต้นมีจํานวนเพิมขึ นในแต่ละปีตามการเพิมขึ น
ของรายได้ คิดเป็นอตัรากําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 23 ร้อยละ 23 และร้อยละ 24 ของรายได้จากการให้บริการเรือโดยสาร
และขนส่งทางเรือ ตามลําดบั ซึงเป็นอตัราค่อนข้างคงทีในช่วงระยะเวลาดงักล่าว สําหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 
บริษัทมีกําไรขั นต้นจากธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ ประมาณ 81 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั นต้นประมาณ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 171 

ร้อยละ 28 ของรายได้จากการให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ ซึงเป็นสดัสว่นทีใกล้เคียงกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 
2557 ทีมีอตัรากําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 29 ของรายได้จากการให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ อย่างไรก็ตาม เมือ
นํามาเปรียบเทียบกบัอตัรากําไรขั นต้นในปี 2555 – 2557 จะพบวา่ สาเหตทีุอตัรากําไรขั นต้นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มี
อตัราเพิมขึ น เนืองจากมีต้นทุนนํ ามนัเชื อเพลิงลดลงและมีค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและค่าวสัดอุุปกรณ์และของใช้สิ นเปลือง
ลดลง 

 

 กาํไรขั นต้น – ธุรกิจขาย 

บริษัทมีผลประกอบการทีมีกําไรขั นต้นจากธุรกิจขาย ประมาณ 7 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2555 – 2557 คิดเป็นอตัรา
กําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 1214 ของรายได้จากการขาย โดยกําไรมาจากการขายสินค้าสําเร็จรูปเป็นหลกัสําหรับในงวด 6 
เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีกําไรขั นต้นจากธุรกิจขาย ประมาณ 2 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรขั นต้นประมาณร้อยละ 8 ของ
รายได้จากการขาย ทั งนี  สาเหตทีุอตัรากําไรขั นต้นในช่วงเวลาดงักลา่วลดลงจากช่วงเวลาทีผ่านมา เนืองจากบริษัทได้ยกเลิก
การขายเครืองดืมแอลกอฮอล์บริเวณทา่เรือและในเรือเฟอร์รี ซึงเป็นสนิค้าทีมีกําไรขั นต้นสงู 

 

 กาํไรสุทธิ 

บริษัทมกํีาไรสทุธิในปี 2555  2557และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 จํานวนประมาณ 51 ล้านบาท 69 ล้านบาท 
85 ล้านบาท และ 47 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิประมาณร้อยละ 9 ร้อยละ 11 ร้อยละ 13 และร้อยละ 15 
ตามลาํดบั  

บริษัทได้รับสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ในฐานะผู้ ทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 
2520 ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1190(2)/2553 เลขที 
1188(2)/2553 และเลขที 1189(2)/2553 สาํหรับเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 ตามลาํดบั โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสาํหรับกําไรทีเกิดจากการใช้บริการของเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 เป็นเวลา 8 ปี ซึงในระหว่างปี 2555 – 2557 
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 สามารถแบ่งแยกรายได้และกําไรตามสว่นงานธุรกิจทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (“BOI”) 
และทีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (“NonBOI”) ได้ดงัตอ่ไปนี  

 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

หน่วย: ล้านบาท BOI 
Non
BOI รวม BOI 

Non
BOI รวม BOI 

Non
BOI รวม BOI 

Non
BOI รวม BOI 

Non
BOI รวม 

รายได้รวม  165   412   578  217  431   648 231   445   676  121 231 352 90 230* 320 

ค่าใช้จ่ายรวม (136)  (385)  (520)  (177)  (394  (572)  (183)  (399)  (582)  (92)  (193) (284)  (73)  (193) (266)  

กําไรก่อนภาษี 30  28  57  39   37  76  48  46  94  30 38 68 17 38 54 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (6)  (6)   (7)  (7)   (9)  (9)   (8) (8)  (7) (7) 

กําไรสทุธิ 30  22  51   39   30   69   48   37   85  30 30 60 17 30 47 

หมายเหต:ุ * ไมไ่ด้นํารายการปรับปรุงสําหรับการกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่า จํานวน 0.25 ล้านบาท มารวมคํานวณ เนืองจากเป็นการปรับปรุงภายหลงัการคํานวณภาษี 
ดงันั น บริษัทจะนํารายได้สว่นนี ไปรับรู้และคํานวณภาษีในงวดไตรมาสที 3 ของปี 2558 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 172 

ในปี 2555 บริษัทมกํีาไรก่อนภาษี ประมาณ 57 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 6 ล้านบาท 
ซึงคิดเป็นอตัราคา่ใช้จ่ายภาษีทีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 11 ของกําไรก่อนภาษี เนืองจากมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที (530) พ.ศ. 2554 กําหนดลดหยอ่นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล
เหลือร้อยละ 23 ของกําไรสทุธิในปี 2555 จากอตัราปกติร้อยละ 30 กอปรกบับริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับ
รายได้ทีเกิดจากการใช้บริการของเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 และมีการปรับกําไรก่อนภาษีด้วยรายการทีไม่ถือเป็น
รายจ่าย ซึงได้แก่ หนี สงสยัจะสูญ การตั งสํารองขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย และค่าใช้จ่ายและดอกเบี ยจ่ายผลประโยชน์
พนกังาน เป็นต้น รวมทั งมีการปรับปรุงคา่เสือมราคาของยานพาหนะกบัคา่งวดจา่ยตามสญัญาเช่าทางการเงินตามหลกัเกณฑ์
ของกรมสรรพากร สง่ผลทําให้คงเหลือกําไรสทุธิในปี 2555 ประมาณ 51 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิในอตัราประมาณ
ร้อยละ 9 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริษัทมีรายการขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจํานวนประมาณ 27 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ขาดทุนจากการตีมูลค่าทีดินทีอําเภอเกาะสมุยใหม่จํานวนประมาณ 37 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้เกียวกับ
องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน จํานวนประมาณ 10 ล้านบาท ซึงเป็นรายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิในปี 2556 

ในปี 2556 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 76 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 7 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราคา่ใช้จ่ายภาษีทีจ่ายจริงเพียงประมาณร้อยละ 9 ของกําไรก่อนภาษี เนืองจากมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที (530) พ.ศ. 2554 กําหนดลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้นิติ
บคุคลเหลอืร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิในปี 2556 จากอตัราร้อยละ 23 ของกําไรสทุธิในปี 2555 รวมทั งบริษัทได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคลสาํหรับรายได้ทีเกิดจากการใช้บริการของเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 และมีการปรับปรุงกําไรก่อนภาษี
ตามวิธีการเหมือนปี 2555 สง่ผลทําให้คงเหลือกําไรสทุธิในปี 2556 ประมาณ 69 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิในอตัรา
ประมาณร้อยละ 11 ของรายได้รวม 

ในปี 2557 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 94 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ 9 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราคา่ใช้จ่ายภาษีทีจ่ายจริงเพียงประมาณร้อยละ 9 ของกําไรก่อนภาษี เนืองจากมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที (530) พ.ศ. 2554 กําหนดลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้นิติ
บคุคลเหลือร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ เหมือนปี 2556 รวมทั งบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับรายได้ทีเกิดจาก
การใช้บริการของเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 และมีการปรับปรุงกําไรก่อนภาษีตามวิธีการเหมือนปี 25552556 สง่ผล
ทําให้คงเหลอืกําไรสทุธิในปี 2557 ประมาณ 85 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิในอตัราประมาณร้อยละ 13 ของรายได้รวม 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 55 ล้านบาท  และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล
ประมาณ 7 ล้านบาท คิดเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีทีจ่ายจริงเพียงประมาณร้อยละ 13 ของกําไรก่อนภาษี เนืองจากมีพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัที (577) พ.ศ. 2557 กําหนดให้คงจดัเก็บอตัรา
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ เหมือนปี 2556  2557 รวมทั งบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
สําหรับรายได้ทีเกิดจากการใช้บริการของเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 และมีการปรับปรุงกําไรก่อนภาษีตามวิธีการ
เหมือนปี 25552557 สง่ผลทําให้คงเหลอืกําไรสทุธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ประมาณ 47 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไร
สทุธิในอตัราประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม 

 

  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 173 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2555 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 18 ร้อยละ 
21 ร้อยละ 21 และร้อยละ 21 ตามลาํดบั อนึง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงั
หกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด (โปรดดู
รายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.3 บทที 9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ 9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล) ทั งนี  บริษัท
ไมไ่ด้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการในปี 2555 – 2556 เนืองจากบริษัทได้นํากําไรดงักลา่วไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
การลงทนุก่อสร้างท่าเทียบเรือของท่าเรือสมยุสากล อาคาร และอปุกรณ์ต่างๆ สว่นในปี 2557 บริษัทมีกําไรสทุธิเป็นจํานวน
ประมาณ 85 ล้านบาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกิจการทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็น
จํานวนประมาณ 21 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินของบริษัท ทั งนี  
สาเหตุทีบริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2557 ในอตัราทีตํากว่านโยบายทีกําหนด เนืองจากบริษัทต้องการสํารองเงินสําหรับการ
ลงทนุในการซื อเรือเฟอร์รีเพิมเติม จํานวน 1 ลาํ ซึงคาดว่าจะใช้เงินลงทนุทั งหมดประมาณ 200 ล้านบาท สว่นในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2558 บริษัทไมไ่ด้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

สําหรับในอนาคต บริษัทจะดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามทีได้ระบุในส่วนที 2.3 บทที 9 ข้อมูล
หลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ 9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล อยา่งเคร่งครัด 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 มีจํานวนประมาณ 763 
ล้านบาท 720 ล้านบาท 733 ล้านบาท และ 748 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยสนิทรัพย์สว่นใหญ่ ได้แก่ ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์
สทุธิ ซึงมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 81 – 83 ของสินทรัพย์รวมทั งหมด สว่นสินทรัพย์ทีสําคญัรองลงมา ได้แก่ สินค้าคงเหลือ 
และเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

สนิทรัพย์รวม ณ สิ นปี 2556 มีจํานวนลดลงประมาณ 43 ล้านบาทเมือเทียบกบัปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
จําหน่ายทีดินทีเกาะวงันอก ซึงได้บนัทึกเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขายในราคาตามมลูค่าตามบญัชีประมาณ 63 
ล้านบาท ในขณะเดียวกนั ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ มีจํานวนลดลงเช่นกนั โดยลดลงประมาณ 21 ล้านบาท ตามการตดั
คา่เสือมราคาตามอายกุารใช้งานของทรัพย์สนิ ทั งนี  ในระหวา่งปี 2556 บริษัทมีการลงทนุเพิมเติมในสว่นของการซ่อมแซมเรือ 
ยานพาหนะ เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังาน และทรัพย์สินอืนๆ มลูค่ารวมประมาณ 29 ล้านบาท และมีการรับโอนงาน
ระหวา่งก่อสร้างเป็นอาคารและสิงปลกูสร้างทีทา่เรือสมยุสากลและทา่เรือดอนสกัสากล ซึงมีมลูค่ารวมประมาณ 70 ล้านบาท 
รวมทั งมีการจําหน่ายเรือวังเงินทีถูกไฟไหม้คืนให้แก่บริษัทประกัน และจําหน่ายทรัพย์สินอืนๆ ซึงมีมูลค่าตามบัญชีรวม
ประมาณ 5 ล้านบาท นอกจากนี  บริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบญัชีเกียวกบัการบนัทึกทีดินทีไม่ได้ใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยได้นํามาบนัทึกไว้ในบญัชีอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ เป็นจํานวน 0.98 ล้านบาท ในขณะเดียวกนั ณ สิ นปี 
2556 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืเพิมขึ นประมาณ 19 ล้านบาท เนืองมาจากมีการสาํรองอะไหลแ่ละวสัดสุิ นเปลอืงเพิมขึ นประมาณ 
18 ล้านบาทเพือเตรียมความพร้อมสาํหรับการซอ่มใหญ่เรือเฟอร์รีในปี 2557 ตามรอบเวลา และมีลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน
เพิมขึ นประมาณ 5 ล้านบาท  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 174 

สาํหรับสนิทรัพย์รวม ณ สิ นปี 2557 มีจํานวนเพิมขึ นประมาณ 12 ล้านบาทเมือเทียบกบัปี 2556 ซึงมีสาเหตหุลกัมา
จากการเพิมขึ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวนประมาณ 12 ล้านบาท และการเพิมขึ นของทีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์สทุธิ จํานวนประมาณ 6 ล้านบาท โดยในระหวา่งปี 2557 บริษัทมีการลงทนุเพิมเติมในสว่นของการซ่อมแซมเรือ งาน
ระหวา่งก่อสร้างอาคารและสิงปลกูสร้างทีทา่เรือสมยุสากลและทา่เรือดอนสกัสากล เครืองจกัรและอปุกรณ์ เครืองตกแต่งและ
อปุกรณ์สาํนกังาน และทรัพย์สนิอืนๆ มลูคา่รวมประมาณ 53 ล้านบาท และมีการรับโอนงานระหวา่งก่อสร้างเป็นอาคารและสิง
ปลกูสร้างทีท่าเรือสมุยสากลและส่วนปรับปรุงและตบแต่งสํานกังานเช่าแห่งใหม่ ซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 11 ล้านบาทใน
ขณะเดียวกนั ณ สิ นปี 2557 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืลดลงประมาณ 4 ล้านบาท เนืองมาจากมีการเบิกอะไหลแ่ละวสัดไุปใช้ใน
งานซอ่มแซม และมลูคา่นํ ามนัเชื อเพลงิทีเก็บสต็อกมีมลูค่าลดลงตามการปรับราคาลดลงของนํ ามนัในตลาดโลกและมีลกูหนี 
การค้าและลกูหนี อืนลดลงประมาณ 2 ล้านบาท  

สนิทรัพย์รวม ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 มีจํานวน 748 ล้านบาท เพิมขึ นประมาณ 16 ล้านบาทเมือเทียบกบั ณ 
สิ นปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขึ นของทีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ซึงในระหวา่งงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัท
มีการลงทุนเพิมเติมในส่วนของการซ่อมแซมเรือ และงานระหว่างก่อสร้าง และซื อยานพาหนะเพิมจํานวน 5 คนั มลูค่ารวม
ประมาณ 43 ล้านบาท และมีการรับโอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและสิงปลกูสร้างทีท่าเรือดอนสกัสากล และท่าเรือส
มยุสากล ซึงได้แก่ อาคารโกดงัสนิค้าและอะไหล ่อาคารจ่ายกระแสไฟฟ้า และอาคารบ้านพกัผู้บริหาร เป็นต้น ซึงมีมลูค่ารวม
ประมาณ 16 ล้านบาท สง่ผลทําให้ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีมลูค่าเพิมขึ นสทุธิประมาณ 15 ล้านบาท นอกจากนี  บริษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึ นประมาณ 4 ล้านบาท 

รายละเอียดของสนิทรัพย์หลกัของบริษัท สามารถสรุปได้ดงันี  : 

 ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน 

ณวนัที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน รวม
ประมาณ 16 ล้านบาท 21 ล้านบาท 19 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 2 – 3 เมือ
เทียบกบัสนิทรัพย์รวม ซึงมีรายละเอียดดงันี  : 

+ ลูกหนี การค้า 

บริษัทประกอบกิจการให้บริการโดยสารและขนสง่ทางเรือแก่บคุคลทัวไป ซึงโดยสว่นใหญ่ (ประมาณร้อยละ 6070 
ในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558) บริษัทจะจําหน่ายตัวเรือโดยสารสําหรับบคุคลทัวไปและยานพาหนะเป็นเงินสด 
เว้นแตเ่ป็นการให้บริการขนสง่ยานพาหนะให้แก่นิติบคุคลทีเป็นลกูค้าประจํา และ/หรือเป็นการจําหนา่ยตัวเรือโดยสารลว่งหน้า
ให้แก่ตวัแทนจําหน่าย และ/หรือการจําหน่ายตัวเรือโดยสารทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายของบริษัทสายการบินพนัธมิตร และ/
หรือการขายโฆษณาผ่านป้ายและแผ่นพบัแนะนําสถานทีท่องเทียว บริษัทได้มีนโยบายให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าดงักล่าวเป็น
ระยะเวลา 15 – 60 วนั โดยพิจารณาจากข้อมลูและประวตัิลกูค้า ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของลกูค้า และประวตัิ
การชําระเงินทีผา่นมา อนึง ในการจําหนา่ยตัวเลม่ให้แก่ตวัแทนจําหนา่ย บริษัทมีการกําหนดเครดิตเทอมทีแตกต่างกนั ขึ นอยู่
กบัการเจรจาตอ่รอง และการวิเคราะห์ลกูหนี  โดยจะมีทั งจ่ายเงินสด และได้เครดิตเทอมในระหว่าง 1530 วนั ทั งนี  บริษัท รา
ชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้อง และเป็นตวัแทนจําหน่ายตัวเลม่ของบริษัท ได้รับเครดิตเทอมเป็นจํานวน 15 
วนั โดยมีเงินวางประกนัเป็นจํานวน 600,000 บาทด้วย ในขณะทีตวัแทนจําหนา่ยทีมีฐานทนุเลก็ จะใช้วิธีขายเป็นเงินสด ไมใ่ห้
เครดิตเทอม และไมต้่องมีเงินวางประกนั หรือตวัแทนจําหนา่ยทีมีฐานะการเงินทีดีจะได้รับเครดิตเทอมเป็นจํานวน 30 วนัและ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 175 

ไม่ต้องมีเงินวางประกันกับบริษัท สว่นลกูค้าทีลงโฆษณาผ่านป้ายและแผ่นพบัแนะนําสถานทีท่องเทียวและเลือกชําระเป็น
เครดิต จะต้องจ่ายค่าโฆษณาในอตัราทีสงูกว่าลกูค้าทีเลือกจ่ายเป็นเงินสดล่วงหน้าทั งจํานวน แต่จะได้รับเครดิตเทอมเป็น
จํานวน 60 วนัเป็นการทดแทน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีลกูหนี การค้าสทุธิประมาณ 13 ล้าน
บาท 21 ล้านบาท 19 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 2 – 3 เมือเทียบกบัสินทรัพย์รวม 
โดยรายละเอียดของอายลุกูหนี การค้าของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555  2557และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 สามารถ
สรุปได้ดงันี  : 
 

ตารางแสดงอายุลูกหนี การค้า 

    (หน่วย : ล้านบาท) 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 

  มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

ลกูหนี ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 7.99 62.46% 14.47 68.56% 14.44 75.75% 15.50 93.69% 
ลกูหนี เกินกําหนดชําระ   

 
  

 
        

   ไมเ่กิน 3 เดือน 3.13 24.46% 6.47 30.68% 4.41 23.14% 0.84 5.05% 
   มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 1.45 11.31% 0.01 0.07% 0.00 0.01%   
   มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 0.06 0.45% 0.03 0.15% 0.03 0.17%   
   มากกวา่ 12 เดือนขึ นไป 0.17 1.32% 0.12 0.55% 0.18 0.93% 0.21 1.26% 

ลูกหนี การค้ารวม 12.79 100.00% 21.11 100.00% 19.06 100.00% 16.54 100.00% 

หกั คา่เผือหนี สงสยัจะสญู (0.12) 0.90% (0.12) 0.55% (0.18) 0.93% (0.21) 1.26% 

ลูกหนี การค้าสุทธิ 12.67 99.10% 20.99 99.45% 18.88 99.07% 16.33 98.74% 

บริษัทมีนโยบายในการประมาณการคา่เผือหนี สงสยัจะสญูของลกูหนี  โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดตี การวิเคราะห์อายหุนี  และสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั นๆ ทั งนี  ในการวิเคราะห์อายขุองหนี ทีคงค้าง บริษัทมีนโยบายทีจะ
ตั งสาํรองคา่เผือหนี สงสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 100 ของมลูคา่ลกูหนี สาํหรับลกูหนี ทีค้างชําระเกิน 12 เดือนขึ นไป 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลกูหนี การค้ารวมประมาณ 13 ล้านบาท แบ่งเป็นลกูหนี ทียงัไม่ถึงกําหนดชําระ
จํานวนประมาณ 8 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 62 ของลกูหนี การค้ารวม ลกูหนี ทีค้างเกินกําหนดชําระตั งแต่ 3
เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน จํานวนประมาณ 5 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 36 ของลกูหนี การค้ารวม และลกูหนี ที
ค้างเกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ นไปจํานวน ประมาณ 0.17 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1 ของลกูหนี การค้ารวม 
ทั งนี  ลกูค้าทีค้างเกินกําหนดชําระสว่นใหญ่เป็นลกูหนี การค้าของบริษัททีเกียวข้องกนั ซึงมีจํานวนรวมประมาณ 4 ล้านบาท คิด
เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 31 ของลกูหนี การค้ารวม โดยบริษัทได้ตั งค่าเผือหนี สงสยัจะสญูสําหรับลกูหนี การค้าในปี 2555
เป็นจํานวน 0.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของลกูหนี การค้ารวม เนืองจากคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บหนี 
ดงักลา่วได้ ทําให้คงเหลอืลกูหนี การค้าสทุธิ ประมาณ 13 ล้านบาท 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 176 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลกูหนี การค้ารวมประมาณ 21 ล้านบาท แบ่งเป็นลกูหนี ทียงัไม่ถึงกําหนดชําระ
จํานวนประมาณ 14 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 69 ของลกูหนี การค้ารวม ลกูหนี ทีค้างเกินกําหนดชําระตั งแต ่3 
เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน จํานวนประมาณ 7 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 31 ของลกูหนี การค้ารวม และลกูหนี ที
ค้างเกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ นไปจํานวน ประมาณ 0.12 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1 ของลกูหนี การค้ารวม 
ทั งนี  ลกูค้าทีค้างเกินกําหนดชําระสว่นใหญ่เป็นลกูหนี การค้าของบริษัททีเกียวข้องกนั ซึงค้างชําระไมเ่กิน 3 เดือน มีจํานวนรวม
ประมาณ 5 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 25 ของลกูหนี การค้ารวม โดยบริษัทได้ตั งค่าเผือหนี สงสยัจะสญูสําหรับ
ลกูหนี การค้าในปี 2556 คงทีเท่ากบัปี 2555 เป็นจํานวน 0.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของลกูหนี การค้ารวม 
เนืองจากคาดวา่จะไมส่ามารถเรียกเก็บหนี ดงักลา่วได้ ทําให้คงเหลอืลกูหนี การค้าสทุธิ ประมาณ 21 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลกูหนี การค้ารวมประมาณ 19 ล้านบาท แบ่งเป็นลกูหนี ทียงัไม่ถึงกําหนดชําระ
จํานวนประมาณ 14 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 76 ของลกูหนี การค้ารวม ลกูหนี ทีค้างเกินกําหนดชําระตั งแต ่3 
เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน จํานวนประมาณ 4 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 23 ของลกูหนี การค้ารวม และลกูหนี ที
ค้างเกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ นไปจํานวน ประมาณ 0.18 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1 ของลกูหนี การค้ารวม 
ทั งนี  ลกูค้าทีค้างเกินกําหนดชําระสว่นใหญ่เป็นลกูหนี การค้าของบริษัททีเกียวข้องกนั ซึงค้างชําระไมเ่กิน 3 เดือน มีจํานวนรวม
ประมาณ 3 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 16 ของลกูหนี การค้ารวม โดยบริษัทได้ตั งค่าเผือหนี สงสยัจะสญูสําหรับ
ลกูหนี การค้าในปี 2557 เพิมขึ นเป็นจํานวน 0.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของลกูหนี การค้ารวม เนืองจากคาด
วา่จะไมส่ามารถเรียกเก็บหนี ดงักลา่วได้ ทําให้คงเหลอืลกูหนี การค้าสทุธิ ประมาณ 19 ล้านบาท 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีลกูหนี การค้ารวมประมาณ 17 ล้านบาท แบ่งเป็นลกูหนี ทียงัไม่ถึงกําหนดชําระ
จํานวนประมาณ 15 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 94 ของลกูหนี การค้ารวม ลกูหนี ทีค้างเกินกําหนดชําระตั งแต ่3 
เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จํานวนประมาณ 1 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5 ของลกูหนี การค้ารวม และลกูหนี ที
ค้างเกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ นไปจํานวน ประมาณ 0.21 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1 ของลกูหนี การค้ารวม 
ทั งนี  ลกูค้าทีค้างเกินกําหนดชําระสว่นใหญ่เป็นลกูหนี การค้าของบริษัททีเกียวข้องกนั ซึงค้างชําระไมเ่กิน 3 เดือน มีจํานวนรวม
ประมาณ 0.84 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 5 ของลกูหนี การค้ารวม โดยบริษัทได้ตั งค่าเผือหนี สงสยัจะสูญ
สําหรับลกูหนี การค้าทีเป็นลกูค้าทัวไปทีไม่ใช่บริษัททีเกียวข้องกนัและค้างชําระเกิน 12 เดือนขึ นไปในงวด 6 เดือนแรกของปี 
2558 เพิมขึ นเป็นจํานวน 0.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของลกูหนี การค้ารวม เนืองจากคาดว่าจะไม่สามารถ
เรียกเก็บหนี ดงักลา่วได้ ทําให้คงเหลอืลกูหนี การค้าสทุธิ ประมาณ 16 ล้านบาท 

ทั งนี  ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่า นโยบายการตั งสํารองค่าเผือหนี สงสยัจะสูญ และระบบการควบคุมและ
ติดตามการชําระหนี ของลกูหนี ทีกําหนดขึ นมีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับธุรกิจของบริษัท โดยทีผ่านมา บริษัทมีการ
ปรับปรุงขั นตอนการเรียกเก็บหนี กับบริษัททีเกียวข้องกนัเพือให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในงวดทีครบกําหนดชําระ ทําให้
ยอดลกูหนี การค้าทีเป็นบริษัททีเกียวข้องกนัทีค้างเกินกําหนดชําระไมเ่กิน 3 เดือนในงวด 6 เดือนแรกปี 2558 ลดลงเหลือเพียง 
0.84 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5 ของลกูค้าการค้ารวม ทั งนี  สว่นใหญ่ บริษัทจะสามารถเรียกเก็บหนี จากลกูค้าทีค้าง
เกินกําหนดชําระทีเป็นบริษัททีเกียวข้องกนัได้ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัครบกําหนดชําระ ซึงในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัท
สามารถเรียกเก็บหนี จากยอดลกูหนี การค้า – กิจการทีเกียวข้องกนั ทีค้างชําระจํานวนรวมประมาณ 5 ล้านบาท ณ สิ นงวดไตร
มาสที 2 ปี 2558 ได้แล้วทั งหมด อนึง บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุงนโยบายทางด้านลูกหนี ให้มีความเหมาะสมตาม
สถานการณ์โดยคํานงึถึงความเสียงและประโยชน์ทีบริษัทจะได้รับ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 177 

ในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี ประมาณ 52 เท่า 37 เท่า 33 
เทา่ และ 35 เทา่ ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราสว่นทางการเงินทางด้านระยะเวลาเก็บหนี เฉลีย ประมาณ 7 วนั 10 วนั 11 วนั และ 
10 วนั ตามลาํดบั ซึงเป็นระยะเวลาทีคอ่นข้างตําเมือเทียบกบันโยบายการให้สนิเชือแก่ลกูหนี การค้าของบริษัท เนืองจากลกูค้า
สว่นใหญ่เป็นลกูค้าเงินสด ทั งนี  สาเหตทีุระยะเวลาเก็บหนี เฉลียในปี 25562557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เพิมขึ นจาก
ปี 2555 เนืองจากบริษัทได้เริมทําธุรกรรมกบัลกูค้าสายการบินทีเป็นพนัธมิตรในปี 2556 และให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าดงักลา่ว
เป็นระยะเวลา 30 วนั อีกทั งยอดขายจากการจําหนา่ยตัวเลม่และตัวแพ็คเกจมีจํานวนเพิมขึ นในระยะเวลาดงักลา่ว 
 

+ลูกหนี อืน 

ลกูหนี อืนประกอบด้วย ลกูหนี พนกังาน ลกูหนี จากรายได้ค่าเบี ยปรับ และลกูหนี เงินขาดเกินบญัชี ซึงมีจํานวนรวม
ประมาณ 4 ล้านบาท 0.34 ล้านบาท 0.23 ล้านบาท และ 0.33 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 
มิถนุายน 2558 ตามลําดบั โดยในปี 2555 บริษัทมีลกูหนี อืนค่อนข้างสงูเนืองมาจากบริษัทมีรายได้จากค่าปรับเนืองจากผิด
สญัญาซื อขายทีดินกบับริษัททีเกียวข้องกนั จํานวนประมาณ 4 ล้านบาท ทั งนี  บริษัทได้ตั งคา่เผือหนี สงสยัจะสญูสําหรับลกูหนี 
อืนในปี 2555 ประมาณ 0.14 ล้านบาท และเพิมเป็น 0.17 ล้านบาทในปี 2556 และ 2557 และเพิมเป็น 0.32 ล้านบาทในงวด 
6 เดือนแรกของปี 2558 ทําให้คงเหลือลกูหนี อืนสทุธิ ประมาณ 4 ล้านบาท 0.17 ล้านบาท 0.06 ล้านบาท และ 0.002 ล้าน
บาท ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลาํดบั 
 

 สินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีนโยบายบนัทึกมูลค่าสินค้าคงเหลือในราคาทนุตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัหรือมลูค่าสทุธิทีคาดว่าจะได้รับ 
แล้วแตร่าคาใดจะตํากวา่ โดยบริษัทจะบนัทึกขาดทนุจากการลดมลูค่าของสินค้าในงบกําไรขาดทนุในกรณีทีสินค้าคงเหลอืมี
การเสือมคณุภาพ เสยีหาย ล้าสมยั และค้างนาน ทําให้ราคาทนุของสินค้าคงเหลือในงวดบญัชีนั น มีราคาสงูกว่ามลูค่าสทุธิที
คาดวา่จะได้รับ อยา่งไรก็ตาม เมือสถานการณ์ทีทําให้การปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอืให้ตํากวา่ราคาทนุหมดไปหรือยงัคงมีอยู่
แตเ่ป็นไปในทางทีลดลง บริษัทจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุทีเคยรับรู้ในงวดบญัชีก่อนๆ ในงบกําไรขาดทนุของงวดบญัชี
นั นๆ  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิประมาณ 31 ล้าน
บาท 50 ล้านบาท 46 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 4 ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 และร้อย
ละ 6 เมือเทียบกบัสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั ทั งนี  รายละเอียดของสนิค้าคงเหลอืของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 
และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 สามารถสรุปได้ดงันี  : 

ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

  มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

อะไหลแ่ละวสัดสุิ นเปลือง 20.33 65.14% 38.09 76.00% 36.57 78.41% 36.87 80.93% 

นํ ามนัเชื อเพลิง 9.09 29.13% 9.27 18.50% 7.14 15.31% 6.28 13.79% 

อาหารและเครืองดืม 1.79 5.73% 2.76 5.50% 2.93 6.29% 2.40 5.27% 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 178 

(หน่วย : ล้านบาท) 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

  มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

รวมสินค้าคงเหลือ 31.21 100.00% 50.12 100.00% 46.64 100.00% 45.56 100.00% 

หกั คา่เผือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 0.56 1.78% 0.61 1.22% 0.68 1.46% 0.68 1.50% 

สินค้าคงเหลือ –สุทธิ 30.65 98.22% 49.51 98.78% 45.96 98.54% 44.88 98.50% 

สินค้าคงเหลือของบริษัทสว่นใหญ่อยู่ในรูปของอะไหล่และวสัดุสิ นเปลืองมีจํานวนประมาณ 20 ล้านบาท 38 ล้าน
บาท 37 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ในปี 2555   2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 65 ร้อยละ 76 ร้อยละ 78 และร้อยละ 81 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือทั งหมด สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนั 
ตามลําดบั โดยในปี 2556 บริษัทได้สํารองเก็บสต็อกอะไหลเ่พิมขึ นประมาณ 18 ล้านบาท เพือรองรับการซ่อมใหญ่ของเรือ
เฟอร์รีตามรอบเวลาซอ่มบํารุงทีกําหนด ทั งนี  บริษัทมีนโยบายเก็บสต็อกอะไหลส่ิ นเปลืองเป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน และอะไหล่
ชิ นใหญ่เป็นเวลาไมเ่กิน 6 เดือน 

สนิค้าคงเหลอืสว่นทีเหลอืเป็นนํ ามนัเชื อเพลงิมีจํานวนประมาณ 9 ล้านบาท 9 ล้านบาท 7 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท 
ในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 29 ร้อยละ 19 ร้อยละ 15 
และร้อยละ 14 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือทั งหมด สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนั ตามลําดบั โดยนํ ามนัเชื อเพลิง ประกอบด้วย 
(1) นํ ามนัเชื อเพลงิทีซื อจากผู้จดัจําหนา่ย ได้แก่ นํ ามนัดีเซล และนํ ามนัเตา ซึงบริษัทจะนํามาผ่านกระบวนการผสมตามสตูรที
บริษัทคิดค้นขึ นเพือใช้ในการเดินเรือเฟอร์รีของบริษัท และ (2) นํ ามนัทีผสมแล้วและอยู่ในเรือเฟอร์รีแต่ละลําของบริษัท ทั งนี  
ในระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 นํ ามนัทีผสมแล้วและอยู่ในเรือเฟอร์รีแต่ละลําของบริษัทมีการ
เคลือนไหวดงันี  

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558 

 ปริมาณ จาํนวนเงนิ ปริมาณ จาํนวนเงนิ ปริมาณ จาํนวนเงนิ ปริมาณ จาํนวนเงนิ 
 (ล้านลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (ล้านบาท) 

ยอดยกมา 0.29  7.53  0.25  6.71  0.26  6.93  0.24  5.52 

บวกเพิมในระหวา่งปี 8.54  236.27  9.04  237.61  9.31 245.71  4.79  98.96 

จํานวนทีมีสําหรับใช้ 8.83  243.81   9.30  244.31  9.57 252.64  5.03  104.47 

หกัใช้ไปในระหวา่งปี (8.58) (237.10) (9.04) (237.38) (9.33) (247.12) (4.81) (99.82) 

ยอดยกไป 0.25  6.71  0.26  6.93  0.24  5.52  0.22  4.65 

ทั งนี  บริษัทมีนโยบายจดัเก็บสต็อกนํ ามนัเชื อเพลิงประเภทนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม โดย
คํานึงถึงระดบัราคา ณ จุดเวลาทีซื อ ต้นทนุการเก็บรักษา (Inventory Carrying Cost) ต้นทนุการสังซื อ (Order Cost) และ
ต้นทนุสนิค้าขาดแคลนให้อยูใ่นระดบัตํา ซึงโดยปกติ บริษัทมีนโยบายทีจะจดัเก็บนํ ามนัเชื อเพลงิไว้ทีเรือเฟอร์รีเป็นหลกั โดยจะ
จดัเก็บนํ ามนัผสมไว้ทีเรือเฟอร์รีแต่ละลํา ประมาณ 15,000 – 20,000 ลิตร/ลํา และจะจดัเก็บนํ ามนัดีเซลและนํ ามนัเตาขั นตํา
ไมเ่กิน 10,000 ลติรไว้ทีคลงั  ซึงเพียงพอสาํหรับใช้เดินเรือเฟอร์รีได้อยา่งตอ่เนือง 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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นอกจากนี  บริษัทมีสินค้าสําเร็จรูปประเภทอาหารและเครืองดืม เพือจําหน่ายในร้านอาหาร และร้านสะดวกซื อบน
ท่าเรือและในเรือเฟอร์รีของบริษัท โดยมีจํานวนประมาณ 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 3 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ในปี 2555 – 
2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดบั คิดเป็นประมาณร้อยละ 56 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือทั งหมด ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนั  

ในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอืประมาณ 20 เทา่ 
20 เทา่ 17 เทา่ และ 18 เทา่ ตามลําดบั คิดเป็นระยะเวลาการขายสินค้าโดยเฉลียประมาณ 18 วนั 18 วนั 21 วนั และ 20 วนั 
ตามลาํดบั ซึงเป็นระยะเวลาขายสนิค้าทีคอ่นข้างคงที โดยในปัจจุบนั บริษัทมีนโยบายในการจดัเก็บสนิค้าสําเร็จรูปประมาณ 
30  45 วนัของประมาณการยอดขาย เพือให้เพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า ซึงสอดคล้องกบัระยะเวลาขายสินค้าของ
บริษัทในปัจจบุนั 

อนึง ในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทได้ตั งสํารองค่าเผือการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ 
ซึงได้แก่ นํ ามนัเชื อเพลิง และอะไหล ่เป็นจํานวนประมาณ 0.56 ล้านบาท 0.61 ล้านบาท 0.68 ล้านบาท และ 0.68 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

 

 ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ จํานวน
ประมาณ 616 ล้านบาท 595 ล้านบาท 601 ล้านบาท และ 615 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี  

หน่วย: ล้านบาท 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ไตรมาสที 2 ปี 2558 

  มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

ทีดิน 174.49 28.31% 174.49 29.33% 174.49 29.04% 174.49 28.36% 

สว่นปรับปรุงทีดิน 12.17 1.97% 10.90 1.83% 9.63 1.60% 9.96 1.62% 

อาคารและสิงปลกูสร้าง 31.16 5.06% 92.05 15.47% 92.80 15.45% 103.54 16.83% 

เรือและสว่นซอ่มแซมและสาํรวจเรือ 314.71 51.07% 297.89 50.07% 290.12 48.29% 291.88 47.43% 

เครืองจกัรและอปุกรณ์ 7.85 1.27% 6.77 1.14% 9.12 1.52% 8.15 1.33% 

เครืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน 5.77 0.94% 4.81 0.81% 5.76 0.96% 5.82 0.95% 

ยานพาหนะ 2.83 0.46% 4.69 0.79% 3.33 0.55% 7.94 1.29% 

งานระหวา่งก่อสร้าง 67.32 10.92% 3.29 0.55% 15.57 2.59% 13.55 2.20% 

รวม 616.28 100.00% 594.88 100.00% 600.81 100.00% 615.34 100.00% 
 

สนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพย์ประเภทเรือและสว่นซอ่มแซมและสาํรวจเรือ ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 47 – 
51 ของสนิทรัพย์ประเภททีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิทั งหมด โดยในช่วงต้นปี 2555 บริษัทมีเรือเฟอร์รีสําหรับให้บริการเรือ
โดยสารและขนส่งทางเรือ เป็นจํานวนรวม 14 ลํา สําหรับเส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมยุสากล 
และระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากลและทา่เรือเกาะพะงนั ตอ่มา ในระหวา่งปี 2555 บริษัทได้มีการจําหนา่ยเรือเฟอร์รีออกไป 1 ลาํ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 180 

และในระหว่างปี 2556 มีเรือทีเกิดเหตไุฟไหม้และจําหน่ายคืนให้บริษัทประกนัไปอีก 1 ลํา สง่ผลให้ ณ ปัจจุบนั บริษัทมีเรือ
เฟอร์รีสาํหรับให้บริการคงเหลอืเป็นจํานวน 12 ลาํ สาํหรับสนิทรัพย์อืนทีมีสดัสว่นรองลงมา ได้แก่ ทีดินและอาคารและสิงปลกู
สร้าง คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 28 – 29 และร้อยละ 5 – 17 ของสนิทรัพย์ประเภททีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิทั งหมด 
ตามลําดบั โดยอาคารและสิงปลกูสร้างทีมีสดัสว่นเพิมขึ น เนืองจากบริษัทมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ทีท่าเรือสมยุสากล 
โดยเริมเปิดใช้งานตั งแตปี่ 2556 เป็นต้นมา 

ณ สิ นปี 2555 บริษัทมีทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ จํานวนประมาณ 616 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2555 มีการ
ลงทุนเพิมประมาณ 43 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในส่วนของงานก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือสมุยสากล และงาน
ซอ่มแซมเรือ จํานวนประมาณ 20 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามลําดบั สว่นการลงทนุอืนๆ เป็นการลงทนุในเครืองตกแต่ง
และอปุกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ เครืองจกัรและอปุกรณ์ และสว่นปรับปรุงทีดิน ซึงมีจํานวนรวมประมาณ 5 ล้านบาท โดย
ในระหวา่งปี 2555 บริษัทได้มีการประเมินราคาทีดินทั งหมดใหมโ่ดยผู้ประเมินราคาอิสระ และพบว่ามลูค่าของทีดินทีประเมิน
ใหมม่ีมลูคา่ลดลงเป็นจํานวนรวมสทุธิประมาณ 37 ล้านบาท เมือเทียบกบัการประเมินในปี 2551 ดงันั น บริษัทจึงได้ปรับปรุง
มลูคา่ทีดินด้วยราคาประเมินใหม่ สง่ผลทําให้ทีดินมีมลูค่าลดลงจากจํานวนประมาณ 212 ล้านบาท เป็น 174 ล้านบาท และ
บริษัทได้จําหนา่ยเรือเฟอร์รี จํานวน 1 ลาํ คือ เรือวงันอก ซึงได้ตดัคา่เสือมราคาหมดแล้ว ให้แก่บคุคลภายนอกในราคา 10 ล้าน
บาท สง่ผลทําให้มีเรือเฟอร์รีสําหรับให้บริการลดลงเหลือ 13 ลํา นอกจากนี  ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้รับโอนงานระหว่าง
ก่อสร้างทีดําเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้วคือ งานติดตั งอุปกรณ์บนท่าเรือดอนสกัสากล และงานติดตั งไฟฟ้าและ
นํ าประปาโกดงัทีทา่เรือดอนสกัสากล จํานวนรวมประมาณ 2 ล้านบาท เข้ามาอยู่ในทรัพย์สินประเภทอาคารและสิงปลกูสร้าง 
และมีเครืองจกัรสาํหรับผลตินํ ามนัไบโอดีเซลทีหยดุใช้งานเป็นการชัวคราวเนืองจากรัฐบาลได้มีมาตรการคุ้มครองเพดานราคา
นํ ามนัดีเซล ทําให้ไม่คุ้มค่าแก่การผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล โดย ณ สิ นปี 2555 เครืองจกัรดงักลา่วมีมลูค่าตามบญัชีเป็นจํานวน
ประมาณ 4 ล้านบาท ทั งนี  ในปี 2555 บริษัทมีการตดัค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวน
ประมาณ 31 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเสือมราคาในสว่นของต้นทนุขายและบริการจํานวนประมาณ 27 ล้านบาท และค่าเสือม
ราคาในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวนประมาณ 4 ล้านบาท 

ณ สิ นปี 2556 บริษัทมีทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ จํานวนประมาณ 595 ล้านบาท ลดลงประมาณ 21 ล้านบาท 
หรือลดลงในอตัราร้อยละ 3 เมือเทียบกบัปี 2555 ทั งนี  ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้มีการลงทนุเพิมเป็นจํานวนรวมประมาณ 
29 ล้านบาท ซึงได้แก่การลงทนุในสว่นของงานซ่อมแซมเรือ จํานวนประมาณ 18 ล้านบาทเป็นหลกั สว่นการลงทนุอืนๆ เป็น
การลงทนุในงานระหว่างก่อสร้างท่าเรือสมยุสากล ยานพาหนะ เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังาน เครืองจกัรและอปุกรณ์ 
และอาคารและสิงปลกูสร้าง ซึงมีจํานวนรวมประมาณ 12 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2556 บริษัทได้มีการจําหน่ายทรัพย์สิน 
ซึงมีมลูคา่ทางบญัชีเป็นจํานวนรวมประมาณ 5 ล้านบาท แบ่งเป็นเรือเฟอร์รี  จํานวน 1 ลํา คือ เรือวงัเงิน ซึงมีมลูค่าทางบญัชี
จํานวนประมาณ 4 ล้านบาท ให้แก่บริษัทประกนัภยั เนืองจากเรือวงัเงินได้เกิดอบุตัิเหตุไฟไหม้บนเรือขณะจอดซ่อมทีท่าเรือ 
โดยบริษัทได้รับการชดเชยคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายดงักลา่วจากบริษัทประกนัภยัเป็นจํานวนเงิน 9 ล้านบาท สง่ผลทํา
ให้บริษัทมีเรือเฟอร์รีสาํหรับให้บริการลดลงเหลอืจํานวน 12 ลาํ และสว่นทีเหลอืเป็นการจําหน่ายเครืองใช้ในเรือ และทรัพย์สิน
อืนๆ ได้แก่ เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน เครืองจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ ซึงมีมูลค่าทางบัญชีรวมกันอีก
ประมาณ 1 ล้านบาท นอกจากนี  ในระหวา่งปี 2556 บริษัทได้รับโอนงานระหวา่งก่อสร้างทีดําเนินการแล้วเสร็จและสง่มอบงาน
แล้ว จํานวนรวมประมาณ 70 ล้านบาท เข้ามาอยู่ในทรัพย์สินประเภทอาคารและสิงปลกูสร้าง แบ่งเป็น งานปรับปรุงของท่า
เทียบเรือของทา่เรือสมยุสากลและติดตั งอปุกรณ์บนทา่เรือ จํานวนรวมประมาณ 67 ล้านบาท งานก่อสร้างห้องนํ าทีทา่เรือดอน

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 181 

สกัสากล จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท และงานปรับปรุงอาคารอืนๆ อีกประมาณ 1 ล้านบาท อนึง บริษัทมีเครืองจกัรสําหรับ
ผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลทีหยุดใช้งานเป็นการชัวคราวเนืองจากรัฐบาลได้มีมาตรการคุ้มครองเพดานราคานํ ามนัดีเซล ทําให้ไม่
คุ้มคา่แก่การผลตินํ ามนัไบโอดีเซล โดย ณ สิ นปี 2556 เครืองจกัรดงักลา่วมีมลูค่าตามบญัชีเป็นจํานวนประมาณ 3 ล้านบาท 
ทั งนี  ในปี 2556 บริษัทมีการตัดค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวนประมาณ 46 ล้านบาท 
แบง่เป็นคา่เสือมราคาในสว่นของต้นทนุขายและบริการจํานวนประมาณ 42 ล้านบาท และค่าเสือมราคาในสว่นของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารจํานวนประมาณ 4 ล้านบาท 

ณ สิ นปี 2557 บริษัทมีทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ จํานวนประมาณ 601 ล้านบาท เพิมขึ นประมาณ 6 ล้านบาท 
หรือเพิมขึ นในอตัราร้อยละ 1 เมือเทียบกบัปี 2556 ทั งนี  ในระหวา่งปี 2557 บริษัทได้มีการลงทนุเพิมเป็นจํานวนรวมประมาณ 
53 ล้านบาท ซึงได้แก่การลงทนุในสว่นของงานระหว่างก่อสร้าง และงานซ่อมแซมเรือ จํานวนประมาณ 23 ล้านบาท และ 22 
ล้านบาท ตามลําดับ เป็นหลกั ส่วนการลงทุนอืนๆ เป็นการลงทุนในเครืองจักรและอุปกรณ์ เครืองตกแต่งและอุปกรณ์
สํานกังาน และอาคารและสิงปลกูสร้าง ซึงมีจํานวนรวมประมาณ 8 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2557 บริษัทได้รับโอนงาน
ระหวา่งก่อสร้างทีดําเนินการแล้วเสร็จและสง่มอบงานแล้วจํานวนรวมประมาณ 11 ล้านบาท ซึงได้แก่ อาคารพกัคอยทีท่าเรือ 
สมยุสากล และงานปรับปรุงอาคารสาํนกังานเช่าแห่งใหม่ และมีเครืองจกัรสําหรับผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลทีหยดุใช้งานเป็นการ
ชัวคราวเนืองจากราคานํ ามนัดีเซลทีลดลง ทําให้ไมคุ่้มคา่แก่การผลตินํ ามนัไบโอดีเซล โดย ณ สิ นปี 2557 เครืองจกัรดงักลา่วมี
มลูค่าตามบญัชีเป็นจํานวนประมาณ 3 ล้านบาท ทั งนี  ในปี 2557 บริษัทมีการตดัค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลา
การใช้งานเป็นจํานวนประมาณ 47 ล้านบาท แบง่เป็นคา่เสือมราคาในสว่นของต้นทนุขายและบริการจํานวนประมาณ 42 ล้าน
บาท และคา่เสือมราคาในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวนประมาณ 5 ล้านบาท 

ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 บริษัทมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุธิ จํานวนประมาณ 615 ล้านบาท เพิมขึ น
ประมาณ 16 ล้านบาท หรือเพิมขึ นในอตัราร้อยละ 2 เมือเทียบกบั ณ สิ นปี 2557 ทั งนี  ในระหว่างงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 
บริษัทได้มีการลงทุนเพิมเป็นจํานวนรวมประมาณ 43 ล้านบาท ซึงได้แก่การลงทุนในส่วนของงานซ่อมแซมเรือ และงาน
ระหว่างก่อสร้าง จํานวนประมาณ 20 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลําดบั เป็นหลกั สว่นการลงทนุอืนๆ เป็นการลงทนุใน
ยานพาหนะ เครืองตกแตง่และอปุกรณ์สาํนกังาน สว่นปรับปรุงลานจอดรถและอาคาร และเครืองจกัรและอปุกรณ์ ซึงมีจํานวน
รวมประมาณ 8 ล้านบาท โดยในระหว่างงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทได้รับโอนงานระหว่างก่อสร้างทีดําเนินการแล้ว
เสร็จและสง่มอบงานแล้ว จํานวนรวมประมาณ 16 ล้านบาท ซึงได้แก่ อาคารโกดงัสินค้าและอะไหล ่อาคารจ่ายกระแสไฟฟ้า 
และอาคารบ้านพกัผู้บริหาร ทีทา่เรือดอนสกัสากลและทา่เรือสมยุสากล และมีเครืองจกัรสาํหรับผลตินํ ามนัไบโอดีเซลทีหยดุใช้
งานเป็นการชัวคราวเนืองจากราคานํ ามนัดีเซลลดลง ทําให้ไมคุ่้มคา่แก่การผลตินํ ามนัไบโอดีเซล โดย ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 
2558 เครืองจกัรดงักลา่วมีมลูคา่ตามบญัชีเป็นจํานวนประมาณ 2 ล้านบาท ทั งนี  ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีการ
ตดัคา่เสือมราคาของสนิทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจํานวนประมาณ 27 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเสือมราคาในสว่นของ
ต้นทุนขายและบริการจํานวนประมาณ 24 ล้านบาท และค่าเสือมราคาในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน
ประมาณ 3 ล้านบาท 

 

  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 182 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถอืไว้เพือขาย 

ในปี 2554 บริษัทได้ตกลงทีจะขายทีดินเปลา่ คือ ทีดิน น.ส.3ข. เลขที 22 จํานวน 1 แปลง เนื อทีดิน 34130 ไร่ หรือ 
13,730 ตารางวา ซึงตั งอยูบ่นเกาะวงันอก หมู่ที 3 ตําบลตลิงงาม อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงมีมลูค่าตามบญัชี
ประมาณ 63 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากัด ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั ในราคา 75.50 ล้านบาท ซึงเป็น
ราคาตามราคาประเมินทีจัดทําในปี 2553 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยบริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากัด ตกลงชําระเงิน
ลว่งหน้าเป็นจํานวน 10 ล้านบาท และจะชําระสว่นทีเหลืออีก 65.50 ล้านบาทภายในปี 2554 ด้วยเหตุนี  บริษัทจึงย้ายการ
บนัทกึบญัชีทีดินดงักลา่วมาอยูที่บญัชีสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขายตั งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ก่อนทีจะ
ถึงกําหนดชําระเงินดงักลา่ว บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ได้ทําหนงัสือขอผ่อนผนัชําระเงินสว่นทีเหลือเป็นภายในวนัที 30 
มิถนุายน 2555 โดยตกลงชําระเงินลว่งหน้าเพิมขึ นอีก 11 ล้านบาท รวมเป็น 21 ล้านบาท โดยบริษัทได้บนัทกึรายการดงักลา่ว
เป็นเงินรับล่วงหน้าจากการจําหน่ายทรัพย์สินไว้ในสว่นของหนี สินในงบการเงินในปี 2554 ต่อมา บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา 
จํากดั ได้มีหนงัสอืขอขยายระยะเวลาอีก 2 ครั ง เป็นชําระภายในวนัที 31 ธันวาคม 2555 และภายในวนัที 30 มิถนุายน 2556
พร้อมกบัตกลงทีจะจ่ายคา่เสยีหายจากการชําระคา่ซื อทีดินลา่ช้าให้แก่บริษัทตามอตัราเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของบริษัท 
โดยบริษัทได้รับชําระเงินค่าซื อทีดินเปลา่สว่นทีเหลือแล้วทั งจํานวนในเดือนเมษายน 2556 พร้อมกบัรับชําระค่าเสียหายจาก
การทีบริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ชําระค่าซื อทีดินลา่ช้าเป็นจํานวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท ทําให้ ณ สิ นปี 2556 บริษัท
ไมม่ีรายการบญัชีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขาย โดยเมือวนัที 6 สิงหาคม 2556 บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ได้มี
หนงัสอืแจ้งตอ่บริษัท เพือขอให้โอนสทิธิการรับมอบทีดินดงักลา่วให้แก่บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จํากดั ซึงเป็นบริษัทที
เกียวข้องกนั และบริษัทได้โอนกรรมสทิธิในทีดินดงักลา่วให้แก่บริษัทดงักลา่วแล้วเมือวนัที 14 ตลุาคม 2556 
 

 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2545 บริษัทได้มีการซื อทีดินจากบคุคลภายนอกทีไมม่ีความเกียวข้องกนั จํานวน 2 แปลง เนื อที
รวม 5296 ไร่ ซึงตั งอยูบ่นถนนทางเข้าทา่เรือดอนสกั ทีตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี คือ (1) โฉนดทีดิน 
เลขที 6283 เนื อทีดิน 2250 ไร่ ในราคา 800,000 บาท และ (2) ทีดิน น.ส. 3 ก. เลขที 2756 เนื อทีดิน 3046 ไร่ ในราคา 
180,000 บาท รวมเป็นจํานวน 980,000 บาท  แตบ่ริษัทไมไ่ด้บนัทกึบญัชีการซื อทีดินดงักลา่วในงบการเงิน ทําให้งบการเงินที
ผา่นมาของบริษัทไมไ่ด้รับรู้การได้มาของทีดินดงักลา่ว และทีผา่นมา บริษัทไมไ่ด้นําทีดินดงักลา่วมาใช้งานใดๆ เนืองจากทีดิน
ดงักลา่วมีลกัษณะเป็นทีดินเปลา่และยงัไม่ได้มีการพฒันา ทั งนี  บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน (1999) 
จํากดั ซึงเป็นบริษัทประเมินราคาอิสระและอยูใ่นรายชือทีสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ทําการประเมินราคาของทีดินทั ง
สองแปลงดงักล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพือทราบมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพย์สินและเพือวตัถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้
ประเมินราคาได้จัดทํารายงานผลการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ลงวนัที 10 กรกฎาคม 2558 ว่า ทีดินทั งสองแปลงดงักล่าวมี
มลูค่าทรัพย์สิน เท่ากบั 6,888,000 บาท ดงันั น บริษัทจึงมีแผนทีจะปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่วในงบการเงินงวดไตร
มาสที 2 ปี 2558 

นอกจากนี  ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้มีการซื อทีดินจากบุคคลภายนอกทีไม่มีความเกียวข้องกัน จํานวน 1 
แปลง คือ โฉนดทีดินเลขที 16023 เนื อทีดิน 3 งาน 25.7 ตารางวา ซึงตั งอยู่หลงัวดันาราเจริญสขุ ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะ 
สมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในราคา 250,000 บาท โดยทีดินดงักลา่วตั งอยู่ติดทางสว่นบคุคล (ไม่มีสภาพทาง ไม่สามารถเข้า
ออกสูท่างสาธารณประโยชน์ได้ มีลกัษณะเสมือนเป็นทีดินตาบอด) และทีผ่านมา บริษัทไม่ได้นําทีดินดงักลา่วมาใช้งานใดๆ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 183 

เนืองจากทีดินดงักลา่วมีลกัษณะเป็นทีดินเปลา่และยงัไมไ่ด้มีการพฒันา ด้วยเหตนีุ  ผู้สอบบญัชีคนเดิมของบริษัทได้ตั งสํารอง
เผือด้อยค่าของทีดินแปลงดงักลา่วเป็นจํานวน 252,523 บาทในงบการเงินปี 2554 และ ต่อมา ในปี 2555 บริษัทได้เปลียน
ผู้สอบบญัชีคนใหม ่และได้ขอให้บริษัททําการประเมินทีดินของบริษัทใหม่ทั งหมด (โดยบริษัทไม่ได้นําทีดินทีซื อในปี 2548 ไป
ประเมินใหม)่ โดยผู้สอบบญัชีคนใหมไ่ด้ปรับปรุงมลูค่าทีดินของบริษัทให้เท่ากบัราคาประเมินในปี 2555 และปรับค่าเผือด้อย
คา่ของทีดินแปลงดงักลา่วออกจากบญัชีในงบการเงินปี 2555 ตอ่มา ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทได้วา่จ้างบริษัท ที.เอ.
มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน (1999) จํากดั ซึงเป็นบริษัทประเมินราคาอิสระและอยูใ่นรายชือทีสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
ทําการประเมินราคาของทีดินดงักล่าวโดยมีวตัถุประสงค์เพือทราบมูลค่าตลาดปัจจุบนัของทรัพย์สินและเพือวตัถุประสงค์
สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาได้จดัทํารายงานผลการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ลงวนัที 27 กรกฎาคม 2558 ว่า ทีดินแปลง
ดงักล่าวมีมูลค่าทรัพย์สิน เท่ากบั 1,466,000 บาท บริษัทจึงมีแผนทีจะปรับปรุงการกลบับญัชีขาดทุนจากการด้อยค่าทีดิน
ดงักลา่วในงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ปี 2558      

ด้วยเหตนีุ  ในงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ของปี 2558 บริษัทได้ปรับปรุงเพิมมลูคา่ทีดินจํานวน 2 แปลงทีไมเ่คยบนัทึก
ในงบการเงินมาก่อน ทีตั งอยู่อําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ณ วนัที 1 มกราคม 2557 และ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 
โดยบนัทึกเป็นรายการอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุในราคาทนุทีซื อมาจํานวน 980,000 บาท ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที 40 เนืองจาก ณ ปัจจบุนั บริษัทไมไ่ด้ใช้งานใดๆ บนทีดินดงักลา่ว ทั งนี  การดําเนินการดงักลา่วมีผลทําให้สนิทรัพย์
รวมและกําไรสะสมของบริษัทมีจํานวนเพิมสงูขึ นเป็นจํานวนเดียวกนั และในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทได้ทําประเมินทีดินที
เคยตั งสาํรองคา่เผือด้อยคา่ทีดินไว้ ทีตั งอยูอ่ําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และพบว่า ราคาประเมินใหม่มีมลูค่าสงูกว่า
ราคาทีซื อมา บริษัทจึงได้ปรับปรุงกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าทีดินจํานวน 250,000 บาท โดยบนัทึกเป็นรายได้อืนใน
งบการเงินงวด 6 เดือนของปี 2558 และบนัทึกทีดินดงักล่าวเป็นรายการอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุในราคาทุนทีซื อมา
จํานวน 250,000 บาท ส่งผลทําให้ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีรายการอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนเพิมขึ นเป็น 
1,230,000 บาท 

 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558* 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.67% 9.34% 11.75% 12.78% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 13.11% 19.04% 22.09% 23.04% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.75 0.87 0.93 0.86 

หมายเหต:ุ * ปรับให้เป็นอตัราตอ่ปี (Annualization) เพือการเปรียบเทียบ 

ในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจและสร้างผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ได้อย่างต่อเนือง และมีแนวโน้มของการใช้ประสิทธิภาพจากสินทรัพย์ในการดําเนินงานทีดีขึ น โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ประมาณร้อยละ 7 ร้อยละ 9 ร้อยละ 12 และร้อยละ 13 ตามลาํดบั มีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์
ถาวรประมาณร้อยละ 13 ร้อยละ 19 ร้อยละ 22 และร้อยละ 23 ตามลําดบั และมีอตัราการหมนุของสินทรัพย์ประมาณ 0.75 
เทา่ 0.87 เทา่ 0.93 เทา่ และ 0.86 เทา่ ตามลาํดบั 
 

  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี 
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สภาพคล่อง 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 ปี 2555* ปี 2556** ปี 2557** 6 เดือนแรก ปี 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 86.41 107.27 155.87 77.06 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (23.71) 29.14 (52.94) (37.90) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (55.14) (121.26) (90.73) (34.88) 
กระแสเงินสดสทุธิเพิมขึ น (ลดลง)สทุธิ 7.56 15.15 12.21 4.28 

หมายเหต ุ: * มีการจดัประเภทรายการบญัชีใหม ่เพือให้สอดคล้องกบัประเภทรายการบญัชีทีเปิดเผยในงบการเงินปี 2556 
                 ** มีการจดัประเภทรายการบญัชีใหม ่เพือให้สอดคล้องกบัประเภทรายการบญัชีทีเปิดเผยในงบการเงินงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 

ในปี 2555 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 86 ล้านบาท ซึงสว่นใหญ่มาจากกําไรก่อน
ภาษี จํานวน 57 ล้านบาท และค่าเสือมราคาและรายการตัดบญัชี จํานวน 32 ล้านบาท และมีการใช้กระแสเงินสดไปใน
กิจกรรมลงทุนประมาณ 24 ล้านบาท ซึงเป็นการจ่ายชําระเป็นเงินสดในระหว่างงวดเพือลงทุนในงานระหว่างก่อสร้างและ
ซ่อมแซมเรือเป็นหลกั จํานวนรวมประมาณ 33 ล้านบาท และได้รับเงินสดจากการจําหน่ายเรือวังนอก และทรัพย์สินอืนๆ 
จํานวนรวมประมาณ 10 ล้านบาท นอกจากนี  บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวนประมาณ 55 ล้านบาท 
โดยในระหวา่งปี 2555 บริษัทได้มีการโอนหนี สนิระหวา่งสถาบนัการเงิน (Refinance) จํานวนเงิน 402 ล้านบาท เพือจ่ายชําระ
เงินกู้ ยืมระยะสั น จํานวน 25 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะยาว จํานวน 365 ล้านบาท ดอกเบี ยจ่าย จํานวน 3 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารจํานวน 9 ล้านบาท ให้แก่สถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ รายเดิมโดยถือว่าบริษัทได้รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ แห่งใหม่เป็นจํานวนเงินสทุธิเพิมขึ นประมาณ 18 ล้านบาท และได้ชําระคืนเงินต้นให้แก่สถาบนัการเงิน
เป็นจํานวนรวมประมาณ 47 ล้านบาท และดอกเบี ยจ่ายประมาณ 24 ล้านบาท ด้วยเหตนีุ  จากผลของกระแสเงินสดกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงินข้างต้น สง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพิมขึ นประมาณ 8 ล้านบาท และ
มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิ นปี 2555 ประมาณ 27 ล้านบาท 

ในปี 2556 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 107 ล้านบาท ซึงสว่นใหญ่มาจากมีกําไรก่อน
ภาษีจํานวนประมาณ 76 ล้านบาท และคา่เสือมราคาและรายการตดับญัชี จํานวนประมาณ 47 ล้านบาท และมีสนิค้าคงเหลอื
เพิมขึ นจากการสต็อกอะไหล่เป็นหลกั จํานวนประมาณ 19 ล้านบาท และบริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ประมาณ 29 ล้านบาท เนืองจากได้รับชําระเงินสว่นทีเหลือจากการจําหน่ายทีดินเปลา่บนเกาะวงันอก จํานวนประมาณ 55 
ล้านบาท ทั งนี  บริษัทมีการลงทนุเพิมในทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยได้จ่ายเงินสดเป็นจํานวนประมาณ 25 ล้านบาท และ
บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจดัหาเงินประมาณ 121 ล้านบาท ซึงเป็นการชําระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบนัการเงินจํานวน
ประมาณ 99 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการชําระหนี เงินต้นตามเงือนไขชําระเงินจํานวน 50 ล้านบาท ชําระหนี ในส่วนทีปลด
หลกัประกนัสาํหรับเรือวงัเงินทีถกูไฟไหม้ให้แก่บริษัทประกนัภยั จํานวน 9 ล้านบาท และชําระหนี เพือปลดหลกัประกนัสําหรับ
ทีดินเปลา่บนเกาะวงันอก จํานวน 40 ล้านบาท เพือนําไปจําหน่ายให้แก่บริษัททีเกียวข้องกนัตามเงือนไขทีกําหนดในสญัญา 
และมีการจ่ายดอกเบี ยจ่ายจํานวนประมาณ 21 ล้านบาท ด้วยเหตนีุ  ทําให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิในปี 2556 เพิมขึ น
ประมาณ 15 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิ นปี 2556 ประมาณ 42 ล้านบาท 

ในปี 2557 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 156 ล้านบาท ซึงสว่นใหญ่มาจากกําไรก่อน
ภาษี 94 ล้านบาท และค่าเสือมราคาและรายการตดับญัชี 48 ล้านบาท ทั งนี  บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุ
ประมาณ 53 ล้านบาท ซึงเป็นการลงทนุในทีดิน อาคาร และอปุกรณ์เกือบทั งหมด และได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจดัหา

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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เงินประมาณ 91 ล้านบาท แบง่เป็นชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวนประมาณ 51 ล้านบาท ดอกเบี ยจ่าย
จํานวนประมาณ 17 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวนประมาณ 21 ล้านบาท ด้วยเหตนีุ  สง่ผลให้
บริษัทมกีระแสเงินสดสทุธิในปี 2557 เพิมขึ นประมาณ 12 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ นปี 2557
ประมาณ 54 ล้านบาท 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 77 ล้านบาท ซึงสว่นใหญ่
มาจากกําไรก่อนภาษี 55 ล้านบาท และค่าเสือมราคาและรายการตดับญัชี 28 ล้านบาท ทั งนี  บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปใน
กิจกรรมลงทนุประมาณ 38 ล้านบาท ซึงเป็นการลงทนุในอาคาร อปุกรณ์ และสว่นปรับปรุงลานจอดรถและอาคารทั งหมด และ
ได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 35 ล้านบาท แบ่งเป็นชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
จํานวนประมาณ 27 ล้านบาท และดอกเบี ยจ่ายจํานวนประมาณ 8 ล้านบาท ด้วยเหตนุี  สง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เพิมขึ นประมาณ 4 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ นไตรมาสที 2 ปี 
2558 ประมาณ 59 ล้านบาท 

บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เป็นจํานวนประมาณ 1 
วนั 9 วนั 16 วนั และ 15 วนั ตามลําดบั ทั งนี  สาเหตทีุบริษัทมีวงจรเงินสดเพิมขึ นในช่วงปี 2556   2557 และในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2558 เนืองจากบริษัทมีการขายตัวเลม่และตัวแพ็คเกจให้แก่ตวัแทนจําหน่ายมากขึ น ซึงบริษัทได้ให้เครดิตเทอมแก่
ตวัแทนจําหนา่ยทีเป็นลกูค้าดงักลา่ว และมีการชําระหนี ให้แก่เจ้าหนี เร็วขึ นเนืองจากมีสภาพคลอ่งกระแสเงินสดเพิมขึ น  

ทั งนี  บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็น 0.85 เท่า 1.01 
เท่า 0.80 เท่า และ 1.11 เท่า ตามลําดบั และอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว คิดเป็น 0.26 เทา่ 0.54 เท่า 0.47 เท่า และ 0.65 
เทา่ ตามลาํดบั ซึงอตัราสว่นดงักลา่วอยูใ่นระดบัไมส่งูมากนกั เนืองจากธุรกิจของบริษัทจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ โดยทีผา่นมาภายหลงัจากกู้ยืมเงินเพือ Refinance บริษัทได้ใช้แหลง่เงินทนุจากเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทเป็น
หลกัเพือใช้ในการประกอบกิจการและการลงทนุเพิมเติมในสนิทรัพย์ถาวร เช่น อาคาร ทา่เรือ และเครืองมืออปุกรณ์ต่างๆ เป็น
ต้น สง่ผลทําให้บริษัทมีสนิทรัพย์หมนุเวียนใกล้เคียงกบัหนี สนิหมนุเวียนมาโดยตลอด 
 

แหล่งทีมาของเงนิทุน 

 โครงสร้างเงนิทุน 

อตัราสว่นหนี สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 อยูใ่นระดบั 
1.57 เท่า 0.96 เท่า 0.70 เท่า และ 0.56 เท่า ตามลําดบั ซึงเป็นอตัราทีลดลงอย่างต่อเนืองในแต่ละงวด เนืองมาจากบริษัท
สามารถบริหารงานมีกําไร และนําไปชําระหนี เงินต้นให้แก่สถาบนัการเงินได้อยา่งสมําเสมอ อีกทั งในช่วงทีผา่นมา บริษัทมีการ
ลงทนุเพิมในแต่ละปีโดยใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทเป็นหลกั เนืองจากมีสภาพคลอ่งเหลือ ทําให้ไม่ได้ใช้เงินกู้ยืมเพิมเติม
จากสถาบนัการเงิน  
 

 หนี สนิ 

หนี สนิรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 มีจํานวนประมาณ 466 
ล้านบาท 353 ล้านบาท 301 ล้านบาท และ 270 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนี สินสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 71  79 ของหนี สนิทั งหมด สาํหรับช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 186 

บริษัทมีเจ้าหนี การค้าเป็นจํานวนประมาณ 27 ล้านบาท 23 ล้านบาท 21 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 ตามลําดบั และมีอตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ประมาณ 15 เทา่ 19 เทา่ 
23 เท่า และ 23 เท่า ตามลําดบั คิดเป็นระยะเวลาการชําระหนี ประมาณ 25 วนั 19 วนั 16 วนั 16 วนั ตามลําดบั สําหรับช่วง
ระยะเวลาเดียวกนั ซึงสาเหตทีุระยะเวลาการชําระหนี ในปี 25562557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีระยะเวลาลดลง 
เนืองจากบริษัทมีสภาพคลอ่งกระแสเงินสดทีดีขึ น จึงได้ชําระหนี เร็วขึ น 

หนี สนิรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 มีจํานวนประมาณ 466 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี สินหมนุเวียน
จํานวนประมาณ 165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของหนี สินรวม โดยหนี สินหมุนเวียนทีสําคญั คือ หนี สินส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี จํานวนประมาณ 83 ล้านบาท เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืนจํานวนประมาณ 54 ล้านบาท และเงินรับมดัจํา
สําหรับการจําหน่ายทีดินเปล่าบนเกาะวงันอกจํานวน 21 ล้านบาท อนึง หนี สินสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีมีจํานวน
ค่อนข้างสงู เนืองจากบริษัทคาดว่าจะได้รับชําระเงินส่วนทีเหลือสําหรับการจําหน่ายทีดินเปล่าบนเกาะวงันอกจากบริษัทที
เกียวข้องในปี 2556 ดงันั น บริษัทจึงได้รวมภาระหนี เพือปลดหลกัประกนัสําหรับทีดินเปลา่ดงักลา่ว จํานวน 40 ล้านบาทไว้ใน
หนี สินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี และบริษัทมีหนี สินไม่หมุนเวียนประมาณ 300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของ
หนี สนิรวม โดยหนี สนิไมห่มนุเวียนทีสาํคญั คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 
ปี จํานวนประมาณ 285 ล้านบาท และหนี สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จํานวนประมาณ 8 ล้านบาท 

หนี สินรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนประมาณ 353 ล้านบาท ลดลงประมาณ 113 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราลดลงประมาณร้อยละ 24 เมือเทียบกบัหนี สินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 เนืองจากบริษัทมีการชําระคืน
หนี เงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบนัการเงินเป็นจํานวนประมาณ 99 ล้านบาท โดยแบง่เป็นการชําระหนี เงินต้นตามเงือนไขชําระ
เงินจํานวน 50 ล้านบาท ชําระหนี ในสว่นทีปลดหลกัประกนัสาํหรับเรือวงัเงินทีถกูไฟไหม้ให้แก่บริษัทประกนัภยั จํานวน 9 ล้าน
บาท และชําระหนี เพือปลดหลกัประกนัสาํหรับทีดินเปลา่บนเกาะวงันอก จํานวน 40 ล้านบาทเพือนําไปจําหน่ายให้แก่บริษัทที
เกียวข้องกันตามเงือนไขทีกําหนดในสญัญา ทั งนี  หนี สินรวมดงักล่าวประกอบด้วยหนี สินหมนุเวียนประมาณ 117 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 33 ของหนี สนิรวม โดยหนี สนิหมนุเวียนทีสาํคญั คือ เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืนจํานวนประมาณ 55 ล้านบาท 
และหนี สินสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีจํานวนประมาณ 52 ล้านบาท และบริษัทมีหนี สินไม่หมนุเวียนประมาณ 236
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 ของหนี สินรวม โดยหนี สินไม่หมนุเวียนทีสําคญั คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิ
จากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 218 ล้านบาท และหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จํานวนประมาณ 
8 ล้านบาท 

หนี สนิรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 มีจํานวนประมาณ 301 ล้านบาท ลดลงประมาณ 52 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอตัราลดลงประมาณร้อยละ 15 เมือเทียบกบัหนี สินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 เนืองจากบริษัทมีการชําระคืนหนี 
เงินกู้ ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินเป็นจํานวนประมาณ 51 ล้านบาท ทั งนี  หนี สินรวมดังกล่าวประกอบด้วยหนี สิน
หมนุเวียนประมาณ 157 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของหนี สนิรวม โดยหนี สินหมนุเวียนทีสําคญั คือ หนี สินสว่นทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี จํานวนประมาณ 93 ล้านบาท และเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืนจํานวนประมาณ 55 ล้านบาท อนึง สาเหตุ
ทีหนี สนิสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนเพิมสงูมากเมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที
ผ่านมา เนืองจากบริษัทมีข้อตกลงกบัสถาบนัการเงินทีจะต้องเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 
เพือนําเงินทีจะได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์จํานวน 38 ล้านบาท มาชําระคืนหนี เงินกู้ ระยะยาว แต่บริษัทไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามข้อตกลงภายในระยะเวลาทีกําหนดดงักลา่ว ด้วยเหตนีุ  บริษัทจึงได้ถือวา่หนี เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 38 ล้านบาท

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 187 

เป็นหนี สนิสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีแทนและบริษัทมีหนี สินไม่หมนุเวียนประมาณ 144 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 
ของหนี สินรวม โดยหนี สินไม่หมุนเวียนทีสําคญั คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 127 ล้านบาท และหนี สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จํานวนประมาณ 8 ล้านบาท 

หนี สนิรวมของบริษัท ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 มีจํานวนประมาณ 270 ล้านบาท ลดลงประมาณ 32 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอตัราลดลงประมาณร้อยละ 10 เมือเทียบกบัหนี สินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 เนืองจากบริษัทมีการชําระคืนหนี 
เงินกู้ ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินเป็นจํานวนประมาณ 27 ล้านบาท ทั งนี  หนี สินรวมดังกล่าวประกอบด้วยหนี สิน
หมุนเวียนประมาณ 115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของหนี สินรวม โดยหนี สินหมนุเวียนทีสําคญั คือ เจ้าหนี การค้าและ
เจ้าหนี อืนจํานวนประมาณ 45 ล้านบาท และหนี สินสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จํานวนประมาณ 58 ล้านบาท อนึง 
สาเหตทุีหนี สนิสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 มีจํานวนลดลงประมาณ 36 ล้านบาท เมือเทียบ
กบั ณ สิ นปี 2557 เนืองจากบริษัทได้รับหนงัสือผ่อนผนัจากสถาบนัการเงิน ลงวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2558 ผ่อนผนัให้บริษัท
ดําเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 เพือนําเงินทีจะได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์
จํานวน 38 ล้านบาท มาชําระคืนหนี เงินกู้ ระยะยาว ด้วยเหตนีุ  บริษัทจึงได้ย้ายหนี เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 38 ล้านบาทเป็น
หนี สนิไมห่มนุเวียนแทนและบริษัทมีหนี สินไม่หมนุเวียนประมาณ 155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของหนี สินรวม โดยหนี สิน
ไมห่มนุเวียนทีสาํคญั คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 
136 ล้านบาท และหนี สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จํานวนประมาณ 8 ล้านบาท 

 

 เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

ในปี 2551 บริษัทได้มีการใช้แหลง่ทนุจากเงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นหลกั เพือนําไปซื อทีดินและเรือเฟอร์รีเพือใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทได้มีการทําสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงินแห่งใหม่เพือโอน
หนี สนิระหวา่งสถาบนัการเงิน (Refinance) ในวงเงินรวม 410 ล้านบาท ซึงมีรายละเอียดดงันี  : 

 เงินเบิกเกินบญัชี วงเงิน 8 ล้านบาท เพือใช้หมนุเวียนในกิจการเรือโดยสารเฟอร์รี  อตัราดอกเบี ยอ้างอิงจาก 
MOR 

 เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงิน 402 ล้านบาท เพือใช้ชําระหนี สินระหว่างสถาบนัการเงิน (Refinance) โดยบริษัทได้
เบิกใช้วงเงินกู้ ยืมระยะยาวแล้วทั งจํานวนเมือเดือนมิถุนายน 2555 กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินต้นของ
สญัญาเงินกู้ เทา่กบั 8 ปี โดยบริษัทตกลงชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี ยเป็นรายเดือนในอตัรารวมกนัเดือนละไม่
น้อยกวา่ 5.70 ล้านบาท กําหนดชําระเสร็จสิ นภายในเดือนกรกฎาคม 2563 อตัราดอกเบี ยอ้างอิงจาก MLR  

ตอ่มา ในเดือนมีนาคม 2556 สถาบนัการเงินได้ให้วงเงินเพิมเติมแก่บริษัท จํานวน 10 ล้านบาท คือ ตัวสญัญาใช้เงิน 
ระยะเวลาไมเ่กิน 90 วนั เพือใช้หมนุเวียนในกิจการ รวมเป็นวงเงินทั งหมด 420 ล้านบาท 

ณ วนัที 30 มิถนุายน  2558 บริษัทมียอดคงค้างสาํหรับหนี สนิในสว่นของเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินดงักลา่ว สรุปได้
ดงันี  : 

 เงินเบิกเกินบญัชี วงเงิน 8 ล้านบาท บริษัทไมม่ียอดคงค้าง 

 ตัวสญัญาใช้เงิน วงเงิน 10 ล้านบาท บริษัทไมม่ียอดคงค้าง 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 188 

 เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงิน 402 ล้านบาท บริษัทมียอดคงค้างประมาณ 192 ล้านบาท โดยแบง่เป็นเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จํานวนประมาณ 56 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 136 ล้านบาท  

อนึง วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินข้างต้นคํ าประกนัโดยกรรมการและทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ ทีดินและสิงปลกู
สร้าง และเรือเฟอร์รี  รวมทั งคํ าประกันโดยทรัพย์สินของบริษัททีเกียวข้อง ได้แก่ ทีดินและสิงปลกูสร้าง และการคํ าประกัน
สว่นตวั (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.3 บทที 14 รายการระหวา่งกนั) 

ทั งนี  ในการทําสญัญาเงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงินข้างต้น บริษัทได้มีข้อตกลงกับสถาบนัการเงินสําหรับการปลอด
จํานองหลกัประกนัและการชําระหนี เงินกู้  ดงันี  

1) หากบริษัทมีความประสงค์จะปลอดจํานองหลกัประกนัทีดินจํานวน 8 แปลง พร้อมสิงปลกูสร้าง เนื อทีรวม 165
179 ไร่ ทีอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงมีบริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั 
เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ และเป็นผู้คํ าประกนัเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องชําระลดยอดหนี เงินกู้  จํานวน 90 
ล้านบาท โดยจะนําเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน หรือเงินทนุทีได้รับด้วยวิธีใดมาชําระก็ได้ 

2) หากบริษัทมีความประสงค์จะปลอดจํานองหลกัประกันทีดินเปล่า จํานวน 1 แปลง เนื อทีรวม 34130 ไร่ ซึง
ตั งอยูบ่นเกาะวงันอก จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และเป็นกรรมสิทธิของบริษัท บริษัทจะต้องชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 
40 ล้านบาท 

3) เมือมีการขายเรือเฟอร์รี จํานวน 2 ลาํ คือ เรือวงันอก และเรือวงัทอง ให้บริษัทชําระลดยอดหนี ในสดัสว่นร้อยละ 
70 ของราคาขาย แตต้่องไมต่ํากวา่ 13 ล้านบาท ก่อนทีสถาบนัการเงินจะคืนทะเบียนเรือให้แก่บริษัท 

4) หากบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในสิ นปี 2555 ให้บริษัทชําระเงินเพิมทุนอีก 38 
ล้านบาทเต็มจํานวน และนํามาชําระหนี วงเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงินภายในสิ นปี 2556 (ต่อมา สถาบนัการเงิน
ได้ขยายระยะเวลาเป็นภายในปี 2559) 

อนึง ในการชําระหนี ตามข้อตกลงข้างต้น สถาบนัการเงินกําหนดให้ชําระต้นเงินกู้จากงวดสดุท้ายขึ นมาเป็นลาํดบั 
ทั งนี  ทีผา่นมา บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามบนัทกึข้อตกลงทีทํากบัสถาบนัการเงิน ดงันี  
1) เนืองจาก ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีภาระหนี ระยะยาวคงค้างประมาณ 192 ล้านบาท ดงันั น บริษัทมี

แผนทีจะเจรจาและขอปรับปรุงเงือนไขกบัสถาบนัการเงิน เพือขอปลดหลกัประกนัของบริษัททีเกียวข้องกนั 
2) ในปี 2556 บริษัทได้ขายทีดินเปลา่บนเกาะวงันอกให้แก่บริษัททีเกียวข้องกนั และได้ชําระคืนเงินต้นจํานวน 40 

ล้านบาท ให้แก่สถาบนัการเงิน เพือปลอดจํานองหลกัประกนัดงักลา่วให้แก่ผู้ซื อแล้ว 
3) ในปี 2555 บริษัทได้จําหน่ายเรือวังนอกให้แก่บุคคลภายนอก ในราคา 10 ล้านบาท และได้นําจํานวนเงิน

ดงักลา่วมาชําระคืนหนี เงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงินทั งจํานวนแล้ว สว่นเรือวงัทอง บริษัทยงัไม่ได้ทําการจําหน่าย 
เนืองจากในปี 2556 เรือวงัเงินได้ถกูไฟไหม้ขณะจอดซอ่มทีทา่เรือ ทําให้ใช้งานไมไ่ด้ โดยบริษัทสามารถเรียกค่า
สนิไหมทดแทนเพือชดเชยคา่เสยีหายดงักลา่ว จํานวน 9 ล้านบาทจากบริษัทประกนัภยั และได้นําเงินจํานวน 9 
ล้านบาท มาชําระคืนหนี เงินกู้ให้แกส่ถาบนัการเงินแล้ว รวมเป็นชําระคืนจํานวน 19 ล้านบาท ซึงเป็นจํานวนทีสงู
กวา่จํานวนขั นตํา (13 ล้านบาท) ทีสถาบนัการเงินกําหนดเงือนไขไว้ โดยในปี 2556 บริษัทได้ปรับปรุงและซ่อม
บํารุงเรือวงัทอง และได้นํามาใช้ในการประกอบธุรกิจอยูจ่นถึงปัจจบุนั ทั งนี  ณ ปัจจบุนั เรือวงัทองยงัคงมีสถานะ
เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน เพียงแตไ่มไ่ด้นําไปจํานองเหมือนเรือเฟอร์รีอีก 11 ลาํของบริษัท 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 189 

4) ปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหวา่งการยืนขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุต่อประชาชนจํานวน 38 ล้านหุ้น มลูค่า
หุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 38 ล้านบาท ทั งนี  เมือบริษัทได้รับอนญุาตให้สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุ
ต่อประชาชน บริษัทจะสามารถเพิมทุนชําระแล้วขึ นอีก 38 ล้านบาท รวมเป็น 170 ล้านบาท และจะนําเงิน
จํานวน 38 ล้านบาทมาชําระคืนเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงิน 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี ยของบริษัทในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ทีระดบั 
4.57 เท่า 6.36 เท่า 10.38 เท่า และ 11.86 เท่า ตามลําดบั ซึงเป็นอตัราทีเพิมขึ นทุกปี เนืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงานทีดีและมีกําไรก่อนภาษีเพิมขึ นทกุปี ทําให้มีความสามารถในการชําระดอกเบี ยจ่ายทีดีขึ น 
 

 หนี สนิภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 

บริษัทได้ทําสญัญาเช่าการเงินกบับริษัทลีสซิง เพือเช่าซื อยานพาหนะสําหรับใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ซึงอายุ
ของสญัญามีระยะเวลาประมาณ 34 ปี โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน และคิดดอกเบี ยในอตัราเฉลียประมาณ
ร้อยละ 7 ตอ่ปี ในปี 2557และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 

ทั งนี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีภาระผกูพนัทีจะต้องจ่ายค่าเช่าขั น
ตําตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซื อ เป็นจํานวนประมาณ 1 ล้านบาท 3 ล้านบาท 2 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยภาระผกูพนัทีมีจํานวนเพิมขึ นในปี 2556 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เนืองจากบริษัทได้มีการซื อ
ยานพาหนะเพิมเติม จํานวน 1 คนั และ 5 คนั ตามลาํดบั ซึงมีรายละเอียดแบง่ตามระยะเวลาชําระเงินดงันี  

หน่วย: ล้านบาท 
 ณ 31/12/55* ณ 31/12/56 ณ 31/12/57 ณ 30/6/58 
 ไม่เกิน 1 ปี 15 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 15 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 15 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 15 ปี รวม 
ผลรวมของจํานวนเงินขั นตําทีต้องจ่าย
ตามสญัญาเช่า 

0.35 0.46 0.80 1.08 2.28 3.36 0.93 1.35 2.28 2.07 3.90 5.97 

ดอกเบี ยรอการตดับญัชี (0.03) (0.03) (0.06) (0.18) (0.18) (0.36) (0.12) (0.06) (0.18) (0.26) (0.21) (0.47) 
มลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขั นตําทีต้อง
จ่ายตามสญัญาเช่า 

0.32 0.42 0.74 0.90 2.10 3.00 0.82 1.28 2.10 1.81 3.68 5.50 

หมายเหต:ุ * รวมมลูคา่ตามสญัญาเชา่การเงินทีเกิดขึ นตั งแตปี่ 2553 โดยบริษัทได้ชําระภาระหนี ดงักลา่วแล้วเสร็จในปี 2557 
 

 หนี สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

ตั งแตปี่ 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ซึงกําหนดให้
บริษัทระบผุลแตกต่างชัวคราวทีเกิดจากความแตกต่างของมลูค่าสินทรัพย์และหนี สินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร 
เพือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนด โดยจากการนํา
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ มีผลทําให้บริษัทมีหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 – 
2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 เป็นจํานวนประมาณ 8 ล้านบาทในแตล่ะงวด 
 

 ส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

ในปี 2551 บริษัทได้ซื อธุรกิจเดินเรือจากบริษัททีเกียวข้องกนัจํานวน 2 แห่ง และอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนั โดย
บริษัทจ่ายเงินซื อทีดิน น.ส. 3 ก. จํานวน 21 แปลง รวม 62399 ไร่ หรือ 25,199 ตร.วา ตั งอยู ่ต.ดอนสกั อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎร์
ธานี จํานวนเงิน 120 ล้านบาท และเรือจํานวน 5 ลํา จํานวนเงินประมาณ 167 ล้านบาท รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 287 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 190 

ล้านบาท ทั งนี  เมือนํามาเทียบกบัมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สนิทีซื อดงักลา่ว ซึงมีมลูคา่ตามบญัชีรวมประมาณ 131 ล้านบาท 
สง่ผลทําให้ต้องบนัทกึรายการสว่นตํากว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัสําหรับทรัพย์สินทีซื อดงักลา่วเป็น
จํานวน 156 ล้านบาท 

ตอ่มา ในปี 2554 บริษัทได้ซื อเครืองจกัรทีใช้ในการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล และยานพาหนะ จากบริษัททีเกียวข้องกนั 
จํานวน 4 แหง่ และอยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนั โดยบริษัทจ่ายเงินซื อเครืองจกัรทีใช้ในการผลตินํ ามนัไบโอดีเซล จํานวนเงิน
ประมาณ 9 ล้านบาท และยานพาหนะจํานวน 14 คนั จํานวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 12 ล้าน
บาท ทั งนี  เมือนํามาเทียบกบัมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สินทีซื อดงักลา่ว ซึงมีมลูค่ารวมประมาณ 6 ล้านบาท สง่ผลทําให้ต้อง
บนัทกึรายการสว่นตํากวา่ทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัสาํหรับทรัพย์สนิทีซื อดงักลา่วเป็นจํานวนเพิมขึ นอีก 
6 ล้านบาท 

ทั งนี  จากการทํารายการดงักล่าวข้างต้น ส่งผลทําให้บริษัทมีรายการส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคมุเดียวกนัเป็นจํานวนประมาณ 162 ล้านบาท ซึงเป็นจํานวนคงทีตั งแตปี่ 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 

 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 มีจํานวนประมาณ 297 ล้าน
บาท 367 ล้านบาท 431 ล้านบาท และ 479 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีจํานวนเพิมขึ นตามผลประกอบการทีมีกําไรสทุธิ 
ประมาณ 51 ล้านบาท 69 ล้านบาท 85 ล้านบาท และ 47 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั งนี  ในระหวา่งปี 2557 บริษัทได้มีการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมประมาณ 21 ล้านบาท ซึงคิดเป็นอตัราจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิในปี 2557 อนึง บริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ 
ตามทีบริษัทกําหนด (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.3 บทที 9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ 9.3 นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล) ทั งนี  สาเหตุทีบริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2557 ในอตัราทีตํากว่านโยบายทีกําหนด เนืองจากบริษัทต้องการ
สาํรองเงินสาํหรับการลงทนุในการซื อเรือเฟอร์รีเพิมเติม จํานวน 1 ลาํ อยา่งไรก็ตาม ในอนาคต ถ้าหากบริษัทไม่มีความจําเป็น
ทีจะต้องกนัเงินสาํรองเพือการลงทนุใดๆ เพิมเติม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราตามนโยบายทีกําหนด 

ณวนัที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวนประมาณ 297 ล้านบาท ประกอบด้วย ทนุชําระแล้ว
จํานวน 132 ล้านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ 197 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 14 
ล้านบาท และกําไรสะสมทียงัไม่ได้จดัสรรจํานวนประมาณ 183 ล้านบาท และมีสว่นตํากว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ซึงเกิดขึ นจากการเข้าซื อทีดินและเรือเฟอร์รีจากบริษัททีเกียวข้องกันในปี 2551 และซื อเครืองจักรและ
ยานพาหนะจากบริษัททีเกียวข้องกนัในปี 2554 เป็นจํานวนรวมประมาณ 162 ล้านบาท และมีองค์ประกอบอืนของสว่นของผู้
ถือหุ้น จํานวนประมาณ 131 ล้านบาท ซึงเกิดจากสว่นเกินทนุจากการตีราคาทีดินและเรือเฟอร์รีให้เป็นมลูค่าปัจจุบนั และการ
ปรับปรุงจากการเปลียนนโยบายบญัชีในสว่นทีเกียวกบัหนี สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

ณ วนัที 31ธันวาคม 2556 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขึ นเป็นประมาณ 367 ล้านบาท ตามกําไรสทุธิทีเพิมขึ นและ
รายการปรับปรุงทีดินทีไมไ่ด้บนัทกึบญัชีจํานวน 2 แปลงทีตั งอยู่ทีอําเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึงมีมลูค่าตามราคาทนุ
รวมกัน 0.98 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ทุนชําระแล้วจํานวน 132 ล้านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ 267 ล้านบาท 
แบ่งเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 17 ล้านบาท และกําไรสะสมทียงัไม่ได้จัดสรรจํานวนประมาณ 250 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 191 

ล้านบาท และมีสว่นตํากวา่ทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั จํานวนประมาณ 162 ล้านบาท และองค์ประกอบ
อืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวนประมาณ 131 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขึ นเป็นประมาณ 431 ล้านบาท ตามกําไรสทุธิทีเพิมขึ น และ
หกัลดเงินปันผลทีบริษัทจ่ายระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวนประมาณ 21 ล้านบาท โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย 
ทนุชําระแล้วจํานวน 132 ล้านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ 331 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวน
ประมาณ 17 ล้านบาท และกําไรสะสมทียงัไมไ่ด้จดัสรรจํานวนประมาณ 314 ล้านบาท และมีสว่นตํากวา่ทนุจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดียวกนั จํานวนประมาณ 162 ล้านบาท และองค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวนประมาณ 131 
ล้านบาท  

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขึ นเป็นประมาณ 479 ล้านบาท ตามกําไรสทุธิทีเพิมขึ น (รวม
รายได้อืนจากการปรับปรุงการกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าทีดินจํานวน 1 แปลงทีตั งอยู่ทีอําเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ซึงมีมลูค่าราคาทนุเท่ากบั 0.25 ล้านบาท โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย ทนุชําระแล้วจํานวน 132 ล้านบาท 
กําไรสะสมจํานวนประมาณ 379 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 17 ล้านบาท และกําไร
สะสมทียงัไม่ได้จัดสรรจํานวนประมาณ 362 ล้านบาท และมีส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
จํานวนประมาณ 162 ล้านบาท และองค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวนประมาณ 131 ล้านบาท ซึงประกอบด้วย
สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สนิ จํานวนประมาณ 139 ล้านบาท และหนี สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี จํานวนติดลบประมาณ 
8 ล้านบาท ซึงเกิดจากการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิตั งแตปี่ 2556 เป็นต้นมา 

 

16.3 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอาจมีผลต่อฐานะการเงนิและการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคัญในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัทีอาจมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคต ได้แก ่

 ความเสียงจากความผันผวนของราคานํ ามันดเีซล ซึงมีผลกระทบต่ออัตราค่าโดยสาร และต้นทุนการให้บริการ
ของบริษัท 

ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษัทได้กําหนดและปรับค่าโดยสารเรือเฟอร์รีโดยอ้างอิงตามท้ายประกาศจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี เรือง การเปลียนแปลงคา่โดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ลงวนัที 25 
ธันวาคม 2551 ซึงกําหนดให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารประจําทางจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีสามารถปรับเพิม/ลดอตัราค่าโดยสาร
ระหว่างอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นแบบขั นบนัได เมือระดบัราคาของราคานํ ามนัดีเซลอยู่
ในช่วงราคาทีกําหนด ซึงมีทั งหมด 6 ช่วงราคา เริมตั งแต่ 14 บาทต่อลิตร จนถึง 32.99 บาทต่อลิตร  และอ้างอิงตามท้าย
ประกาศจังหวดัสรุาษฎร์ธานี เรือง การเปลียนแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ลงวนัที 4 พฤศจิกายน 2551 ซึงกําหนดให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารประจําทางจังหวดัสุราษฎร์ธานี
สามารถปรับเพิม/ลดอตัราคา่โดยสารระหว่างอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นแบบขั นบนัได เมือ
ระดบัราคาของราคานํ ามนัดีเซลอยูใ่นช่วงราคาทีกําหนด ซึงมีทั งหมด 4 ช่วงราคา เริมตั งแต ่20 บาทตอ่ลติร จนถึง 45 บาทต่อ
ลติร (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในสว่นที 2.2 บทที 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัข้อ 2.2.2.1 กลยทุธ์ทางการตลาด) ด้วย
เหตนีุ  ความผนัผวนของราคานํ ามนัดีเซลจะมีผลกระทบตอ่การเปลียนแปลงอตัราค่าโดยสารของบริษัท ซึงจะสง่ผลกระทบต่อ
รายได้จากการให้บริการเดินเรือและขนสง่ของบริษัท 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 192 

นอกจากนี  นํ ามนัดีเซลยงัเป็นต้นทนุหลกัของต้นทนุการให้บริการของบริษัท ซึงคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 51  
63 ของต้นทนุการให้บริการในระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ดงันั น ความผนัผวนของราคานํ ามนั
ดีเซลจะมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการให้บริการของบริษัทด้วย ซึงจะสง่ผลกระทบตอ่กําไรจากการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
ในท้ายทีสดุ 

 ความเสียงจากการปรับอัตราค่าโดยสารเกินกว่าอัตราทีประกาศใช้ 

เนืองจากการขนสง่ทางนํ าเป็นธุรกิจให้บริการสาธารณชนตามพระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านนํ าไทย พ.ศ. 2456 
ดงันั น การปรับค่าโดยสารทุกครั งต้องได้รับการพิจารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการ ซึงกรมเจ้าท่าแต่งตั งขึ นโดยความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม โดยทีประชมุคณะกรรมการเพือพิจารณาเกียวกบัเรือโดยสารประจําทางจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานีได้พิจารณาให้ใช้ราคานํ ามนัเชื อเพลงิเป็นตวักําหนดอตัราคา่โดยสารเท่านั น ซึงผู้ประกอบการเรือโดยสารประจํา
ทางจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีจะสามารถปรับเพิม/ลดอตัราคา่โดยสารเมือระดบัราคาของราคานํ ามนัดีเซลอยู่ในช่วงราคาทีกําหนด 
ด้วยเหตนีุ  หากราคานํ ามนัดีเซลในอนาคตได้เพิมสงูขึ นเกินกว่าช่วงราคาสงูสดุของท้ายประกาศจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีดงักลา่ว 
(กลา่วคือ  ราคานํ ามนัดีเซลสงูกวา่  32.99  บาทตอ่ลติรในกรณีค่าโดยสารระหว่างอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดั 
สรุาษฎร์ธานี หรือสงูกวา่ 45 บาทต่อลิตรในกรณีค่าโดยสารระหว่างอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี) 
บริษัทจะไมส่ามารถปรับอตัราคา่โดยสารเพิมขึ นให้สอดคล้องกบัต้นทนุนํ ามนัเชื อเพลิงทีเพิมขึ น ซึงจะสง่ผลกระทบต่อรายได้
จากการให้บริการและกําไรของบริษัท รวมทั งในกรณีทีเกิดเหตกุารณ์อืนๆ ทีมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการดําเนินงานของบริษัท แต่
ไมใ่ช่การเปลียนแปลงของราคานํ ามนัดเีซล เช่น การขึ นคา่แรงขั นตํา เป็นต้น บริษัทก็จะไมส่ามารถปรับเพิมอตัราคา่โดยสารได้
เช่นกนั 

อยา่งไรก็ตามเนืองจากราคานํ ามนัดีเซลเป็นต้นทนุหลกัของหลายธุรกิจและหลายอตุสาหกรรม ซึงจะสง่ผลกระทบตอ่
ประชาชนในวงกว้าง ดังนั น ทีผ่านมา รัฐบาลจึงมีนโยบายตรึงราคานํ ามันดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร เพือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ทําให้ราคานํ ามนัดีเซลทีผ่านมามีราคาค่อนข้างคงที มีความเคลือนไหวอยู่ในกรอบไม่เกิน 30 
บาทตอ่ลติร ด้วยเหตนีุ  นโยบายดงักลา่วของภาครัฐจะช่วยลดผลกระทบจากการปรับเพิมราคานํ ามนัดีเซลเกินกว่าช่วงราคา
สงูสดุของท้ายประกาศจังหวดัสรุาษฎร์ธานีได้ในระดบัหนึง นอกจากนี  ทีผ่านมา บริษัทได้มีการยืนคําร้องเพือขอให้ทบทวน
วิธีการปรับอัตราค่าโดยสารโดยให้นําค่าแรงขั นตําเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ซึงปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
หนว่ยงานราชการทีเกียวข้อง 

 มีความเป็นไปได้ทีจะต้องมีการลงทุนเพิมเติมในการซื อเรือเฟอร์รี ใหม่ และมีค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
เพิมขึ นในอนาคต เนืองจากเรือเฟอร์รีของบริษัทมีอายุเฉลียค่อนข้างสูง 

ปัจจุบนั บริษัทมีกองเรือเฟอร์รีทั งหมด 12 ลํา ซึงมีอายเุฉลียประมาณ 37 ปี โดยบริษัทมีเรือเฟอร์รีทีมีอายมุากกว่า 
30 ปีเป็นจํานวน 9 ลํา และมีเรือเฟอร์รี ทีตดัค่าเสือมราคาหมดแล้ว เหลือเพียงราคาซาก จํานวน 5 ลํา ด้วยเหตุนี  ในการ
ประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทมีความเสียงทีจะมีค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาเพิมขึ น เนืองจากเรือเฟอร์รีของบริษัทมี
อายุเฉลียค่อนข้างสงู  โดยทีผ่านมา ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมทีอยู่ในต้นทุนการให้บริการมีจํานวนเพิมขึ นมาโดยตลอด จาก
จํานวน 23 ล้านบาทในปี 2555 เป็นจํานวน 31 ล้านบาท 50 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ในปี 2556 – 2557 และงวด 6 เดือน
แรกของปี 2558 ตามลาํดบั ด้วยเหตนีุ  จึงมีความเป็นไปได้ทีบริษัทจะต้องมีการลงทนุเพิมเติม เพือซื อเรือเฟอร์รีใหม่มาทดแทน
เรือเฟอร์รีเก่าทีมีอายกุารใช้งานมานานแล้ว ซึงอาจสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท และทําให้มีค่าใช้จ่ายเกียวกบัค่า

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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เสือมราคาของเรือเพิมขึ นในอนาคต ทั งนี  ณ ปัจจบุนั บริษัทได้มีแผนทีจะลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหมเ่พิมขึ น จํานวน 1 ลาํ ในวงเงิน
งบประมาณจํานวน 200 ล้านบาท โดยจะใช้แหลง่เงินทนุจากเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมขึ นในครั งนี  และแหลง่
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึงปัจจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาและคดัเลือกอู่ต่อเรือ และคาดว่า การต่อเรือเฟอร์รี
ใหมนี่ จะดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 

 ผลกระทบจากการตั งมูลค่าซากของเรือเฟอร์รี ในจาํนวนน้อยกว่ามูลค่าคงเหลือทีคาํนวณได้ 
เนืองจากไมม่ีตลาดรองในการซื อขายเรือเกา่มือสอง ทําให้บริษัทไมส่ามารถหาราคาอ้างอิงเพือใช้ประมาณการมลูคา่

คงเหลอืของเรือเมือหมดสภาพการใช้งานแล้ว ด้วยเหตนีุ  ในปี 2551 บริษัทจึงได้หารือกบัสว่นตรวจแบบเรือ กองตรวจเรือ กรม
เจ้าทา่ เกียวกบัการประเมินราคาเรือเก่า เมือหมดสภาพการใช้งานแล้ว และได้รับคําแนะนําวา่ ให้บริษัทคิดราคาเรือจากราคา
นํ าหนกัตวัเรือ เครืองจกัรทั งหมด รวมทั งเครืองยนต์สนบัสนนุและของใช้อืนๆ ทีอยูบ่นเรือ ซึงบริษัทมีความเห็นวา่ การประมาณ
การตามคําแนะนําของกรมเจ้าทา่เป็นวิธีทีดีทีสดุเทา่ทีจะสามารถหามาเพืออ้างอิงได้ 
 ด้วยเหตนีุ  บริษัทจึงได้ประมาณการมลูคา่คงเหลอื (มลูคา่ซาก) ของเรือแตล่ะลาํตามวธีิการทีได้รับคําแนะนําจากกรม
เจ้าทา่ โดยนํานํ าหนกัของเรือ คือ ตนัเนต มาคณูกบัราคาเศษเหลก็ทีหามาจาก website ทีมีการเปิดเผยของบริษัทมหาชนแหง่
หนึง ซึงเป็นราคาในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เนืองจากราคาเหลก็ในประเทศจะซื อขายโดยอ้างอิงตามราคาในตลาดโลกเหมือน
ราคาทองคํา ซึงมีผลทําให้ราคาเศษเหลก็มีความผนัผวนตามราคาในตลาดโลกเช่นกนั ดงันั น บริษัทจึงได้นําอตัราแลกเปลียน
ทีประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัสิ นงวด มาคํานวณแปลงเป็นคา่เงินบาท เพือทีจะหามลูคา่เศษเหลก็เป็นเงินบาท 
และปรับปรุงด้วยการประมาณการราคาเครืองจกัรบนเรือในจํานวน 3 – 6 ล้านบาท เพือคํานวณหามลูค่าซากของเรือแต่ละลํา 
ซึงในการดําเนินการดงักลา่ว และพบวา่มีเรือกลุม่หนึง จํานวน 5 ลํา ซึงได้แก่ เรือวงัใน เรือวงัทอง เรือวงัแก้ว เรือราชา 3 และ
เรือราชา 6 ซึงเป็นเรือเก่าทีมีอายใุช้งานมานานแล้ว มีมลูคา่ทางบญัชีตํากวา่มลูคา่คงเหลอืทีคํานวณได้ โดยในปี 2551 เรือทั ง 
5 ลาํดงักลา่วมีมลูค่าทางบญัชีรวมกนัเท่ากบัประมาณ 13.5 ล้านบาท และมีมลูค่าซากทีคํานวณได้ประมาณ 16.3 ล้านบาท 
ทั งนี  เนืองจากมูลค่าทางบญัชีมีจํานวนตํากว่ามูลค่าซากทีคํานวณได้ บริษัทจึงได้หยุดตดัค่าเสือมราคาของเรือกลุ่มที 1 
ทั งหมดตั งแตปี่ 2551 เป็นต้นมา และบริษัทไมไ่ด้มีการปรับปรุงมลูคา่ของเรือดงักลา่วให้มจํีานวนเทา่กบัมลูคา่ซากทีคํานวณได้ 
เนืองจากบริษัทยดึหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) อีกทั งมลูค่าซากทีคํานวณได้เป็นราคาประมาณการทียงัไม่มี
ความแนน่อนวา่ ในท้ายทีสดุ บริษัทจะสามารถขายได้ในราคาเทา่ไร เพราะราคาทีซื อขายของเรือมือสองเป็นราคาทีได้มาจาก
การเจรจาและต่อรองระหว่างผู้ซื อและผู้ขาย และไม่มีราคาในตลาดรองของเรือมือสองเพือการเปรียบเทียบ โดยในปี 2557 
บริษัทได้คํานวณมลูคา่ตามราคาเหลก็เปรียบเทียบกบัมลูคา่ทางบญัชีของเรือกลุม่ดงักลา่ว และพบวา่มีมลูคา่ตามราคาเหลก็ที
คาํนวณได้เป็นจํานวนรวมประมาณ 41.2 ล้านบาท ซึงจะมีสว่นตา่งประมาณ 27.7 ล้านบาทจากราคาตามมลูค่าทางบญัชี ณ 
วนัที 31 ธันวาคม 2557 ดงันั น ในอนาคต หากบริษัทสามารถขายเรือกลุ่มดงักลา่วได้ในราคาเหล็กทีคํานวณได้ซึงมีราคาสงู
กวา่มลูคา่ทางบญัชี บริษัทจะมีกําไรพิเศษเพิมเติมจากผลตา่งของราคาขายและราคาตามมลูคา่ทางบญัชี อยา่งไรก็ตาม กําไร
พิเศษดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน ขึ นอยูก่บัการเจรจาตอ่รอง และราคาเศษเหลก็และอตัราแลกเปลียน ณ ขณะนั น 

 ผลกระทบจากการตั งด้อยค่าของเครืองจักรผลิตนํ ามันไบโอดีเซล 

ในปี 2554 บริษัทได้ซื อเครืองจกัรและอปุกรณ์จากบริษัท ราชาไบโอดีเซล จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั เพือผลิต
นํ ามนัไบโอดีเซล โดยนํานํ ามนัพืชทีใช้แล้วผา่นกระบวนการผลติให้เป็นนํ ามนัพืชบริสทุธิก่อนทีจะนําไปผสมกบันํ ามนัดีเซลเพือ
ผลตินํ ามนัไบโอดีเซล พร้อมทั งทําสญัญาเช่าทีดินและอาคารกบับริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกนั 
สาํหรับการวางเครืองจกัร อปุกรณ์ และ ถงับรรจนุํ ามนั เพือผลตินํ ามนัไบโอดีเซล และผลิตนํ ามนัผสมระหว่างนํ ามนัดีเซลและ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 194 

นํ ามนัเตา อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคานํ ามนัดีเซลเพือช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ 
สง่ผลทําให้ระดบัราคานํ ามนัดีเซลไม่มีการเปลียนแปลงมากนกั บริษัทจึงไม่ได้มีการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลจากเครืองจักรชุด
ใหญ่ แต่มีการผลิตนํ ามนัไบโอดีเซลจากเครืองจกัรชุดเล็กเพือใช้เป็นเชื อเพลิงสําหรับยานพาหนะทีใช้ภายในโรงงานเท่านั น 
ด้วยเหตุนี  จึงมีความเสียงทีเครืองจักรชุดใหญ่ดังกล่าวของบริษัทอาจจะถูกตั งด้อยค่าได้ หากบริษัทไม่ได้มีการใช้งาน
เครืองจกัรดงักลา่วเป็นระยะเวลานาน โดยเครืองจกัรชุดใหญ่ดงักลา่วมีมลูค่าทางบญัชีเหลือเป็นจํานวน 2.83 ล้านบาท และ 
2.35 ล้านบาท ณ สิ นปี 2557 และ ณ สิ นไตรมาสที 2 ของปี 2558 ตามลําดบั ซึงหากบริษัทพิจารณาตั งด้อยค่าเครืองจกัร
ดงักลา่วจะสง่ผลทําให้กําไรของบริษัทลดลงเป็นจํานวน 2.83 ล้านบาท ณ สิ นปี 2557 หรือ 2.35 ล้านบาท ณ สิ นไตรมาสที 2 
ของปี 2558 ตามมลูคา่ทางบญัชีทีเหลอือยู ่อนึง ผลกระทบจากการด้อยคา่ตอ่กําไรของบริษัทจะเปลียนแปลงลดลงตามมลูค่า
ทางบญัชีทีลดลงตามระยะเวลาของการตดัคา่เสือมราคาของเครืองจกัรชดุใหญ่ในแตล่ะงวด 

 ผลกระทบจากการไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสาํหรับกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ปัจจุบนั บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ ทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการ
ลงทนุ พ.ศ. 2520 ในประเภทกิจการขนสง่มวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที 1190(2)/2553 เลขที 
1188(2)/2553 และเลขที 1189(2)/2553 สาํหรับเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 ตามลาํดบั โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสาํหรับกําไรทีเกิดจากการใช้บริการของเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 เป็นเวลา 8 ปี ซึงในระหว่างปี 2555 – 2557 
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีกําไรสําหรับสว่นงานธุรกิจทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคล เป็นจํานวน 30 ล้านบาท 39 ล้านบาท 48 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงหากนําอตัราภาษีในอตัราร้อย
ละ 23 ในปี 2555 และอตัราร้อยละ 20 ในปี 2556 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มาคํานวณกบักําไรดงักลา่ว จะ
พบวา่ บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลไปเป็นจํานวนรวมประมาณ 28 ล้านบาท ด้วยเหตนีุ  เมือสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดงักลา่วนี ได้หมดลงในอนาคต (ตั งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป)  ผลประกอบการของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการเสียภาษีใน
อตัราปกติ ซึงอาจจะมีผลทําให้กําไรสทุธิของบริษัทมีจํานวนลดลง  

 การเสนอขายหุ้นเพิมทุนในช่วงเวลาใกล้กับการเปิดเผยข้อมูลงบการเงนิระหว่างกาลสาํหรับงวด 9 เดือนแรก
ปี 2558 สิ นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2558 

อนึง จากการทีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในช่วงเวลาใกล้กับการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินระหว่างกาล
สาํหรับ 9 เดือนแรกปี 2558 สิ นสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2558 บริษัทและทีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณางบการเงินภายใน
ก่อนการสอบทานของผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยเบื องต้นแล้ว ขอรับรองวา่ บริษัทมิได้มีการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจ
ไปยงัธุรกิจอืนใด และมิได้มีการทํารายการระหวา่งกนัใดๆ ทีมีนยัสาํคญักบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง นอกเหนือจากทีเปิดเผย
ในแบบแสดงรายการข้อมลู โดยผลประกอบการทีเกิดขึ นในไตรมาสที 3 ของปี 2558 เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท โดยไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัทีจะสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทุน 
รวมทั งบริษัทสามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินตามเงือนไขทีกําหนดในสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ตลอดจนไม่มี
ข้อมลูสาํคญัใดๆ ซึงเกิดขึ นในงวดไตรมาสที 3 ของปี 2558 ทีนกัลงทนุควรรับทราบเพือประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ ทียงั
มิได้เปิดเผยเพิมเติมในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ ทั งนี  ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอียดงบการเงินระหวา่ง
กาลงวด 9 เดือนแรกปี 2558 สิ นสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2558 ได้ทีเว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com รวมถึงการ
แจ้งขา่วผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 2.4 หน้า 195 

นอกจากนี  หากพิจารณาจากผลประกอบการทีเกิดขึ นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรือง การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที 11 
พฤษภาคม 2558   

 ผลกระทบจากการขายหุ้นเพิมทุน 

ทีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2558 เมือวนัที 10 เมษายน 2558 ได้มีมติยืนยนัให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิม
ทนุ จํานวน 38 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท แก่ประชาชน ดงันั น ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าว 
บริษัทจะมีจํานวนหุ้ นทีเรียกชําระแล้วเพิมขึ นเป็น 170 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ซึงจะมีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนตา่งๆ ทีเปรียบเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือจํานวนหุ้นของบริษัท เช่น กําไรสทุธิต่อหุ้น เป็นต้น โดยจะลดลงตาม
ผลกระทบจากการเพิมทนุดงักลา่ว (Dilution Effect) กลา่วคือ จะทําให้กําไรสทุธิต่อหุ้นตามงบการเงินในปี 2557 ทีคํานวณ
แบบ Fullydiluted Basis ลดลงจาก 0.65 บาทต่อหุ้น เหลือเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 
ลดลงจาก 0.36 บาทต่อหุ้น เหลือเท่ากบั 0.28 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ในการทีจะนํากําไรสทุธิต่อหุ้นแบบ Fullydiluted 
Basis มาใช้นั น ผู้ ถือหุ้นควรจะต้องพิจารณาเพิมเติมถึงผลตอบแทนทีจะได้รับจากการนําเงินทีได้รับจากการเพิมทุนไปใช้ 
ตามทีได้ระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินด้วย 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัททา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

ส่วนที 3 

ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้น

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 1 

ส่วนที 3 

ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้น 

 
1 รายละเอียดของหลกัทรัพย์ทีเสนอขาย 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์คือ บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีชือภาษาองักฤษวา่ RAJA FERRY 
PORT PUBLIC COMPANY LIMITED มีสาํนกังานตั งอยูท่ี 25/1 หมู ่8 ถนนมิตรภาพตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โทรศพัท์ 0773728002, 022774488 โทรสาร 077372804, 022778521 ประสงค์ทีจะ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทให้กบัประชาชน จํานวน 38,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้ 1.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.35 ของจํานวนหุ้นสามญัทีออกและเรียกชําระแล้วทั งหมดของบริษัทภายหลงัการขายหุ้นในครั งนี  โดยมี
รายละเอียดการเสนอขายหลกัทรัพย์ ดงันี  

1.1  ลักษณะสาํคัญของหลกัทรัพย์ทีเสนอขาย 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 (RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED) 
ประเภทหลกัทรัพย์ทีเสนอขาย หุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท 
จํานวนหุ้นทีออกและเสนอขาย จํานวน 38,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.35 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ว

ทั งหมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครั งนี   
มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทตอ่หุ้น 
ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท 
มลูคา่รวมของหุ้นทีเสนอขาย 456 ล้านบาท 
ระยะเวลาเสนอขาย วนัที 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที 6 พฤศจิกายน 2558 

 
 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุในครั งนี  เป็นการเสนอขายตอ่ประชาชนผา่นผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามทีระบไุว้ใน
ข้อ 5.2 ซึงสดัสว่นการเสนอขายหุ้นเป็นดงันี  

เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์  28,500,000 หุ้น 

เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของบริษัท  9,500,000 หุ้น 

รวมทั งสิ น                                                                                                     38,000,000   หุ้น 

ทั งนี  ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุยพินิจ
ในการเปลียนแปลงจํานวนหุ้นสามญัทีจดัสรรให้แก่นกัลงทนุแตล่ะประเภทหรือเปลียนแปลงวิธีการจดัสรรตามรายละเอียดที
กําหนดไว้เพือให้การจองซื อหุ้นสามญัในครั งนี ประสบความสาํเร็จในการขายสงูสดุ ตามรายละเอียดทีระบไุว้ในข้อ 5.6 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี 




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 2 

การจดัสรรหุ้นในครั งนี ไมไ่ด้เป็นการจดัสรรตอ่นกัลงทนุรายยอ่ยหรือประชาชนเป็นการทัวไป เนืองจากหุ้นทีจดัสรรใน
การเสนอขายครั งนี มีไมพ่อเพียงสาํหรับการเสนอขายเป็นการทัวไป และให้เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์
เทา่นั น  

ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจดัจําหนา่ยแตล่ะราย (ตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2) จะดําเนินการจําหนา่ยหุ้นสามญัเพิม
ทุนให้กับนักลงทุนซึงจัดอยู่ในประเภทผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ทั งนี  ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่าย (ตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2.1) เท่านั น ทีจะเป็นผู้ดําเนินการจําหน่ายหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่นกัลงทุน
สถาบนัตามทีมีลกัษณะเฉพาะตามประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที กจ.17/2551 เรือง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัที 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิมเติม)  

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื อประเภทบคุคลธรรมดา และ/หรือ นิติบคุคลทัวไป
ทีเป็นหรือเคยเป็นลกูค้า หรือบคุคลทีคาดวา่จะเป็นลกูค้า เช่น ลกูค้าทีทําการซื อขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าด้านวาณิชธนกิจ ลกูค้า
ทีทําการซื อขายหน่วยลงทนุ เป็นต้น ผู้ทีได้เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ของ บริษัท ท่าเรือราชา
เฟอร์รี  จํากดั (มหาชน) ซึงต้องผ่านการพิจารณาของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 หรือผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบัผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ ให้การสนบัสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนํา
ลกูค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ ทีมีอปุการคุณของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั งทีเคยติดต่อในอดีต  ปัจจุบนั หรือผู้ ที
คาดวา่จะได้ติดตอ่ในอนาคต หรือบคุคลทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และ/หรือ ธุรกิจอืนๆ ในเครือ
ของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ เป็นต้น และในกรณีทีเป็นนิติบคุคลจะรวมถึงผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ
บคุคลข้างต้นทีจองซื อหุ้นผ่านผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั งนี  ไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั งผู้ ทีเกียวข้องของผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ทธ. 70/2552 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 
40/2557 เรือง การจําหนา่ยหลกัทรัพย์ทีออกใหมป่ระเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นของบริษัททีออกตราสารทนุ 
ฉบบัลงวนัที 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม) 

สําหรับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่ายจะรวมถึง นกัลงทนุสถาบนัทีเคยเป็น หรือเป็นลกูค้าของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการ
จําหนา่ย หรือผู้ ทีผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยต้องการชกัชวนให้เป็นลกูค้าในอนาคตทีจองซื อหุ้นผ่าน
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยตามข้อ 5.2.1 และรวมถึงผู้มีอปุการคณุของทีปรึกษาทางการเงินด้วย 

(โปรดดูรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน และวิธีการจองซื อให้แก่ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ได้ในข้อ 5.6.1 และข้อ 5.7.1 ตามลาํดบั) 

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัทีจองซื อหุ้นสามญัผา่นผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนั
การจําหน่าย ตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2.1 ทีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที กจ. 17/2551 เรือง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัที 15 
ธนัวาคม 2551 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ดงันี  

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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(ก) ธนาคารพาณิชย์ 
(ข) บริษัทเงินทนุ 
(ค) บริษัทหลกัทรัพย์เพือเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพือการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพือการจัดการ

โครงการลงทุนทีจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์  

(ง) บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 
(จ) บริษัทประกนัภยั 
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอืนทีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตั งขึ น 
(ช) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ซ) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(ฌ)กองทนุเพือการฟืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(ญ)กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ฎ) กองทนุสาํรองเลี ยงชีพ 
(ฏ) กองทนุรวม 
(ฐ) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึงมีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (ก) ถงึ (ฏ) โดยอนโุลม 

 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง ผู้จองซื อทีเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลซึงทําคุณประโยชน์ ให้
คําแนะนํา หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จํากัด (มหาชน) เช่น  
ลกูค้า คูส่ญัญา บริษัทคูค้่า ผู้จดัหาสนิค้า/บริการ (Supplier) พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ทีมีความสมัพนัธ์ทางการค้า ผู้จดัหาแหลง่
เงินทนุ สถาบนัการเงินทีติดตอ่ ผู้ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนบัสนนุข้อมลูทางธุรกิจ ผู้ทีให้คําแนะนําและเป็นทีปรึกษา
ของบริษัท ผู้แนะนําลกูค้าและธุรกิจ ทั งทีติดต่อในปัจจุบนั ทีเคยติดต่อ หรือผู้ ทีคาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต  และบุคคล
ธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทีมีความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ ทีเกียวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะ
รวมถึง ผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทีทํางานกบับคุคลตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น ทั งนี  ไมร่วมถึงการจดัสรรให้แก่
ตนเอง กรรมการ ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม และผู้ ทีเกียวข้องกับบริษัท ตามทีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 40/2557 เรือง การจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื อหุ้นของบริษัททีออกตราสารทนุ ฉบบัลงวนัที 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยผู้มีอปุการคุณ
ดงักลา่วจะต้องจองซื อหุ้นผา่นผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2.1 เทา่นั น 

(โปรดดรูายละเอียดวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ และวิธีการจองซื อให้แก่ผู้มีอปุการคณุของบริษัทได้ในข้อ 5.6.2 
และข้อ 5.7.2 ตามลาํดบั) 

  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 4 

 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงือนไขอืน 

หุ้นสามญัของบริษัททีเสนอขาย จํานวน 38,000,000 หุ้น ในครั งนี  มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกบัหุ้นสามญั
เดิมของบริษัททกุประการ  

 
1.4  ตลาดรองของหุ้นทีเสนอขาย 

 บ ริ ษัทจะ นําหุ้ นสามัญเ ข้าจดทะเ บียนเ ป็นหลักท รัพ ย์จดทะเ บียนในตลาดหลักท รัพย์  เอ็ม  เอ  ไอ                    
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตามเกณฑ์กําไรสทุธิ (Profit Test) ซึงบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครั งนี ก่อนทีจะได้
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ทั งนี  บริษัทได้ยืน
คําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมือวนัที 14 กรกฎาคม 2558 เพือให้พิจารณารับหุ้นสามญัของ
บริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และบริษัท ทริปเปิล เอ พลสั แอดไวเซอรี จํากดั ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้
พิจารณาคุณสมบตัิของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง 
การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัที 11 พฤษภาคม 2558 และตามหนงัสือเวียนที บจ.(ว) 
10/2551 ฉบบัลงวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2551 เรืองการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การรับหลกัทรัพย์เพือสนบัสนนุการจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ทีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ เว้นแต่คุณสมบตัิเรืองการกระจายการถือหุ้นให้แก่นกั
ลงทนุรายยอ่ย โดยภายหลงัจากทีบริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามญัต่อผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และผู้มีอปุการ
คณุของบริษัทแล้ว จะทําให้บริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่นกัลงทนุรายยอ่ยดงักลา่ว และบริษัท
จะดําเนินการให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป  

 
1.5 ข้อมูลอืน ๆ  

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นและผู้ ทีเกียวข้อง
ขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาทีกําหนด พ.ศ. 2544 ลงวนัที 22 มกราคม 2544 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิมเติม) 
กําหนดห้ามผู้ ถือหุ้นทีถือหุ้นก่อนวนัทีบริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนําหุ้นหรือหลกัทรัพย์ทีอาจแปลงสภาพเป็นหุ้น
จํานวนรวมกันเท่ากบัร้อยละ 55 ของทนุทีชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายในครั งนี  รวมถึงหลกัทรัพย์อืนทีอาจแปลงสภาพ
แห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอตัราส่วนของหุ้นทีถูกสังห้ามขายออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ้นของบริษัทฯ 
เริมทําการซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัจากวนัทีหุ้นของบริษัทฯ ทําการซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้
บคุคลทีถกูสังห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ทีถกูสังห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 และเมือครบกําหนด 1 ปี ให้
บคุคลทีถกูสังห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ทีถกูห้ามขายจํานวนทีเหลอือีกร้อยละ 75 ได้  

ทั งนี  รายชือผู้ ถือหุ้นของบริษัททีถกูสังห้ามขาย จํานวนหุ้นทีถกูห้ามขาย สดัสว่นหุ้นทีถกูห้ามขาย และจํานวนหุ้นที
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้ทยอยขายแบ่งตามระยะเวลา Silent Period ซึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามทีกลา่วข้างต้น มีดงันี  

 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 5 

รายชือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที
ถกูห้ามขาย 

สัดส่วนหุ้นที
ถกูห้ามขาย  
(ร้อยละของ 

จาํนวนหุ้นทีตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้
ทยอยขายแบ่งตามระยะเวลา Silent 

Period (หุ้น) 
  ทุนชาํระแล้ว

ภายหลัง IPO) 
6 เดือน 1 ปี 

1.  บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั 44,000,000 25.88% 11,000,000 33,000,000 
2.  นายอภิชาติ ชโยภาส 16,500,000 9.71% 4,125,000 12,375,000 
3.  นายอภิชยั ชโยภาส 16,500,000 9.71% 4,125,000 12,375,000 
4.   นางอภิญญา ลอยชศูกัดิ       16,500,000 9.71% 4,125,000 12,375,000 

รวม 93,500,000 55.00% 23,375,000 70,125,000 
คิดเป็นร้อยละของหุ้นทีถกูห้ามขาย 100%  25% 75% 

 
2. ข้อจาํกัดการโอนหลกัทรัพย์ทีเสนอขาย 

หุ้นสามัญของบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจํากัดในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะ
กระทํามิได้หากวา่การโอนหุ้นดงักลา่วจะมีผลทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลทีไม่ใช่บคุคลสญัชาติไทยในบริษัทมีจํานวน
เกินกวา่ร้อยละ 24 ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้แล้วทั งหมดของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบรูณ์เมือผู้ โอนได้สลกัหลงั
ใบหุ้น โดยระบชืุอผู้ รับโอนและลงลายมือชือผู้ โอนกบัผู้ รับโอนและสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้ 
เมือบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยนับคุคลภายนอกได้เมือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดย
บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วนั นบัแต่วนัได้รับการร้องขอนั น หรือหากบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนั นไม่ถกูต้อง
สมบรูณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยืนคําร้องขอภายใน 7 วนั  

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว การโอนหุ้น ผลการ
โอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม ่และการจดัการด้านทะเบียนหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม) 

 
3. ทีมาของการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ทีเสนอขาย 

การกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัททีเสนอขายในครั งนี  พิจารณาจากอตัราสว่นราคาหุ้นต่อกําไรสทุธิต่อหุ้น
ของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั งนี  ราคาหุ้นสามญัทีเสนอขายหุ้นละ 12 บาท คิดเป็นอตัราสว่นราคาหุ้นต่อกําไร
สทุธิตอ่หุ้น เทา่กบั 27.91 เทา่ โดยคํานวณกําไรสทุธิตอ่หุ้นจากผลกําไรสทุธิ 4 ไตรมาสทีผา่นมา ตั งแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2557 ถงึ
วนัที 30 มิถนุายน 2558 หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทั งหมดของบริษัทหลงัจากการเสนอขายหุ้นในครั งนี  ซึงเท่ากบั 170,000,000 
หุ้น (Fully Diluted) จะได้กําไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.43 บาทต่อหุ้น ทั งนี บริษัทจะนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในกลุม่อตุสาหกรรมบริการ ซึงอตัราสว่นราคาหุ้นต่อกําไรสทุธิต่อหุ้นทีเสนอขายคิดเป็น
อตัราสว่นลดร้อยละ 72.60 จากอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุม่อตุสาหกรรมบริการ เฉลียในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือน ตั งแตว่นัที 17 เมษายน 2558 จนถึงวนัที 16 ตลุาคม 2558 ซึงมีคา่เทา่กบั 101.86 เทา่ นอกจากนี  อตัราสว่น
ราคาหุ้นตอ่กําไรสทุธิตอ่หุ้นทีเสนอขายคิดเป็นอตัราสว่นลดร้อยละ 54.26 จากอตัราสว่นราคาตอ่กําไรสทุธิของตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ เฉลียในช่วงระยะ 6 เดือน ตั งแต่วนัที 17 เมษายน 2558 จนถึงวนัที 16 ตลุาคม 2558  มีค่าเท่ากบั 61.02 เท่า ทั งนี  
อตัราสว่นราคาหุ้นตอ่กําไรสทุธิดงักลา่วคาํนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทียงัมิได้พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึงทีนกัลงทนุควรพิจารณาประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 6 

   
3.1 ข้อมูลทางการเงนิเพือประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย 

เนืองจากบริษัทมีความประสงค์จะขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนั น ในการ
พิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย จึงได้พิจารณาจาก
บริษัททีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจทีมีความเกียวเนืองหรือมีความใกล้เคียงกบั
การประกอบธุรกิจของบริษัท ซึงมีจํานวน 3 บริษัท คือ บริษัท เอทีพี 30 จํากดั (มหาชน) บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิส 
ติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั (มหาชน) โดยเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธิเฉลียของบริษัท
จดทะเบียนดงักลา่ว  ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั งแต่วนัที 17 เมษายน 2558 จนถึงวนัที 16 ตลุาคม 2558  โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี   

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ตลาดรองที
จะทะเบียน/
หมวดธุรกิจ  

ราคา
เฉลีย/           
(บาท) 

P/E 
เฉลีย/2                 
(เท่า) 

ราคาพาร์ 
(Par) 

บริษัท เอทีพี 30 จํากดั
(มหาชน) (ATP30)  

ประกอบธุรกิจให้บริการรถโดยสารไม่
ประจําทางเพือขนส่งพนักงานของ
โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ทั งในและนอก
เขตนิคมอุตสาหกรรม ระหว่างแหล่งที
พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงาน
อตุสาหกรรมหรือสถานประกอบการ  

MAI / หมวด
บริการ 

1.46/ 60.71/3 0.25 

บริษัท เอ็นซแีอล 
อินเตอร์เนชันแนล     
โลจิสติกส์ จํากดั
(มหาชน) (NCL) 

ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบ  
โลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึง
ได้แก่ การวางแผนและการจัดการใน
การเคลือนย้ายสินค้า, การดําเนินการ
พิธีการศลุกากร, การจดัการด้านสินค้า
คงคลงั และการขนสง่สินค้าในประเทศ
ด้วยรถบรรทกุหวัลากหางลาก/ 

MAI / หมวด
บริการ 

2.41 /4 0.25 

บริษัท เกียรติธนา
ขนสง่ จํากดั(มหาชน) 
(KIAT) 

ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท แบง่เป็น 
1) การให้บริการขนสง่สนิค้า
(Transportation) 2) การให้บริการ
จดัเก็บและกระจายสนิค้า (Warehouse 
/ Distribution Center) 3) การให้บริการ
บริหารงานขนสง่ (Transportation 
Management) 

MAI / หมวด
บริการ 

1.14 24.24 

 
0.10  

ทีมา: SETSMART 
หมายเหต:ุ /1 เป็นราคาหุ้นถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั คํานวณโดยใช้มลูคา่การซื อขายหารด้วยปริมาณการซื อขาย 
  / เป็นราคาเฉลีย และP/E คํานวณจากข้อมลูการซื อขายย้อนหลงั 6 เดือน ตั งแตว่นัที 17 เมษายน 2558 จนถงึ 
                   วนัที 16 ตลุาคม 2558  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 7 

 /3 เป็นราคาเฉลียตั งแตว่นัที 27 สิงหาคม 2558 (วนัทีเริมทําการซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นครั งแรก) จนถงึ 
    วนัที 16 ตลุาคม 2558  
 /4 ไม่มีการคํานวณ P/E ของ NCL เนืองจากในงวดหกเดือนสิ นสดุวนัที 30 มิถนุายน 2558 มีผลประกอบการขาดทนุ 

 
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

 ไมม่ี  
 

5. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเปลียนแปลงจํานวนหุ้นที
จดัสรร วิธีการจองซื อหุ้นและวิธีการจดัสรรหุ้นตามทีระบไุว้ในหนงัสือชี ชวนฉบบันี ตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปัญหา 
อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ ทั งนี  เพืออํานวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุอย่างเป็นธรรมและเพือทําให้การจอง
ซื อหุ้นสามญัเพิมทนุครั งนี ประสบความสาํเร็จสงูสดุ 

 
5.1  วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทในครั งนี  เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2 
 

5.2  ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 
   

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั 

สาํนกังานใหญ่ ตั งอยูเ่ลขที 540 อาคารเมอร์ควิรี ทาวเวอร์ ชั น 7, 14, 17 ถนนเพลนิจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 026805000 
โทรสาร  026805111 
  

5.2.2 ผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จาํกดั(มหาชน) 

 สาํนกังานใหญ่ ตั งอยูเ่ลขที 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชั น 1517 ถนนสาทรใต้  
 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ 026385000 
 โทรสาร  022876007 

 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 8 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) 

 สาํนกังานใหญ่ ตั งอยูเ่ลขที 849 อาคารวรวฒัน์ ชั น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104 ชั น 14 ห้อง 1404 ชั น 15 ชั น 21 
ห้อง 2101 และชั น 22 ห้อง 2202 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 026351700 
โทรสาร  026351662 

 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

เลขที 130132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 2 ชั น 2, 3 และอาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชั น 12 ถนนวิทย ุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 028419000 
โทรสาร  028419090 

(“ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์” ในทีนี และทีจะกลา่วถึงตอ่ไป ให้หมายความถงึ “ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการ
จําหนา่ย และ/หรือ ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย”)  

 

 5.3 เงือนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

5.3.1 เงือนไขในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2 
เป็นผู้ดําเนินการจดัจําหนา่ยหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท ซึงจะเสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และผู้
มีอปุการคณุของบริษัท เป็นจํานวนรวม 38,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท โดยผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์มีข้อตกลงยอม
รับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ประเภทรับประกันผลการจําหน่ายอย่างแน่นอนทั งจํานวน (Firm 
Underwriting Basis) ทั งนี  ให้เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในสญัญาแต่งตั งผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 
(Underwriting Agreement) 

อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยมีสทิธิยกเลกิการจดัจําหนา่ยหุ้นในครั งนี  โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื อทั งจํานวนให้แก่ผู้ จองซื อทั งหมดตามรายละเอียดทีระบไุว้ในข้อ 5.8 เมือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั งผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ซึงรวมถึงเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี  

(ก) เมือบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงือนไขใดๆ ทีได้กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั งผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการ
จําหนา่ย หรือ 

(ข) เมือเกิดเหตสุดุวิสยั ภยัธรรมชาติ การเปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง
ทั งในประเทศและตา่งประเทศ หรือการเปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทที
อาจมีผลกระทบตอ่การจดัจําหนา่ยหุ้นในครั งนี  หรือ  

(ค) เมือมีการยกเลกิสญัญาแตง่ตั งผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย (Underwriting Agreement) หรือ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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(ง) เมือมีเหตทุีทําให้สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ศาล รัฐบาล หรือหน่วยงาน
ราชการสังระงบัหรือหยดุการเสนอซื อขายหลกัทรัพย์ หรือมีเหตกุารณ์ใดทีทําให้ไม่สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์
ทีเสนอขายได้ 

   

 ทั งนี  รายละเอียดและเงือนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจดัจําหน่ายหุ้นดงักล่าวข้างต้น จะเป็นไปตาม
รายละเอียดและเงือนไขทีจะกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย (Underwriting 
Agreement) 

กรณีผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจดัจําหนา่ยใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจดัจําหน่ายหุ้นในครั ง
นี จากเหตดุงักลา่วข้างต้น หรือเหตอุืนทีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตั งผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่าย ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์
จะดําเนินการคืนเงินคา่จองซื อทั งจํานวนให้แก่ผู้จองซื อแตล่ะรายทีจองซื อหุ้นสามญัในสว่นของตน ตามรายละเอียดทีระบไุว้
ในข้อ 5.9 
 

5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่ายหลกัทรัพย์ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จํากัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย
ให้แก่ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ ตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2 เป็นจํานวนรวมทั งสิ น 11,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม) โดย
ชําระภายใน 5 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการเสนอขาย และบริษัทได้รับเงินคา่จองซื อจากผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ครบถ้วน 

 
5.3.3 จาํนวนเงนิค่าหุ้นทีบริษัทจะได้รับทั งสิ น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) 

หุ้นทีเสนอขายจํานวน 38,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท  456,000,000  บาท 
หกั คา่ใช้จา่ยในการเสนอขายหลกัทรัพย์     17,814,800  บาท 
จํานวนเงินคา่หุ้นทีสามญับริษัทจะได้รับ  438,185,200  บาท 
จํานวนเงินคา่หุ้นสามญัทีบริษัทจะได้รับตอ่หุ้น 11.53  บาท 

 
5.3.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) 

คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม ่* 0  บาท 
คา่ธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นสามญั  364,800  บาท 
คา่ธรรมเนียมการขออนญุาตให้รับหลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ * 0  บาท 
คา่ธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปี) 50,000  บาท 
คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย 11,400,000  บาท 
คา่ใช้จา่ยอืนๆ โดยประมาณ **  6,000,000  บาท 
รวมคา่ใช้จา่ยทั งสิ น  17,814,800  บาท 

หมายเหต:ุ *  ได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมเนืองจากบริษัทเข้าร่วมโครงการหุ้นใหมค่วามภมูิใจของจงัหวดั 
    ** ค่าใช้จ่ายอืนๆ ประกอบด้วย ค่าทีปรึกษาทางการเงิน ค่าทีปรึกษาด้านประชาสมัพันธ์ ค่าทีปรึกษา

กฎหมาย คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนเพิมทนุ คา่พิมพ์หนงัสอืชี ชวน ใบจองซื อหุ้น และเอกสารตา่งๆ เป็นต้น 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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5.4  วิธีการขอรับหนังสอืชี ชวนและใบจองซื อหลักทรัพย์ 

ผู้มีอุปการคุณของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และผู้มีอุปการคุณของบริษัททีจะจองซื อหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัท
สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี ชวนและใบจองซื อหุ้นได้ทีสํานกังานของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้
ตั งแตว่นัทีเสนอขายจนถึงวนัสิ นสดุการเสนอขายในวนัทําการของสาํนกังานผู้จดัจําหนา่ย ตั งแตเ่วลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 
น. ซึงคือวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวนัที 6 พฤศจิกายน 2558 

ทั งนี  ผู้มีอุปการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และผู้มีอปุการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) 
หนงัสอืชี ชวนซึงมีข้อมลูไมแ่ตกตา่งจากหนงัสอืชี ชวนทียืนตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
จากเว็บไซต์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที www.sec.or.th เพือศกึษารายละเอียดการ
เสนอขายหุ้นสามญัในครั งนี ได้ก่อนทําการจองซื อหุ้นสามญั 

 
5.5  วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์  

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัททีเสนอขายในครั งนี  ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2 จะไม่
จดัสรรหุ้นทีเสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของ
ตนเอง  และผู้ ทีเกียวข้องของบุคคลดังกล่าวทั งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. 70/2552 เรือง 
หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม) 
และจะไมจ่ดัสรรหุ้นทีเสนอขายให้แก่บคุคลทีบริษัทถกูห้ามมิให้จดัสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 
40/2557 เรือง การจําหนา่ยหลกัทรัพย์ทีออกใหมป่ระเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นของบริษัททีออกตราสารทนุ 
ฉบบัลงวนัที 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม) 

อนึง การจัดสรรหุ้นสามญัในครั งนี เป็นการปฏิบตัิเพือให้สอดคล้องกบัคณุสมบตัิทีกําหนดตามข้อ 4 (3) เรืองการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การ
เปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอ
ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัที 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิมเติม)  
 

5.5.1 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จดัจาํหน่ายหลักทรัพย์   

การจัดสรรสิทธิในการจองซื อหุ้ นให้แก่ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ จัด
จําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2 โดยจะทําการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด และ/หรือในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ 
หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดก็ได้หากจดัเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจองซื อหุ้นของผู้มีอปุการคณุ
ของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ว ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับ
จองซื อหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื อ  
 

5.5.2 วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 

การจดัสรรสทิธิในการจองซื อหุ้นให้แก่ผู้มีอปุการคณุของบริษัทให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
บคุคลทีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยจะทําการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด และ/หรือในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 11 

หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใดก็ได้หากจดัเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจองซื อหุ้นของผู้มีอปุการคณุ
ของบริษัทครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิใน
การปิดรับจองซื อหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื อ 

ทั งนี  หุ้นสว่นทีเหลอืจากความต้องการของบคุคลตามข้อ 5.6.1 และ 5.6.2 ให้จดัสรรตามดลุยพินิจของผู้จดัการการ
จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยทีระบไุว้ในข้อ 5.2.1  
 

5.6 วันและวธีิการจอง และการชาํระเงนิค่าจองซื อหุ้น 

 รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินคา่จองซื อหลกัทรัพย์มดีงัตอ่ไปนี   

5.6.1 ผู้จองซื อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาํหน่ายหลกัทรัพย์   

5.6.1.1 วิธีการจองซื อ  

ผู้จองซื อประเภทผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์จะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี  

ผู้ จองซื อจะต้องจองซื อหุ้ นขั นตําจํานวน 1,000 หุ้ น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื อต้องกรอก 
รายละเอียดการจองซื อในใบจองซื อหุ้นให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือชือตามทีกําหนด หากผู้จอง
ซื อเป็นนิติบคุคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลนั นพร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  

 การจองซื อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื อ (Hard Copy) 
ผู้จองซื อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื อหุ้นสามญั ขั นตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพือทราบ

ข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบ
ประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และได้ดําเนินการจดัทําแบบสอบถามเกียวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Account Tax Compliance Act: FATCA) ตามทีผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรายกําหนด (ยกเว้นกรณี
ผู้จองซื อทีเคยผา่นขั นตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และได้ดําเนินการจดัทําแบบสอบถามเกียวกบักฎหมายวา่
ด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax 
Compliance Act: FATCA) กับผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีจองซื อ หรือบริษัทหลกัทรัพย์อืนแล้ว ในช่วง
ระยะเวลาไมเ่กิน  ปี ไม่ต้องทําขั นตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบประเมินความสามารถรับความ
เสียง (Suitability Test) และแบบสอบถามเกียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา 
(US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) อีก) โดยลง
นามยืนยนัในเอกสารการจองซื อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื อ ดงัตอ่ไปนี  
 ผู้จองซื อประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (ทียงัไมห่มดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือในกรณีที
ไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรือ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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สาํเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั (ทียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถกูต้อง (ในกรณีทีสาํเนาบตัรข้าราชการหรือสาํเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั 
พร้อมลงรายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื อเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) (ทียงัไม่หมดอายุ) และแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ทียงัไมห่มดอาย)ุ และสําเนาทะเบียนบ้านที
ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 ผู้จองซื อประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว: 
สาํเนาหนงัสอืเดินทาง หรือสาํเนาใบต่างด้าว (ทียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
(กรณีผู้ จองซื อเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื อหุ้ นได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย) โดยลายมือชือนั นจะต้องตรงกบัลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวข้องกบัการจองซื อ
ทกุฉบบั 

 ผู้จองซื อประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: 
สําเนาหนงัสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซื อ สําเนาบตัร
ประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั น และประทบัตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 
สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ทียงัไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 ผู้จองซื อประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในตา่งประเทศ: 
สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตั งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั 
และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาจองซื อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั น และ
ประทบัตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบต่างด้าว 
(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
ทั งนี  สาํเนาเอกสารทั งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public และรับรอง
โดยเจ้าหน้าทีของสถานทตูไทยหรือกงสลุไทยในประเทศทีเอกสารได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง
ทีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซื อ 

 ในกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ Custodian จองซื อหุ้นแทน : ต้องมีหนงัสอืมอบอํานาจให้ Custodian 
ดําเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสารจองซื อจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนงัสือของ 
Custodian ทีระบรุายชือผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (ทียงัไม่หมดอาย)ุ 
ของผู้มีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 ในกรณีทีผู้ จองซื อประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที  เพือ
ข้าพเจ้า ผู้จองซื อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ทีประสงค์
นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นั น” พร้อมลงลายมือชือผู้
จองซื อให้แก่ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ เพือเป็นเอกสารประกอบการจองซื อหุ้นตามกฎหมาย FATCA 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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(Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้ จองซื อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก 
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” เพิมเติม
ด้วย เพือเป็นเอกสารประกอบการจองซื อ โดยจดัสง่ให้แก่ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5. 

 
 การจองซื อผ่านระบบออนไลน์ (Online)  

ผู้จองซื อทีมีบญัชีซื อขายหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจอง
ซื อหุ้นผา่นระบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  และ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  จะสามารถจองซื อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั
จําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านระบบนี ได้ โดยผู้จองซื อจะต้องเป็นผู้ ที
มีบญัชีซื อขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอืนๆ กับผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถ
ให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี ซึงผ่านขั นตอนการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับ
ลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และดําเนินการจดัทําแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) กบัผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถ
ให้บริการจองซื อหุ้ นผ่านวิธีนี แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน  ปี และได้ดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม
เกียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถ
ให้บริการจองซื อหุ้นผา่นวิธีนี ก่อนการจองซื อ โดยผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการ
จองซื อหุ้นผา่นวิธีนี ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผา่นระบบออนไลน์จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซื อ
ผา่นระบบออนไลน์ทีรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้จดัซื อได้โดยใช้ชือผู้ ใช้ (User Name) 
และรหสัผ่าน (Password login) และผู้จองซื อต้องยืนยนัว่าได้ศึกษาข้อมลูสรุป (Executive Summary) 
หรือหนงัสอืชี ชวนเป็นทีเรียบร้อยแล้วก่อนการสง่คําสังจองซื อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผกูพนัตาม
หนงัสอืชี ชวนของหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยผู้จองซื อไมต้่องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื อ ทั งนี  ผู้จดั
จําหนา่ยหลกัทรัพย์ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผา่นระบบออนไลน์ จะจดัให้มีหนงัสอืชี ชวนและเอกสาร
สรุปข้อมลูสําคญัของหลกัทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหนา่ย ทั งนี  วิธีปฏิบตัิการจองซื อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั นตอนทีผู้จดัจําหนา่ยแต่
ละรายกําหนดเพิมเติมสาํหรับลกูค้าของตนในภายหลงั 

 
 การจองซื อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป  

ผู้จองซื อสามารถจองซื อผา่นผู้แนะนําการลงทนุ/ผู้ติดตอ่ผู้ลงทนุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 
5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด บริษัท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)  โดยผู้จองซื อจะต้องเป็นผู้ ทีมีบญัชีซื อขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอืนๆ กบัผู้จัด
จําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2  ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผา่นวิธีนี ซึงผา่นขั นตอนการรู้จกัลกูค้าและ
ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) กบัผู้จดั
จําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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และได้ดําเนินการจดัทําแบบสอบถามเกียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา (US 
Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กบัผู้จดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผา่นวิธีนี ก่อนการจองซื อผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป 
โดยผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี ก่อนการจองซื อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้ นผ่านวิธีนี 
จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซื อผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทปทีรัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื อต้องยืนยนั
วา่ได้ศกึษาข้อมลูสรุป (Executive Summary) หรือหนงัสอืชี ชวนเป็นทีเรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื อ และ
ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้ จองซื อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 
ประกอบการจองซื อ ทั งนี ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี จะ
จัดให้มีหนงัสือชี ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสําคญัของหลกัทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ 
(Website) ของตน โดยจะต้องปฏิบตัิตามดงันี  
 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี 

ต้องแจ้งการจัดสรรจํานวนหุ้นจองให้แก่ผู้ จองซื อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยระบจํุานวนหุ้นที
จดัสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวนัทีต้องชําระราคา และแจ้ง
ให้ทราบว่าผู้จองซื อสามารถศึกษาข้อมูลเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในหนงัสือชี ชวน
ผา่นเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือจากหนงัสอืชี ชวนผา่น www.sec.or.th 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี 
ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื อผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น เลขประจําตวัประชาชน วนัเดือน
ปีเกิด ธนาคารทีใช้ชําระเงินโดยวิธีเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” 
หรือ “ATS”) กบัผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือชือผู้แนะนําการลงทนุ เป็นต้น 

 ผู้จองซื อต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมลูเกียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิมทนุในหนงัสือชี ชวน
หรือเอกสารสรุปข้อมลูสาํคญัของหลกัทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอื
ชี ชวนของหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี  
เมือรับคํายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซื อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึกคําสังการจอง
ซื อผ่านระบบทีจัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชือผู้
แนะนําการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซื อผา่นระบบ 

ทั งนี  วิธีปฏิบตัิการจองซื อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั นตอนทีผู้จดัจําหนา่ยแตล่ะรายกําหนดเพิมเติม
สาํหรับลกูค้าของตนในภายหลงั 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ จองซื อไม่สามารถดําเนินการจองซื อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้ จองซื อ
สามารถทําการจองซื อตามวิธีกรอกใบจองซื อได้ 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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5.6.1.2 ระยะเวลาในการจองซื อ 
 ผู้จองซื อสามารถจองซื อผ่านช่องทางดงักลา่วได้ทีสํานกังาน สาขาและผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปของ

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหนา่ย ตามข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองทีแตล่ะรายได้เปิดช่องทางในการจองซื อไว้ 

 กรณีจองซื อผา่นการกรอกใบจองซื อสามารถจองซื อภายในระยะเวลาการจองซื อ คือ ตั งแตเ่วลา 09.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที 6 พฤศจิกายน 2558 

 กรณีจองผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื อภายในระยะเวลาการจองซื อ คือ ตั งแต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที 6 พฤศจิกายน 2558  

 กรณีจองซื อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป สามารถจองซื อภายในระยะเวลาการจองซื อ คือ ตั งแต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที 6 พฤศจิกายน 2558  

 
5.6.1.3 วิธีการชาํระค่าจองซื อ 
 ผู้จองซื อต้องชําระเงินคา่จองซื อครั งเดียวเต็มจํานวนทีจองซื อ โดยวิธีการชําระเงินมีดงันี  
 1) ผู้จองซื อจะต้องชําระเงินค่าจองซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเป็นเงินโอนอตัโนมตัิ 
(หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหกัจากเงินทีฝากอยู่กับผู้จัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2   

   ทั งนี  การชําระเงินคา่จองซื อผ่านระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระทําได้เฉพาะผู้จองซื อทีได้เปิดบญัชีเพือซื อ
ขายหลกัทรัพย์กับผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพือชําระค่า
ภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้แล้วในวนัจองซื อ 

   2) ในกรณีทีผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเรียกว่า 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝากอยู่กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ไม่ผ่าน        
ผู้ จองซื อจะต้องชําระค่าจองซื อครั งเดียวเต็มจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ จัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาทีผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายกําหนดเท่านั น พร้อมสง่หลกัฐานการ
โอนเงินมายงัผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 แตล่ะราย จะดําเนินการ
โอนเงินของยอดจองซื อรวมในสว่นของตนเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

   3) ในกรณีทีผู้ จองซื อไม่ได้มีบัญชีจองซื อกับผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีผู้ จองซื อประสงค์จะจองซื อ
หลกัทรัพย์ด้วยตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื อทีมีบญัชีจองซื อ แต่ไม่สามารถชําระเงินค่าจองผ่านระบบเงิน
โอนอตัโนมตัิ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝากอยู่กับผู้จัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ได้ ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าจองซื อหุ้นตามจํานวนทีจองซื อ ณ วนัจองซื อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงินดงันี  

 หากทําการจองซื อในวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 ตั งแตเ่วลา 09.00 น. ถงึเวลา 16.00 น. และ วนัที 5 
พฤศจิกายน 2558 ตั งแตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ผู้จองซื อจะต้องชําระเงินค่าจองซื อครั ง
เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเงินเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้
ภายใน 1 วนัทําการ โดยหากชําระเป็นเช็คให้ลงวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 หรือ วนัที 5 พฤศจิกายน 
2558 เท่านั น และชือเจ้าของเช็คต้องเป็นชือเดียวกับชือผู้จองซื อเท่านัน และหากชําระเป็น

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 16 

แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันทีภายหลงัวนัทีหนังสือชี ชวนมีผลบงัคับใช้ แต่ไม่เกินวันที 5 
พฤศจิกายน 2558 

 หากทําการจองซื อหลงัเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที 5 พฤศจิกายน 2558 และวนัที 6
พฤศจิกายน 2558 ตั งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื อจะต้องชําระเงินค่าจองซื อครั ง
เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเงินเป็นเงินโอน (Good Fund) เทา่นั น 

 ผู้จองซื อทีชําระค่าจองซื อหุ้นสามญัด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง
จ่ายผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 พร้อมทั งเขียนชือ นามสกลุ ทีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ทีติดต่อ
ได้ไว้ด้านหลงั โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื อรวมใน
สว่นของตนเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซื อทกุรายเข้า
บญัชีของตนเพือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซื อหุ้นสามญัของผู้จองซื อรายทีธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั งแรก 

4) ระยะเวลาการชําระเงินคา่จองซื อหลกัทรัพย์ สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระได้ดงันี  
 เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินทีฝากอยู่กบัผู้จดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สามารถชําระได้เฉพาะตาม
เวลาทําการของบริษัทหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ 1) 2) และ 3) 

 
5.6.1.4 การนําส่งเอกสารประกอบการจองซื อสาํหรับการจองซื อทีกรอกใบจองซื อเท่านัน 
 ผู้จองซื อต้องนําใบจองซื อ เอกสารประกอบการจองซื อตามข้อ 5.6.1.1 พร้อมเงินค่าจองซื อหุ้นตามข้อ 
5.6.1.3 มายืนความจํานงในการจองซื อหุ้นและชําระเงินค่าจองซื อหุ้นได้ทีสํานกังานของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์
ตามข้อ 5.2 แต่ละรายตามสถานทีทีได้ระบุไว้ในข้อ 5.2  ตั งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 4 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที 6 พฤศจิกายน 2558 ยกเว้นผู้จองซื อผา่นทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื อผา่น
ทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ทีชําระคา่จองซื อผา่นเงินโอนอตัโนมตั ิ(หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโดยหกัจากเงินทีฝากอยูก่บัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธี
ดงักลา่ว โดยผู้จองซื อไมต้่องนําสง่ใบจองซื อหรือเอกสารประกอบการจองซื อ 
 
5.6.1.5 เงือนไขอืนๆ 

  ผู้จองซื อทียืนความจํานงในการจองซื อและชําระคา่จองซื อหุ้นสามญัแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทั งนี  ผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื อของผู้ จองซื อที
ดาํเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ 5.6.1.1 – 5.6.1.4 ได้ 

 
5.6.2 ผู้จองซื อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท 

5.6.2.1 วิธีการจองซื อ 
ผู้จองซื อประเภทผู้มีอปุการคณุของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี  

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหุ้นขั นตําจํานวน 1,000 หุ้ น และเป็นจํานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้ จองซื อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื อในใบจองซื อหุ้น ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือชือตามทีกําหนด หากผู้จองซื อเป็นนิติ
บุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคลนั น พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และแนบ
เอกสารตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  

 
 การจองซื อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื อ (Hard Copy) 

ผู้จองซื อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื อหุ้นสามญั ขั นตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพือทราบ
ข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบ
ประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และได้ดําเนินการจดัทําแบบสอบถามเกียวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Account Tax Compliance Act: FATCA) ตามทีผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์แตล่ะรายกําหนด (ยกเว้นกรณี
ผู้จองซื อทีเคยผา่นขั นตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และได้ดําเนินการจดัทําแบบสอบถามเกียวกบักฎหมายวา่
ด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax 
Compliance Act: FATCA) กับผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีจองซื อ หรือบริษัทหลกัทรัพย์อืนแล้ว ในช่วง
ระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี ไม่ต้องทําขั นตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบประเมินความสามารถรับความ
เสียง (Suitability Test) และแบบสอบถามเกียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา 
(US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) อีก) โดยลง
นามยืนยนัในเอกสารการจองซื อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื อ ดงัตอ่ไปนี  
 ผู้จองซื อประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (ทียงัไมห่มดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือในกรณีที
ไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรือ
สาํเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั (ทียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถกูต้อง (ในกรณีทีสาํเนาบตัรข้าราชการหรือสาํเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั 
พร้อมลงรายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื อเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) (ทียงัไม่หมดอายุ) และแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ทียงัไมห่มดอาย)ุ และสําเนาทะเบียนบ้านที
ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 ผู้จองซื อประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว: 
สาํเนาหนงัสอืเดินทาง หรือสาํเนาใบต่างด้าว (ทียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
(กรณีผู้ จองซื อเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื อหุ้ นได้โดยถูกต้องตาม

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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กฎหมาย) โดยลายมือชือนั นจะต้องตรงกบัลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวข้องกบัการจองซื อ
ทกุฉบบั 

 ผู้จองซื อประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: 
สําเนาหนงัสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซื อ สําเนาบตัร
ประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั น และประทบัตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 
สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ทียังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํานาจ       
ลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 ผู้จองซื อประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในตา่งประเทศ: 
สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตั งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั 
และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาจองซื อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั น และ
ประทบัตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบต่างด้าว 
(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
ทั งนี  สาํเนาเอกสารทั งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public และรับรอง
โดยเจ้าหน้าทีของสถานทตูไทยหรือกงสลุไทยในประเทศทีเอกสารได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง
ทีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซื อ 

 ในกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ Custodian จองซื อหุ้นแทน: ต้องมีหนงัสือมอบอํานาจให้ Custodian 
ดําเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสารจองซื อจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนงัสือของ 
Custodian ทีระบรุายชือผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (ทียงัไม่หมดอาย)ุ 
ของผู้มีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 ในกรณีทีผู้จองซื อประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือ
ข้าพเจ้า ผู้จองซื อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ทีประสงค์
นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นั น” พร้อมลงลายมือชือผู้
จองซื อให้แก่ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ เพือเป็นเอกสารประกอบการจองซื อหุ้นตามกฎหมาย FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้ จองซื อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก 
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” เพิมเติม
ด้วย เพือเป็นเอกสารประกอบการจองซื อ โดยจดัสง่ให้แก่ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 
 

 การจองซื อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป  
ผู้จองซื อสามารถจองซื อผา่นผู้แนะนําการลงทนุ/ผู้ติดตอ่ผู้ลงทนุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 

5.2.1 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผา่นวิธีนี ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกัด โดยผู้จอง
ซื อจะต้องเป็นผู้ ทีมีบัญชีซื อขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอืนๆ กับผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 
5.2.1 ซึงผ่านขั นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 19 

รับความเสียง (Suitability Test) กบัผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 
ปี และได้ดําเนินการจดัทําแบบสอบถามเกียวกบักฎหมายวา่ด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา (US 
Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กบัผู้จดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ก่อนการจองซื อผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 
5.2.1 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผา่นวิธีนี  จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซื อผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึ
เทปทีรัดกมุเพียงพอ และผู้จองซื อต้องยืนยนัว่าได้ศึกษาข้อมลูสรุป (Executive Summary) หรือหนงัสือชี 
ชวนเป็นทีเรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื อ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอืชี ชวนของหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดย
ผู้ จองซื อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื อ ทั งนี ผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ที
สามารถให้บริการจองซื อหุ้นผา่นวธีินี  จะจดัให้มีหนงัสอืชี ชวนและเอกสารสรุปข้อมลูสาํคญัของหลกัทรัพย์ 
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้องปฏิบตัิตามดงันี  
 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธี

นี ต้องแจ้งการจดัสรรจํานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื อผา่นทางโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยระบจํุานวนหุ้นที
จดัสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวนัทีต้องชําระราคา และแจ้ง
ให้ทราบว่าผู้จองซื อสามารถศึกษาข้อมูลเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในหนงัสือชี ชวน
ผา่นเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือจากหนงัสอืชี ชวนผา่น www.sec.or.th 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธี
นี ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป เช่น เลขประจําตวัประชาชน วนั
เดือนปีเกิด ธนาคารทีใช้ชําระเงินโดยวิธีเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) กบัผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือชือผู้แนะนําการลงทนุ เป็นต้น 

 ผู้จองซื อต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมลูเกียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิมทนุในหนงัสือชี ชวน
หรือเอกสารสรุปข้อมลูสาํคญัของหลกัทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอื
ชี ชวนของหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธี
นี  เมือรับคํายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซื อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึกคําสังการ
จองซื อผ่านระบบทีจดัเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ชือผู้
แนะนําการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซื อผา่นระบบ 

ทั งนี  วิธีปฏิบตัิการจองซื อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั นตอนทีผู้จดัจําหนา่ยแตล่ะรายกําหนดเพิมเติม
สาํหรับลกูค้าของตนในภายหลงั 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ จองซื อไม่สามารถดําเนินการจองซื อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้ จองซื อ
สามารถทําการจองซื อตามวิธีกรอกใบจองซื อได้ 

 
5.6.2.2 ระยะเวลาในการจองซื อ 
 ผู้จองซื อสามารถจองซื อผ่านช่องทางดงักลา่วได้ทีสํานกังาน สาขาและผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปของ
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองทีแต่ละรายได้เปิด
ช่องทางในการจองซื อไว้ 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 20 

 กรณีจองซื อผา่นการกรอกใบจองซื อสามารถจองซื อภายในระยะเวลาการจองซื อ คือ ตั งแตเ่วลา 09.00 น. 
ถึงเวลา 16.00  น. ของวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที 6 พฤศจิกายน 2558 

 กรณีจองซื อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป สามารถจองซื อภายในระยะเวลาการจองซื อ คือ ตั งแต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที 6 พฤศจิกายน 2558 

 
5.6.2.3 วิธีการชาํระค่าจองซื อ 
 ผู้จองซื อต้องชําระเงินคา่จองซื อครั งเดียวเต็มจํานวนทีจองซื อ โดยวิธีการชําระเงินมีดงันี  
 1)  ผู้จองซื อจะต้องชําระเงินค่าจองซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเป็นเงินโอนอตัโนมตัิ 
(หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหกัจากเงินทีฝากอยู่กับผู้จัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1   

   ทั งนี  การชําระเงินคา่จองซื อผ่านระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระทําได้เฉพาะผู้จองซื อทีได้เปิดบญัชีเพือซื อ
ขายหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ทีได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพือชําระค่า
ภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้แล้วในวนัจองซื อ 

   2) ในกรณีทีผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ตดัเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเรียกว่า 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝากอยู่กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ไม่ผ่าน ผู้
จองซื อจะต้องชําระค่าจองซื อครั งเดียวเต็มจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ จัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาทีผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ดงักลา่วกําหนดเท่านั น พร้อมสง่หลกัฐานการ
โอนเงินมายงัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 จะดําเนินการโอน
เงินของยอดจองซื อรวมในสว่นของตนเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

   3) ในกรณีทีผู้ จองซื อไม่ได้มีบัญชีจองซื อกับผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีผู้ จองซื อประสงค์จะจองซื อ
หลกัทรัพย์ด้วยตามทีระบไุว้ในข้อ 5.2.1 หรือ ผู้จองซื อทีมีบญัชีจองซื อ แตไ่มส่ามารถชําระเงินคา่จองผ่านระบบเงิน
โอนอตัโนมตัิ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝากอยู่กับผู้จัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ได้ ผู้จองซื อสามารถชําระเงินคา่จองซื อหุ้นตามจํานวนทีจองซื อ ณ วนัจองซื อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงินดงันี  

 หากทําการจองซื อในวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 ตั งแตเ่วลา 09.00 น. ถงึเวลา 16.00 น. และ วนัที 5 
พฤศจิกายน 2558 ตั งแตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ผู้จองซื อจะต้องชําระเงินค่าจองซื อครั ง
เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเงินเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้
ภายใน 1 วนัทําการ โดยหากชําระเป็นเช็คให้ลงวนัที 4 พฤศจิกายน 2558 หรือ วนัที 5 พฤศจิกายน 
2558 เท่านั น และชือเจ้าของเช็คต้องเป็นชือเดียวกับชือผู้จองซื อเท่านัน และหากชําระเป็น
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวนัทีภายหลงัวนัทีหนังสือชี ชวนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที 5 
พฤศจิกายน 2558 

 หากทําการจองซื อหลงัเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที 5 พฤศจิกายน 2558 และวนัที 6
พฤศจิกายน 2558 ตั งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื อจะต้องชําระเงินค่าจองซื อครั ง
เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเงินเป็นเงินโอน (Good Fund) เทา่นั น 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 21 

 ผู้จองซื อทีชําระค่าจองซื อหุ้นสามญัด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง
จ่ายผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 พร้อมทั งเขียนชือ นามสกุล ทีอยู่และเบอร์โทรศพัท์ที
ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื อ
รวมในสว่นของตนเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซื อทกุรายเข้า
บญัชีของตนเพือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซื อหุ้นสามญัของผู้จองซื อรายทีธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงินครั งแรก 

4) ระยะเวลาการชําระเงินคา่จองซื อหลกัทรัพย์ สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระได้ดงันี  
 เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินทีฝากอยู่กบัผู้จดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สามารถชําระได้เฉพาะตาม
เวลาทําการของบริษัทหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ 1) 2) และ 3) 

 
5.6.2.4 การนําส่งเอกสารประกอบการจองซื อสาํหรับการจองซื อทีกรอกใบจองซื อเท่านัน 
 ผู้จองซื อต้องนําใบจองซื อ เอกสารประกอบการจองซื อตามข้อ 5.6.1.1 พร้อมเงินค่าจองซื อหุ้นตามข้อ 
5.6.2.3  มายืนความจํานงในการจองซื อหุ้นและชําระเงินค่าจองซื อหุ้นได้ทีสํานกังานของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์
ตามข้อ 5.2.1 ตามสถานทีทีได้ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 ตั งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที 4 พฤศจิกายน 
2558 ถึงวนัที 6 พฤศจิกายน 2558 ยกเว้นผู้จองซื อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ทีชําระค่าจองซื อผ่านเงินโอน
อตัโนมตัิ (หรือทีเรียกวา่ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหกัจากเงินทีฝากอยูก่บัผู้จดัจําหนา่ย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ทีสามารถให้บริการจองซื อหุ้นผ่านวิธีดงักล่าว โดยผู้จองซื อไม่ต้องนําสง่ใบจองซื อหรือ
เอกสารประกอบการจองซื อ 
 
5.6.2.5 เงือนไขอืนๆ 

  ผู้จองซื อทียืนความจํานงในการจองซื อและชําระคา่จองซื อหุ้นสามญัแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทั งนี  ผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื อของผู้จองซื อทีดําเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 5.6.2.1 – 5.6.2.4 ได้ 

 
5.7 การจัดสรรในกรณีทีมีผู้จองซื อหลักทรัพย์เกินกว่าจาํนวนหลกัทรัพย์ทีเสนอขาย 

5.7.1 สาํหรับผู้จองซื อประเภทผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 

ในกรณีทีมีการจองซื อหุ้นสามญัเกินกวา่จํานวนหุ้นสามญัทีเสนอขายแก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึงดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายจะพิจารณาจาก
ปัจจยัได้แก่ ปริมาณการซื อขายหลกัทรัพย์ผา่นผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือการมีธุรกิจทีเกียวข้องด้านวาณิชธนกิจ หรือ
ด้านอืนๆ กบัผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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5.7.2 สาํหรับผู้จองซื อประเภทผู้มีอปุการคณุของบริษัท 

ในกรณีทีมีการจองซื อหุ้นสามญัเกินกวา่จํานวนหุ้นสามญัทีเสนอขายแก่ผู้มีอปุการคณุของบริษัท ให้อยูใ่นดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
5.8 วิธีการคนืเงนิค่าจองซื อหลักทรัพย์ 

5.8.1 ในกรณีทีผู้จองซื อไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้น 

ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อจากผู้จองซื อทีไมไ่ด้รับการจดัสรรรายนั นๆ จะดําเนินการ
ให้มีการสง่มอบเงินคา่จองซื อหุ้นคนืให้แกผู่้จองซื อทีไมไ่ด้รับการจดัสรร โดยไมม่ีดอกเบี ยหรือคา่เสยีหายใดๆ โดยจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซื อตามชือของผู้จองซื อทีระบไุว้ในใบจองซื อ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่
ของผู้จองซื อทีระบุไว้ในใบจองซื อ หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื อในกรณีทีผู้ จองซื อให้รายละเอียดบญัชี
ธนาคารของผู้จองซื อ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีทีเป็นลกูค้าของ
ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อภายใน  วนัทําการ นบัจากวนัสิ นสดุระยะเวลาการจองซื อหุ้น 
ทั งนี กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื อหุ้นให้แก่ผู้ จองซื อได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 
5.2 รายทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่วจะต้องทําการชําระดอกเบี ยให้แก่ผู้จองซื อในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซื อทีไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัทีพ้นกําหนดระยะเวลา 5 วนัทําการ ดงักลา่ว จนถึง
วนัทีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ตาม ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินคา่จองซื อหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ีระบใุนใบจองซื อหรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื อ หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร
อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื อได้รับคืนเงินค่าจองซื อแล้วโดยชอบ 
และผู้จองซื อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสญูหายในการจดัสง่ ซึงเป็นผลมา
จากความไม่ครบถ้วนของชือ ทีอยู่ ทีผู้จองซื อได้ระบไุว้ในใบจองซื อ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับ
จองซื อจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

5.8.2 ในกรณีทีผู้จองซื อไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้น อนัเนืองจากไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซื อตามเช็คคา่จองซื อ 

ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อจากผู้จองซื อทีไม่ได้รับการจดัสรรรายนั นๆ จะคืนเช็คค่า
จองซื อหุ้นให้แก่ผู้จองซื อทีไม่ได้รับการจดัสรร อนัเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื อตามเช็คค่าจองซื อหุ้น โดย   
ผู้จองซื อต้องติดต่อขอรับเช็คดงักลา่วคืนจากผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อภายใน 5 วนัทํา
การ นบัจากวนัสิ นสดุระยะเวลาการจองซื อหุ้น ในกรณีนี ผู้จองซื อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี ย และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อในการทีผู้จองซื อหุ้นไมม่าติดตอ่ขอรับเช็คคืน 

5.8.3 ในกรณีทีผู้จองซื อได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนทีจองซื อ 

ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อจากผู้จองซื อทีได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนทีจอง
ซื อ จะดําเนินการให้มีการสง่มอบเงินคา่จองซื อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื อในสว่นทีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนทีจองซื อ โดย
ไมม่ีดอกเบี ยหรือคา่เสยีหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซื อหุ้นตามชือทีระบไุว้ในใบจองซื อ และสง่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีระบุไว้ในใบจองซื อ หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ จองซื อ ในกรณีทีผู้ จองซื อให้
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ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  
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รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้จองซื อ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) ใน
กรณีทีเป็นลกูค้าของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อภายใน 5 วนัทําการ นบัจากวนัสิ นสดุ
ระยะเวลาการจองซื อหุ้น ทั งนี กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื อหุ้นให้แก่ผู้ จองซื อได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จัด
จําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่วจะต้องทําการชําระดอกเบี ยให้แก่ผู้จอง
ซื อในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื อหุ้ นทีไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันทีพ้นกําหนด
ระยะเวลา 5 วนัทําการ ดงักลา่ว จนถึงวนัทีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ตาม ไมว่่าในกรณีใดๆ หาก
ได้มีการสง่เช็คคืนเงินคา่จองซื อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ีระบใุนใบจองซื อหรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของ
ผู้จองซื อ หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซื อ
ได้รับคืนเงินคา่จองซื อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื อจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี ยหรือคา่เสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการ
สญูหายในการจัดส่ง ซึงเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชือ ทีอยู่ ทีผู้ จองซื อได้ระบุไว้ในใบจองซื อ ผู้ จัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

5.8.4 ในกรณีมีการยกเลกิการจองซื อ 

(ก) กรณีเกิดเหตกุารณ์ตามทีระบใุนข้อ 5.3.1 เงือนไขการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ และผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกันการจัดจําหน่ายตามข้อ 5.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจดัจําหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื อได้ใช้
สทิธิยกเลกิการจองซื อหลกัทรัพย์ทนัที 

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อืนใดทีทําให้บริษัททีออกหลกัทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลกัทรัพย์ และไม่
สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ทีเสนอขายได้ ผู้จองซื อมีสทิธิทีจะยกเลกิการจองซื อหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซื อจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ต่อผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อ ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนัทีเกิดเหตุการณ์
ดงักลา่ว 

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้ จองซื อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื อหลกัทรัพย์ ผู้ จัด
จําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็นผู้ รับจองซื อจากผู้ จองซื อหุ้ นทียกเลิกการจองซื อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะ
ดําเนินการคืนเงินคา่จองซื อโดยไมม่ีดอกเบี ยหรือคา่เสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื อรายนั นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สังจ่ายผู้จองซื อหุ้นตามชือทีระบไุว้ในใบจองซื อ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีระบไุว้ในใบจองซื อ หรือโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผู้ จองซื อ ในกรณีทีผู้ จองซื อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้ จองซื อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร
อตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีทีเป็นลกูค้าของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีเป็น
ผู้ รับจองซื อภายใน 5 วนัทําการ นบัจากการปิดจองซื อหรือนบัแตว่นัทีเกิดเหตกุารณ์ตาม (ข) ทั งนี  กรณีไมส่ามารถคืนเงิน
คา่จองซื อหุ้นให้แก่ผู้จองซื อได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 รายทีมีหน้าทีรับผิดชอบใน
การสง่คืนเงินดงักลา่วจะต้องทําการชําระดอกเบี ยให้แก่ผู้จองซื อในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่า
จองซื อหุ้นทีไมไ่ด้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัทีพ้นกําหนดระยะเวลา 5 วนัทําการ ดงักลา่ว จนถึงวนัทีสามารถจดัสง่คืน
ได้ อยา่งไรก็ตาม ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินคา่จองซื อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบใุนใบ
จองซื อหรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื อ หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System 
“ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซื อได้รับคืนเงินคา่จองซื อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี ย
หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสญูหายในการจดัสง่ ซึงเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชือ ทีอยู่ ทีผู้จอง

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 24 

ซื อได้ระบไุว้ในใบจองซื อ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2  รายทีเป็นผู้ รับจองซื อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด
ดงักลา่ว 

 
5.9 วิธีการส่งมอบหลกัทรัพย์ 

ปัจจบุนั บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (Thailand Securities Depositary Company Limited 
หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นทีจองซื อในการเสนอขายครั งนี ไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด กล่าวคือ ผู้จองซื อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และเข้าสู่
ระบบซื อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทั งนี เพือให้ผู้จองซื อสามารถขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้
ทนัทีทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามญัของบริษัทเริมทําการซื อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง
แตกต่างกับกรณีทีผู้ จองซื อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้
จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดงันั นในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ประชาชนในครั งนี  ผู้ จองซื อหุ้นสามารถเลือกให้
บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึงใน 3 กรณีดงัตอ่ไปนี คือ 

(ก) ในกรณีทีผู้จองซื อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ 
บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะทําการสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนทีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการ
จดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชือทีอยู่ ทีระบไุว้ในใบจองซื อภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดทําการจองซื อหุ้น 
ในกรณีนี ผู้ ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึงอาจ
ได้รับภายหลงัจากทีหุ้นของบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

(ข) ในกรณีทีผู้จองซื อไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริการของบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั (Scripless System) กลา่วคือ ผู้จองซื อประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึงผู้จองซื อมี
บญัชีซื อขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นทีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั เพือผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นทีบริษัทหลกัทรัพย์นั นฝากหุ้น
สามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซื อภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื อหุ้น ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลกัทรัพย์นั นก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นทีผู้จองซื อฝากไว้ ในกรณีนี ผู้ ทีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นที
ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัททําการ
ซื อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีทีผู้ จองซื อเลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (ข) ชือของผู้ จองซื อจะต้องตรงกับชือเจ้าของบัญชีซื อขาย
หลกัทรัพย์ทีผู้จองซื อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนั นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
ดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื อตามข้อ (ก) แทน 

(ค) ในกรณีทีผู้ จองซื อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (Scripless System) กลา่วคือ ผู้จองซื อประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า กรณีนี บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นทีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั” และ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นเข้าบญัชี
ดงักลา่วในนามของผู้จองซื อ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื อภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื อหุ้น 
ในกรณีนี ผู้ทีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัทีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีทีตลาดหลกัทรัพย์

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 3 หน้า 25 

แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามญัของบริษัททําการซื อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื อต้องการถอน
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ผู้จองซื อสามารถติดตอ่ได้ทีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึงจะมีค่าธรรมเนียม
การถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราทีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด ทั งนี  การถอนหุ้นสามญัทีฝาก
ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดงันั น ผู้จองซื อที
นําฝากในบญัชีดงักล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามญัได้ทนัภายในวนัทีหุ้นสามญัของบริษัทเริมทําการซื อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัแรก 

ทั งนี  หากผู้จองซื อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงไว้ในใบจองซื อ บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ้น
ให้แก่ผู้จองซื อ ตามข้อ (ก) 

 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

ส่วนที 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 4 หน้า 1 

ส่วนที 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชี ชวนฉบบันี แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารหรือผู้ดํารง
ตําแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อืนสําคญั
ผิด หรือไมข่าดข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั นอกจากนี  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีประกอบเป็นส่วนหนึงของหนงัสือชี ชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว 
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบเปิดเผยข้อมลูทีดีเพือให้แนใ่จว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นทีเป็น

สาระสาํคญัทั งของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึงครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทั งการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี  เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายอภิชาติ ชโยภาส เป็นผู้ลงลายมือชือกํากบัเอกสารนี ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชือของนายอภิชาติ ชโยภาส กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูทีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น 

ผู้บริหารของบริษัท และผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  

ชือ ตาํแหน่ง ลงลายมือชือ 
 
นายอภิชาติ ชโยภาส   

 
ประธานกรรมการบริหาร 

 
นายอภิชาติ ชโยภาส   

   

นายสรุพล ศรีเพ็ญ กรรมการบริหาร นายสรุพล ศรีเพ็ญ 
   

นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์ กรรมการบริหาร นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์ 
   

นายจิตติพนัธุ์ สกลุสรุเอกพงศ์ กรรมการบริหาร นายจิตติพนัธุ์ สกลุสรุเอกพงศ์ 
   

นางสาวศศิพชัร์ บญุช ู กรรมการบริหาร นางสาวศศิพชัร์ บญุชู 
   

ผู้รับมอบอาํนาจ   
ชือ ตาํแหน่ง ลงลายมือชือ 

   
   

นายอภิชาติ ชโยภาส  ประธานกรรมการบริหาร นายอภิชาติ ชโยภาส  
   

   

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 4 หน้า 2 

ส่วนที 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชี ชวนฉบบันี แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่
มีเหตุอันควรสงสยัว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ หรือทําให้ผู้ อืนสําคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีควรแจ้งใน
สาระสาํคญั  

ในการนี  เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตอุนั
ควรสงสยัว่า ข้อมูลดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ หรือทําให้ผู้อืนสําคญัผิด หรือขาดข้อมลูทีควรแจ้งในสาระสําคญั 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายอภิชาติ ชโยภาส เป็นผู้ลงลายมือชือกํากบัเอกสารนี ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชือของนายอภิชาติ ชโยภาส กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

ชือ ตาํแหน่ง ลงลายมือชือ 
 

นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ ประธานกรรมการ นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ 
พลเรือเอกพีระจิตร์ สรัุกขกะ  รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ พลเรือเอกพีระจิตร์ สรุกัขกะ 
นายชาตรี ศิริพานชิกร กรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
นายชาตรี ศิริพานิชกร 

นายอนนัต์ เกตพุิทยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

นายอนนัต์ เกตพิุทยา 

นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 

นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการ นายอภิชนม์ ชโยภาส 
นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการ นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา 
นายพานชิ พงศ์พิโรดม กรรมการและกรรมการอิสระ นายพานิช พงศ์พิโรดม 
 
ผู้รับมอบอาํนาจ   

ชือ ตาํแหน่ง ลงลายมือชือ 
   
นายอภิชาติ ชโยภาส   ประธานกรรมการบริหาร นายอภิชาติ ชโยภาส  
   

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 


สว่นที 4 หน้า 3 

ส่วนที 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

ข้าพเจ้าในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของบริษัททีออกหลกัทรัพย์ ขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชี 
ชวนฉบบันี แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน 
ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้อืนสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

 
 

บริษัท ทริปเปิล เอ พลสั แอดไวเซอรี  จาํกดั 
 

ชือ ตาํแหน่ง ลงลายมือชือ 
   

นางสาวปิ นมณี เมฆมณัฑนา กรรมการผู้จดัการ นางสาวปิ นมณี เมฆมณัฑนา 
   
นายสมเกียรติ วงศ์บบุผา 
 

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศ์บบุผา 

 
 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

สว่นที 1 หน้า 2 

ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมลูทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย 

:  อตัราสว่นราคาตอ่กําไร (“P/E ratio”)เทา่กบั 27.91 เทา่
 P/E ratio ของบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั

บริษัท P/E ratio เฉลีย (เทา่) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 
บริษัท เอทีพี 30 จํากดั(มหาชน) (ATP30) 60.71 0.25 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั(มหาชน) (NCL) 

 0.25 

บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จํากดั(มหาชน) (KIAT) 24.24 0.10 
 

ตลาดรอง :       SET   mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่อตุสาหกรรมบริการ  
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน 

:        Profit Test                                                        Market Capitalization Test       

วตัถปุระสงค์การใช้
เงิน 

: วตัถปุระสงค์ จํานวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาใช้เงิน
โดยประมาณ 

  1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว 38.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 
  2.  เพือใช้ลงทนุซื อเรือเฟอร์รีใหม ่ 150.00 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
  3. เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 250.19 ไตรมาส 4 ปี 2558 –      

ไตรมาส 4 ปี 2560 
นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอียดเกียวกบั
ผู้ เสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

: บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ  
1.ประกอบธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือด้วยเรือเฟอร์รี  จํานวน 2 เส้นทางระหว่าง

อําเภอดอนสกัอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และระหวา่งอําเภอดอนสกัอําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2.ประกอบธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือเฟอร์รี  




 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด(มหาชน)   

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้ มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
 



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที 1 

 
เอกสารแนบ  1.1  รายละเอียดเกียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ณ วนัที 10 กนัยายน 2558 
 

ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

69  Post Graduated Diploma Urban Sanitary 
Engineering, International Institute of 
Hydraulic & Environmental Engineering 
(IHE), The Netherlands 

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา, California State University Long 
Beach, U.S.A. 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Financial 
Statements for Directors (FSD)รุ่น 3/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 71/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2.33% 
 

เป็นน้าของนาย
อภิชาติ ชโยภาส 

 

ปี 2550  ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2547  ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
บริษัท เจ้าพระยาการ์เด้น จํากดั (ประกอบธุรกิจอาบอบนวด) 

ปี 2544  ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
บริษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 

ปี 2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร) 

ปี 2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรม) 

ปี 2528 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท วงัหินออ่น จํากดั (ประกอบธุรกิจจําหน่ายหินออ่น แตป่ัจจบุนั 
ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

2. นายอภิชาติ ชโยภาส 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

52  ปริญญาเอก สาขา Social Sciences จาก 
Magadh University, India 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Certification Program รุ่น 100/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

48.13%* เป็นหลานของนาย
ธีรเดช ตงัประพฤทธิ

กลุ และเป็นบิดา
ของนายอภิชนม์ 

ชโยภาส 

ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2549 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที 2 

ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Successful 
Formulation & Execution of Strategy 
(SFE) รุ่น 4/2009 

ปี 2549  2558 กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 

ปี 2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั (ประกอบธุรกิจเกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
การให้เชา่ และบริการขายตัวเรือและขนสง่ทางบก) 

ปี 2543 – 2558 กรรมการ 
บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั (ประกอบธุรกิจเกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
การให้เชา่ และบริการขายตัวเรือและขนสง่ทางบก) 

ปี 2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท พลงังานราชา จํากดั (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

ปี 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร) 

ปี 2542 – 2558 กรรมการ 
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร) 

ปี 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท ราชาวสัดภุณัฑ์ จํากดั (ประกอบธุรกิจจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

ปี 2542 – ปัจจบุนั หุ้นสว่นผู้จดัการ 
ห้างหุ้นสว่นจํากดั นิวดาดฟ้า (ประกอบธุรกิจนวดแผนโบราณ) 

ปี 2541 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงเรียน แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที 3 

ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

ปี 2539 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท เอลการจดัการ จํากดั (ประกอบธุรกิจตวัแทนจําหน่ายตัว
เครืองบิน) 

ปี 2539 – 2558 กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอลการจดัการ จํากดั (ประกอบธุรกิจตวัแทนจําหน่ายตัว
เครืองบิน) 

ปี 2537 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากดั (ประกอบธุรกิจห้องพกั ร้านอาหาร และขาย
ตัว) 

ปี 2537 – 2558 กรรมการ 
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากดั (ประกอบธุรกิจห้องพกั ร้านอาหาร และขาย
ตัว) 

ปี 2537 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท ทบัสะแก แกรนิต จํากดั (ประกอบธุรกิจจําหน่ายหินแกรนิต แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

ปี 2536 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 

ปี 2536 – 2558 กรรมการ 
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 

ปี 2536 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท เจ้าพระยา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากดั (ประกอบธุรกิจนวดสปา) 



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที 4 

ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

ปี 2536 – 2558 กรรมการ 
บริษัท เจ้าพระยา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากดั (ประกอบธุรกิจนวดสปา) 

ปี 2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท ฮอส จํากดั (ประกอบธุรกิจจําหน่ายคอมพิวเตอร์ แตป่ัจจบุนั 
ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

ปี 2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท วงัหินออ่น จํากดั (ประกอบธุรกิจจําหน่ายหินออ่น แตป่ัจจบุนั 
ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

ปี 2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรม) 

ปี 2535 – 2558 กรรมการ 
บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรม) 

3. พลเรือเอกพีระจิตร์ สรุักขกะ  
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

71  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า Naval Post Graduate 
School, U.S.A. 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 71/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee 
Program รุ่น 21/2008  สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Financial 
Statements for Directors (FSD) รุ่น 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2557 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2551 – 2554 คณะกรรมการทีปรึกษา 
กองทพัเรือ 

ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2550 – 2557 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บริษัท ฟลีท เน็ตเวอร์ค จํากดั (ประกอบธุรกิจให้บริการเกียวกบัเคเบิ ล
ทีวีและระบบสญัญาณดาวเทียม) 



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที 5 

ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

3/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ปี 2549 – 2558 กรรมการ 
บริษัท ไกเซอร์เทค เอทานอล จํากดั (ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล) 

4. นายชาตรี ศิริพานิชกร  
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

68  เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนติบณัฑิตสภา 

 ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี 
สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 100/2013 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที 2538 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการอิสระ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2556 – 2557 กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

5. นายอนนัต์ เกตพุิทยา  
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 

64  ปริญญาโทสาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advance Audit 
Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร How to Develop 
a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 
2/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการชมรมบริหารความเสียงและควบคมุภายใน 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ปี 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี  จํากดั (มหาชน) (ประกอบธุรกิจศนูย์การค้า) 

ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสียง 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) (ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบ
นํ าบริสทุธิ) 



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที 6 

ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

บริษัทไทย 
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Improving the 

Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 
1/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee 
Program รุ่น 2/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 7/2004  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Certification Program รุ่น 17/2002สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ปี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสียง 
บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี  จํากดั (มหาชน) (ประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายชิ นสว่นอะไหลร่ถยนต์) 

ปี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) (ประกอบธุรกิจบริหารจดัการงาน
นิทรรศการและแสดงสินค้า/ประชมุสมัมนา/กิจกรรมตลาดและสง่เสริม
การขาย) 

ปี 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสียง 
บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 

ปี 2543 – ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการ 
บริษัท จดัหางาน เดอะ บลิเลียน โซลชูัน จํากดั (ประกอบธุรกิจให้บริการ
จดัหางาน) 

6. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  
 

61  ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี 
สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 114/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2557– ปัจจบุนั 
 

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2551– ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
บริษัท ร่วมทนุ สตางค์ จํากดั (ประกอบธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวตักรรมใหม่ๆ  ทีเกียวกบัผลงานวิจยัตา่งๆ) 

ปี 2549 – 2557 
 

ผู้ ชํานาญการ 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ยแหง่ประเทศไทย 
(ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์) 

        



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
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ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา 
กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
 

62  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สิงแวดล้อม สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย  

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 71/2008สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
 
 

2.08% ไมม่ี ปี 2550 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2550 – 2557 
 

กรรมการ 
บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริง คอนซลัแท้นส์ จํากดั (ประกอบธุรกิจที
ปรึกษาด้านวิศวกรรม) 

ปี 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 

ปี 2544 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
บริษัท พลงังานราชา จํากดั (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

ปี 2544 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
บริษัท ราชาวสัดภุณัฑ์ จํากดั (ประกอบธุรกิจจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

ปี 2537 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากดั (ประกอบธุรกิจห้องพกั ร้านอาหาร และขาย
ตัว) 

ปี 2534 – ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการทัวไป 
บริษัท บาธ แอนด์ สปา จํากดั (ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครืองสขุภณัฑ์) 

  
 
 
 

      



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
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ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายพานิช พงศ์พิโรดม  
กรรมการ และกรรมการอิสระ 
 
 

66  ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ชายฝังทะเล สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย  

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 56/2006
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Certification Program รุ่น 121/2009 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Understanding 
the Fundamental of Financial Statement 
(UFS) รุ่น 1/2006สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Setting the CEO 
Performance Plan and Evaluation สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2558 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ  
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)  

ปี 2558 – ปัจจบุนั กรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ปี 2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)  

ปี 2556 – ปัจจบุนั 
 

ผู้ เชียวชาญพิเศษด้านพลงังานและสิงแวดล้อม 
อบจ. ระยอง (หน่วยงานราชการ) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการติดตามผล และประเมินผล 
กระทรวงพลงังาน (หน่วยงานราชการ) 

ปี 2533 – ปัจจบุนั กรรมการ  
บริษัท พานิชวรศกัดิและเพือน 2510 จํากดั (ประกอบธุรกิจค้า
อสงัหาริมทรัพย์และจดัสรรทีดิน) 

ปี 2552 – 2554 กรรมการ  
บริษัท ปตท เคมิคอล จํากดั (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพลงังาน) 

ปี 2552 – 2553 หวัหน้าผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงพลงังาน (หน่วยงานราชการ) 

9. นายอภิชนม์ ชโยภาส  
กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

27  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 104/2013
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3.54% เป็นบตุรของนาย
อภิชาติ ชโยภาส 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)  

ปี 2555 – 2557 
 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ และกรรมการบริหาร 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
บริษัท พลงังานราชา จํากดั (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
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ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากดั (ประกอบธุรกิจห้องพกั ร้านอาหาร ขายตัว) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั (ประกอบธุรกิจเกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
การให้เชา่ และบริการขายตัวเรือและขนสง่ทางบก) 

ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
บริษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ จํากดั (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร) 

10. นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์  
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการ สายงาน
แผนงานและการเงิน และ
เลขานกุารบริษัท  

46  ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั
รามคําแหง  

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 112/2014
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Company 
Secretary Program (CSP) รุ่น 55/2014  

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2557 – ปัจจบุนั 
 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

    ปี 2556 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ สายงานแผนงานและการเงิน 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

    ปี 2552 – 2556 กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ  
บริษัท อีเกิ ล อินเตอร์ทรานส์ จํากดั (ประกอบธุรกิจขนสง่สินค้าทาง
รถยนต์) 

 
 
 
 
 
 

       



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
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ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

11. นายสรุพล ศรีเพ็ญ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการ สายงาน
อํานวยการ 

53  ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 112/2014
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Anti Corruption: 
The Practical Guide (ACPG) รุ่น 16/2015
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2555 – ปัจจบุนั 
 

รองกรรมการผู้จดัการ สายงานอํานวยการ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

    ปี 2541 – 2552 
 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
บริษัท ทานตะวนั อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)(ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสติก) 

12. นายจิตติพนัธุ์ สกลุสรุเอกพงศ์ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการ สายงาน
ปฏิบตัิการทา่เรือและเดินเรือ 

37  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
พลงังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 112/2014
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2557 – ปัจจบุนั 
 

รองกรรมการผู้จดัการ สายงานปฏิบตักิารทา่เรือและเดินเรือ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2555  2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท พลงังานราชา จํากดั (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

ปี 2544 – 2555 
 

ผู้ชว่ยผู้จดัการ 
บริษัท ราชาไบโอดีเซล จํากดั (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามนัไบโอดีเซล แต่
ปัจจบุนั ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจแล้ว) 

13. น.ส.ศศิพชัร์ บญุช ู
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการ สายงาน
พฒันาธุรกิจ 

41  ปริญญาตรี สาขาธุรกิจการตลาด Victoria 
University, Australia 

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ หลกัสตูรนานาชาติมหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2558 – ปัจจบุนั 
 

รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2557 Marketing Intelligence 
บริษัท บลอูควา อินเตอร์เนชันผแนล (ประเทศไทย) จํากดั(ประกอบ
ธุรกิจให้คําปรึกษาการบริหารควบคมุดแูลฟาร์ม และจําหน่ายเคมีภณัฑ์
การเกษตร) 



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
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ชือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

ปี 2556– 2557 ผู้จดัการสง่เสริมและกิจกรรมการตลาด 
บริษัท คิดส์ เอ็ดดเูทนเม้นท์ โฮลดิ งส์ (ประเทศไทย) จํากดั (ประกอบ
ธุรกิจให้บริการเกียวกบัธุรกิจสวนสนกุของเด็ก เพือวตัถปุระสงค์ด้าน
การศกึษาและความบนัเทิง) 

ปี 2547 –2556 เจ้าหน้าทีวิเคราะห์สินเชือ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์) 

14. น.ส.นิตยา รัตนโชต ิ
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

39  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ไมม่ี ไมม่ี ปี 2556 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)  

      ปี 2555  2556 หวัหน้าแผนกบญัชี 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

      ปี 2551  2555 หวัหน้าแผนกบญัชี 
บริษัท ไทยเคลลี จํากดั (ประกอบธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายนํ ายา
เคมี) 

หมายเหต ุ: * รวมสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 2.29 และร้อยละ 33.33 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทั งหมด 132,000,000 หุ้น ของ น.ส.ดวงกมล ยืนยง ซึงเป็นภรรยาของนายอภิชาติ ชโยภาส และของบริษัท แกรนด์  
เฉวงบีช จํากดั ซึงนายอภิชาติ ชโยภาส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30.00 ในบริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั ตามลําดบั 



    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
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เอกสารแนบ  1.2  รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทในบริษัททีเกียวข้อง ณ วนัที 10 กนัยายน 2558 
 

รายชือ บริษัท 
บริษัททีเกียวข้อง 

CPG PST GCB CPL WT RFP PRF RS NS RCS AL RFT TSK CPH CPE HOS FN ZEAR HI FOR CMO SU BS S ST PV 
นายธีรเดช ตงัประพฤทธิกลุ C, /  / / / / /                      

นายอภิชาต ิชโยภาส /,X, M, E  / / / / / / / / / / / / / / /           

พลเรือเอกพีระจิตร์ สรุักขกะ  D, /, I                 C, /          

นายชาตรี ศริิพานิชกร /, A, I                           

นายอนนัต์ เกตพุิทยา /, A, I                  /, A /, A, R /, A, R /, A /, A,R C, / R   

นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ /, A, I                         /  

นายพิทกัษ์ เกียรตเิดชปัญญา /  /     / /    /               

นายพานิช พงศ์พิโรดม /, I                          / 

นายอภิชนม์ ชโยภาส /  / /   / /     /               

นางสาวสนุนัทา เจริญวงษ์ X, E, S                           

นายสรุพล ศรีเพญ็ X, E                           

นายจิตตพินัธุ์ สกลุสรุเอกพงศ์ X, E                           

น.ส.ศศพิชัร์ บญุช ู X, E                           

น.ส.นิตยา รัตนโชต ิ E                           

หมายเหต:ุ C = ประธานกรรมการบริษัท D = รองประธานกรรมการบริษัท  / = กรรมการ  A = กรรมการตรวจสอบ    I =กรรมการอิสระ 
X = กรรมการบริหาร R = กรรมการบริหารความเสียง M= กรรมการผู้จดัการ E = ผู้บริหาร   

 S = เลขานกุารบริษัท CPG = บริษัท เจ้าพระยาการ์เด้น จํากดั PST = บริษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทวัร์ จํากดั GCB = บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากดั 
CPL = บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จํากดั WT = บริษัท วงัหินอ่อน จํากดั RFP = บริษัท ราชาเฟอร์รีพฒันา จํากดั PRF = บริษัท พลงังานราชา จํากดั 
RS = บริษัท ราชาวสัดภุณัฑ์ จํากดั NS = ห้างหุ้นสว่นจํากดั นิวดาดฟ้า RCS = บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จํากดั AL = บริษัท เอลการจดัการ จํากดั 
RFT = บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากดั TSK = บริษัท ทบัสะแก แกรนิต จํากดั CPH = บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จํากดั CPE = บริษัท เจ้าพระยา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากดั 
HOS = บริษัท ฮอส จํากดั FN = บริษัท ฟลีท เน็ตเวอร์ค จํากดั ZEAR = บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ตี  HI = บมจ. ไฮโดรเท็ค 
FOR = บมจ. ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี  CMO = บมจ. ซีเอ็มโอ SU = บมจ. ศภุาลยั BS = บริษัทจดัหางาน เดอะ บิลเลียน โซลชูัน จํากดั 
S     = สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ ST = บริษัท ร่วมทนุ สตางค์ จํากดั PV = บริษัท พานิชวรศกัดิและเพือน 2510 จํากดั  
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อยณ วันที 10 กันยายน 2558 
 

ไมมี่  
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อยณ วันที 10 กันยายน 2558 
 

ไมมี่  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

เอกสารแนบ 2 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 





















                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมันในคุณค่าของความซือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิทีอยูบ่นหลกัความซือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ทีครอบคลมุถึง 
       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าทีประจําวนั และการตดัสนิใจในเรืองตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 
 
 

 

1.2  มีข้อกําหนดทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ทีครอบคลมุถึง 
       1.2.1  มีข้อกําหนดเกียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผู้บริหารและพนกังาน ที
เหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสยีหายตอ่
องค์กร1 
       1.2.3  มีบทลงโทษทีเหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 
       1.2.4  มีการสือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 
เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ
เป็นประจําทกุปี รวมทั งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับ
ทราบ 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

1.3มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานกํากบัดแูล
การปฏิบตั ิ(compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เชียวชาญทีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 
 

 
 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดเกียวกบัความซือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการทีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการทีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําทีขดัตอ่หลกัความซือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 
 

 

 

 


1 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสียงของบริษทั 

                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมันในคุณค่าของความซือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิทีอยูบ่นหลกัความซือตรงและ
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       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าทีประจําวนั และการตดัสนิใจในเรืองตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 
 
 

 

1.2  มีข้อกําหนดทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ทีครอบคลมุถึง 
       1.2.1  มีข้อกําหนดเกียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผู้บริหารและพนกังาน ที
เหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสยีหายตอ่
องค์กร1 
       1.2.3  มีบทลงโทษทีเหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 
       1.2.4  มีการสือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 
เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ
เป็นประจําทกุปี รวมทั งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับ
ทราบ 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

1.3มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานกํากบัดแูล
การปฏิบตั ิ(compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เชียวชาญทีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 
 

 
 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดเกียวกบัความซือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการทีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการทีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําทีขดัตอ่หลกัความซือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 
 

 

 

 


1 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีกาํกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธิอํานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

 
 

 

2.2  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจนและวดัผลได้ เพือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

 
 

 

2.3  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึงครอบคลมุบทบาททีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

 
 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรู้เกียวกบัธุรกิจของบริษัท และมคีวามเชียวชาญทีเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคาํแนะนําจากผู้ เชียวชาญในเรืองนั นๆได้ 

 
 

 

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระทีมคีวามรู้ ความสามารถนา่เชือถือ และมคีวาม
เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าทีอยา่งแท้จริง เช่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมม่ี
ความสมัพนัธ์อืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินจิและปฏิบตัิหน้าทีอยา่งเป็นอิสระ ใน
จํานวนทีเหมาะสมเพยีงพอ 

 
 

 

2.6 คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเรืองการควบคมุภายใน ในองค์กร ซึง
ครอบคลมุทั งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสียง กิจกรรมการควบคมุ 
ข้อมลูและการสือสาร และการตดิตาม 

 
 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสังการและความรับผิดชอบที
เหมาะสมเพือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรทีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่ง
มีประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยกหน้าทีในสว่นงานทีสาํคญั ซึงทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่ง
กนั  มีงานตรวจสอบภายในทีขึ นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีชดัเจน เป็น
ต้น   

 
 

 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกียวกบั
อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ และการสือสารข้อมลู 

 
 

 

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  
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2.6 คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเรืองการควบคมุภายใน ในองค์กร ซึง
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสังการและความรับผิดชอบที
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรทีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย
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กนั  มีงานตรวจสอบภายในทีขึ นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีชดัเจน เป็น
ต้น   

 
 

 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกียวกบั
อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ และการสือสารข้อมลู 

 
 

 

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  
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4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งมันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ 

 คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรทีมคีวามรู้และ
ความสามารถทีเหมาะสม และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินั นอยา่ง
สมําเสมอ 

 
 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรทีมีผล
การปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรทีมีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถึง การสือสาร
กระบวนการเหลา่นี ให้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

 
 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบคุลากรทีมีความรู้และ
ความสามารถทีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 


 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบ
ทีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 


 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหนง่ (succession plan) ทีสาํคญั   

5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมกีระบวนการและการสือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความ
รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มกีารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที
จําเป็น 

 


 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชี วดัผลการปฏิบตังิาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้
รางวลั ทีเหมาะสม โดยพจิารณาทั งเรืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ใน
ระยะสั นและระยะยาวของบริษัท 

 


 

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เนือง โดยเน้นให้
สามารถเชือมโยงกบัความสาํเร็จของหน้าทีในการปฏิบตัติามการควบคมุภายในด้วย 

 


 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัทีมากเกินไปในการปฏิบตัิ
หน้าทีของบคุลากรแตล่ะคน 
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                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

 


เอกสารแนบ 2 หน้าที 4 


การประเมินความเสียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือให้สามารถระบุและประเมินความเสียงต่างๆ  ที
เกียวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองโดยทัวไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั น โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสทิธิหรือ
ภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

 
 

 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัทีสาํคญั เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

 
 

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง   
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสียง อนมุตัแิละสือสารนโยบายการบริหาร
ความเสียงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึงของวฒันธรรม
ขององค์กร 

 
 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสียงทุกประเภททีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัวทั งองค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเสียงทกุประเภทซึงอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจทั งระดบัองค์กร หนว่ย
ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าทีงานตา่ง ๆ   

 
 

 

7.2  บริษัทวเิคราะห์ความเสียงทกุประเภททีอาจเกิดจากทั งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องค์กร ซึงรวมถึงความเสียงด้านกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

 

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความสาํคญัของความเสียง โดยพิจารณาทั งโอกาสเกิดเหตกุารณ์ และ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึ น  

 
 

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพือจดัการความเสียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสียงนั น (acceptance)  การลดความเสียง (reduction)  การหลกีเลียงความเสียง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเสียง (sharing) 
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เอกสารแนบ 2 หน้าที 5 


8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสทีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสียงทีจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสทีจะเกิดการทจุริตขึ น โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํา
รายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สญูเสยีทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั การทีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls)  การเปลียนแปลงข้อมลูใน
รายงานทีสาํคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึงทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 
 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายทีกําหนดแล้ว  รวมทั งได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิงจงูใจหรือผลตอบแทน
แก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ั งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง จนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็น
ต้น 

 
 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 
และมาตรการทีบริษัทดาํเนินการเพือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

 
 

 

8.4 บริษัทได้สือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิทีกําหนดไว้    
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ทีอาจมผีลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลียนแปลงนั นอยา่งเพยีงพอแล้ว  

 
 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปลียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ทีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลียนแปลงนั นอยา่งเพยีงพอแล้ว 

 
 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปลียนแปลงผู้นําองค์กร ทีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลียนแปลงนั น
อยา่งเพียงพอแล้ว 
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ต้น 

 
 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 
และมาตรการทีบริษัทดาํเนินการเพือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

 
 

 

8.4 บริษัทได้สือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิทีกําหนดไว้    
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ทีอาจมผีลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลียนแปลงนั นอยา่งเพยีงพอแล้ว  

 
 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปลียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ทีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลียนแปลงนั นอยา่งเพยีงพอแล้ว 

 
 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปลียนแปลงผู้นําองค์กร ทีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลียนแปลงนั น
อยา่งเพียงพอแล้ว 

 
 

 

 
 
 



                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

10.องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่วยลดความเสียงทีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที
ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอืน ๆ 

 
 

 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในทีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเกียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซื อ และ
การบริหารทัวไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าที  และลาํดบัชั นการอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะ
ระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพือให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการกําหนดขนาดวงเงินและ
อํานาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขั นตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขั นตอนการจดัซื อและ
วิธีการคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอยีดการตดัสนิใจจดัซื อ  ขั นตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ 
หรือ การเบิกใช้เครืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสาํหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี  
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเกียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทีเกียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว รวมทั งบคุคลทีเกียวโยงกนั เพือประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการทํารายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั งมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีทีบริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ทีเกียวข้องในลกัษณะทีมีผลผกูพนับริษัท
ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซื อขายสนิค้า การให้กู้ยมื การคํ าประกนั  บริษัทได้ติดตามให้
มันใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเงือนไขทีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาทีมีผลผกูพนับริษัท เช่น 
ติดตามการชําระคืนหนี ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

 
 

 

10.4 บริษัทกําหนดให้มกีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทั งระดบักลุม่บริษัท หนว่ยธรุกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 
 

 

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าทีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี  ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพือเป็น
การตรวจสอบซึงกนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าทีอนมุตัิ  
(2) หน้าทีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าทีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       
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การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 

10.องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่วยลดความเสียงทีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที
ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอืน ๆ 

 
 

 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในทีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเกียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซื อ และ
การบริหารทัวไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าที  และลาํดบัชั นการอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะ
ระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพือให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการกําหนดขนาดวงเงินและ
อํานาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขั นตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขั นตอนการจดัซื อและ
วิธีการคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอยีดการตดัสนิใจจดัซื อ  ขั นตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ 
หรือ การเบิกใช้เครืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสาํหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี  
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเกียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทีเกียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว รวมทั งบคุคลทีเกียวโยงกนั เพือประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการทํารายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั งมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีทีบริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ทีเกียวข้องในลกัษณะทีมีผลผกูพนับริษัท
ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซื อขายสนิค้า การให้กู้ยมื การคํ าประกนั  บริษัทได้ติดตามให้
มันใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเงือนไขทีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาทีมีผลผกูพนับริษัท เช่น 
ติดตามการชําระคืนหนี ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

 
 

 

10.4 บริษัทกําหนดให้มกีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทั งระดบักลุม่บริษัท หนว่ยธรุกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 
 

 

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าทีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี  ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพือเป็น
การตรวจสอบซึงกนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าทีอนมุตัิ  
(2) หน้าทีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าทีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       
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11.องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานและการควบคมุทัวไปของระบบสารสนเทศ 

 
 

 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพื นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 
 

 

12.องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึงได้กาํหนดสิงทีคาดหวังและขั นตอนการปฏิบตัิ 
เพือให้นโยบายทีกาํหนดไว้นั นสามารถนําไปสู่การปฏิบตัิได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายทีรัดกมุเพือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขั นตอนการอนมุตัิทีกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท 
เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เกณฑ์ของสาํนกังาน ฯลฯ เพือป้องกนัการหาโอกาส 
หรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

 
 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระทําโดยผู้ ทีไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนั น   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
สาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมอืนเป็นรายการทีกระทํากบับคุคลภายนอก(at arms’ length basis) 

 
 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทั งกําหนด
แนวทางให้บคุคลทีบริษัทแตง่ตั งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนั น ถือปฏิบตั ิ 
(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี) 

  

12.5  บริษัทกําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดย
ผู้บริหารและพนกังาน 

 
 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาทีเหมาะสม โดยบคุลากร
ทีมีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

 
 

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

 


เอกสารแนบ 2 หน้าที 7 


11.องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานและการควบคมุทัวไปของระบบสารสนเทศ 

 
 

 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพื นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 
 

 

12.องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึงได้กาํหนดสิงทีคาดหวังและขั นตอนการปฏิบตัิ 
เพือให้นโยบายทีกาํหนดไว้นั นสามารถนําไปสู่การปฏิบตัิได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายทีรัดกมุเพือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขั นตอนการอนมุตัิทีกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท 
เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เกณฑ์ของสาํนกังาน ฯลฯ เพือป้องกนัการหาโอกาส 
หรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

 
 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระทําโดยผู้ ทีไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนั น   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
สาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมอืนเป็นรายการทีกระทํากบับคุคลภายนอก(at arms’ length basis) 

 
 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทั งกําหนด
แนวทางให้บคุคลทีบริษัทแตง่ตั งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนั น ถือปฏิบตั ิ 
(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี) 

  

12.5  บริษัทกําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดย
ผู้บริหารและพนกังาน 

 
 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาทีเหมาะสม โดยบคุลากร
ทีมีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

 
 

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 



                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13.องค์กรข้อมูลทีเกียวข้องและมีคุณภาพ เพือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที
กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูทีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทั งข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที
มีคณุภาพและเกียวข้องตอ่งาน 

 
 

 

13.2 บริษัทพิจารณาทั งต้นทนุและประโยชน์ทีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู    
13.3 บริษัทดําเนินการเพือให้คณะกรรมการมีข้อมลูทีสาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจ ตวัอยา่งข้อมลูทีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเรืองทีเสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่
บริษัท ทางเลอืกตา่ง ๆ  

 
 

 

13.4 บริษัทดําเนินการเพือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ
ประชมุทีระบขุ้อมลูทีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายใน
ระยะเวลาขั นตําตามทีกฎหมายกําหนด  

 
 

 

13.5 บริษัทดําเนินการเพือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพือให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าทีของกรรมการแตล่ะราย เชน่ 
การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเรืองทีพจิารณความเหน็
ของกรรมการรายทีไมเ่ห็นด้วยกบัเรืองทีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

 
 

 

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี  
    13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
    13.6.2 กรณีทีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง ในการควบคมุ
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั นอยา่งครบถ้วนแล้ว 

 

 
 

 

 

14.องค์กรสือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที
จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามทีวางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสือสารที
เหมาะสม เพือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

 
 

 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูทีสาํคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมําเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเข้าถงึแหลง่สารสนเทศทีจําเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที
ต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลทีเป็นศนูย์ตดิตอ่เพือให้สามารถตดิตอ่ขอข้อมลูอืนนอกจากทีได้รับ
จากผู้บริหาร รวมทั งการตดิตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุ
ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามทีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง
คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น    

 
 

 

                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

 


เอกสารแนบ 2 หน้าที 8 


ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13.องค์กรข้อมูลทีเกียวข้องและมีคุณภาพ เพือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที
กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูทีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทั งข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที
มีคณุภาพและเกียวข้องตอ่งาน 

 
 

 

13.2 บริษัทพิจารณาทั งต้นทนุและประโยชน์ทีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู    
13.3 บริษัทดําเนินการเพือให้คณะกรรมการมีข้อมลูทีสาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจ ตวัอยา่งข้อมลูทีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเรืองทีเสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่
บริษัท ทางเลอืกตา่ง ๆ  

 
 

 

13.4 บริษัทดําเนินการเพือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ
ประชมุทีระบขุ้อมลูทีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายใน
ระยะเวลาขั นตําตามทีกฎหมายกําหนด  

 
 

 

13.5 บริษัทดําเนินการเพือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพือให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าทีของกรรมการแตล่ะราย เชน่ 
การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเรืองทีพจิารณความเหน็
ของกรรมการรายทีไมเ่ห็นด้วยกบัเรืองทีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

 
 

 

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี  
    13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
    13.6.2 กรณีทีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง ในการควบคมุ
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั นอยา่งครบถ้วนแล้ว 

 

 
 

 

 

14.องค์กรสือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที
จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามทีวางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสือสารที
เหมาะสม เพือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

 
 

 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูทีสาํคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมําเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเข้าถงึแหลง่สารสนเทศทีจําเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที
ต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลทีเป็นศนูย์ตดิตอ่เพือให้สามารถตดิตอ่ขอข้อมลูอืนนอกจากทีได้รับ
จากผู้บริหาร รวมทั งการตดิตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุ
ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามทีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง
คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น    

 
 

 



                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพือให้บคุคลตา่งๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistleblower hotline) 
ได้อยา่งปลอดภยั 

 
 

 

15.องค์กรได้สือสารกับหน่วยงานภายนอก เกียวกับประเดน็ทีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสือสารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ
มีช่องทางการสือสารทีเหมาะสม เพือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าทีหรือ
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ศนูย์รับเรืองร้องเรียน เป็นต้น 

 
 

 

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพือให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistleblower hotline) แก่บริษัทได้
อยา่งปลอดภยั 

 
 

 

 
 

                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพือให้บคุคลตา่งๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistleblower hotline) 
ได้อยา่งปลอดภยั 

 
 

 

15.องค์กรได้สือสารกับหน่วยงานภายนอก เกียวกับประเดน็ทีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสือสารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ
มีช่องทางการสือสารทีเหมาะสม เพือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าทีหรือ
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ศนูย์รับเรืองร้องเรียน เป็นต้น 

 
 

 

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพือให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistleblower hotline) แก่บริษัทได้
อยา่งปลอดภยั 

 
 

 

 
 



                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16.องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้มันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหาร
และพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แตล่ะ
สว่นงานติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

 
 

 

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในทีวางไว้ โดยการประเมนิ
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

 

16.3 ความถีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลียนแปลงของบริษัท   

16.4 ดําเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ทีมีความรู้และความสามารถ   

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ นตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ    

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าทีตามมาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

 
 

 

17.องค์กรประเมินและสือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีรับผิดชอบ ซึง
รวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพือตดิตามแก้ไข
อยา่งทนัทว่งที หากผลการดาํเนนิงานทีเกิดขึ นแตกตา่งจากเป้าหมาย ทีกําหนดไว้อยา่งมีนยัสาํคญั 

 
 

 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี  
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีทีเกิดเหตกุารณ์หรือ
สงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มกีารปฏิบตัิทีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทําทีผิดปกตอิืน ซึง
อาจกระทบตอ่ชือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เริม
ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเป็นสาระสาํคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                            บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน) 

 


เอกสารแนบ 2 หน้าที 10 




ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16.องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้มันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหาร
และพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แตล่ะ
สว่นงานติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

 
 

 

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในทีวางไว้ โดยการประเมนิ
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

 

16.3 ความถีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลียนแปลงของบริษัท   

16.4 ดําเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ทีมีความรู้และความสามารถ   

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ นตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ    

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าทีตามมาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

 
 

 

17.องค์กรประเมินและสือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีรับผิดชอบ ซึง
รวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพือตดิตามแก้ไข
อยา่งทนัทว่งที หากผลการดาํเนนิงานทีเกิดขึ นแตกตา่งจากเป้าหมาย ทีกําหนดไว้อยา่งมีนยัสาํคญั 

 
 

 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี  
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีทีเกิดเหตกุารณ์หรือ
สงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มกีารปฏิบตัิทีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทําทีผิดปกตอิืน ซึง
อาจกระทบตอ่ชือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เริม
ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเป็นสาระสาํคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   
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รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 



              บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)   
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รายละเอียดเกียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึงได้มอบหมายให้บคุคลดงัตอ่ไปนี  เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

ชือ – นามสกลุ/  
วนัทีได้รับการแตง่ตั ง/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา /  
ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่งหน่วยงาน/บริษัท 

1
. 

นางสาววรรณวิมล จองสรุียภาส 
วนัทีได้รับแตง่ตั ง 
27 กมุภาพนัธ์ 2558 
ผู้จดัการผู้ตรวจสอบภายใน 

31 คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี การบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
 
ประวัติการอบรม/วุฒิบัตร 

 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพือ
เตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต
สากล (PreCIA) รุ่นที 18  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Clinic IA : Topic “COSO 2014” 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 Clinic IA : Topic “Fraud Audit and 
Caution for Auditor” 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี ปี 2556  ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหาร 
บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จํากดั                         
(ประกอบธุรกิจตรวจสอบระบบควบคมุภายในทางไอที) 

ปี 2549  ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการผู้ตรวจสอบภายใน 
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั                
(ประกอบธุรกิจตรวจสอบระบบควบคมุภายใน) 

    

  



 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)
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RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
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รายงานและงบการเงนิ

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากดั (มหาชน)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี  จาํกัด (มหาชน)   
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รายงานและงบการเงนิ
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