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หนังสือชีช วน

บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชน จํานวน 38,000,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 12.00 บาท มูลค่าทีต ราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
การจัดสรรหุ้นจํานวนนี เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ระยะเวลาจองซื อ ตังแต่
 เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที 4 – 6 พฤศจิกายน 2558
ทีปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัท ทริ ปเปิ ล เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
วันทีย นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช วน
14 กรกฏาคม 2558
วันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช วนมีผลใช้ บังคับ
2 พฤศจิกายน 2558
คําเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับผู้ออกหลักทรั พย์ และเงือนไขของหลักทรั พย์
รวมทั งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียงทีเกียวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสือชี ชวนนี  มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรื อสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ แนะนํ า ให้ ลงทุน ในหลัก ทรั พย์ ที เสนอขาย หรื อมิ ไ ด้ ประกัน ราคาหรื อผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ชวนนี 
แต่อย่างใด ทังนี
  การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ชวนนีเ ป็ นความ
รับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนมีข้อความหรื อรายการทีเป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสําคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ทีได้ ซื อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึงปี นับแต่วนั ทีแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหลักทรั พย์มีผลใช้ บงั คับและยังเป็ น
เจ้ าของหลักทรัพย์ อยู่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
  ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีได้ ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ชวน
เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ชวนได้ ทีศนู ย์สารนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 ในทุกวันทํา
การของสํานักงานระหว่างเวลา 9.00 น.  12.00 น. และ 13.00 น.  16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของบริษัททีออกหลักทรั พย์ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

1

ส่ วนที 2 บริษัททีออกหลักทรัพย์

1
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ส่ วนที 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. บริ ษัททีออกหลักทรัพย์ : บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
2. การรับรองการปฏิบตั ิหน้ าทีของทีป รึกษาทางการเงิน
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
รายงานและงบการเงินสําหรับปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และงบการเงินสําหรับ
งวดไตรมาส 2 ปี 2558 สิ นสุด ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558



บริ
อราชาเฟอร์รี รจํี าจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรือราชาเฟอร์



ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง



อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

:

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ
ไตรมาส 4 ปี 2558
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

ส่ วนที ล1 ะปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 1 หน้ า 2



บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนทีratio”)เท่
1
ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E
ากับ 27.91 เท่า
สรุ
ป
ข้
อ
มู
ล
สํ
า
คั
ญ
(Executive
Summary)
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้สรุ
อมูปลทางการเงิ
ข้ อมูลสําคันญนีเ ป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้
อมูลการเสนอขายหลั
กทรัเฉลี
พย์ย แ(เท่
ละหนั
อชีช วน ซึ(บาท/หุ
 งเป็ น ้ น)
บริ ษัท
P/E ratio
า) งสืราคาพาร์
เพื
เพีอยประกอบการ
งข้ อมูลสรุ ปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของบริษัททีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”)
บริอษมูัทลเอที
พี 30 จํากัดย(มหาชน)
60.71
ดังนันนราคาหุ
 ผู้ลงทุ
ในรายละเอี
ดจากหนั(ATP30)
งสือชีช วนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้
จากผู้จดั จํา0.25
หน่ าย
ประเมิ
้ นทีน ต้ องศึกษาข้
หลักทรัพย์ หรืออาจศึกษาข้
กงาน
บริ ษัทอมูเอ็ลนได้
ซีแจอลากแบบแสดงรายการข้
อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสอติมูกลส์และหนังสือชีช วนทีบริษัทยืนต่ อสํานั0.25
เสนอขาย
ก.ล.ต.(NCL)
ได้ ท ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
จํากัด(มหาชน)
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ต่อประชาชน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุ(ระยะเวลาการเสนอขาย
ม่ อุตสาหกรรมบริการ
: วันที 4 – 6 พฤศจิกายน 2558)

0.10

Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขาย
ทะเบียน
ผู้เสนอขาย
: บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) (“RP”)
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
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ร
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จ
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ประกอบธุ
ร
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จ
ให้
บ
ริ
ก
ารเรื
อ
โดยสารและขนส่
ง
ทางเรื
อ
ด้
ว
ยเรื
อ
เฟอร์
ร

ี
จํ
า
นวน
2
เส้
นทางระหว่างอําเภอ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน จังหวัด
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
สุราษฎร์ ธานี รวมทังให้
 บริ การท่าเทียบเรื อ และจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อโดยสาร
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
จํานวนหุ้นทีเ สนอ
: เสนอขายต่อประชาชน จํานวน 38,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 22.35 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออก
ไตรมาส 4 ปี 2560
ขาย
และเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ

ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครัง นี 
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ราคาเสนอขายต่อ
: 12.00 บาทต่อหุ้น
ไตรมาส 4 ปี 2560
ประชาชน
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
มูลค่าการเสนอขาย : 438.19 ล้ านบาท
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
การเสนอขายหุ้นหรื อ : 
สะสมอืไม่นมๆี ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
หลักทรัพย์แปลง
มี น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ฐานะการเงิ
สภาพในช่วง 90 วัน
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ก่อนหน้ า
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
มูผู้เลสนอขาย
ค่าทีตราไว้ (par) : 1.00
บาท/หุ้นรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
1.ประกอบธุ
มูหลัลกค่ทรั
าตามราคาบั
ญชี : 3.63
บาท/หุ้น (ณ
ที 30 มิถนุ ายน
พย์
อําเภอดอนสั
กอํวัานเภอเกาะสมุ
ย จัง2558)
หวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
(book value)
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี


2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี





ส่วนที 1 หน้ า 12

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง

อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

:

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 1 หน้ า 2

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)


ทีมาของการกําหนด

อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
สัราคาเสนอขายและ
ดส่วนรายได้
:
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ลั
ก
ษณะรายได้
ปี 2555
ปี 2556
2557
6 เดือนแรกปี 2557
6 เดือนแรกปี 2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
เพือประกอบการ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ
้ นทีนเรื อ
รายได้
จากการให้
บริ การเดิ
บริ ษัท เอ็471.26
นซีแอล อิ81.57%
นเตอร์ เนชั526.71
น แนล โลจิ
สติกส์ 566.43 83.74% 294.83 83.73% 0.25
เสนอขาย
81.30%
264.15
82.50%
แบบประจําทางตามเทียวเวลา
จํากัด(มหาชน) (NCL)
:

40.92

แบบประจําทางแบบเหมาลํา

รวมรายได้ จากการให้ บริการเดินเรือ

ตลาดรอง
รายได้ บริ การอืน

1/

7.08%

42.41

6.55%

43.82

บริ ษัท เกี512.19
ยรติธนาขนส่
ง จํากั569.41
ด(มหาชน)87.88%
(KIAT) 610.44
88.65%

:

SET
 mai
0.02
0.00%
0.28

89.46%

8.10%

29.85

8.48%

26.17

8.17%

Market Capitalization
98.35%
347.12
98.58%Test 312.57

97.63%

665.24

25.43

3.92%

11.19

647.90

0.10
286.41



96.08%

วัตถุป100.00%
ระสงค์
577.77

90.06%



622.47

:

317.13

0.04%

Profit
559.29Test 96.80%

วัตถุปรวมระสงค์การใช้
รายได้

6.95%

0.14

54.81

3.20%

90.22%

24.24

22.25

0.03%

8.19%

18.48

6.33%

0.19

53.07

ทะเบีอืนย2/น
รายได้

22.30

0.04%

หมวดธุ
รกิจาหน่(Sector)
กลุม่ อ อุตสาหกรรมบริ
การ
รายได้
จากการจํ
ายอาหารและสินค้: าสะดวกซื
47.08
8.15%
เกณฑ์เข้จากการขายและการให้
าจด
รวมรายได้
บ:ริการ

6.48%

1.65%

5.02

100.00%จํานวนเงิ
676.43นโดยประมาณ
100.00%
352.14

1.42%

7.59

2.37%

ระยะเวลาใช้
100.00%
320.17 เงิน100.00%

เงิน : 1/ รายได้ บริการอืนเป็ นรายได้ ทีบริษัทได้ คดิ ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้โดยสารให้ กบั รถโดยสารซึ
(ล้ านบาท)
หมายเหตุ
ง เป็ นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุโดยประมาณ
บนั บริ ษัทได้ ยกเลิก
บริ การนี แล้ วตังแต่
 ปี 2558
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
2/ รายได้ อืน ประกอบด้ วย รายได้ จากการให้ บริ การจองตัว เรื อโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้ ค่าโฆษณาป้ายทีท่าเรื อและในเรื อ ค่า
อใช้ ลงทุ
นซืรายได้
อเรื อจเฟอร์
รีใหม่
150.00
4 ปี 2558
โฆษณาในแผ่นพับแนะนําสถานทีทอ่ 2.งเทียเพื
ว (Guide
Map)
ากการจํ
าหน่ายทรัพย์สนิ และเศษซาก
รายได้ คา่ ดําเนินการ รายได้ไตรมาส
ค่าเช่าแผงและตู
้ เอทีเอ็ม–
ดอกเบี ยรับ และรายได้ อืนๆ เป็ นต้ น
ไตรมาส 4 ปี 2560
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชือผู้ถือหุ้น
:
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ณ วันที 26 สิงหาคม 2558

250.19

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1.กลุม่ ครอบครัวชโยภาส

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ร้ อยละ
ไตรมาส 4 ปี 2560

จํานวนหุ้น

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีน1.1
โยบายจ่
ยเงินเปัฉวงบี
นผลในแต่
ตราไม่น้อยกว่33.33
าร้ อยละ 3044,000,000
ของกําไรสุทธิ หลังจากหั
บริ ษัทาแกรนด์
ช จํากัด* ละปี ในอั
44,000,000
25.88 ก
ชาติ ชโยภาส นเฉพาะของบริ
16,500,000
16,500,000
9.71 น
ภาษี เงินได้1.2นิตนายอภิ
ิบุคคลของงบการเงิ
ษัท และหลั12.50
งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
1.3 นายอภิชยั ชโยภาส
16,500,000
12.50
16,500,000
9.71
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด  ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
1.4 นางอภิญญา ลอยชูศกั ดิ
16,500,000
12.50
16,500,000
9.71
ฐานะการเงิ
น
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
แผนการลงทุ
น
ความจํ
า
เป็
น
และความเหมาะสมอื

น
ๆ
ในอนาคต
1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส
4,675,000
3.54
4,675,000
2.75
1.6 น.ส.อรณิชา ษ
ชโยภาส
4,400,000
3.33
4,400,000
2.59
ตามทีคณะกรรมการบริ
ัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุ
รกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.8 น.ส.ดวงกมล ยืนยง

1.7 นางพิกลุ ชโยภาส

3,190,000
2.42
3,190,000
1.88
3,025,000
2.29
3,025,000
1.78
1.9 รนายทวี
2,750,000
1.62าง
1.ประกอบธุ
กิจให้ศบกั ริดิก ชโยภาส
ารเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื อด้ วยเรื2.08อเฟอร์ รี จํ2,750,000
านวน 2 เส้ นทางระหว่
1.10น.ส.อั
ชโยภาส ย จังหวัดสุราษฎร์
2,750,000
2.08างอําเภอดอนสั
2,750,000
1.62 น
อําเภอดอนสั
กอํงาสนา
เภอเกาะสมุ
ธานี และระหว่
กอําเภอเกาะพะงั
รวมกลุม่ ครอบครัวชโยภาส
114,290,000
86.58
114,290,000
67.23

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2.กลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิกลุ

2.ประกอบธุ
จจําหน่ายสิ
นค้ าบนท่
อเฟอร์ รี
กลุ าเรื อและในเรื
2.1รกินางประคอง
ตังประพฤทธิ
3,080,000


2.2 นางสุภทั ร ตังประพฤทธิกลุ
2.3 น.ส.ธีรดา ตังประพฤทธิกลุ
2.4 นายวรงค์ ตังประพฤทธิกลุ
รวมกลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิกลุ
3.นายเกียรติศกั ดิ ยืนยง

ส่วนที 1 หน้ า 32

3,080,000
3,080,000
2,970,000
12,210,000

2.33
2.33
2.33
2.25
9.25

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

1.81
1.81
1.81
1.75

12,210,000

7.18

2,750,000

2.08

2,750,000

1.62

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

ณ วันที 26 สิงหาคม 2558
รายชืออผู้กํถือาหุไร้ น (“P/E ratio”)เท่
ากับ 27.91 เท่า
อัตราส่วนราคาต่
จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

2,750,000

2.08

2,750,000


60.71

38,000,000

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
4. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

บริ ษัท
รวม

เสนอขายประชาชน
บริ ษัท5.เอที
พี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
รวมทัง หมด

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
จํานวนหุ้น

ร้ อยละ
1.62

P/E ratio100.00
เฉลีย (เท่า)132,000,000
ราคาพาร์ (บาท/หุ
้ น)
132,000,000
77.65

132,000,000

100.00

170,000,000

0.25

22.35
100.00

บริ ษัทหมายเหตุ
เอ็นซีแ:อล
อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
* ประกอบธุรกิ จโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ภาส นางพิกลุ ชโยภาส และนายธีรเดช ตังประพฤทธิกลุ เป็ นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็ นผู้ถือ
หุ้นในอัต ราร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ย นและเรี ย24.24
กชํ า ระแล้ ว 200 ล้ า นบาท (โปรดดูค วามสัมพันธ์
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10

ตลาดรอง

:

ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และรายละเอียดผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด ในส่วนที 2.3 บทที 9
ข้ อมูลหลักทรั
ละผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.2 ผู้ถือหุ้น)
SET
พย์แmai

คณะกรรมการบริ
ษัท : กลุ
: ม่ อุตสาหกรรมบริ
รายชือกกรรมการ
หมวดธุรกิจ (Sector)
าร
รเดช ตังประพฤทธิกลุ
Profit Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  1.นายธี
ทะเบียน

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

2.พลเรื อเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ
:

วัตถุประสงค์
3.นายอภิชาติ ชโยภาส

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
Market Capitalization Test
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
จํกรรมการ
านวนเงินประธานกรรมการบริ
โดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
หาร และกรรมการ
โดยประมาณ
ผู้จดั การ(ล้ านบาท)

ชโยภาส
1. ชํ4.นายอภิ
าระหนี เงินชกูนม์
้ ระยะยาว

กรรมการ38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

เกียอรติ
เดชปั
ญญา
2. เพื5.นายพิ
อใช้ ลงทุทนกั ษ์ซื อเรื
เฟอร์
รีใหม่

กรรมการ150.00

6.นายพานิช พงศ์พิโรดม
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
7.นายชาตรี ศิริพานิชกร

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

กรรมการ และกรรมการอิสระ
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
กรรมการ250.19
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ตรวจสอบ

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัท8.นายอนั
มีนโยบายจ่
ยเงิพนทิ ปัยา
นผลในแต่ละปี ในอั
ตราไม่กรรมการอิ
น้อยกว่าร้สอยละ
30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นต์าเกตุ
กรรมการ
ระ และกรรมการตรวจสอบ
ภาษี เ9.นายพรชั
งินได้ นิติบุคยคลของงบการเงิ
และหลังสหัระ
กเงิและกรรมการตรวจสอบ
นสํารองตามกฎหมาย และเงิน
วิริยะธนะสกุล นเฉพาะของบริ
กรรมการษัทกรรมการอิ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
สรุปปั จจัยความเสีย ง
:  ความเสียงด้ านธุรกิจของบริษัท
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
1) ความเสีย งจากการเกิดอุบตั เิ หตุในระหว่างการให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รี
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
2) ความเสีย งจากการพึง พิงอุตสาหกรรมท่องเทีย วในประเทศไทย
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุ
รกิจยหลังทีกอ2าจเกิ
ประเภท
คือ
3) ความเสี
ดขึ นจากการขอต่
อใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการท่าเรื อเดินทะเลของ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุท่รากิเรืจอให้ดอนสั
บริ การเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
กสากล
และท่าเรื อสมุยสากล
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสั
กอํายเภอเกาะสมุ
สุราษฎร์
านีคและระหว่
างอําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงัน
4) ความเสี
งจากการพึยง พิจังงหวั
บุคดลากรที
ต้อธงใช้
วามเชียวชาญพิ
เศษเฉพาะทาง
จังหวัด5)สุรความเสี
าษฎร์ ธานี
ย งจากการจัดหาพื นทีจอดยานพาหนะของลูกค้ าบริ ษัทในช่วงระหว่างรอคิวเพือ
2.ประกอบธุขึรกินเรืจจํอาเฟอร์
หน่ารยสิ
ค้ าบนท่
อเฟอร์ รี ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน
ี บรินเวณข้
างท่าาเรืเทีอและในเรื
ยบเรื ออเนกประสงค์

 ความเสียงจากผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ
6) ความเสีย งจากการปฏิบตั ิตามข้ อกฏหมายทีเ กียวข้ องกับธุรกิจการเดินเรื อโดยสารข้ าม
ฟาก

ส่วนที 1 หน้ า 42

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

ตลาดรอง

:

หมวดธุรกิจ (Sector) :
เกณฑ์เข้ าจด
:
ทะเบียน
สรุ
นและผล:
วัตปถุฐานะการเงิ
ประสงค์การใช้
การดํ
เงิน าเนินงาน

7) วความเสี
ค่าโดยสารเดิ
อแบบประจํ
นราคาต่ย งจากการปรั
อกําไร (“P/Eบratio”)เท่
ากับนเรื27.91
เท่า าทางตามเทีย วเวลาเกินกว่าเพดาน
อัตราส่
ราคาทีก ําหนดไว้
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 ความเสียงด้ านวัตถุดิบ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
8) ความเสีย งจากความผันผวนของราคานํ ามันเชื อเพลิง
บริ ษัท เอที
ี 30 จํากัย ดงจากการพึ
(มหาชน) (ATP30)
0.25
9) พความเสี
ง พิงผู้จดั หาผลิตภัณฑ์นํ ามั60.71
นจํานวนน้ อยราย
บริ ษัทเอ็นความเสี
ซีแอล อิน ยเตอร์
นชับน แนล

0.25
งสําเหรั
ผู้ลงทุโลจิ
น สติกส์
10) ความเสี
ย งจากการตังด้
 อยค่าของเครื องจักรผลิตนํ ามันไบโอดีเซล
จํากัด(มหาชน)
(NCL)
11)ยรติ
ความเสี
ย งจากการมี
กลุม่ ผู้ถ(KIAT)
ือหุ้นรายใหญ่ทมี ีอ24.24
ิทธิพลต่อการดําเนินงาน 0.10
บริ ษัท เกี
ธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
12) ความเสีย งจากการทีบริ ษัทอยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิตามเงือนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ
SET
 mai
13) ความเสีย งจากราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทอาจผันผวนซึง อาจก่อให้ เกิดผลขาดทุนอย่างมี
กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
นัยสําคัญการ
ต่อผู้ลงทุนทีจ องซื อหุ้นสามัญของบริษัทในครัง นี 
 Profit
Test ย งกรณีกฏหมายไทยและข้ อบังคับของบริ
Market
14) ความเสี
ษัทCapitalization
มีข้อจํากัดการถืTest
อหุ้นของ
ชาวต่างชาติอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริ ษัท
ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้
: หน่วย : วัล้ าตนบาท
ถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงิน ว
1/

(ล้2555
านบาท)

สินทรัพย์รวม

25562/

762.94

720.23

หนี สินรวม

465.94

352.96

ส่วนของผู้ถือหุ้น

297.00

367.27

รายได้ รวม

577.77

647.90

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
3. เพืค่าอใช้ใช้จ่าเป็ยรวม
นเงินทุนหมุนเวียน
กําไรสุทธิ

38.00

150.00

250.19
494.38
51.31

550.26
69.29

2/
2557
6 เดือน/2558
โดยประมาณ

732.69

748.46

301.21

269.64

676.43

320.16

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
431.48
478.82
ไตรมาส 4 ปี 2560
ไตรมาส
–
564.714 ปี 2558257.82
ไตรมาส
85.33 4 ปี 256047.34

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

ดเสร็ จรวมายเงิ นปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่
24.00
69.2930 ของกํ85.33
47.34ก
: บริ ษัทกํมีาไรเบ็
นโยบายจ่
น้อยกว่าร้ อยละ
าไรสุทธิ หลังจากหั
ั ิบ
 ุคนฐานต่
อหุ้น (EPS) (บาท)
0.65
0.36น
ภาษี เกํงิานไรสุ
ได้ทนธิิตขนพื
คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท0.39และหลังหักเงิ0.52
นสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
สะสมอื
ๆ วตามที
กํ าหนด
งนี
  การจ่
นผลดังกล่า วอาจมี
ยนแปลงขึ นอยู0.56
่ก ับ
อัตนราส่
นหนี สินบต่อริส่ษวั ท
นของผู
้ ถือหุ้นทั(D/E)
(เท่า) ายเงิ นปั1.57
0.96 ก ารเปลี0.70
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
เนิพนย์งาน
น ความจํ
อัตราผลตอบแทนต่
อสินาทรั
(ROA)แผนการลงทุ
(ร้ อยละ)
6.67 าเป็ น และความเหมาะสมอื
9.34
11.75 นๆ ในอนาคต
12.783/
ตามทีอัคตณะกรรมการบริ
และ/หรื
อผู้ถือหุ้นของบริ18.00
ษัทเห็นสมควร20.86
ราผลตอบแทนผู้ถือหุษ้ นัท(ROE)
(ร้ อยละ)
21.37
20.803/

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: 1/รกิปรั
บปรุกงการจั
ดประเภทรายการบั
: บริ ษัทหมายเหตุ
ประกอบธุ
จหลั
2 ประเภท
คือ ญชีใหม่ เพือให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของปี

คําอธิบายเกียวกับฐานะ
การเงิ
 นและผลการ
ดําเนินงาน

2556

1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
2/ ปรับปรุ งการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพือให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของ
อําเภอดอนสักอํงวดไตรมาสที
าเภอเกาะสมุ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
 2 ปีย2558
จังหวัดสุราษฎร์
3/ ธปรัานีบข้ อมูลให้ เป็ นอัตราต่อปี (Annualization) เพือการเปรี ยบเทียบ
2.
จจําหน่ายสิ
นค้ าบริ
บนท่
และในเรื
อเฟอร์ รี 578 ล้ านบาท 648 ล้ านบาท และ 676
: ประกอบธุ
ในปีรกิ2555
2557
ษัทามีเรืรอายได้
รวมประมาณ
ล้ านบาท ตามลําดับ เพิมขึ นอย่างต่อเนืองหรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย ของรายได้ รวมในอัตรา
ประมาณร้ อยละ 8 ต่อ ปี โดยรายได้ ห ลัก มาจากการให้ บ ริ ก ารเดิ น เรื อ ซึง คิ ด เป็ นสัด ส่ว น
ประมาณร้ อยละ 88  90 ของรายได้ รวม ส่วนรายได้ ทีสําคัญรองลงมา ได้ แก่ รายได้ จากการ
จําหน่ายอาหารและสินค้ าสะดวกซื อ ซึง มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 8 ของรายได้ รวม
ส่วนที 1 หน้ า 52

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

ตลาดรอง

:

หมวดธุรกิจ (Sector) :
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

:

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

:

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

:



ในงวด
6 เดืออกํนแรกของปี
2558 าบริ
ั ทมี ร ายได้
วนราคาต่
าไร (“P/E ratio”)เท่
กับษ27.91
เท่าร วมประมาณ 320 ล้ า นบาท ลดลง
อัตราส่
ประมาณร้ อยละ 10 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 โดยมีรายได้ หลักมาจากการ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ให้ บริ การเดินเรื อ และรายได้ จากการจําหน่ายอาหารและสินค้ าสะดวกซื อ ซึงคิดเป็ นสัดส่วน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ประมาณร้ อยละ 89 และร้ อยละ 8 ของรายได้ รวม ตามลําดับ
บริ ษัท เอทีบริพษี 30
กัด(มหาชน)
(ATP30)
60.71512 ล้ านบาท 569 ล้0.25
ัทมีจํราายได้
จากการให้
บริ การเดินเรื อเป็ นจํานวน
านบาท และ

บริ ษ610
ัท เอ็นล้ซีาแนบาท
อล อินในปี
เตอร์ เ2555
นชัน แนล
โลจิสตามลํ
ติกส์ าดับ ซึงคิดเป็ นอั
 ตราเติบโตเฉลียประมาณร้
0.25 อยละ 9
– 2557
จํากัดต่(มหาชน)
(NCL)จากการให้ บริ การมีจํานวนเพิมขึ นตามการเพิมขึ นของจํานวนผู้โดยสารและ
อปี โดยรายได้
บรรทุ
ก ในขณะที
24.24 จํานวนคงทีเนืองจากอั
บริ ษยานพาหนะที
ัท เกียรติธนาขนส่
ง จํกากัเป็ดนหลั
(มหาชน)
(KIAT) อตั ราค่าโดยสารจะมี
0.10 ตราค่า
โดยสารจะถูกกําหนดตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง อ้ างอิงตามการเปลีย นแปลงของ
SET
 mai
ราคานํ ามันดีเซลเป็ นแบบขันบั
 นได โดยในช่วงเวลาทีผ่านมาดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายตรึ ง
กลุม่ อุราคานํ
ตสาหกรรมบริ
ก
าร
า มัน ดี เ ซลไว้ ไ ม่ เ กิ น 30 บาท/ลิต ร จึ ง ทํ า ให้ อัต ราค่า โดยสารไม่มี ก ารเปลีย นแปลง
 นอกจากนี
Profit Test อัตราเติบโตดัง กล่า วส่ว นใหญ่ มาจากการเพิ
MarketมCapitalization
ขึน ของรายได้Test
จากการให้ บริ การ
เดินทางแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็ นหลัก ซึงมีสดั ส่วนคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 92 – 93
ของรายได้
ทังนี
 น เมืโดยประมาณ
อพิจารณารายได้ จากการให้
บริ การแบ่
วัตถุจปากการให้
ระสงค์ บริ การเดินเรื อรวม
จํานวนเงิ
ระยะเวลาใช้
เงินงตาม
พื นทีให้ บริ การ จะพบว่า ในระหว่างปี 2555(ล้ า–นบาท)
2557 รายได้ จากการให้โดยประมาณ
บริ การในเส้ นทาง
ระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากลจะมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 68 – 69 ของ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
รายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อรวม
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อเป็ นจํานวน 286
ไตรมาส 4 ปี 2560
ล้ านบาท ลดลงประมาณร้ อยละ 10 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 เนืองจากการลดลง
3. เพืของอั
อใช้ เตป็ นเงิ
นหมุ
นเวียนนเรื อ เป็ นหลัก ซึ ง เป็250.19
ปี 2558ธ านี
– ที
ราค่นาทุบริ
ก ารเดิ
นไปตามประกาศของจัไตรมาส
ง หวัด สุ4ร าษฎร์
ปี 2560
กําหนดให้ ผ้ ูประกอบการให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีทุกรายในจังหวัดสุราษฎร์ไตรมาส
ธานีกํา4หนดอั
ตราค่า
บริ ษัทโดยสารโดยอ้
มีนโยบายจ่าายเงิ
ปั นผลในแต่ลยะปี
ในอัตราไม่น้อยกว่
30 ของกํวงาไรสุ
หลังจากหัก
งอินงตามการเปลี
นแปลงของราคานํ
ามัานร้ดีอยละ
เซล โดยในช่
6 เดืทอธินแรกของปี
ามันดีเซลในประเทศได้
ปรับลดลงอย่
างมากตามราคานํ
ามันในตลาดโลกและเงิ
ส่งผลน
ภาษี เ2558
งินได้ นราคานํ
ิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
สะสมอื
ษัทกํ าหนด ทังนี
 ษัท การจ่
นปั นผลดั
า วอาจมีกกและอํ
ารเปลีาเภอเกาะสมุ
ยนแปลงขึ นอยู
ทํานให้ๆ อตามที
ตั ราค่บาริโดยสารของบริ
ในเส้ นายเงิ
ทางระหว่
างอํงากล่
เภอดอนสั
ยปรั่กบับ
ฐานะการเงิ
น นผลการดํ
าเนิตนราค่
งานาโดยสารในเส้
แผนการลงทุนทางระหว่
ความจําเป็
นๆ ในอนาคต
ลดลงเช่
กัน ส่วนอั
างอํน าและความเหมาะสมอื
เภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงั
น
ตามทีไม่
คณะกรรมการบริ
ษัทอและ/หรื
้ ถือหุ้นของบริ ษัทบเห็
สมควร
ได้ รับผลกระทบเนื
งจากช่อวผูงราคาในการปรั
อัตนราค่
าโดยสารมีจํานวนกว้ างกว่าเส้ นทาง
างอํารเภอดอนสั
และอําเภอเกาะสมุ
ย (โปรดดูช่วงราคาของอัตราค่าโดยสารของเส้ นทาง
บริ ษัทระหว่
ประกอบธุ
กิจหลัก 2กประเภท
คือ
ระหว่างอํ
าเภอเกาะสมุงยทางเรื
และเส้
และอําเภอาง
1.ประกอบธุ
รกิาจเภอดอนสั
ให้ บริ การเรืกและอํ
อโดยสารและขนส่
อด้นวทางระหว่
ยเรื อเฟอร์ารงอํ
ี จําาเภอดอนสั
นวน 2 เส้ นกทางระหว่
เกาะพะงันกอํตามประกาศของจั
หวัดดสุสุรราษฎร์
าษฎร์ธธานี
านีและระหว่
ในส่วนทีา 2.2
 2 ลักกษณะการประกอบ
อําเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุย จังงหวั
งอําบทที
เภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงัน
ธุ
ร
กิ
จ
หั
ว
ข้
อ
2.2.2.1
กลยุ
ท
ธ์
ท
างการตลาด)
โดยบริ
ษ
ั
ท
มี
ร
ายได้
จ
ากการให้
บ
ริ
การเดินทางแบบ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ประจําทางตามเทียวเวลาคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 92 ของรายได้ จากการให้ บริ การ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
เดินเรื อรวม และมีรายได้ จากการให้ บริ การในเส้ นทางระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อส
มุยสากล คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 66 ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อรวม
บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย ซึงมาจากการจําหน่ายสินค้ าประเภทอุปโภคและบริ โภคใน
บริ เวณท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัท ซึงในปี 2555  2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
ส่วนที 1 หน้ า 62

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

ตลาดรอง

:

นวนวนราคาต่
47 ล้ านบาท
ล้ านบาท
และ 55
นบาทเท่ตามลํ
อกําไร53(“P/E
ratio”)เท่
ากับล้ า27.91
า าดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
อัจํตาราส่
ร้ อยละ 8 ของรายได้ รวม โดยรายได้ ทีเพิมขึน ในแต่ละปี มาจากรายได้ จากการขายสินค้ า
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สําเร็ จรูปเป็ นสําคัญ ส่วนรายได้ จากการขายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 26 ล้ าน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
บาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 8 ของรายได้ รวมเช่นกัน
บริ ษัท เอทีบริพษี 30
(ATP30)บริ การรวมเป็ นจํา60.71
0.25 487 ล้ า น
ัทมีจํตา้ นกัดทุ(มหาชน)
นขายและการให้
นวนประมาณ 433 ล้ านบาท
บริ ษบาท
ัท เอ็น511
ซีแอลล้ าอินบาท
นเตอร์และ
เนชัน 230
แนลล้โลจิ
สติกส์ในปี 2555 – 2557
 และในงวด 6 เดือนแรกของปี
0.25 2558
านบาท
จํากัดตามลํ
(มหาชน)
าดับ(NCL)
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 77 ร้ อยละ 78 ร้ อยละ 77 และร้ อยละ 74 ของรายได้ จาก
ตามลํา(KIAT)
ดับ
24.24
บริ ษการขายและการให้
ัท เกียรติธนาขนส่ง จํบาริกักดาร(มหาชน)
0.10

หมวดธุรกิจ (Sector) :

ต้ นทุนการให้ บริ การของบริ ษัทมีจํานวนประมาณ 392 ล้ านบาท 440 ล้ านบาท 462 ล้ าน
SET
 mai
บาท และ 206 ล้ านบาท ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ
กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
คิดเป็ นอัตราต้ นทุนต่อรายได้ จากการให้ บริ การ ประมาณร้ อยละ 68 – 77 โดยทีต้นทุนการ
 ให้Profit
Test กของบริ ษัท คือ ค่านํ ามันเชื อเพลิงและนํ
Market
Capitalization
บริ การหลั
ามันหล่
อลืน ซึงมีจําTest
นวนประมาณ 248
ล้ านบาท 245 ล้ านบาท 255 ล้ านบาท และ 104 ล้ านบาท ในปี 2555 – 2557 และงวด 6
เดือนแรกของปี
2558 ตามลําดับ คิดจํเป็านวนเงิ
นสัดส่วนนประมาณร้
นทุนการให้เงินบริ การ
วัตถุประสงค์
โดยประมาณอยละ 63 ของต้
ระยะเวลาใช้
รวมในปี 2555 และปรับลดลงมาเหลือประมาณร้
อยละ 56 ร้ อยละ 55 และร้
อยละ 51 ของ
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
นทุนการให้
บริ การในปี 2556  2557 และงวด
ดับ ทัง นี 
1. ชํต้าระหนี
เงินกู้ระยะยาว
38.006 เดือนแรกของปี 2558
ไตรมาสตามลํ
4 ปี า2558
สาเหตุทีคา่ นํ ามันเชื อเพลิงและนํ ามันหล่อมีสดั ส่วนลดลงเนืองจากการเพิมขึ นของค่าซ่อมแซม
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บํารุงรักษาและค่าวัสดุอปุ กรณ์และของใช้ สิ นเปลือง และค่าเสือ มราคาและตัดจ่าย ส่วนต้ นทุน
ไตรมาส 4 ปี 2560
หลักทีสาํ คัญรองลงมาได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน ซึง มีจํานวนประมาณ 49 ล้ านบาท 58
3. เพืล้อาใช้
เป็ นเงิ59นทุล้นานบาท
หมุนเวีและ
ยน 30 ล้ านบาท ในปี250.19
4 ปี 25582558
–
นบาท
2555 – 2557 และงวด 6ไตรมาส
เดือนแรกของปี
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 12  16 ของต้ นทุนการให้ บริไตรมาส
การรวม 4ทัปีงนี
 2560
 สาเหตุที
บริ ษัทค่มีานใช้โยบายจ่
ยเงิบนพนั
ปั นกผลในแต่
ะปี ในอั
ตราไม่มีนจ้ อํายกว่
าร้ อยละ
ของกํากไรสุ
ทธิบหค่ลัางจากหั
จ่ายเกียาวกั
งานในปี ล2556
– 2557
นวนเพิ
มขึ น เนื30องจากมี
ารปรั
แรงขัน ก
เป็ นิต300
บาท ตามนโยบายของภาครั
ฐ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ภาษี เงิตํนาได้
ิบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
สะสมอืนๆต้ ตามที
บริ ษัทกํ าหนด
 นวนประมาณ
 การจ่ายเงิน41
ปั นผลดั
งกล่า47
วอาจมี
การเปลี
นอยู24
่ก ับ
นทุนขายของบริ
ษัทมีจทัํางนี
ล้ านบาท
ล้ านบาท
48 ยล้นแปลงขึ
านบาท และ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
าเนิน–งาน
แผนการลงทุ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
ล้ านบาท
ในปี 2555
2557
และในงวดน 6ความจํ
เดือนแรกของปี
2558 ตามลําดับนคิๆดในอนาคต
เป็ นอัตรา
ตามทีต้คนณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
ทุนต่อรายได้ จากการขาย ประมาณร้ อยละ 86  92 โดยต้ นทุนขายหลักได้ แก่ ต้ นทุนค่า

เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

:

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

:

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทสิประกอบธุ
รกิจหลัก 2วยต้
ประเภท
คือ
นค้ า ซึงประกอบด้
นทุนจากการซื
อสินค้ าสําเร็ จรู ป และต้ นทุนอาหาร เป็ นสําคัญ ซึงมี
สัดส่วนประมาณร้
ยละอโดยสารและขนส่
70  75 ของต้ นทุงนทางเรื
ขายรวมในระหว่
างปีรี 2555
ส่วนต้ นทุานง
1.ประกอบธุ
รกิจให้ บริ กอารเรื
อด้ วยเรื อเฟอร์
จํานวน– 22557
เส้ นทางระหว่
ขายหลักทีกสอําํ าคัเภอเกาะสมุ
ญรองลงมาได้
่ายเกีธยานี
วกับและระหว่
พนักงานางอํ
ซึง ามีเภอดอนสั
จํานวนประมาณ
8 ล้ านบาทน
อําเภอดอนสั
ย จัแงก่หวัค่ดาใช้
สุรจาษฎร์
กอําเภอเกาะพะงั
11ดล้สุารนบาท
จังหวั
าษฎร์ ธและ
านี 11 ล้ านบาทในปี 2555 – 2557 ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
20  23
ทุนนขายรวม
 อและในเรื
 สาเหตุทอีคเฟอร์
่าใช้ จร่ีายเกียวกับพนักงานในปี 2556 – 2557 มี
2.ประกอบธุ
รกิจของต้
จําหน่นายสิ
ค้ าบนท่าทัเรืงนี
จํ า นวนเพิ มขึน เนื อ งจากมี ก ารปรั บ ค่า แรงขัน ตํ า เป็ น 300 บาท ตามนโยบายของภาครั ฐ
สําหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนขายเป็ นจํานวนประมาณ 24 ล้ านบาท
ลดลงประมาณร้ อยละ 4 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ทีผ่านมา โดยต้ นทุนขายหลักได้ แก่
ต้ นทุนค่าสินค้ า และค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน ซึงมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 67 และร้ อยละ
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บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



ของต้
นทุนขายรวม
ดับ
ตราส่
วนราคาต่
อกําไร ตามลํ
(“P/E าratio”)เท่
ากับ 27.91 เท่า
อั25
ค่าใช้ของบริ
จ่ายทีสษาํ ัทคัอืญนของบริ
ษัท ประกอบด้
ในอุตสาหกรรมเดี
ยวกัวนย ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ ค่าใช้ จ่ายใน
P/E ratio
การบริ หาร และต้ นทุนทางการเงิน โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ และค่าใช้ จ่ายในการ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
บริ หารมีสดั ส่วนรวมกันประมาณร้ อยละ 11 เมือเทียบกับรายได้ รวมในปี 2555 และลดลงเหลือ
บริ ษประมาณร้
ัท เอทีพี 30อจํยละ
ากัด(มหาชน)
60.71
0.25ตามลําดับ
10 และร้ (ATP30)
อยละ 8 เมือเทียบกับรายได้
รวมในปี 2556 และ 2557
บริ ษเนื
ัท เอ็
นซีแอล อินเตอร์
เนชัน แนล โลจิรวมในแต่
สติกส์ ละปี ส่วนในงวด
 6 เดือนแรกของปี 2558
0.25 บริ ษัทมี
องจากการเพิ
มขึ นของรายได้
จํากัดรายได้
(มหาชน)
ค่าใช้(NCL)
จ่ายในการขายและบริ การ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมกัน คิดเป็ นประมาณ
อเทียงบกั
รวม เพิ
มขึ นจากร้ อยละ 724.24
ในงวดเดียวกันของปี 2557
บริ ษร้ัทอเกียละ
ยรติ9ธเมื
นาขนส่
จําบกัรายได้
ด(มหาชน)
(KIAT)
0.10เนืองจากมี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารเพิ ม ขึ น จากการตั ง จ่ า ยโบนั ส และปรั บ เงิ น เดื อ นประจํ า ปี ใน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ขณะเดี ย วกัน ต้ น ทุน ทางการเงิ น มี ส ัด ส่ว นลดลงเมื อ เที ย บกับ รายได้ ร วมเช่ น กัน คิ ด เป็ น
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุประมาณร้
ตสาหกรรมบริ
การ2  4 ของรายได้ รวม สําหรับในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี
อยละ
Profit Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  2558
ทะเบียน
ค่า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ก าร ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี ย วกับ พนัก งานขาย ค่ า
ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์



คอมมิวัชตชัถุน ปค่ระสงค์
าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายส่จํงาเสริ
มการขายเป็
นหลัก โดยในปี 2555
– 2557เงิและใน
นวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
น
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนรวมประมาณ
9 ล้ านบาท และ 5
(ล้ านบาท)8 ล้ านบาท 9 ล้ านบาทโดยประมาณ
นบาทเงินตามลํ
าดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้
รวม ส่วนค่
ใช้ จ่ายใน
1. ชํล้าาระหนี
กู้ระยะยาว
38.00อยละ 12 ของรายได้ไตรมาส
4 ปีา2558
การบริ หารในปี 2555  2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนประมาณ 53 ล้ าน
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บาท 55 ล้ านบาท 45 ล้ านบาท และ 23 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 9
ไตรมาส 4 ปี 2560
ร้ อยละ 9 ร้ อยละ 7 และร้ อยละ 7 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ซึงประกอบด้ วยค่าใช้ จ่า ย
3. เพืเกีอยใช้วกัเป็บนเงิ
นหมุนนหลั
เวียนก ซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้
250.19 อยละ 34  48
ไตรมาส
–
พนันกทุงานเป็
ของค่า4ใช้ปี จ2558
่ายในการ
ไตรมาส 4 ปี 2560
บริ หาร
: บริ ษัทมีนโยบายจ่
ายเงินปั นนผลในแต่
ในอัตราไม่น้ยจากเงิ
อยกว่าร้นอยละ
30 ของกํ
าไรสุนทและค่
ธิ หลัางใช้
จากหั
ต้ นทุนทางการเงิ
ของบริ ษลัทะปี
มาจากดอกเบี
กู้ยืมสถาบั
นการเงิ
จ่ายก
ภาษี เงิทางการเงิ
นได้ นิติบุคนคลของงบการเงิ
ษัท และหลั
งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
โดยในปี 2555 นเฉพาะของบริ
2557 และในงวด
6 เดือนแรกของปี
2558 บริ ษัทมีต้นทุและเงิ
นทางน
สะสมอืการเงิ
นๆ ตามที
บริ ษัทกํ าหนด26ทัล้งนี
 านบาท
 การจ่า21ยเงิล้นานบาท
ปั นผลดั18งกล่
วอาจมีและ
การเปลี
นแปลงขึ
นอยู
นจํานวนประมาณ
ล้ าานบาท
8 ล้ ายนบาท
ตามลํ
าดั่กบับ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
าเนิยจ่นางาน
น ความจําอเป็ยละ
น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
คิดเป็ นอั
ตราดอกเบี
ยเฉลีแผนการลงทุ
ย อยูร่ ะหว่างประมาณร้
7 ต่อปี
ตามทีคณะกรรมการบริ
ัท และ/หรื
อผู้ถือหุ้น6ของบริ
ษัทเห็นสมควร
ในปี 2555  ษ2557
และในงวด
เดือนแรกของปี
2558 บริ ษัทมีกําไรขันต้
 นเป็ นจํานวน
ล้ ากนบาท
136 ล้คืาอนบาท 155 ล้ านบาท และ 83 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
: บริ ษัทประมาณ
ประกอบธุ127
รกิจหลั
2 ประเภท
อัตรากํรากิไรขั
 บนริประมาณร้
อยละ 23 ร้ อยละ
22 ร้ออด้ยละ
และร้รี อยละ
าดับ โดย
1.ประกอบธุ
จให้นต้
การเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื
วยเรื23อเฟอร์
จํานวน262 เส้ตามลํ
นทางระหว่
าง
จํานวนกํากไรขั
 เภอเกาะสมุ
นจะมาจากธุ
การเรืธอานีโดยสารและขนส่
ทางเรื อเป็กนหลั
อําเภอดอนสั
อํานต้
ย จัรงกิหวัจให้
ดสุบรริาษฎร์
และระหว่างอํางเภอดอนสั
อํากเภอเกาะพะงัน
ษัทมีธผานี
ลประกอบการทีมีกําไรขันต้
 นจากธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ
จังหวัดสุบริราษฎร์
ประมาณ
ล้ านบาท
และ อ148
2.ประกอบธุ
รกิจ120
จําหน่
ยสินค้ า129
บนท่ล้าาเรืนบาท
อและในเรื
เฟอร์ล้ ารีนบาท ในปี 2555 – 2557 ตามลําดับ โดย
จํานวนกําไรขันต้
 นมีจํานวนเพิมขึ นในแต่ละปี ตามการเพิมขึ นของรายได้ คิดเป็ นอัตรากําไร
ขันต้
 นประมาณร้ อยละ 23 ร้ อยละ 23 และร้ อยละ 24 ของรายได้ จากการให้ บริ การเรื อโดยสาร
และขนส่งทางเรื อ ตามลําดับ ซึงเป็ นอัตราค่อนข้ างคงทีในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สําหรับใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีกําไรขันต้
 นจากธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทาง
ส่วนที 1 หน้ า 28

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง

:

:

หมวดธุรกิจ (Sector) :
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

:

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์



ประมาณ
ดเป็ นอัตรากํ
นต้
 นเท่ประมาณร้
อยละ 28 ของรายได้ จากการ
วนราคาต่81อกํล้าาไรนบาท
(“P/Eคิratio”)เท่
ากับาไรขั
27.91
า
อัเรืตอราส่
ให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ ซึง เป็ นสัดส่วนทีใกล้ เคียงกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ปี 2557 ทีมีอตั รากําไรขันต้
 นประมาณร้ อยละ 29 ของรายได้ จากการให้ บริ การเรื อโดยสารและ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ขนส่งทางเรื อ อย่างไรก็ตาม เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับอัตรากําไรขันต้
 นในปี 2555 – 2557 จะ
บริ ษพบว่
ัท เอทีาพสาเหตุ
ี 30 จําทกัีอดตั (มหาชน)
60.712558 มีอตั ราเพิมขึ0.25
รากําไรขั(ATP30)
นต้
 นในงวด 6 เดือนแรกของปี
น เนืองจากมี
อ เพลิเนชั
ง ลดลงและมี
และของใช้
บริ ษต้ัทนเอ็ทุนนซีนํแาอลมันอิเชื
นเตอร์
น แนล โลจิสติคก่าส์ซ่อ มแซมบํา รุ งรั ก ษาและค่า วัสดุอุป กรณ์
0.25
นเปลืองลดลง
จํากัดสิ(มหาชน)
(NCL)
มีผลประกอบการที
มีกํา(KIAT)
ไรขันต้
 นจากธุรกิจ24.24
ขาย ประมาณ 7 ล้ านบาทต่
อปี ในช่วงปี
บริ ษัท เกีบริ
ยรติษธัทนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
0.10
2555 – 2557 คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
 นประมาณร้ อยละ 12  14 ของรายได้ จากการขาย โดย
SET
 mai
กําไรมาจากการขายสินค้ าสําเร็ จรู ปเป็ นหลัก สําหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมี
กลุม่ อุกํตาสาหกรรมบริ
การรกิจขาย ประมาณ 2 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
ไรขันต้
 นจากธุ
 นประมาณร้ อยละ 8
 ของรายได้
Profit Testจากการขาย ทังนี
Test
  สาเหตุทีอตั รากําไรขันต้
 Market
นในช่วCapitalization
งเวลาดังกล่าวลดลงจากช่
วงเวลา
ทีผา่ นมา เนืองจากบริ ษัทได้ ยกเลิกการขายเครื องดืมแอลกอฮอล์บริ เวณท่าเรื อและในเรื อเฟอร์
รี ซึง เป็วันสิ
าทีมีกําไรขันต้
 นสูง จํานวนเงินโดยประมาณ
ตถุนปค้ระสงค์
ระยะเวลาใช้ เงิน

(ล้ านบาท)6 เดือนแรกของปี 2558
โดยประมาณ
บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2555  2557 และในงวด
จํานวนประมาณ
ล้ านบาท
ล้ านบาท 85 ล้ านบาท และ 38.00
47 ล้ านบาท ตามลําดับ คิไตรมาส
ดเป็ นอัต4 รากํ
าไรสุทธิ
1. ชํ51
าระหนี
เงินกู้ร69
ะยะยาว
ปี 2558
ร้ อรยละ
อยละ 15 ตามลําดับไตรมาส
ทังนี
  บริ4ษปีัท2558
ได้ รับสิ–ทธิ
2. เพืประมาณร้
อใช้ ลงทุนอยละ
ซื อเรื อ9เฟอร์
ี ใหม่11 ร้ อยละ 13 และร้
150.00
ประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน โดยได้ รับยกเว้ไตรมาส
นภาษี เงิน4 ได้ปี น2560
ิติบคุ คล
สําหรับกําไรทีเกิดจากการใช้ บริ การของเรื อราชา 7 เรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9 เป็ นเวลา 8 ปี
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีอตั ราค่าใช้ จ่ายภาษี ทีจ่ายจริ งในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ปี 2558 ในอัตราระหว่าง ร้ อยละ 9 – 13 ของกําไรก่อนภาษี
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ในปี 2555  2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ประมาณร้ อยละ 18 ร้ อยละ 21 ร้ อยละ 21 และร้ อยละ 21 ตามลําดับ ซึงเพิมสูงขึ นตามกําไร
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
สุทธิ ทีเพิมขึ นในแต่ละปี อนึง บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ของกํ า ไรสุท ธิ ห ลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลของงบการเงิ น เฉพาะ และหลัง หัก สํา รองตาม
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
กฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกําหนด ทังนี
  บริ ษัทไม่ได้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
: บริ ษัทประกอบการในปี
ประกอบธุรกิจหลั2555
ก 2 ประเภท
 2556คืเนือองจากบริ ษัทได้ นํากําไรดังกล่าวไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
1.ประกอบธุ
รกิจนให้ก่บอริสร้การเรื
โดยสารและขนส่
อด้ วยเรือาคาร
อเฟอร์และอุ
รี จํานวน
2 เส้
ในการลงทุ
างท่าอเที
ยบเรื อของท่าเรืงอทางเรื
สมุยสากล
ปกรณ์
ต่านงๆทางระหว่
ส่วนในปีาง
อําเภอดอนสั
ย จัางนวนประมาณ
หวัดสุราษฎร์ ธ85านีล้และระหว่
างอําเภอดอนสั
กอํนาปัเภอเกาะพะงั
2557 บริ ษกัทอํมีากเภอเกาะสมุ
ําไรสุทธิเป็ นจํ
านบาท และได้
มีการจ่ายเงิ
นผลระหว่างน
จังหวั
ดสุราาษฎร์
ธานี
กาลสํ
หรับผลประกอบการดั
งกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเป็ นจํานวนประมาณ 21 ล้ านบาท คิด
2.ประกอบธุ
กิจจํนาหน่
ยสินาค้ยประมาณร้
าบนท่าเรื อและในเรื
รี าไรสุทธิ จากงบการเงินของบริ ษั ท ทังนี
เป็ นอัตรราเงิ
ปั นาผลจ่
อยละ 25อเฟอร์
ของกํ
 
สาเหตุทีบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในปี 2557 ในอัตราทีตํากว่านโยบายทีกําหนด เนืองจากบริ ษัท
ต้ องการสํารองเงินสําหรับการลงทุนในการซื อเรื อเฟอร์ รีเพิมเติม จํานวน 1 ลํา ซึงคาดว่าจะใช้
เงินลงทุนทังหมดประมาณ

200 ล้ านบาท ส่วนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทไม่ได้ มี
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ส่วนที 1 หน้ า 92

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

สินวทรั
พย์รวมของบริ
ษัท ณ
วันที 31าธักันบวาคม
นราคาต่
อกําไร (“P/E
ratio”)เท่
27.912555
เท่า  2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน
อัตราส่
2558ratioมีจของบริ
ํานวนประมาณ
ล้ านบาทยวกั
720น ล้ านบาท 733 ล้ านบาท และ 748 ล้ านบาท
ษัทอืนในอุต763
สาหกรรมเดี
P/E
ตามลําดับ โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่ ได้ แก่ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ซึง มีสดั ส่วนประมาณ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ร้ อยละ 81 – 83 ของสินทรัพย์รวมทังหมด

ส่วนสินทรัพย์ทีสําคัญรองลงมา ได้ แก่ สินค้ า
บริ ษคงเหลื
ัท เอทีพอี 30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
0.25
และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60.71
บริ ษัท เอ็สํนาซีหรั
แอล
เตอร์
สติกส์มีจํานวนเพิมขึ นประมาณ

0.25
บสิอินนทรั
พย์เรนชั
วมน แนล
ณ สิ โลจิ
นปี 2557
12 ล้ านบาทเมื
อเทียบกับปี
จํากัด2556
(มหาชน)
ซึงมี(NCL)
สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํ านวน

12 ล้ านบาท
มขึ นของทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์สุทธิ จํานวนประมาณ
6
24.24
บริ ษประมาณ
ัท เกียรติธนาขนส่
ง จํากัดและการเพิ
(มหาชน) (KIAT)
0.10
ล้ านบาท และมีสินค้ าคงเหลือลดลงประมาณ 4 ล้ านบาท เนืองมาจากมีการเบิกอะไหล่และ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
วัสดุไปใช้ ในงานซ่อมแซม และมูลค่านํ ามันเชื อเพลิงทีเก็บสต็อกมีมูลค่าลดลงตามการปรับ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ราคาลดลงของนํ ามันในตลาดโลก และมีลกู หนี การค้ าและลูกหนี อืนลดลงประมาณ 2 ล้ าน
Profit Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  บาท
ทะเบียน
สินทรัพย์รวม ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 มีจํานวน 748 ล้ านบาท เพิมขึ นประมาณ 16
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์



:

วัตถุปอระสงค์
านวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงิน และ
ล้ านบาทเมื
เทียบกับ ณ สิ นปี 2557 จํโดยมี
สาเหตุ
หลักมาจากการเพิมขึ นของที
ดนิ อาคาร
านบาท)
โดยประมาณ
อุปกรณ์ และมีลกู หนี การค้ าและลูกหนีอ ืน(ล้และเงิ
นสดและรายการเทียบเท่
า เงิ นสดเพิมขึน
านบาท
1. ชํประมาณ
าระหนี เงิน4กูล้้ ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
2555
 2557
ธุรกิจและ
2. เพือใช้ในช่
ลงทุวนงปีซื อเรื
อเฟอร์
รีใหม่และงวด 6 เดือนแรกของปี
150.00 2558 บริ ษัทสามารถดํ
ไตรมาสา4เนิปีน2558
–
สร้ างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้ อย่างต่อเนือง และมีแนวโน้ มของการใช้
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพจาก
ไตรมาส 4 ปี 2560
สินทรัพย์ในการดําเนินงานทีดขี ึ น โดยมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประมาณร้ อยละ 7 ร้ อย
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ละ 9 ร้ อยละ 12 และร้ อยละ 13 ตามลําดับ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรประมาณ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ร้ อยละ 13 ร้ อยละ 19 ร้ อยละ 22 และร้ อยละ 23 ตามลําดับ และมีอตั ราการหมุนของสินทรัพย์
: บริ ษัทประมาณ
มีนโยบายจ่
ายเงิ
นผลในแต่
ละปีเท่ในอั
ตราไม่
าร้ อยละ
0.75
เท่นา ปั0.87
เท่า 0.93
า และ
0.86น้อเท่ยกว่
า ตามลํ
าดับ30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้หนี
นิตสิิบนุครวมของบริ
คลของงบการเงิ
และหลั
งหักเงิและ
นสําณรองตามกฎหมาย
ษัท ณ วันนเฉพาะของบริ
ที 31 ธันวาคมษัท2555
 2557
วันที 30 มิถนุ ายนและเงิ
2558น
สะสมอื
ตามทีบริ ษัทกํ466
าหนด
ทังนี
  การจ่
นปั น301
ผลดัล้งากล่
า วอาจมี
ารเปลี
นแปลงขึ
นอยู
มีจนําๆนวนประมาณ
ล้ านบาท
353 ล้าายเงิ
นบาท
นบาท
และก270
ล้ ายนบาท
ตามลํ
าดั่กบับ
ฐานะการเงิ
าเนิเป็นนเงิ
งานนกูแผนการลงทุ
น ความจํานเป็การเงิ
น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
โดยหนีนสินผลการดํ
ส่วนใหญ่
้ ยืมระยะยาวจากสถาบั
น ซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้
อย
ตามทีละ
คณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
70  79 ของหนี สินทังหมด

สําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
  หนี สินรวมของบริ ษัท ณ
: บริ ษัทวัประกอบธุ
หลัก2558
2 ประเภท
คือ
นที 30 มิถรกินุ จายน
มีจํานวนประมาณ
270 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 32 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัรกิตจราลดลงประมาณร้
อยละ 10 เมืงอทางเรื
เทียบกัอด้บวหนี
รวม ณ
ที 312 เส้ธันนวาคม
2557าง
1.ประกอบธุ
ให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
ยเรืสิอนเฟอร์
รี จํวัานนวน
ทางระหว่
เนืองจากบริ
มีการชําระคืยนจัหนี
ืมระยะยาวให้
แก่สถาบั
การเงินเป็กนจํ
อําเภอดอนสั
กอํษาัทเภอเกาะสมุ
งหวัเงิดนสุกูร้ ยาษฎร์
ธานี และระหว่
างอํนาเภอดอนสั
อํานวนประมาณ
เภอเกาะพะงัน
27ดล้สุารนบาท
  หนี สินรวมดังกล่าวประกอบด้ วยหนี สินหมุนเวียนประมาณ 115 ล้ านบาท
จังหวั
าษฎร์ ธทัานีงนี
คิดเป็ นร้รกิอจยละ
ของหนี
สินรวม
นเวีรี ยนทีสําคัญ คือ เจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนี 
2.ประกอบธุ
จําหน่43ายสิ
นค้ าบนท่
าเรื อโดยหนี
และในเรืสินอหมุ
เฟอร์
อืนจํ า นวนประมาณ 45 ล้ า นบาท และหนีส ินส่ว นที ถึง กํ า หนดชํ า ระภายในหนึง ปี จํ า นวน
ประมาณ 58 ล้ านบาท และบริ ษัทมีหนี สินไม่หมุนเวียนประมาณ 155 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
57 ของหนี สินรวม โดยหนี สินไม่หมุนเวียนทีสําคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 136 ล้ านบาท และหนี สินภาษี เงิน
ส่ส่ววนที
นที 1 1หน้
หน้าา10
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ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

ตลาดรอง

:

ณ วันของบริ
ที 30 ษมิัทถอืนุ  ายน
2558 บริ ษัทยมีวกั
ยอดคงค้
ในอุตสาหกรรมเดี
น างสําหรับหนี สินในส่วนของเงินกู้ยืมจาก
P/E ratio
สถาบันการเงินดับริงกล่
ษัทาว สรุปได้ ดงั นี  :
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

พี เงิ30นเบิ
นบัญชี วงเงิ
น 8 ล้ านบาท บริ ษัทไม่ม60.71
ียอดคงค้ าง
บริ ษัท เอที
จํากกัเกิ
ด(มหาชน)
(ATP30)
ว สัอิญนญาใช้
งินน วงเงิ
10สล้ติากนบาท
บริ ษัท เอ็
นซีแตัอล
เตอร์ เเนชั
แนลนโลจิ
ส์ บริ ษัทไม่มีย อดคงค้ าง

หมวดธุรกิจ (Sector) :
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

:

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

:

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

:



รอการตั
ดบัญชีอกํจําาไรนวนประมาณ
8 ล้ าานบาท
วนราคาต่
(“P/E ratio”)เท่
กับ 27.91 เท่า
อัได้ตราส่

0.25
0.25

จํากัด(มหาชน)
 เงิน(NCL)
กู้ยืมระยะยาว วงเงิน 402 ล้ านบาท บริ ษัทมียอดคงค้ างประมาณ 192 ล้ านบาท
24.24
งเป็ง นเงิ
้ ยืมระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
นส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ
งปี
บริ ษัท เกียรติโดยแบ่
ธนาขนส่
จํากันดกู(มหาชน)
(KIAT)
0.10
จํานวนประมาณ
56 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ จาก
SET
 mai
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 136 ล้ านบาท
กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
อนึง วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินข้ างต้ นคํ าประกันโดยกรรมการและทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
 Profit Test
Market Capitalization Test
ได้ แ ก่ ที ดิ น และสิง ปลูก สร้ าง และเรื อ เฟอร์ รี รวมทัง คํ า ประกัน โดยทรั พ ย์ สิน ของบริ ษั ท ที
เกียวข้ อง ได้ แก่ ทีดินและสิง ปลูกสร้ าง และการคํ าประกันส่วนตัว (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติม
วัต ถุ2.3
ประสงค์
านวนเงิ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ในส่วนที
บทที 14 รายการระหว่าจํงกั
น) นโดยประมาณ
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ทังนี
  ในการทําสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินข้ างต้ น บริ ษัทได้ มีข้อตกลงกับสถาบัน
1. ชํการเงิ
าระหนีนสํเงิานหรั
กู้รบะยะยาว
38.00 าระหนี เงินกู้ ดังนี ไตรมาส
4 ปี 2558
การปลอดจํานองหลักประกันและการชํ

2. เพือใช้1)
ลงทุหากบริ
นซื อเรืษอัทเฟอร์
รีใหม่
4 ปี 2558
– ง
มีความประสงค์
จะปลอดจํ150.00
านองหลักประกันทีดินจําไตรมาส
นวน 8 แปลง
พร้ อมสิ
ไตรมาส
ปลูกสร้ าง เนื อทีรวม 165179 ไร่ ทีอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ซึ4งปีมีบ2560
ริ ษัท รา
ชาเฟอร์
ี พฒ
ั นนา
เกียวข้ องกัน เป็ นเจ้ าของกรรมสิ
3. เพือใช้ เป็ นเงิ
นทุนรหมุ
เวียจํนากัด ซึง เป็ นบริ ษัทที250.19
ไตรมาสทธิ4 และเป็
ปี 2558นผู–้ คํ า
ประกันเงินกู้ยืมให้ แก่บริ ษัท บริ ษัทจะต้ องชําระลดยอดหนี เงินกูไตรมาส
้ จํานวน490ปี 2560
ล้ านบาท
โดยจะนํ
ได้ รับจากการเสนอขายหุ
แก่ปาระชาชน
หรืของกํ
อเงินทุานไรสุ
ทีได้ทรธิับหด้ลัวงยวิ
ธีใดก
บริ ษัทมีนโยบายจ่
ายเงิาเงิ
นปันนทีผลในแต่
ละปี ในอัตราไม่้ นน้ ให้
อยกว่
ร้ อยละ 30
จากหั
าระก็ได้
ภาษี เงินได้ นิตมาชํ
ิบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สิ

ง
ที

บ
ริ
ษ
ั
ท
จะปฏิ
บ
ต
ั
ษั ทาไม่ยเงิมีแนผนที
จะนํงกล่
า เงิานวอาจมี
ที ได้ รับกจากการเสนอขายหุ
้ นต่่กอับ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทัิ:งนี
 บริ
 การจ่
ปั นผลดั
ารเปลียนแปลงขึ นอยู
ระคืนแผนการลงทุ
ภาระหนี ส่วนนี

ฐานะการเงินประชาชนไปชํ
ผลการดําเนินางาน
น ความจํ
าเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
2)
หากบริ
ษ
ั
ท
มี
ค
วามประสงค์
จ
ะปลอดจํ
า
นองหลั
กประกันทีดนิ เปล่า จํานวน 1 แปลง เนื อ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทีรวม 34130 ไร่ ซึง ตังอยู
 บ่ นเกาะวังนอก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และเป็ นกรรมสิทธิของ
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
บริ ษัท บริ ษัทจะต้ องชําระคืนต้ นเงินกู้จํานวน 40 ล้ านบาท
1.ประกอบธุรสิกิง จทีให้บริบษริัทกได้
ารเรื
ด้ วยเรื
ี จําแนวน
ปฏิอบโดยสารและขนส่
ตั ิ: ในปี 2556 บริงษทางเรื
ัทได้ ขอายที
ดินอดัเฟอร์
งกล่ารวให้
ก่บริ2ษัทเส้ทีนเกีทางระหว่
ยวข้ องกัานง
อําเภอดอนสัและได้
กอําเภอเกาะสมุ
ดสุราษฎร์
และระหว่
าเภอดอนสั
อํอาเภอเกาะพะงั
ชําระคืนเงินยต้จันงจํหวั
านวน
40 ล้ ธาานี
นบาท
ให้ แก่สางอํ
ถาบั
นการเงินกเพื
ปลอดจํานองน
จังหวัดสุราษฎร์
านี นดังกล่าว
หลักธประกั
2.ประกอบธุ
ายสินค้อาเฟอร์
บนท่ราี เรืจําอนวน
และในเรื
3)รกิเมืจอจํมีากหน่
ารขายเรื
2 ลําอคืเฟอร์
อ เรืรอี วังนอก และเรื อวังทอง ให้ บริ ษัทชําระลด
ยอดหนีใ นสัดส่ว นร้ อยละ 70 ของราคาขาย แต่ต้องไม่ตํา กว่า 13 ล้ า นบาท ก่อนที
สถาบันการเงินจะคืนทะเบียนเรื อให้ แก่บริ ษัท
สิง ทีบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ: ในปี 2555 และปี 2556 บริ ษัทได้ จําหน่ายเรื อวังนอก และเรื อวัง
เงิน ตามลําดับ และได้ นําจํานวนเงินทีได้ รับรวมทังหมด

19 ล้ านบาท ชําระคืนหนี เงินกู้
ส่ส่ววนที
นที 1 1หน้
หน้าา11
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ให้ แก่สถาบั
งจํ
 านวนแล้ากัวบส่27.91
วนเรื อวัเท่งทอง
อกํานไรการเงิ
(“P/Eนทัratio”)เท่
า บริ ษัทยังไม่ได้ ทําการจําหน่าย โดย
อัตราส่วนราคาต่
บริ ษัทได้ ปรับปรุ งและซ่อมบํารุ งเรื อวังทองในปี 2556 และได้ นํามาใช้ ในการประกอบ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ธุรกิจอยู่จนถึงปั จจุบนั ทังนี
  ณ ปั จจุบนั เรื อวังทองยังคงมีสถานะเป็ นหลักประกันเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
กู้ยืมกับสถาบันการเงิ น เพียงแต่ไม่ได้ นํา ไปจํ า นองเหมือนเรื อเฟอร์ รีอีก 11 ลํา ของ
บริ ษัท เอทีพี บริ
30ษจํัทากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ัทไม่เนชั
สามารถเข้
บริ ษัท เอ็4)
นซีแหากบริ
อล อินษเตอร์
น แนล โลจิาจดทะเบี
สติกส์ ยนในตลาดหลั
 กทรัพย์ภายในสิ นปี 2555
0.25 ให้ บริ ษัท
ชําระเงิ
นเพิมทุนอีก 38 ล้ านบาทเต็มจํานวน และนํามาชําระหนี วงเงินกู้ให้ แก่สถาบัน
จํากัด(มหาชน)
(NCL)
นภายในสิ
นปี 2556(KIAT)
(ต่อมา สถาบันการเงิ
24.24นได้ ขยายระยะเวลาเป็
บริ ษัท เกียรติการเงิ
ธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
0.10นภายในปี
2559)
ตลาดรอง
:
SET
 mai
สิง ทีบริ ษัทจะปฏิบตั ิ: บริ ษัทจะนําเงินทีได้ รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจํานวน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
าร
38 ล้ ากนบาทไปชํ
าระคืนภาระหนี ส่วนนี 
อนึง Test
ในการชําระหนี ตามข้ อตกลงข้ างต้ น สถาบัMarket
นการเงิCapitalization
นกําหนดให้ ชําระต้
Testนเงินกู้จากงวด
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit
สุดท้ ายขึ นมาเป็ นลําดับ
ทะเบียน
ส่ววันของผู
้ ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันจํวาคม
2555
 2557 และ ณ วันที 30
มิถนุ ายน เ2558
วัตถุประสงค์การใช้ :
ตถุประสงค์
านวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
งิน มี
จํานวนประมาณ 297 ล้ านบาท 366 ล้ านบาท
431 ล้ านบาท และ 479 ล้โดยประมาณ
านบาท ตามลําดับ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยมีจํานวนเพิมขึ นตามผลประกอบการทีมีกําไรสุทธิ ประมาณ 51 ล้ านบาท 69 ล้ านบาท 85
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ล้ านบาท และ 47 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
  ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือ
2. เพืหุ้อนเพิ
ใช้ ล มงทุขึนน ซืเป็อเรืนประมาณ
อเฟอร์ รีใหม่479 ล้ า นบาท ตามกํ
150.00า ไรสุท ธิ ที เ พิ ม ขึ น ไตรมาส
4 ปี 2558
โดยส่ ว นของผู
้ ถื อ–หุ้ น
ไตรมาส 379
4 ปี 2560
ประกอบด้ วย ทุนชําระแล้ วจํานวน 132 ล้ านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ
ล้ านบาท
3. เพืแบ่อใช้
นเงินนสํทุานรองตามกฎหมายสะสมจํ
หมุนเวียน
250.19 17 ล้ านบาท และกํ
ไตรมาส
4 ปี 2558
งเป็เป็นเงิ
านวนประมาณ
าไรสะสมที
ยงั ไม่– ได้
ไตรมาสรกิ4จปีภายใต้
2560การ
จัดสรรจํา นวนประมาณ 362 ล้ า นบาท และมีส่ว นตํา กว่า ทุนจากการรวมธุ
มเดียวกั
น จํนาปันวนประมาณ
นบาท
ประกอบอื
นของส่
้ ถือหุ้นก
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทควบคุ
มีนโยบายจ่
ายเงิ
นผลในแต่ละปี162
ในอัล้ตาราไม่
น้อและองค์
ยกว่าร้ อยละ
30 ของกํ
าไรสุวทนของผู
ธิ หลังจากหั
131 ล้ านบาท
ซึงประกอบด้ษวัทยส่และหลั
วนเกินงทุหันกจากการตี
ราคาทรัพย์สิน จํและเงิ
านวนน
ปั นผล
ภาษี เจํงินานวนประมาณ
ได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
เงินสํารองตามกฎหมาย
ประมาณ
139บริล้ษาัทนบาท
และหนี
นภาษีาเยเงิ
งินได้
ดบัญ
ชี จําาวอาจมี
นวนติดกลบประมาณ
8 ล้ านอยู
นบาท
สะสมอื
นๆ ตามที
กํ าหนด
ทังนี
 สิ การจ่
นปัรอตั
นผลดั
งกล่
ารเปลียนแปลงขึ
่ก ับ
ซึงเกิดนจากการนํ
ญชีฉบันบทีความจํ
 12 เรื อางเป็ภาษี
เงินได้ มาถือปฏิบตั ิตนงแต่
ั ๆ ในอนาคต
ปี 2556
ฐานะการเงิ
ผลการดําามาตรฐานการบั
เนินงาน แผนการลงทุ
น และความเหมาะสมอื
นต้ นมา
ตามทีเป็คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

จากการพิ
ารณาโครงสร้
: บริ ษัทประกอบธุ
รกิจจหลั
ก 2 ประเภทาคืงเงิอ นทุนของบริ ษัท จะพบว่า อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น ณ วัรนกิทีจ ให้
31บธัรินกวาคม
 2557 และงทางเรื
ณ วันทีอ ด้30วยเรื
มิถอนุ เฟอร์
ายน ร2558
อยู่ใ2นระดั
บ 1.57 เท่าาง
1.ประกอบธุ
ารเรื อ2555
โดยสารและขนส่
ี จํานวน
เส้ นทางระหว่
0.96 เท่า ก0.70
เท่า และ 0.56
าดับธานี
ซึงอัและระหว่
ตราส่วนดัางอํ
งกล่าเภอดอนสั
าวมีอตั ราลดลงในแต่
ละงวดน
อําเภอดอนสั
อําเภอเกาะสมุ
ย จังเท่หวัา ดตามลํ
สุราษฎร์
กอําเภอเกาะพะงั
เนืดองมาจากบริ
จังหวั
สุราษฎร์ ธานีษัทสามารถบริ หารงานมีกําไร และนําไปชําระหนี เงินต้ นให้ แก่สถาบันการเงินได้
อย่ า งสมํ า เสมอ อี ก ทัง ในช่ ว งที ผ่ า นมา บริ ษั ท มี ก ารลงทุน เพิ ม ในแต่ ล ะปี โดยใช้ เงิ น ทุน
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
หมุนเวียนของบริ ษั ทเป็ นหลัก เนืองจากมีสภาพคล่องเหลือ จึงไม่ได้ ใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน



อนึง จากการทีบริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในช่วงเวลาใกล้ กบั การเปิ ดเผยข้ อมูล
งบการเงินระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือนแรกปี 2558 สิ นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2558 บริ ษัท
ส่ส่ววนที
นที 1 1หน้
หน้าา12
2

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



กษาทางการเงิ
นได้ พratio”)เท่
ิจารณางบการเงิ
นภายในก่
ตราส่ปวรึนราคาต่
อกําไร (“P/E
ากับ 27.91
เท่าอนการสอบทานของผู้สอบบัญชีของ
อัและที
บริ ษัทโดยเบื องต้ นแล้ ว ขอรับรองว่า บริ ษัทมิได้ มีการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยัง
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ธุรกิจอืนใด และมิได้ มีการทํา รายการระหว่างกันใดๆ ทีมีนยั สํา คัญกับบุคคลทีอาจมีความ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ขัดแย้ ง นอกเหนือจากทีเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูล โดยผลประกอบการทีเกิดขึ นใน
บริ ษไตรมาสที
ัท เอทีพี 30 3จํของปี
ากัด(มหาชน)
60.71 รกิจตามปกติของบริ0.25
2558 เป็(ATP30)
นไปตามลักษณะการประกอบธุ
ษัท โดยไม่มี
นแปลงอย่
งมีน แนล
ยั สําคัโลจิ
ญทีสจติะส่
นของผู้ลงทุน
บริ ษการเปลี
ัท เอ็นซีแย อล
อินเตอร์าเนชั
กส์งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุ0.25
งบริ
 ษ(NCL)
ัทสามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินจาก
จํากัดรวมทั
(มหาชน)
น ตลอดจนไม่
มีข้อมูล(KIAT)
สําคัญใดๆ ซึง เกิด24.24
ขึ นในงวดไตรมาสที 3 ของปี
บริ ษสถาบั
ัท เกียนรติการเงิ
ธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
0.102558 ทีนกั
ลงทุนควรรับทราบเพือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทียงั มิได้ เปิ ดเผยเพิมเติมในแบบ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทังนี
  ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงิน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุระหว่
ตสาหกรรมบริ
างกาลงวดการ9 เดือนแรกปี 2558 สิ นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2558 ได้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัท
รวมถึงการแจ้ งข่าวผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลั
Profit Test
Market Capitalization
Test กทรัพย์ของ
เกณฑ์เข้ าจด
:  www.rajaferryport.com
บริ ษัท
ทะเบียน
นอกจากนี
 หากพิจารณาจากผลประกอบการที
เกิดขึ นในงวด 9 เดืระยะเวลาใช้
อนแรกของปี
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
เงิน2558
บริ ษั ท มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บัง คับ(ล้ตลาดหลั
เรื อ ง การรั บ
เงิน
านบาท)ก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
โดยประมาณ
หลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที 11
2. เพืพฤษภาคม
อใช้ ลงทุนซื2558
อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
นักลงทุนสัมพันธ์
: รายชือ
น.ส.สุนนั ทา เจริ ญวงษ์ เลขานุการบริ ษัท
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ทีอยู่
เลขที 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
ไตรมาส 4 ปี 2560
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
โทรศัพท์
022774488 ต่อ 405
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
email address sunantha.c@rajaferryport.com
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:



รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่ววนที
นที 1 1หน้
หน้าา13
2



บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
บริ
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)





ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง



อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

:

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
1. ชําระหนีบริเงินษกูัท้ ระยะยาว
38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

250.19

ส่ วนที 2
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
บริษัททีออกหลั
กทรัพย์ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 1 หน้ า 2



บริ
ราชาเฟอร์รี รจํี จํากัากัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรืออราชาเฟอร์





ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง



อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

:

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
1. ชําระหนีบริเงิษนกูัท้ ระยะยาว
38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพืRAJA
อใช้ ลงทุ
นซื อเรื อPORT
เฟอร์ รีใPUBLIC
หม่
150.00
FERRY
COMPANY
LIMITED

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

250.19

ส่ วนที 2.1
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
วัตถุประสงค์นเฉพาะของบริ
การใช้ เงิน ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 1 หน้ า 2



บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

วัทีตมาของการกํ
ถุประสงค์าหนด
การใช้ เ:งิน อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
ัท
ชือบริษัท
: บริ ษัท ท่าเรืบริอษราชาเฟอร์
รี จํากัด (มหาชน)P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริ ษัท:เอทีประกอบธุ
กิ จ ให้ บ ริ(ATP30)
ก ารเรื อ โดยสารและขนส่60.71
ง ทางเรื อ ด้ ว ยเรื อ เฟอร์ รี 0.25
จํ า นวน 2
พี 30 จํากัดร(มหาชน)
ประเมินราคาหุ้นที
เส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่า ง
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี รวมทังให้
 บริ การท่าเทียบเรื อ
จํากัด(มหาชน) (NCL)
และจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อโดยสาร
24.24
บริ
ษ
ั
ท
เกี
ย
รติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ทีตัง สํานักงานใหญ่
: 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตลาดรอง
:
SET: 
ทีตัง สาขา 1
281 ซอยสุทธิพงศ์ mai
1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ทีหมวดธุ
 ตัง สาขา
141/2 หมูกท่ ารี 10 ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
รกิจ2(Sector) : กลุม่ อุต:สาหกรรมบริ
ทีตัง สาขา 3
: 44/130
น จังCapitalization
หวัดสุราษฎร์ ธานี
Test หมูท่ ี 1 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงั
Market
Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit
ทีตัง สาขา 4
:
1
หมู
ท
่

ี
2
ตํ
า
บลลิ
ป
ะน้
อ
ย
อํ
า
เภอเกาะสมุ
ย
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
าษฎร์
ธ
านี
ทะเบียน
ทีตัง สาขา 5
: 227 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107550000271
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
โทรศัพท์
: 0773728002, 022774488
1. ชําระหนี
เงินกู้ระยะยาว022778521
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
โทรสาร
: 077372804,
website
2. เพือ: ใช้ ลwww.rajaferryport.com
งทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ทุนจดทะเบียน
: 170 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ไตรมาส
ห้ นุ ละ 1.00
4 ปี บาท
2560
ทุนชําระแล้ ว
ห้ นุ ละ 1.00
บาท –
3. เพือ: ใช้ เ132
ป็ นเงิล้นาทุนบาท
นหมุนแบ่
เวีงยเป็น นหุ้นสามัญ 132,000,000
250.19 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ไตรมาส
4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2560
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินทีได้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง นี  ซึงมีมลู ค่าหลังจากหักค่าธรรมเนียม
นโยบายการจ่
ยเงิน บประกั
: บริ
ษัทมีดนจํโยบายจ่
ยเงินาปัใช้นจผลในแต่
น้อยกว่าร้ อยละ
30 ของกํ438.19
าไรสุทล้ธิาหนบาท
ลังจากหัก
การจั
ดจําหน่าายและรั
นการจั
าหน่าย าและค่
า่ ยอืนๆ ทีลเะปี
กียในอั
วข้ อตงกัราไม่
บการเสนอขายหุ
้ นประมาณ
ปั นผลรายละเอียดดังนี  : ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
โดยมี
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงิน
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาทีใช้ เงิน
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
รายละเอี
ยดเกี
คือ
2.
เพือลงทุ
นซื ยอเรืวกัอบเฟอร์ ร:ี ใหม่บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 – ไตรมาส 4 ปี 2560
ผู้เสนอขาย
งทางเรื
อด้ วยเรื4 อปีเฟอร์
นวน 2 เส้4 นปี ทางระหว่
3.
เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวีย1.
น ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
250.19
ไตรมาส
2558รี จํ–าไตรมาส
2560 าง
หลักทรัพย์
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
รวม อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย438.19
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี


2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


ส่ส่ววนที
หน้าา21
นที 2.1
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์





ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง



อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

:

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
1. ชําระหนีบริเงินษกูัท้ ระยะยาว
38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพืRAJA
อใช้ ลงทุ
นซื อเรื อPORT
เฟอร์ รีใPUBLIC
หม่
150.00
FERRY
COMPANY
LIMITED

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

250.19

ส่ วนที 2.2
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
การประกอบธุ
รกิจ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 1 หน้ า 2


ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

บริบริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ
จ (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ที1.
มาของการกํ
าหนด : อัตราส่วนราคาต่อรกํกิาไร
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้1.1
อมูลเป
ทางการเงิ
น าเนินธุรกิจ
้ าหมายการดํ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์
ี จําพกัีด30(มหาชน)
(“บริ ษ(ATP30)
ัท”) มีเป้าหมายทีจะให้ บริ60.71
การเดินเรื อเฟอร์ รีเพือใช้ โ0.25
ดยสารและ
บริ ษัทรเอที
จํากัด(มหาชน)
ประเมินราคาหุ้นที
ขนส่งทางเรื อไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันซึงเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญในจังหวัดสุราษฏร์ ธานีและประเทศไทย ด้ วยการ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ให้ บริ การทีเป็ นเลิศตามมาตรฐานสากล และจัดให้ มีกองเรื อเฟอร์ รีและท่าเรื อทีได้ มาตรฐาน ทําให้ ลกู ค้ ามีความสะดวกและ
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ง่ายในการใช้ บริ การ รวมทังบริ
 ษัทมีความมุ่งมัน พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสร้ างความมัน ใจให้ แก่ลกู ค้ าใน
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
การใช้ บริ การได้ อย่างรวดเร็ ว ตรงตามกําหนดเวลาและปลอดภัย เพือให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุดกับบริ การทีน่า
ตลาดรอง
SET
mai
ประทับใจ อีกทังบริ
 ษัทยั: งให้ ความสํ
าคัญในการดูแลรั
กษาผลกระทบด้
านสิง แวดล้ อมอย่างต่อเนือง และปฏิบตั ิตามกฏหมาย
และระเบี
บทีเกียวข้ อ:ง เพืกลุ
อให้
าเนินธุรกิกจารของบริ ษัทสามารถเติบโตอย่างยัง ยืนต่อไปในอนาคต ทังนี
  บริ ษัทได้ วาง
หมวดธุ
รกิจย(Sector)
ม่ อุกตารดํ
สาหกรรมบริ
แนวทางในการดํ
รรลุเป้Test
าหมายทีตงไว้
ั  ดังนี 
Market Capitalization Test
เกณฑ์
เข้ าจด าเนินงานเพื
: อให้ บProfit
ทะเบีย1.
น จัดหากองเรื อเฟอร์ รีทีมีประสิทธิภาพและมีความพร้ อมในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ซึงปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การ
รี ทกีมารใช้
ี จํา นวนเรื: อ เฟอร์ รีม ากทีวัสตุดถุสํปาระสงค์
หรั บ การเดิน ทางข้ า มฝากระหว่
งอํ า เภอดอนสักอํ า เภอเกาะสมุ
ย จัเงงิหวั
วัตเรืถุอปเฟอร์
ระสงค์
จํานวนเงินาโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
นด
า อีกทัง บริ ษัทมี
เงิสุนราษฏร์ ธานี และอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ด้ ว(ล้ยกองเรื
านบาท)อเฟอร์ รีจํานวน 12 ลํโดยประมาณ
นโยบายมุง่ เน้ นการให้ บริ การทีมีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากลซึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
สําหรับการให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รี และท่าเรื อจากบริ ษัท ยูไนเต็ด รี จิสตร้ า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“URS”)
2. เพืออใช้
ลงทุนซื อเรื
150.00
ไตรมาสย รวมทั
4 ปี 2558
เพือให้ สามารถตอบสนองความต้
งการของลู
กค้อาเฟอร์
ได้ อย่รีใาหม่
งมีประสิทธิภาพ รวดเร็
ว ตรงต่อเวลา และปลอดภั
งสร้
 า–ง
ไตรมาส 4 ปี 2560
ความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า และความไว้ วางใจในการเลือกใช้ บริ การของบริ ษัทอย่างต่อเนือง
3. าเนิเพืนองานโดยปรั
ใช้ เป็ นเงินทุบนเปลี
หมุยนนการใช้
เวียน เรื อเฟอร์ รีแต่ละลํ250.19
4 ปี 2558
2. ควบคุมต้ นทุนการดํ
าให้ เหมาะสมกับความต้ไตรมาส
องการของลู
กค้ าใน–
แต่ละช่วงเวลา เพือให้ บริ ษัทสามารถบริ หารต้ นทุนนํ ามันซึง เป็ นต้ นทุนหลักในการเดินเรื อได้ อย่างมีประสิไตรมาส
ทธิภาพ ทั4งนี
 ปี 2560
 บริ ษัท

นโยบายการจ่
ายเงิตนนํ ามัน: เชืบริ
ษัทงมีทีนมโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่
ในอัตราไม่
้ อยกว่าร้ ตอยละ
ทธิ หลับงจากหั
ได้ จดั ให้ มีการผลิ
อเพลิ
าจากการผสมระหว่
างนํ ามันลดีะปี
เซลและนํ
ามันนเตาตามสู
รทีบริ30
ษัทของกํ
คิดค้ นาขึไรสุ
น และปรั
ปรุ ง ก
ปัเครื
นผล องยนต์ให้ เหมาะสมกับภาษี
ุคคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
ษัทนและหลั
นสํางรองตามกฎหมาย
การใช้เงินได้
ํ ามันนิตเชืิบอเพลิ
งเพือให้ บริ ษัทนสามารถบริ
หารต้
ทุนนํ ามังนหัเชืกเงิอเพลิ
ได้ อย่างมีประสิทธิภและเงิ
าพ น
นๆตตามที
บริ ษัทเกํซลจากนํ
าหนด ทัามั
งนี
 น การจ่
งกล่
ยนแปลงขึ
อีกทังบริ
 ษัทยังสามารถดําเนิสะสมอื
นการผลิ
นํ ามันไบโอดี
พืชทีใาช้ยเงิ
แล้ วนได้ปั เนพืผลดั
อลดต้
นทุานวอาจมี
เชื อเพลิกงารเปลี
ในกรณี
ทีราคานํ นอยู
ามัน่กับ
ในตลาดโลกปรับเพิมสูงขึ นฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
3. สร้ างและรักษาความสัมพันธ์ทีดีกบั พันธมิตรทางการค้ าเพือครอบคลุมทุกช่องทางการจัดจําหน่ายทีเป็ นสายการบิน
รายละเอี
ยดเกียาวกัทาง
บ บริ:ษัทขนส่
บริ ษงัทประกอบธุ
กิจาหลั
ก 2 ประเภท
รถไฟ รถประจํ
ตัวแทนจํารหน่
ย และบริ
ษัทนําคืนัอกท่องเทียวทังภายในประเทศและต่

างประเทศ นอกจากนัน
ผู้บริ
เสนอขาย
รกิจให้ บริ การเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื
อด้ วยเรืาออากาศยานสุ
เฟอร์ รี จํานวนร าษฎร์
2 เส้ นธทางระหว่
ษั ท ยัง มี ช่ อ งทางจัด จํ า1.
หน่ปาระกอบธุ
ยเป็ นของตนเองผ่
า นทางเว็
บ ไซต์ เคาเตอร์
ใ นอาคารท่
านี แ ละ าง
หลั
กทรัพธย์รรมราช (“บูธสนามบิอํานเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ย จังพหวัท์ดและที
สุราษฎร์
และระหว่
งอําโดยมี
เภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงั
นครศรี
”) ศูนย์บกริ กอํารลู
กค้ าทางโทรศั
ท่าธเรืานี
อของบริ
ษัทาเอง
ช่องทางการชํ
าระค่า น
ดสุเรอ็าษฎร์
ธานี
โดยสารด้ วยเงินสด บัตรเครดิจัตงหวั
ตู้เอที
ม และระบบกรุ
งศรี ออนไลน์ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เป็ นต้ น ซึงทําให้ ลกู ค้ าได้ รับ
ความสะดวกในการเลือกใช้2.
บปริ กระกอบธุ
ารและชํรากิระเงิ
จจํานหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



4. บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสว่ นร่ วมดูแลรักษาสิงแวดล้ อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่
ของชุมชนใกล้ เคียงเพือให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างยัง ยืน โดยมีมาตรการควบคุมมลพิษทีอาจเกิดขึ นจากดําเนินธุรกิจ
ได้ แก่ ตรวจสอบคุณภาพนํ าในทะเลบริ เวณท่าเทียบเรื อ ควบคุมการปล่อยนํ าเสียจากเรื อเฟอร์ รีและบริ เวณหน้ าท่าเรื อ และ

นที  12.2หน้หน้
ส่ส่ววนที
า 2า 2


ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

บริบริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
มกิจกรรมต่
นละอองฟุ
้ งกระจาย
เป็ นต้ratio”)เท่
น ทังนี
  บริากัษบัทได้
ยึดหลั
ทีควบคุ
มาของการกํ
าหนดางๆ ที: ก่อให้เกิอัดตฝุ่ราส่
วนราคาต่
อกําไร (“P/E
27.91
เท่กาปฏิ
 บตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมมลพิษทีกําหนดโดยกรมเจ้ าท่าซึงเป็ นหน่วยงานรัฐทีทําหน้ าทีกํากับดูแลสิงแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด สําหรับในส่วน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ของชุ
ม
ชนใกล้
เ
คี
ย
ง
บริ
ษ
ั
ท
ได้
จดั ให้ มีกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ให้ แก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น การร่ วมจัดกิจกรรมกีฬา และ
ข้ อมูลทางการเงิน
P/E ratio
ย (เท่า) ราคาพาร์
(บาท/หุ
กรรมวันเด็ก เป็ นต้ น นอกจากนี  บริ ษัทยังมุง่ เน้บรินษสร้ัทางอาชีพให้ กบั ชุมชนด้ วยการว่
าจ้ าเฉลี
งประชาชนในท้
องถินเป็ นพนั
กงาน้ น)
เพืกิอจประกอบการ
บริ ษัท สเอที
พี 30 จํากัด(มหาชน)
60.71
ของบรินราคาหุ
ษัท และได้
ว่ นลดในการใช้
บริ การแก่(ATP30)
ผ้ สู งู อายุ พระภิกษุ สามเณร
ทหาร ตํารวจ และนักเรี0.25
ยน รวมทัง
ประเมิ
้ นที ให้ สทิ ธิประโยชน์
การจําหน่ายบัตรสมาชิกเพือบริ
ประชาชนในพื
รับส่เวนชั
นลดจากค่
ษัท เอ็นซีแอลนทีอิไนด้เตอร์
น แนล โลจิาโดยสารเรื
สติกส์ อเฟอร์ รี 
0.25
เสนอขาย
ากัด(มหาชน)
(NCL)หารงานคุณภาพตามทีได้ รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO
5. บริ ษัทมีนโยบายรักจํษาไว้
ซึงระบบการบริ
และจะต้ องพัฒนาให้ มีคณ
ุ ภาพดี
เพืธอนาขนส่
การเป็ นองค์
นนํ
 าในด้(KIAT)
านการให้ บริ การเดิ24.24
นเรื อเฟอร์ รีตลอดไป
บริ ษัทยิงเกีขึ ยนรติ
ง จํากักดรชั
(มหาชน)

ตลาดรอง

:

0.10

SET
 mai

หมวดธุ
รกิจ (Sector)
: กลุฒ
ม่ อุนาการที
ตสาหกรรมบริ
1.2 การเปลี
 ยนแปลงและพั
 สาํ คัญการ
 Profit
Market
เกณฑ์เข้ าจด
บริ ษัท ท่าเรื อ:ราชาเฟอร์
รี จํากัTest
ด (มหาชน) (เดิมชือ “บริ ษัท สมุยขนอมเฟอร์
รี จําCapitalization
กัด” ซึงต่อมาได้Test
เปลียนชือเป็ น
ทะเบี
“บริ ษยัทน สมุยเฟอร์ รี จํากัด” “บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทา่ เรื อดอนสักสมุย จํากัด” และ “บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ท่าเรื อดอนสัก
จํากัด ก(มหาชน)”
นก่อตังขึ
 นเมือวันที 17 กุจํมาภาพั
นธ์น2524
ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ
 มแรก 17.5เงิล้นาน
วัตสมุถุปยระสงค์
ารใช้ ตามลํ
: าดับ) จดทะเบี
วัตถุปยระสงค์
นวนเงิ
โดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
จังหวัด
เงิบาท
น โดยมีวตั ถุประสงค์เริ มแรกเพือประกอบกิจการเดินเรื อเฟอร์ รีเพือใช้ โดยสารและขนส่
(ล้ านบาท) งทางเรื อจากอําเภอขนอม
โดยประมาณ
นครศรี ธ รรมราชไปยัง อํ า เภอเกาะสมุย จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี และต่อ มาได้ ย้ า ยท่า เที ย บเรื อ จากอํา เภอขนอม จัง หวัด
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
นครศรี ธรรมราชมายังอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพือใช้ เดินเรื อไปยังอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง มีระยะ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ทางการเดินเรื อทีสนกว่
ั  า และประหยัดเวลาในการเดินทาง
ไตรมาส 4 ปี 2560
ในปี 2537 บริ ษัทได้ มีการเปลีย นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดยกลุม่ ครอบครัวชโยภาสซึง เป็ นแกนนําได้ เข้ าซื อหุ้นของ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บริ ษัททังหมดจากผู

้ ถือหุ้นและผู้บริ หารชุดเดิมของบริ ษัท ซึง เป็ นบุคคลภายนอกทีไม่มีความสัมพันธ์กนั พร้ อมทังมี
 การเพิมทุน
ไตรมาส 4 ปี 2560
จดทะเบียนและชําระแล้ วเป็ น 100 ล้ านบาท และต่อมาในปี 2538 บริ ษัทได้ แบ่งแยกธุรกิจท่าเรื อและธุรกิจการเดินเรื อเฟอร์ รี
นโยบายการจ่
ยเงิน บริ ษ: ัท บริ
ษัทมีนโยบายจ่
ทธิ หลังจากหั
ออกจากกัน าโดยให้
ราชาเฟอร์
รีพฒ
ั นาาจํยเงิ
ากันดปัซึนงผลในแต่
เป็ นบริ ษลัทะปี
ทีเในอั
กียวข้ตอราไม่
งกันน้ดํอายกว่
เนินาธุร้รอยละ
กิจเดิน30เรื อของกํ
เฟอร์ารไรสุ
ี จากการใช้
เรื อ ก
ปัเฟอร์
นผล รีของตนเองจํานวน 4ภาษี
งินได้งนการเช่
ิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
เงินสํราี จรองตามกฎหมาย
ลํา เรวมถึ
าเรื อเฟอร์ รีจํานวน
6 ลําจากบริษษัทัท และหลั
และเช่างเรืหัอกเฟอร์
ํานวน 1 ลําจากบริและเงิ
ษัท น
สะสมอื
ตามที
หนด
 ในขณะที
 การจ่าบยเงิ
กล่านดํ
วอาจมี
นแปลงขึ
ราชาพาณิชย์นาวีและบริ การ
จํากัดนซึๆง เป็
นบริบษริัทษทีัทเกีกํยาวข้
องกัทันงนี
ริ ษนัทปัได้นเผลดั
ปลีย งนเป็
าเนินธุกรารเปลี
กิจเกียยวกั
บท่าเรื อนอยู
และ่กับ
ฐานะการเงิ
เนินงาน
น ความจํ
เป็ น และความเหมาะสมอื
ให้ เช่าเรื อเฟอร์ รีกบั บริ ษัท ราชาเฟอร์
รีพนฒ
ั ผลการดํ
นา จํากัดาตามที
กล่าแผนการลงทุ
วข้ างต้ น สําหรั
บบริ ษัทาราชาพาณิ
ชย์นาวีและบริ การนๆจําในอนาคต
กัด ได้
ษัท และ/หรื
ัทเห็นสมควร
ดําเนินธุรกิจเฉพาะให้ เช่าเรืตามที
อเฟอร์ครณะกรรมการบริ
ี กบั บริ ษัท ราชาเฟอร์
รีพฒ
ั นาอผูจํ้ ถาือกัหุด้ นเท่ของบริ
านัน ษนอกจากธุ
รกิจเดินเรื อและท่าเรื อ บริ ษัทยังได้
ประกอบธุ
รกิจยจํวกัาหน่
นค้ าสะดวกซื
วณท่าเรืคืออและบนเรื อ เพืออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้โดยสาร ทังนี
 
รายละเอี
ยดเกี
บ ายอาหารและสิ
: บริ ษัทประกอบธุ
รกิจหลัอบริ
ก 2 เประเภท
กษณะการประกอบธุรกิจเดิ
ม่ บริ
ดงั นี 
ผูลั้ เสนอขาย
1.มปของกลุ
ระกอบธุ
รกิษจัทให้สามารถแสดงได้
บริ การเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


นที  12.2หน้หน้
ส่ส่ววนที
า 2า 3


ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

บริบริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง

:

อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
หมายเหตุ
เกณฑ์
เข้ า:จด
:  Profit Test
* กรรมสิ
 ปีทีจดทะเบียนเรื อไทย
ทะเบี
ยน ทธิทีได้ มานับตังแต่

Market Capitalization Test

ษัท ราชาเฟอร์
ั นา
ี จํากัด) เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ อระยะเวลาใช้
งกัน ซึงดําเนินเงิธุนรกิ จ
วัต**ถุบริ
ประสงค์
การใช้ รีพฒ
: จํากัด (เดิมชือบริ
วัตษถุัทปไทยเฟอร์
ระสงค์ รี จํากัด และบริ ษัทจํราชาเฟอร์
านวนเงินรโดยประมาณ
ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ประกอบธุรกิจเกียวกับ
เงิเดินนเรือเฟอร์ รีมาก่อน แต่ตอ่ มาได้ ขายเรื อเฟอร์ รีทั งหมดให้ กับบริ ษัทในปี 2551 ปั จจุบนั บริ(ล้ษาัทนบาท)
โดยประมาณ
อสังหาริ มทรัพย์ การให้ เช่า และบริ การขายตัว เรื อและขนส่งทางบก

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

*** บริ ษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริ การ จํากัด (เดิมชือบริ ษัท หินงาม จํากัด และบริ ษัท เอลขนส่ง จํากัด) เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน ซึง ดําเนินธุรกิจ
2. ขเพื
อใช้
ลงทุรีนให้ซืกอเรื
หม่ ปั จจุบนั ไม่ได้ ดําเนิ150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ให้ เช่าเรื อเฟอร์ รีมาก่อน แต่ตอ่ มาได้
ายเรื
อเฟอร์
บั บริอษเฟอร์
ัทในปีรีใ2551
นธุรกิจแล้ ว

ไตรมาส 4 ปี 2560

อใช้ เป็รีไนเงิ
นทุญนหมุ
เวียนนทุกปี กลุม่ บริ ษัทได้250.19
ปี 2558 –
ภายหลังทีธุรกิจเดิ3.นเรืเพือเฟอร์
ด้ เจริ
เติบนโตขึ
ขยายธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ไตรมาส
รีเพือใช้ โ4ดยสารและ
ไตรมาส
2560
ขนส่งโดยเพิมเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึงทังอํ
 าเภอเกาะสมุ
ยและอํ4าปีเภอเกาะ
พะงันเป็ นแหล่
งท่นองเทีย: วและพั
ได้ รับความนิ
างกว้ลาะปี
งขวางสํ
หรับคนไทยและชาวต่
างชาติ
ทัง ทบริธิษหลััทงยัจากหั
งได้ ก
นโยบายการจ่
ายเงิ
บริ ษัทกมีผ่อนนที
โยบายจ่
ายเงินปัยนมอย่
ผลในแต่
ในอัตาราไม่
น้อยกว่าร้ อยละ 30
ของกํอีากไรสุ
สร้ างท่าเทียบเรื อของบริภาษี
ษัทจํเางินวน
าเภอดอนสักนและอํ
าเภอสมุยษซึัทง เป็และหลั
นท่าเทีงยหับเรื
รีเอกชนทีมีขนาดใหญ่
ปัก่นอผล
นได้ น2ิตแห่
ิบุคงในอํ
คลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
กเงิอนเฟอร์
สํารองตามกฎหมาย
และเงิน
ทีสดุ ในประเทศไทยและสามารถรองรั
เรื อทีมบีขริ ษนาดเกิ
นกว่าทั500
ตันกรอสส์
อใช้งใกล่
นธุารวอาจมี
กิจเดินกเรืารเปลี
อของตนเองเพี
ยงราย
สะสมอืนๆ บตามที
ัทกํ าหนด
งนี
  การจ่
ายเงินไปัด้นเพืผลดั
ยนแปลงขึ
นอยู่กับ
เดียว และใช้ ทา่ เทียบเรื อสาธารณะของเทศบาลอํ
น ซึง เป็ นท่านเรืความจํ
อแห่งเดีาเป็
ยวในอํ
าเภอเกาะพะงัน เพือนใช้
เป็ นท่า
ฐานะการเงิน ผลการดําาเภอเกาะพะงั
เนินงาน แผนการลงทุ
น และความเหมาะสมอื
ๆ ในอนาคต
เทียบเรื อของบริ ษัทด้ วย ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ตังแต่
 ยวกั
ปี บ2550: บริบริ
ษัทษได้ัทประกอบธุ
แปรสภาพเป็
รายละเอียดเกี
รกิจนบริ
หลักษ2ัทมหาชน
ประเภท และได้
คือ ปรับโครงสร้ างธุรกิจโดยนําธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รีเข้ ามา
าเนินการเอง จากเดิมทีถ1.
ือปกรรมสิ
ทธิ ใรนเรื
อเฟอร์
รีจํานวน
6 ลํา (เรื อวังงนอก
ใน อเรืเฟอร์
อวังทอง
อวัง2เงิเส้น นเรืทางระหว่
อวังหิน าง
ผู้ดํเสนอขาย
ระกอบธุ
กิจให้
บริ การเรื
อโดยสารและขนส่
ทางเรืเรืออด้วัวงยเรื
รี จําเรืนวน
(ปักจทรั
จุบพนั ย์เปลีย นชือเป็ น เรื อราชา
3) และเรื อกวัอํงแก้
ว) โดยซื อเรืยอจัเฟอร์
ั ร าษฎร์ ธาานี
นวนและระหว่
5 ลําจากบริ
ัทในเครื อก(เรือํอาราชา
1 เรื อ น
หลั
อําเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
งหวัดรีทสุงหมดจํ
างอําษเภอดอนสั
เภอเกาะพะงั
ราชา 2 เรื อราชา 4 เรื อราชา 5จังและเรื
 อเรื อเฟอร์ รีเพิมขึ นจากบุคคลภายนอกอีกจํานวน 3 ลํา (เรื อราชา 7
หวัดสุอรราชา
าษฎร์6)
ธานีรวมทังซื
เรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9) ในปี
2553 ซึงรบริ
ได้ ราับยสิบันตค้รส่าบนท่
งเสริ มาเรืการลงทุ
นจากการซื
2.ประกอบธุ
กิจษจําัทหน่
อและในเรื
อเฟอร์ รี อเรื อดังกล่าวทัง 3 ลํา รวมเป็ น 14 ลํา
และต่อมาได้ จําหน่ายเรื อเฟอร์ รีออกไปจํานวน 2 ลํา (เรื อวังนอกในปี 2555 และเรื อวังเงินในปี 2556) ทําให้ ปัจุบนั บริ ษัทมี

เรื อเฟอร์ รีจํานวน 12 ลํา เพือให้ บริ การโดยสารและขนส่งระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย และอําเภอดอนสักอําเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

นที  12.2หน้หน้
ส่ส่ววนที
า 2า 4


ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

บริบริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
สําหรั
บพัฒนาการที
สาํ อัคัตญราส่
ของบริ
ษัท ตังแต่
งั นี  เท่า
ทีมาของการกํ
าหนด
: 
วนราคาต่
อ กําปไรี 2550
(“P/Eสามารถสรุ
ratio”)เท่ปากัได้บด27.91
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ปี
เหตุการณ์ สยวกั
าํ คันญ
ข้ อปีมูล2550
ทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ – บริ ษัทได้ เพิมทุนชําระแล้ วจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 120 ล้ านบาท
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที– บริ ษัทจดทะเบี
ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัดเมือวันที 27 ธันวาคม 2550 โดยมีชือว่า “บริ ษัท
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
บริ หารสินทรัพย์ท่าเรื อดอนสักสมุย จํากัด (มหาชน)” และได้ เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จาก 10 บาท
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ต่อหุ้นเป็ น 1 บาทต่อหุ้น รวมทังได้
 เพิมทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้ านบาท เป็ น 160 ล้ านบาท
ษัท เกีบยรองมาตรฐาน
รติธนาขนส่ง จํISO
ากัด(มหาชน)
(KIAT)สําหรับการบริ24.24
– บริ ษัทได้ รบริ
ับการรั
9001:2000
การเดินเรื อเฟอร์ รีและท่าเรื0.10
อจากบริ ษัท
ยูไนเต็
ตร้ า
ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จํากัด (URS) ภายใต้ มาตรฐาน UKAS
ตลาดรอง
: ด รี จิสSET
 mai
ปี 2551
หมวดธุ
รกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
– บริ ษัทย้ ายทีทําการสํานักงานใหญ่จากอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มาอยูเ่ ลขที 25/1 หมู่ที 8 ถนน
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
มิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84220
ทะเบียน
– บริ ษัทได้ ปรับโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รีภายในกลุม
่ ธุรกิจของผู้ถือหุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
วัตถุประสงค์การใช้ รวมธุ: รกิจเรื อเฟอร์ รีแวัละธุ
ตถุปรระสงค์
นโดยประมาณ
กิจท่าเรื อไว้ ด้วยกัน จึงได้จํายนวนเงิ
กเลิกการให้
เช่าเรื อเฟอร์ รีของบริระยะเวลาใช้
ษัทจํานวน 6เงิลํนากับ
เงิน
โดยประมาณ
รีพฒ
ั นา
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน รวมทังได้
 จัดซื อเรื อเฟอร์ รีจากบริ ษ(ล้ัทาทีนบาท)
เกียวข้ องกันได้ แก่บริ ษัท ราชาเฟอร์
จํากัด จํ1.านวน
4 ลําเงินในราคารวม
บริ ษัท ราชาพาณิชย์นไตรมาส
าวีและบริ4 กปี าร2558
จํากัด
ชําระหนี
กู้ระยะยาว 155.50 ล้ านบาท และ
38.00
จํานวน 2.1 ลําเพืในราคา
นบาท
รวมจํานวนเรื อทีซื อทั150.00
งสิ
 นจํานวน 5 ลํา มูลค่าไตรมาส
รวม 1674ล้ปีานบาท
อใช้ ลงทุ11.50
นซื อเรืล้อาเฟอร์
รีใหม่
2558 –ซึง
ส่งผลให้ บริ ษัทมีกองเรื อเฟอร์ รีจํานวน 11 ลํา
ไตรมาส 4 ปี 2560
นอกจากนัน บริ ษัทได้ ซื อทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง ซึง เป็ นทีตงของท่
ั
าเรื อดอนสักสากล เนื อทีรวม 62399 ไร่
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
จํานวน 21 แปลง จาก บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ อง ในราคา 120 ล้ านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2560
โดยราคาซื อขายดังกล่าวเป็ นราคาตํากว่าราคาประเมินทีมีมูลค่า 148 ล้ านบาท ตามรายงานประเมินที
นโยบายการจ่ายเงินจัดทํ:าโดยบริ
บริ ษัทษมีัทนเอเจนซี
โยบายจ่ ฟอร์
ายเงิเรีนยปัลเอสเตท
นผลในแต่แอฟแฟร์
ละปี ในอั
น้อยกว่
30 ของกํ
าไรสุทธิ หลังจากหัก
ส ตจํราไม่
ากัด ลงวั
นที า10ร้ อยละ
พฤษภาคม
2551
ปั นปีผล2552
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
– บริ ษัทได้ เลิกใช้ ทา่ เทียบเรื อท้ องศาลาทีเกาะพะงัน ซึงเดิมบริ ษัทได้ เช่าสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะพะงัน
าเนินษงาน
แผนการลงทุ
น ความจํ
และความเหมาะสมอื
ๆ ในอนาคต
เพือใช้ เป็ฐานะการเงิ
นท่าเทียบเรืนอผลการดํ
เอกชนของบริ
ัทบนเกาะพะงั
น และได้
ใช้ ทาา่ เป็เทีนยบเรื
อเอนกประสงค์ใหม่นของเทศบาล
ตามทีคนณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรือย่อาผูงไรก็
้ ถือหุต้ นาม
ของบริ
ตําบลเกาะพะงั
เพือรับส่งผู้โดยสารแทน
บริ ษษัทัทได้เห็ปนรัสมควร
บปรุงท่าเทียบเรื อเดิมของบริ ษัทให้ เป็ น
รายละเอียดเกียวกับลานจอดรถของลู
: บริ ษัทประกอบธุ
หลัอกรองรั
2 ประเภท
กค้ าบริรษกิัทจเพื
บการให้คืบอริ การลูกค้ าบนเกาะพะงัน
ผู้เสนอขาย
ปี 2553
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
– บริ ษัทได้ จอํด
ั าซืเภอดอนสั
อเรื อเฟอร์กรอํ
ี จากบุ
คคลภายนอก
จําดนวน
3 ลําธานี
พร้ และระหว่
อมทังได้
 ราับงอํ
บัตารส่
งเสริ มการลงทุ
น (โปรดดูน
าเภอเกาะสมุ
ย จังหวั
สุราษฎร์
เภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงั
รายละเอียจัดเพิ
ในส่วนที
งหวัมดเติสุมราษฎร์
ธานี 2.2 บทที 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้ อ 2.2.1.4 สิทธิประโยชน์ทีได้ รับ
จากการส่
มการลงทุ
วยเรื
7 เรืออเฟอร์
อาร์รี8 และเรื ออาร์ 9 เพือเพิมประสิทธิ ภาพ
2.ปงเสริ
ระกอบธุ
รกิจจํนา)หน่ซึงาประกอบด้
ยสินค้ าบนท่
าเรืออราชา
และในเรื
สําหรับการให้ บริ การ ซึง ส่งผลให้ บริ ษัทมีกองเรื อเฟอร์ รี จํานวนรวม 14 ลํา

– บริ ษัทได้ ดําเนินการให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รีเส้ นทางใหม่ ระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน เป็ นการเฉพาะ
กิจ ซึง ต่อมาได้ ยกเลิกการให้ บริ การดังกล่าวในช่วงปลายปี 2554 เนืองจากรายได้ และต้ นทุนการให้ บริ การ
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
นที  12.2หน้หน้
ส่ส่ววนที
า 2า 5


ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

บริบริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ปี าหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E เหตุ
การณ์าสกัาํ บคัญ
ทีมาของการกํ
ratio”)เท่
27.91 เท่า
– บริ ษัทได้ ลงทุนระบบการจําหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึงสามารถบริ หาร
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จั
ด
การตั
ว

โดยสารได้
อตั โนมัติ ส่งผลให้ การจัดเก็บข้ อมูลของตัว โดยสารมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยระบบ
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัทั  เดือนมิถนุ ายน 2555P/E
ratio
เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เป็ นต้
นมา
เพือประกอบการ TMS ได้ ถกู นํามาใช้ อย่างสมบูรณ์ตงแต่
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ปี 2554
ประเมิ
นราคาหุ้นที
– บริ ษัทได้ รบริ
ับการรั
9001:2008
อจากบริ ษัท
ษัท เอ็บนรองมาตรฐาน
ซีแอล อินเตอร์ เISO
นชัน แนล
โลจิสติกส์สําหรับการบริ การเดิ
 นเรื อเฟอร์ รีและท่าเรื0.25
เสนอขาย
ยูไนเต็ด รีจํจาิสกัตร้ด(มหาชน)
า ออฟ ซิ(NCL)
สเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS) ภายใต้ มาตรฐาน UKAS
– บริ ษัทได้ จดทะเบียนเปลียนชือบริ ษัทจาก ”บริ ษัท บริ หารสินทรั พย์ท่าเรื อดอนสักสมุย จํากัด (มหาชน)”
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
เป็ น “บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)”
ตลาดรอง
:
SET
 mai
– บริ ษั ทได้ ทํา สัญญาจะซื อจะขายที ดินเปล่า ของบริ ษั ท ซึง ตัง อยู่บนเกาะวัง นอก หมู่ที 3 ตํ า บลตลิง งาม
หมวดธุรกิจ (Sector)อําเภอเกาะสมุ
: กลุม่ อุตยสาหกรรมบริ
การ ธานี ในราคา 75.50 ล้ านบาท ให้ กบั บริ ษัททีเกียวข้ องกัน เพือเป็ นการปรับ
จังหวัดสุราษฎร์
โครงสร้
างให้ บริProfit
ษัทมีTest
เฉพาะสินทรัพย์ทีสอดคล้ องกับการดําเนินMarket
ธุรกิจโดยตรง
(ราคาซื อขายดั
Capitalization
Test งกล่าวเป็ น
เกณฑ์เข้ าจด
: 
 
ราคาประเมินทีจดั ทําโดยบริ ษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ลงวันที 1 กุมภาพันธ์ 2553) ทังนี
ทะเบียน
บริ ษัทได้ รับเงินมัดจําเป็ นจํานวน 21 ล้ านบาท และต่อมา บริ ษัทได้ รับชําระเงินส่วนทีเหลือทังจํ
 านวนและได้
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
โอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนตุลาคม 2556
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
– บริ ษั ทได้ ซื อเครื องจักรพร้ อมทังอุ
 ปกรณ์ ทีใช้ สําหรับการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลและการผสมนํ ามันระหว่าง
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
นํ ามันดีเซลและนํ ามันเตา จากบริ ษัท พลังงานราชา จํากัด (เดิมชือบริ ษัท ราชาไบโอดีเซล จํากัด) และซื อ
2. เพือใช้ ลงทุ
อเรืคอเฟอร์
หม่ รี สอร์ ท จํ า กัด150.00
2558 ษ– ั ท
ยานพาหนะจากบริ
ษั ทนซืปาร์
โฮเต็รลี ใแอนด์
บริ ษั ท ราชาเฟอร์ รี พัฒไตรมาส
นา จํ า กั4ด ปีและบริ
ไตรมาส
4 ปี ษ2560
พลังงานราชา จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ อง รวมทังบริ
 ษัทได้ เช่าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้
างจากบริ
ัท ราชา
เฟอร์ รีพ3.ฒ
ั นาเพืจํอาใช้กัดเป็ เพื
นทีนตเวีงของเครื
ั  ยน  องจักรและอุป250.19
กรณ์ทีใช้ ในการผลิตนํ ามัไตรมาส
นไบโอดี4เซลและผสม
นเงิอนใช้ทุเนป็หมุ
ปี 2558 –
นํ ามันเชื อเพลิง
ไตรมาส 4 ปี 2560
าเทียบเรืาอยเงิ
เพินมปัเตินมผลในแต่
ทีท่าเรื อสมุ
สากลจํ
านวน
ท่าาเทีร้ อยละ
ยบเรื อ30
ทําของกํ
ให้ ท่าาเรืไรสุ
อสมุทธิยหสากลของ
นโยบายการจ่ายเงิ–นบริ ษ:ัทได้บริก่อษสร้ัทมีางท่
นโยบายจ่
ละปียในอั
ตราไม่
น้อ2ยกว่
ลังจากหัก
บริ ษัทมีภาษี
ทา่ เทีเยงิบเรื
4 ท่าเทียบเรื อนโดยได้
ก่อสร้ างแล้
จและเปิ
นงานในปี 2556 และเงิน
ปั นผล
นได้อนจํิตาิบนวน
ุคคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
ษัทวเสร็
และหลั
งหักดใช้
เงินดสํําาเนิ
รองตามกฎหมาย
– บริ ษั ท ได้ จัด ซื อ และพัฒ นาระบบการวางแผนทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร (Enterprise Resource
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
Planning:
ERP)
โดยระบบ
ERP
ได้
ถ
ก
ู
นํ
า
มาใช้
อย่างสมบู
รณ์ตงแต่
ั  าเป็เดืนอนกั
นยายน 2554 เป็ นต้นนๆมาในอนาคต
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุ
น ความจํ
และความเหมาะสมอื
ปี 2555
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
– บริ ษัทได้ เพิมทุนชําระแล้ วจาก 120 ล้ านบาท เป็ น 132 ล้ านบาท เพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
การถือหุ้น
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งั ทางเรื
อด้ วยเรื อเฟอร์
รี จํา10
นวนล้ า2นบาท
เส้ นทางระหว่
– บริ ษัทได้ จําหน่ายเรื อเฟอร์ รี 1 ลํา ได้ แก่ เรื อวังนอก ให้ กบ
บุคคลภายนอก
ในราคา
เนืองจากาง
หลักทรัพย์
าเภอเกาะสมุวยส่จังงผลทํ
หวัดาสุให้
ราษฎร์
และระหว่
างอํอาจํเภอดอนสั
เป็ นเรื อเก่าอํทีาไเภอดอนสั
ด้ ตดั ค่าเสืกอ อํมราคาหมดแล้
บริ ษัทธานี
มีกองเรื
อคงเหลื
านวน 13 กลํอํ
า าเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ปี 2556
ระกอบธุ
ยสินค้ าได้
บนท่
รี ยนบริ ษัทจาก 132 ล้ านบาท เป็ น 170
– ทีประชุม2.
วิปสามั
ญผู้ถือรกิหุ้จนจํครัาหน่
ง ที า1/2556
มีมาติเรืออนุและในเรื
มตั ิเพิมทุอนเฟอร์
จดทะเบี

ล้ านบาท แบ่งเป็ นจํานวนหุ้นสามัญ 170 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิมทุนจํานวน
38 ล้ านหุ้น เสนอขายให้ กบั ประชาชน ทังนี
  ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในปี 2557 และปี 2558 ได้ มี
มติยืนยันมติการเพิมทุนเพือขายให้ กบั ประชาชนดังกล่าว
– เกิ ดอุบต
ั ิเหตุไฟไหม้ บนเรื อวังเงิน ในช่วงหยุดซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเรื อประจําปี ซึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
นที  12.2หน้หน้
ส่ส่ววนที
า 2า 6


ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

บริบริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ปี าหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E เหตุ
การณ์าสกัาํ บคัญ
ทีมาของการกํ
ratio”)เท่
27.91 เท่า
ก่
อ
ให้
เ
กิ
ด
ความเสี
ย
หายต่
อ
ตั
ว
เรื
อ
เป็
นอย่
า
งมาก
บริ
ษ
ั
ท
จึ
ง
ได้
ใช้ สิทธิในกรมธรรม์ทีได้ ทําประกันไว้ โดยโอน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน กรรมสิทธิและส่งมอบเรื อดังกล่าวให้ กบั บริ ษัทประกันภัย เพือให้ ได้ รับค่าสินไหมทดแทนประกันภัย จํานวน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ 9 ล้ านบาท ซึงครอบคลุมมูลค่าคงเหลือตามมูลค่าทางบัญชีของเรื อลําดังกล่าว และส่งผลให้ บริ ษัทมีเรื อ
บริ ษอัททัเอที
พี า30นวน
จํากั12ด(มหาชน)
60.71
0.25
งสิ
 นจํ
ลํา (ATP30)
ประเมินราคาหุ้นที เฟอร์ รีคงเหลื
ปี 2557
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
– เปิ ดร้ านจํจําาหน่
ยเครื องดื(NCL)
มซึง ดําเนินการแบบแฟรนไชส์ “กาแฟดอยช้ าง”
กัดา(มหาชน)
– ขยายพื น ที สํ า นัก งานของบริ ษั ท ในกรุ ง เทพ โดยเช่ า พื น ที อ าคาร ชัน 3 ของโรงแรมเวโรนิ ก้ า จากบริ ษั ท
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
เจ้ าพระยาลอด์จ จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน เพือใช้ เป็ นสํานักงานสําหรับการติดต่อและรองรับลูกค้ า
ตลาดรอง
:
SET
 mai
หมวดธุ
รกิจ (Sector)
กลุม่ อุต่ มสาหกรรมบริ
1.3 โครงสร้
างการถือหุ: ้ นของกลุ
บริษัท การ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 170 ล้ าจํนบาท
วัตถุประสงค์
านวนเงินโดยประมาณ
ทุนชําระแล้ ว 132 ล้ านบาท
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 
บริ ษั ทไม่มีบริ ษั ทย่อยและบริ ษั ทร่ ว ม บริ ษั ทได้ ประกอบกิ จการเดินเรื อเฟอร์ รีเพือใช้ โดยสารและขนส่งทางเรื อ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และได้ ขยายธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รีเพือโดยสารและขนส่งโดยเพิม
ไตรมาส 4 ปี 2560
เส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยบริ ษัทได้ ให้ บริ การเดินเรื อใน 2 รู ปแบบ คือ การ
เพือใช้ เป็ นเงิ
นทุนหมุ
นเวียน Ferry Services)
250.19
4 ปี 2558
ให้ บริ การเดินเรื อแบบประจํ3.าทางตามเที
ยวเวลา
(Scheduled
และการให้ บริ การเดินไตรมาส
เรื อแบบประจํ
าทาง–
4 ปี 2560
แบบเหมาลํา (Chartered Ferry Services) ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ให้ บริ การท่าเทียบเรื อ และเดินเรื อเฟอร์ รไตรมาส
ี เพือใช้ โดยสาร
และ

ขนส่งทางเรื อายเงิ
โดยมี
านวนายเงิ
12 ลํนาปั นอกจากนั
บริในอั
ษัทได้ตราไม่
ดําเนิน้อธุรยกว่
กิจร้าาร้นอาหารและร้
านสะดวกซื
นโยบายการจ่
น เรื อเฟอร์
: บริรีใษห้ัทบมีริ กนารจํ
โยบายจ่
นผลในแต่นล ะปี
อยละ 30 ของกํ
าไรสุทธิ หอลัโดยมี
งจากหัก
นอาหารตังอยู
 ท่ า่ เรื อดอนสั
กสากล
อสมุยสากล และร้
านสะดวกซื อตั
 และหลั
ท่ ีทา่ เรืงอหัดอนสั
และท่าเรื อสมุและเงิ
ยสา น
ปัร้นาผล
ภาษี
เงินได้และท่
นิติบุคาเรืคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัทงอยู
กเงินสํกาสากล
รองตามกฎหมาย
กล รวมทังบนเรื

อเฟอร์ รีทงั  สะสมอื
12 ลํา นๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
น ผลการดํ
าเนิน 25/1
งาน แผนการลงทุ
น ความจํ
และความเหมาะสมอื
ปั จจุบนั บริ ษัทมีสฐานะการเงิ
ํานักงานใหญ่
ตังอยู
 ่เลขที
หมู่ที 8 ถนนมิ
ตรภาพาเป็ตํานบลดอนสั
ก อําเภอดอนสันกๆ จัในอนาคต
งหวัด
คณะกรรมการบริ
ัท และ/หรื อว เรืผู้ถอือเฟอร์
หุ้นของบริ
ษัทเห็นน สมควร
สุราษฎร์ ธานี เพือใช้ เป็ นสําตามที
นักงานบริ
ษัท และสํานัษกงานขายตั
รี นอกจากนั
บริ ษัทยังมีสํานักงานสาขาจํานวน 5
รายละเอี
สาขา ซึงยมีดเกี
ทีตยงดั
ั  วกังบนี  : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู้เสนอขาย1. เลขที 141/2 หมู
1.ป่ 10
ระกอบธุ
รกิจให้กบอํริ กาารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื
นวน 2 เส้ว นเรืทางระหว่
ตําบลดอนสั
เภอดอนสั
ก จังหวัดสุราษฎร์
ธานีอด้เพืวยเรื
อใช้อเเฟอร์
ป็ นสํารีนัจํกางานขายตั
อเฟอร์ รี าง
หลั
กทรัาพนอาหารที
ย์
เภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
และร้
ทา่ เรื อดอนสัอํกาสากล
ราษฎร์ ธานี น อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพือใช้ เป็ นสํานักงานขายตัว เรื อ
2. เลขที 44/130 หมูจัท่ งี หวั
1 ตํดาสุบลเกาะพะงั

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
เฟอร์ รีบนเกาะพะงัน
3. เลขที 1 หมู่ที 2 ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพือใช้ เป็ นสํานักงานขายตัว เรื อเฟอร์ รี

และร้ านอาหาร บนเกาะสมุย
4. เลขที 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพือ
ใช้ เป็ นสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
นที  12.2หน้หน้
ส่ส่ววนที
า 2า 7


ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

บริบริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
5. เลขที
นแดง
ซึงาตักังบ อยู
่บ นชัเท่
น า3 ของโรงแรมเวโรนิก้ า เพือ ใช้ เ ป็ น
ทีมาของการกํ
าหนด 227: แขวงดิ
ราส่เขตดิ
วนราคาต่
อกํกรุ
าไรง เทพมหานคร
(“P/E ratio”)เท่
27.91
นอัตแดง
สํานักงานสําหรับการติดต่อและรับรองลูกค้ า และเป็ นศูนย์ Call Center สําหรับการจองบัตรโดยสารเรื อเฟอร์ รี
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื1.4
อประกอบการ
ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
ไม่ม้ นีที
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
24.24

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

:

0.10

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



นที  12.2หน้หน้
ส่ส่ววนที
า 2า 8





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ที2.
มาของการกํ
าหนด : รอักิตจราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ลักษณะการประกอบธุ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
2.1 โครงสร้ างรายได้
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
บริ ษ้ นัททีประกอบกิ
จการเดิ
เรื อพเฟอร์
ใช้ โดยสารและขนส่
2 เส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสั
บริ ษัท นเอที
ี 30 จํราี เกัพืดอ(มหาชน)
(ATP30) งทางเรื อจํานวน60.71
0.25 ก
ประเมินราคาหุ

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
งอําเภอดอนสั
อําสเภอเกาะพะงั
น จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ด้ วยเรื อเฟอร์
บริ ษธัทานีเอ็นและระหว่
ซีแอล อินาเตอร์
เนชัน แนล กโลจิ
ติกส์
0.25รีทีมีใน
เสนอขาย
ปั จจุบนั จํานวน 12 ลํา รวมทัจํงประกอบธุ
 ากัด(มหาชน)
รกิจ(NCL)
จําหน่ายอาหารและสินค้ าในร้ านสะดวกซื อ โดยสามารถแบ่งตามประเภทรายได้
เป็ นดังนี 
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
1. การเดินเรือเฟอร์ ร ีโดยสารและขนส่ ง
ตลาดรอง
:
SET
 mai
รายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อและรายได้ บริ การอืนของบริ ษัทในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 88  90 ของรายได้ รวม ซึงเกิดจากธุรกิจการเดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทเพือการบรรทุก
Capitalization
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test างๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกสินค้ าทัว ไปMarket
ผู้โดยสารและยานพาหนะประเภทต่
รถบรรทุ
กวัตถุอนั ตรายTest
เช่น รถบรรทุก
ทะเบียน แก๊ ส รถบรรทุกนํ ามัน เป็ นต้ น โดยใช้ เรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทจํานวน 12 ลํา และท่าเรื อของบริ ษัทจํานวน 2 แห่ง คือ
วัตถุประสงค์
ประสงค์
จํานวนเงิกนโดยประมาณ
ท่ากเรืารใช้
อดอนสัก: สากล และท่า เรืวัตอถุสมุ
ยสากล ซึงตังอยู
 ่ทีอําเภอดอนสั
และอําเภอเกาะสมุย จังระยะเวลาใช้
หวัดสุราษฎร์เงิธนานี
เงิน
านบาท) นเป็ นท่าเทียบเรื อโดยประมาณ
ตามลําดับ รวมทังใช้
 ทา่ เรื ออเนกประสงค์เกาะพะงันของเทศบาลตํา(ล้บลเกาะพะงั
ทีเกาะพะงัน โดย
บริ ษัทจะจ่ายค่าภาระท่
ยบเรืเงิอนให้
บั เทศบาลตําบลเกาะพะงันตามจํ
านวนครัง ทีเรื อเฟอร์ รีของบริ
ษัทได้
1. ชําาเที
ระหนี
กู้รกะยะยาว
38.00
ไตรมาส
4 ปีจอดใช้
2558ที
ท่าเรื ออเนกประสงค์เกาะพะงัน ทังนี
  การให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทมีทงการเดิ
ั
นเรื อแบบประจําทางตาม
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เทียวเวลา (Scheduled Ferry Services) และการเดินเรื อแบบประจําทางแบบเหมาลํา (Chartered Ferry
ไตรมาส 4 ปี 2560
Services) โดยการเดินเรื อแบบประจําทางตามเทียวเวลาจะเดินทางตามตารางเวลาทีบริ ษัทประกาศไว้ ทีหน้ า
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ท่าเรื อ สําหรับทัง 2 เส้ นทาง คือ ระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลท่าเรื อสมุยสากล และระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลท่า
ไตรมาส 4 ปี 2560
เทียบเรื ออเนกประสงค์เกาะพะงัน ทังนี
  การเดินเรื อแบบประจําทางตามเทียวเวลาสามารถบรรทุกผู้โดยสารและ
นโยบายการจ่
ายเงิน :กประเภทที
บริ ษัทมีไนม่โยบายจ่
ยเงินปัโดยภายในเรื
นผลในแต่ละปี
ในอัรตี ใราไม่
้ อยกว่
าร้ดอยละ
ไรสุทธิ หลังจากหัก
ยานพาหนะทุ
มีวตั ถุอนั าตราย
อเฟอร์
นแต่ลนะลํ
าจะจั
พื นทีส30ําหรัของกํ
บผู้โาดยสารประมาณ
ปั นผล 220  400 คน และรถยนต์
ภาษี เงินได้ปนระมาณ
ิติบุคคลของงบการเงิ
ัท และหลังหันกและขึ
เงินสํนอยู
ารองตามกฎหมาย
และเงิ
23  70 คัน ซึนงเฉพาะของบริ
เป็ นพื นทีอยู่แษยกออกจากกั
่กบั ขนาดและการจั
ด น
สะสมอื
นๆ ตามที
บริ ษนัทเรืกํ าอหนด
ทังนี
  การจ่
ายเงินปั นผลดั
า วอาจมี
ารเปลียนแปลงขึ
พื นทีภายในเรื อเฟอร์
รี ในขณะที
การเดิ
แบบประจํ
าทางแบบเหมาลํ
า ส่งวกล่
นใหญ่
จะเป็กนการบรรทุ
กสินค้ านอยู
ทีมี่กับ
าเนินงาน แผนการลงทุ
ความจํ
ลักษณะพิเศษ เช่ฐานะการเงิ
น รถบรรทุกวันตผลการดํ
ถุอนั ตรายประเภทแก๊
ส และนํ ามันน เป็
นต้ น าเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
บริ ษัทมีช่องทางการจําหน่ายตัว โดยสารของบริ ษัทเอง ทีทา่ เรื อทัง 3 แห่ง คือ ท่าเรื อดอนสักสากล ท่าเรื อสมุยสากล
รายละเอียดเกี
ยวกั
บริ ษัทประกอบธุ
รกิจหลันกนอกจากนี
2 ประเภท บริ
คือษัทยังมีจุดจําหน่ายตัว ทีบธู สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และท่
าเทีบยบเรื: ออเนกประสงค์
เกาะพะงั
ผู้เสนอขายและบูธทีสนามบิ1.
รกิจธให้รรมราช
บริ การเรือีกอโดยสารและขนส่
งทางเรือ ตัอวด้โดยสารทางโทรศั
วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน
นทางระหว่
นจัปงระกอบธุ
หวัดนครศรี
ทัง ลูกค้ ายัง สามารถซื
พท์ ผ2่าเส้นระบบ
Call าง
หลักทรัพย์ Booking ของบริ ษัทอํหรื
าเภอดอนสั
กอํบาไซต์
เภอเกาะสมุ
งหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
อผ่านทางเว็
ของบริ ษยัท จัwww.rajaferryport.com
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
นอกจากการจําหน่ายตัว โดยสารโดยตรงกับลูกค้ าตามทีกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังมีช่องทางการจัดจําหน่ายตัว
2.ประกอบธุ
ยสินค้ าบนท่
อและในเรื
รี ษัททีเกียวข้ องกัน บริ ษัทขนส่ง บริ ษัท
โดยสารผ่านตัวแทนจํ
าหน่าย เช่รกินจจํบริาหน่
ษัทาราชาเฟอร์
รีพาฒ
ั เรืนา
จํากัด ซึองเฟอร์
เป็ นบริ

จัดการท่องเทียว รถไฟ บริ ษัทสายการบิน เป็ นต้ น โดยเป็ นการจองตัว ผ่านเว็บไซต์ของตัวแทนจําหน่ายโดยตรง หรื อ
การขายควบคูก่ บั แพ็คเก็จทัวร์ เป็ นต้ น

ส่วนที 12.2หน้หน้
า 2า 9





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

2. การจํ
าหน่ ายอาหารและสิ
าในร้ านสะดวกซื
อ ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ
าหนด
: อัตราส่นวค้นราคาต่
อกําไร (“P/E
ราคาเสนอขายและ
รายได้ จากการจําหน่
ายอาหารและสิ
นค้ษาสะดวกซื
ษัท คิดยวกั
เป็ นสั
P/E ratio ของบริ
ัทอืนในอุตอของบริ
สาหกรรมเดี
น ดส่วนประมาณร้ อยละ 8 ของรายได้ รวม ซึง
ข้ อมูลทางการเงิ
น
มาจากการดํ
าเนินธุรกิจร้ านอาหารและร้ านสะดวกซื อ เพืออํานวยความสะดวกและเป็ นการให้ บริ การกับผู้โดยสาร
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
แบบครบวงจร โดยเป็ นร้ านอาหารของบริ ษัทเองจํานวน 4 ร้ าน ซึงตังอยู
 ่ทีท่าเรื อดอนสักสากลจํานวน 2 ร้ าน
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
0.25
ประเมินราคาหุ
 ยสากลจํานวน 1 ร้ าน และตลาดศรี ราชา 2 บนเกาะสมุยจํานวน 1 ร้60.71
ท่าเรื้ นอทีสมุ
าน เพือจําหน่ายอาหารคาวหวานและ
ษัท เอ็นซีแอลอของบริ
อินเตอร์ษเนชั
สติกส์
 ชือ “Fresh Mart” ซึ0.25
เสนอขาย เครื องดืม ในขณะทีบริร้านสะดวกซื
ัทได้น แนล
ดําเนิโลจิ
นการแบบแฟรนไชส์
ภายใต้
งจําหน่าย
จําอกันร้
ด(มหาชน)
(NCL)
สินค้ าทุกประเภทเหมื
านสะดวกซื
อทัว ไป โดยบริ ษัทมีร้านสะดวกซื อจํานวน 16 ร้ านค้ า ซึง ตังอยู
 ท่ ีทา่ เรื อดอนสัก

24.24 ยจํานวน 1 ร้ าน0.10
สากลจํานวน 2 ร้ าบริ
นค้ษาัทท่เกีาเรืยรติ
อสมุ
ยสากลจํ
1 ร้ าน (KIAT)
ตลาดศรี ราชา 2 บนเกาะสมุ
และในเรื อ
ธนาขนส่
ง จํากันวน
ด(มหาชน)
า อี
กทังยั
 งมีร้านจําหน่ายเครื
 องดืมซึง ดําเนินการแบบแฟรนไชส์ภายใต้ ชือ “กาแฟดอยช้ าง”
ตลาดรอง เฟอร์ รีจํานวน:12 ร้ านค้SET
 mai
จํานวน 3 ร้ าน ตังอยู
 ท่ า่ เรื อดอนสักสากลจํานวน 2 ร้ านค้ า และท่าเรื อสมุยสากลจํานวน 1 ร้ านค้ า
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
นอกจากนี  บริ ษัทยังมีการรับฝากขายสินค้ าบางประเภท เช่น หนังสือ อาหารแห้ ง สินค้ าพื นเมือง เป็ นต้ น ซึงจะวาง
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ไว้ ใ นร้ านค้ า สะดวกซือ ด้ ว ย เพือให้ บริ การจํ าหน่า ยสินค้ า ได้ ครบถ้ ว น และอํา นวยความสะดวกให้ กับลูกค้ า ทุก
ทะเบียน
ประเภท
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
3. รายได้ อ ืนๆ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
บริ ษัทมีรายได้ อืนๆ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 2  4 ของรายได้ รวม ซึงมีมลู ค่าไม่มากนัก โดยรายได้ อืนของบริ ษัท
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ประกอบด้ วยรายได้ จากการให้ บริ การจองตัว เรื อโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้ จากค่าโฆษณาป้ายที
2. เพื
อใช้ ลรงทุ
นซื อเรืจากค่
อเฟอร์
รีใหม่
150.00
ไตรมาส
4 ปีกํา2558
บริ เวณท่าเรื อและในเรื
อเฟอร์
ี รายได้
าโฆษณาในแผ่
นพับแนะนํ
าสถานทีท่องเทียว (Guide
Map)
ไรจาก–
ไตรมาส
4 ปี 2560
การจําหน่ายทรัพย์สนิ รายได้ จากการขายเศษซาก รายได้ คา่ ดําเนินการ รายได้ ค่าเช่า ดอกเบี ยรั
บ และรายได้
อืนๆ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เป็ นต้ น
ไตรมาส 4 ปี 2560
ทังนี
  โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทในระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 สามารถแบ่งตาม
นโยบายการจ่
ายเงิ
น นที: ให้ บบริริ กษารดั
ัทมีนงนีโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ลักษณะรายได้
และพื

ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ลักษณะรายได้
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
6 เดือนแรก ปี 2558
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
ฐานะการเงิน ผลการดํ
าเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
รายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
81.57% คือ 526.71
81.30% 566.43
83.74% 264.15
82.50%
แบบประจํ
รายละเอี
ยดเกียวกัาบทางตามเที
: ยบริวเวลา
ษัทประกอบธุรกิ471.26
จหลัก 2 ประเภท
42.41 งทางเรื
6.55%อด้ วยเรื
43.82
6.95%
แบบประจําทางแบบเหมาลํ
ผู้เสนอขาย
1.ปาระกอบธุรกิจให้ 40.92
บริ การเรื อ7.08%
โดยสารและขนส่
อเฟอร์ รี 6.48%
จํานวน 2 22.25
เส้ นทางระหว่
าง
หลัรวมรายได้
กทรัพย์ จากการให้ บริการเดินอํเรืาอเภอดอนสักอํ512.19
88.65%
610.25
90.22% กอํ
286.41
89.46%น
าเภอเกาะสมุ
ย จังหวั569.13
ดสุราษฎร์ ธ87.84%
านี และระหว่
างอําเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
รายได้ บริการอืน*



จังหวัดสุราษฎร์ ธานี0.02

0.04%

0.19

0.03%

รวมรายได้ จากการให้ บริการเดิ2.
นป
เรืระกอบธุ
อและรายได้
รกิจจํา512.21
หน่ายสินค้88.65%
าบนท่าเรื อ569.41
และในเรื อ87.88%
เฟอร์ รี
บริการอืน

610.44

90.24%

286.41

89.46%

รายได้ จากการจําหน่ายอาหารและสินค้ าสะดวกซื อ
รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริการ

0.00%

0.28



47.08

8.15%

53.07

8.19%

54.81

8.10%

26.17

8.17%

559.29

96.80%

622.47

96.08%

665.24

98.35%

312.57

97.63%

1 หน้หน้า า2 10
ส่วนที 2.2

บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์





ลักษณะรายได้
6 เดือนแรก ปี 2558
ทีมาของการกําหนด
: อัตราส่วนราคาต่อกํปีา2555
ไร (“P/E ratio”)เท่ปีากั2556
บ 27.91 เท่า ปี 2557
ราคาเสนอขายและ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาทยวกัร้นอยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
ษัทอืนในอุ
ตสาหกรรมเดี
P/E ratio ของบริ
ข้ อรายได้
มูลทางการเงิ
อืน** น
18.48
3.92%
11.19
7.59(บาท/หุ2.37%
บริ ษัท 3.20% 25.43 P/E
ratio เฉลี
ย (เท่า) 1.65%ราคาพาร์
้ น)
เพือประกอบการ
รายได้ รวม
100.00% 647.90 100.00% 676.43 100.00% 320.17 100.00%
บริ ษัท เอทีพี 30 จํา577.77
กัด(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
หมายเหตุ: * รายได้ บริ การอื น คือ รายได้ ทีบริ ษัทได้ คิดค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้โดยสารให้ กับรถโดยสารซึง เป็ นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุบนั บริ ษัทได้
เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย ยกเลิกบริการนี แล้ วบริ
ตังแต่
 ษัทปี 2558
จํากัด(มหาชน) (NCL)
** รายได้ อืน ประกอบด้ วย รายได้ จากการให้ บริ การจองตัว เรื อโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้ ค่าโฆษณาป้ายทีท่าเรื อและในเรื อ ค่า

ตลาดรอง

24.24 รายได้ ค่าดําเนินการ0.10
โฆษณาในแผ่นพับแนะนํ
ยว (Guide
รายได้ จากการจํ
รายได้ ค่าเช่า
บริ ษาัทสถานที
เกียรติทอ่ ธงเที
นาขนส่
ง จํากัMap)
ด(มหาชน)
(KIAT)าหน่ายทรัพย์สินและเศษซาก
แผงและตู้เอทีเอ็ม ดอกเบี ยรับ และรายได้ อืนๆ เป็ น
:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector)
ปี 2555
พืน ทีให้ บริ:การกลุม่ อุตสาหกรรมบริ การ
เกณฑ์เข้ าจด
: 
ทะเบี
ยนจากการให้ บริการเดินเรื อ
รายได้

ล้ านบาท
Profit Test

วัตถุปอํ
ระสงค์าเภอดอนสั
การใช้ กอําเภอเกาะสมุ
:
ย
เงิน  อําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน

วัตถุป355.18
ระสงค์

ปี 2556

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2557

ร้ อยละ

6 เดือนแรก ปี 2558

ล้ านบาทCapitalization
ร้ อยละ ล้ าTest
นบาท
Market

61.47%

จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
389.78
60.16%
418.73

61.90%

27.17%

179.35

28.31%

1. ชําระหนี
ะยะยาว 0.01%
อําเภอเกาะสมุยอําเภอเกาะพะงั
น* เงินกู้ร0.03



อเรื อเฟอร์88.65%
รีใหม่
รวมรายได้ จากการให้ บริการเดิ2.นเรื อเพือใช้ ลงทุนซื512.19

569.13

รายได้ บริการอืน**

156.98

0.00%

0.28

รวมรายได้ จากการให้ บริการเดิ3.นเรื อเพื
และ
อใช้ เป็ นเงิ512.21
นทุนหมุนเวี88.65%
ยน
รายได้ บริการอืน

569.41

รายได้ จากการจําหน่ายอาหารและสินค้ าสะดวกซื อ

0.02

47.08

8.15%

53.07

(ล้ านบาท)191.51
27.68%
38.00




150.00 610.25
87.84%
0.04%

0.19

250.19 610.44
87.88%
8.19%

54.81

ร้ อยละ

ระยะเวลาใช้
เ58.70%
งิน
187.95
โดยประมาณ
98.46
30.75%

 ไตรมาส 4 ปี

2558



–
90.22%ไตรมาส
286.414 ปี 2558
89.46%
0.03% ไตรมาส 4 ปี

2560



–
90.24%ไตรมาส
286.414 ปี 2558
89.46%
8.10%

ไตรมาส 4 ปี 2560
26.17

8.17%

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริการ
559.29
96.80%
96.08% 665.24
98.35% 312.57
97.63%
622.47
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
รายได้ อืน***
3.20%ทังนี
25.43 ายเงิ น3.92%
1.65%
สะสมอืนๆ ตามที18.48
บริ ษัทกํ าหนด
  การจ่
ปั นผลดัง11.19
กล่า วอาจมี
การเปลีย7.59
นแปลงขึ2.37%
นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดํ
นงาน แผนการลงทุ
ความจําเป็676.43
น และความเหมาะสมอื
รายได้ รวม
577.77 าเนิ100.00%
647.90 น100.00%
100.00% 320.17นๆ ในอนาคต
100.00%
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร


หมายเหตุ: * ในปี 2553 บริ ษัทได้ ทดลองเปิ ดให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รีในเส้ นทางระหว่างอําเภอเกาะสมุยอําเภอเกาะพะงัน แต่ตอ่ มาได้ ยกเลิกการให้ บริ การ

รายละเอียดเกียบริวกั
บ น:ทางนีบริในช่ษัทวงปลายปี
ประกอบธุ
จหลัก 2ทีเประเภท
อ เป็ นการให้ บริการเรื อเช่าเหมาลําระหว่างอําเภอเกาะสมุยอําเภอเกาะ
การในเส้
2554รกิโดยรายได้
กิดขึ นในปี คื2555
ผู้เสนอขาย พะงันเทียวสุดท้ าย1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์** รายได้ บริ การอืน คืออํรายได้
ทีบริ ษัทได้
คิดาค่เภอเกาะสมุ
าธรรมเนียมในการจั
ดหาผู
ับรถโดยสารซึ
นบุาคเภอดอนสั
คลภายนอกกแต่อํปาั จเภอเกาะพะงั
จุบนั บริ ษัทได้ น
าเภอดอนสั
กอํ
ย จังหวั
ดสุ้ โดยสารให้
ราษฎร์ ธกานี
และระหว่ง เป็างอํ
ยกเลิกบริ การนี แล้ วตัจังแต่
 งหวั
ปี ด2558
สุราษฎร์ ธานี



*** รายได้ อืน ประกอบด้
รายได้ จากการให้
บริ กาารจองตั
อโดยสารผ่
านสายการบิ
นพันธมิ
2.ปวยระกอบธุ
รกิจจําหน่
ยสินค้ว าเรืบนท่
าเรื อและในเรื
อเฟอร์
รี ตร รายได้ ค่าโฆษณาป้ายทีท่าเรื อและในเรื อ ค่า
โฆษณาในแผ่นพับแนะนําสถานทีทอ่ งเทียว (Guide Map) รายได้ จากการจําหน่ายทรัพย์สินและเศษซาก รายได้ ค่าดําเนินการ รายได้ ค่าเช่า
แผงและตู้เอทีเอ็ม ดอกเบี ยรับ และรายได้ อืนๆ เป็ นต้ น

1 หน้หน้า า2 11
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



ลักษณะผลิ
ตภัณฑ์: และการให้
บริวกนราคาต่
าร อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ที2.2
มาของการกํ
าหนด
อัตราส่
ราคาเสนอขายและ
2.2.1.1 ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์
ร ีโดยสารและขนส่
ratio ของบริ ษัทอืงนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
P/E
ข้เส้
อมูนลทางการเดิ
ทางการเงินนเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทมี 2 เส้ นทาง คือ ระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืระหว่
อประกอบการ
างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยมีกองเรื อเฟอร์ รีจํานวน 12 ลํา เพือให้ บริ การการเดินเรื อ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ
้ นที ยวเวลาและแบบประจํ
แบบประจํ
าทางตามเที
าทางแบบเหมาลํา กองเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทสามารถบรรทุกผู้โดยสาร พร้ อมกับ
บริ ษัทนเอ็ค้นาซีทัแว อล
อินเตอร์ เนชัยน วกัแนล
ส ติก การให้
ส์ บริ การเดินเรื อแบบประจําทางตามเที
0.25ยวเวลา
เสนอขาย
ยานพาหนะประเภทต่างๆ และสิ
ไปในเวลาเดี
นได้โลจิทังนี
กัด(มหาชน)
(Scheduled Ferry Service)จําจะให้
บริ การตั(NCL)
งแต่
 เวลา 05.00 น. – 20.30 น. และมีเทียวเรื อให้ บริ การจํานวน 39 เทียวต่อวัน
บริ ษนัทเรืเกีอยแบบประจํ
รติธนาขนส่าทางตามเที
ง จํากัด(มหาชน)
(KIAT)
0.10เป็ นต้ น
(บริ ษัทได้ เพิมจํานวนเทียวการเดิ
ยวเวลาเป็
น 42 เทียวต่อวั24.24
นตังแต่
 เดือนมิถนุ ายน 2558
ไป) ในขณะทีการให้ บริ ก: ารเดินเรืSET
อแบบเหมาลํ
า (Chartered
ตลาดรอง

 maiFerry Service) บริ ษัทจะจัดเทียวเรื อพิเศษสําหรับการโดยสารที
ประสงค์ จะเดินทางเป็ นหมู่คณะหรื อการขนส่งสินค้ าทีมีลกั ษณะพิเศษ เช่น แก๊ ส นํา มัน และวัตถุอันตราย เป็ นต้ น ทัง นี 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ตัวอย่างเรื อเฟอร์ รีข้ามฟากทีเป็ นกองเรื อของบริ ษัท มีดงั นี  
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

เรื3.ออาร์เพื8อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19 เรือราชา 1 ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
แผนที แ สดงเส้ น ทางการเดิ น เรื อ เฟอร์ รี ข้ า มฟากของบริ ษั ท ระหว่า งอํ า เภอดอนสัก อํ า เภอเกาะสมุย จัง หวัด
นโยบายการจ่
ยเงิน าเภอดอนสั
: บริ ษกัทอํมีานเภอเกาะพะงั
โยบายจ่ายเงินนจัปังนหวัผลในแต่
ละปีธานี
ในอัเป็ตนดั
ราไม่
สุราษฏร์ ธานีาและอํ
ดสุราษฏร์
งนีน ้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



าเภอดอนสั
ย จังหวั
ราษฏร์เท่ธาานี
ทีตารางเวลาการเดิ
มาของการกําหนด นเรื:อระหว่าอังอํ
ตราส่
วนราคาต่กออํกําาไรเภอเกาะสมุ
(“P/E ratio”)เท่
ากัดบสุ27.91

ราคาเสนอขายและ
อําเภอดอนสัก – ขาออก P/E
อําเภอเกาะสมุ
อําเภอเกาะสมุ
ratio ของบริยษัท–อืขาเข้
นในอุาตสาหกรรมเดี
ยวกันย – ขาออก อําเภอดอนสัก – ขาเข้ า
ข้ อมูลทางการเงิ
5.00นน.
6.30 น.บริ ษัท
5.00P/E
น. ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์
6.30 น. (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
6.00้ นทีน.
6.00 น. 60.71
7.30 น.0.25
บริ ษัท เอทีพี 307.30
จํากัน.ด(มหาชน) (ATP30)
ประเมินราคาหุ
บริ ษัท เอ็นซีแอล

เสนอขาย 7.00 น.
8.30อินน.เตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์ 7.00 น.
8.30 น.0.25
จํากัด(มหาชน) (NCL)
8.00 น.
9.30 น.
8.00 น.
9.30 น.
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
9.00 น.
10.30 น.
9.00 น.
10.30 น.
ตลาดรอง
:
SET
 mai
10.00 น.
11.30 น.
10.00 น.
11.30 น.
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
11.00 น.
12.30 น.
11.00 น.
12.30 น.
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
13.30 น.
12.00 น.
13.30 น.
ทะเบียน 12.00 น.
วัตถุประสงค์13.00
การใช้น.
เงิน
14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.

:

น.
วัต14.30
ถุประสงค์
15.30 น.
1. ชําระหนี เงิ16.30
นกู้ระยะยาว
น.

13.00นโดยประมาณ
น.
จํานวนเงิ
(ล้ านบาท)
14.00
น.

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
17.30 น.

15.0038.00
น.
150.00
16.00 น.

18.30 น.
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
19.30 น.

17.00 น.
250.19
18.00 น.

14.30 น. เงิน
ระยะเวลาใช้
โดยประมาณ
15.30
น.
ไตรมาส
16.30 น.4 ปี 2558
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
17.30 น.
ไตรมาส 4 ปี 2560
18.30 น.
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
19.30 น.4 ปี 2560
ไตรมาส

19.00
20.30
น.นปั นผลในแต่ละปี ในอั19.00
นโยบายการจ่
ายเงิน.น : บริ ษัทมีนโยบายจ่
ายเงิ
ตราไม่น.
น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกํ20.30
าไรสุทน.ธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
เส้ นทางเดินเรื อระหว่
างอํนาๆเภอดอนสั
จังหวัาดยเงิ
สุรนาษฏร์
ธานีงเกล่
ป็ นเส้
นทางให้
บริ การเรื
อเฟอร์ รีขนอยู
้ า ม ่ก ับ
สะสมอื
ตามทีบกริ ษอํัทากํเภอเกาะสมุ
าหนด ทังนี
 ย การจ่
ปั นผลดั
า วอาจมี
การเปลี
ยนแปลงขึ
ฟากระหว่างท่าเรื อดอนสักฐานะการเงิ
สากลตังอยู
 น่ทีตผลการดํ
ําบลดอนสั
อําเภอดอนสั
ก จันงหวั
ดสุราษฏร์
และท่าเรื อสมุยสากลตั
งอยู
 ่ที
าเนิกนงาน
แผนการลงทุ
ความจํ
าเป็ นธานี
และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุ
ย คจัณะกรรมการบริ
งหวัดสุราษฏร์ ธษานีัท ทัและ/หรื
งนี
  เส้ นอทางดั
าวมีรษะยะทางประมาณ
ตามที
ผู้ถือหุง้ นกล่
ของบริ
ัทเห็นสมควร 35 กิโลเมตร และใช้ เวลา
เดินทางประมาณ
30ษนาที
ซึง บริ ษัรทกิจัจดหลั
ให้กมีบ2ริประเภท
การเดินเรืคืออทุกวัน และให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รีทกุ ๆ 1 ชัว โมงต่อเทียว
รายละเอี
ยดเกียวกับ1 ชัว โมง
: บริ
ัทประกอบธุ
อ ทังนี
  บริ ษัทเริ มให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รีเทียวแรกจากอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ตังแต่
 เวลา 05.00 น. จนถึงเทียว
ผูเรื้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
สุดกท้ทรัายเวลา
นเรื อเฟอร์ รีเทียวแรกจากอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ตังแต่
 เวลา 05.00 น. จนถึง
หลั
พย์ 19.00 น. และเริ มอําเดิเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
เทียวสุดท้ ายเวลา 19.00 น. นอกจากนัน บริ ษัทยังสามารถจัดเทียวเรื อเฟอร์ รีเสริ มในกรณีทีมีลกู ค้ ามาใช้ บริ การมากกว่าปกติ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เช่น ช่วงวันหยุดยาว หรื อช่วงฤดูกาลท่องเทียว เป็ นต้ น
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

าเภอดอนสั
น จังาหวั
สุราษฏร์
ทีตารางเวลาการเดิ
มาของการกําหนด นเรื:อระหว่าอังอํ
ตราส่
วนราคาต่กออํ
กําาไรเภอเกาะพะงั
(“P/E ratio”)เท่
กับด27.91
เท่าธ านี
ราคาเสนอขายและ
อําเภอดอนสัก – ขาออก อํP/E
าเภอเกาะพะงั
อําเภอเกาะพะงั
ratio ของบรินษัท–อืขาเข้
นในอุาตสาหกรรมเดี
ยวกัน น – ขาออก อําเภอดอนสัก – ขาเข้ า
ข้ อมูลทางการเงิ น
 บริ ษัท
5.00P/Eน. ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์
7.30 น. (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
7.00้ นน.
9.30
7.00 น. 60.71
9.30 น.
บริ ษัท เอทีพี 30
จําน.
กัด(มหาชน) (ATP30)
0.25
ประเมินราคาหุ
ที
บริ ษัท เอ็นซีแ12.30
อล อินน.
เตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์ 10.00 น. 
เสนอขาย 10.00 น.
12.300.25
น.
จํากัด(มหาชน) (NCL)
12.00 น.
14.30 น.


24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
13.00 น.
15.30 น.
13.00 น.
15.30 น.
ตลาดรอง
:
SET
 mai
16.00 น.
18.30 น.
15.00 น.
17.30 น.
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
18.00 น.
20.30 น.
17.00 น.
19.30 น.
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน เส้ นทางเดินเรื อระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานีเป็ นเส้ นทางให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีข้าม
วัฟากระหว่
ตถุประสงค์างท่
การใช้
ประสงค์ ก อําเภอดอนสัก จัจํงาหวั
นวนเงิ
โดยประมาณ
เงินของ
าเรื อดอนสั: กสากลตังอยู
 ท่ วัีตตาํ ถุบลดอนสั
ดสุรนาษฏร์
ธานี และท่าเทียบเรื อระยะเวลาใช้
อเนกประสงค์
เงิเทศบาลตํ
น
นบาท)
าบลเกาะพะงันตังอยู
 ท่ ีตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด(ล้
สุราาษฏร์
ธานี ปั จจุบนั บริ ษัทเป็โดยประมาณ
นผู้ให้ บริ การเรื อ

เฟอร์ รีเพียงรายเดียวทีสามารถให้
ริ การคนโดยสารและบรรทุ
กยานพาหนะไปยั38.00
งอําเภอเกาะพะงัน โดยชํไตรมาส
าระค่าธรรมเนี
ยม/
1. ชําบระหนี
เงินกู้ระยะยาว
4 ปี 2558
ค่าภาระท่าเทียบเรื อตามเทศบั
าบลเกาะพะงั
บส่งผู้โดยสารและขนส่ไตรมาส
งบนเกาะพะงั
น ทังนี
–
2. ญเพืญัอตใช้ิเทศบาลตํ
ลงทุนซื อเรื
อเฟอร์ รีใหม่น เพือใช้ จอดและรั
150.00
4 ปี 2558
เส้ นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร และใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว โมง 30 นาที ซึงบริ
ษัทจัดให้
ริ การ
ไตรมาส
4 ปีมีบ2560
เดินเรื อทุกวัน และให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รีทงขาเข้
ั
าและขาออกจํานวน 12 เทียวเรื อต่อวัน ทังนี
  บริ ษัทเริ มให้ บริ การเดินเรื อ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เฟอร์ รีเทียวแรกจากอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ตังแต่
 เวลา 07.00 น. จนถึงเทียวสุดท้ ายเวลา 18.00 น. และเริ ม
ไตรมาส 4 ปี 2560
เดินเรื อเฟอร์ รีออกเทียวแรกจากอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ตังแต่
 เวลา 05.00 น. จนถึงเทียวสุดท้ ายเวลา 17.00
นโยบายการจ่
น : ดบริเทีษยัทวเรืมีนอโยบายจ่
นปั นผลในแต่
ะปี ในอับริตกราไม่
น้อยกว่าปกติ
าร้ อยละ
ทธิ หหรืลัองจากหั
น. ทังนี
  บริ ษายเงิ
ัทสามารถจั
เฟอร์ รีเสริายเงิ
มในกรณี
ทีมีลกู ค้ลามาใช้
ารมากกว่
เช่น 30
ช่วของกํ
งวันหยุาไรสุ
ดยาว
ช่วง ก
ปัฤดู
นผล
กาลท่องเทียว เป็ นต้ น ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
นอกจากนัน กิจการท่าเรื อทัง 2 แห่งของบริ ษัททีตงอยู
ั  ่อําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุยได้ รับใบอนุญาตให้
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ประกอบกิจการท่าเรื อเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า (เดิมชือ “ใบอนุญาตให้ ใช้ ทา่ เทียบเรื อ”) ขนาดเกิน 500
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ตันกรอส (ยกเว้ นท่าเทียบเรื อที 3 และ 4 บนอําเภอเกาะสมุยทีมีหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าเทียบเรื อทีมีขนาดไม่เกิน
รายละเอี
ดเกียวกั
บ : าบริ
ัทประกอบธุรกิจหลักสํา2หรัประเภท
คือาเทียบเรื อเฟอร์ รีเพือใช้ โดยสารและขนส่ง โดยบริ ษัทเป็ น
500 ตันยกรอส)
จากกรมเจ้
ท่าษกระทรวงคมนาคม
บใช้ เป็ นท่
ผูเจ้้ เสนอขาย
1.ประกอบธุ
ให้งบต่ริ อกมา
ารเรืกรมเจ้
อโดยสารและขนส่
งทางเรืผอ้ ปู ด้ระกอบการที
วยเรื อเฟอร์ รมี จํีทา่านวน
2 เส้ ญ
นทางระหว่
าของกรรมสิทธิบนทีดินและท่
าเรื อทัง ร2กิจแห่
าท่าได้ เปิ ดโอกาสให้
ทีมีใบอนุ
าตใช้ ท่า าง
หลั
เภอดอนสั
อําเภอเกาะสมุ
งหวั
สุราษฎร์
ธานี สามารถยื
และระหว่านงอํ
าเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
เทีกยทรั
บเรืพอย์ไม่เกิน 500 ตันกรอสอําแต่
มีโครงสร้กางที
รองรับเรื อเกิยนจักว่
า ด500
ตันกรอส
เปลี
ยนวัตถุปกระสงค์
ได้ ดังนัน น
จังหวัหดรืสุอรประเภทการใช้
าษฎร์ ธานี ทา่ เทียบเรื อขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสของท่าเทียบเรื อที 3 และ 4 ของ
บริ ษัทจึงได้ ยืนเปลีย นวัตถุประสงค์
2.ประกอบธุ
รกิจอจํขนาดเกิ
าหน่ายสินนกว่
ค้ าาบนท่
อเฟอร์ รี ยบกรมเจ้ าท่าทีประกาศไว้ ลงวันที 12
ท่าเรื อสมุยสากล ให้ สามารถใช้
ท่าเทียบเรื
500าเรืตัอนและในเรื
กรอส ตามระเบี
 ธันวาคม 2557 โดยเมือวันที 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าวของกรมเจ้ าท่ามีมติเห็นควรอนุญาตให้
เปลียนวัตถุประสงค์หรื อประเภทการใช้ ท่าเทียบเรื อให้ สามารถใช้ ท่าเทียบเรื อขนาดเกิน 500 ตันกรอสได้ โดยบริ ษัทต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขและมาตรการป้องการผลกระทบสิงแวดล้ อมทีอาจเกิดจากการใช้ ท่าเทียบเรื อ ซึงเมือวันที 14 กันยายน
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



บริ ษัทได้
รับใบอนุ:ญาตเปลี
ตถุประสงค์
องท่าratio”)เท่
เทียบเรื อทีา 3กับและ
4 บนอํ
ที2558
มาของการกํ
าหนด
ราส่วนราคาต่
อกําไรข(“P/E
27.91
เท่าาเภอเกาะสมุยเป็ นท่าทีมีขนาดเกิน
อัยตนแปลงวั
1
าให้ ratio
ณ ปั ของบริ
จจุบนั ษท่ัาทเที
บเรืตอสาหกรรมเดี
ของบริ ษัทสามารถให้
500 ตันกรอสเรี ยบร้ อยแล้ ว) ทํP/E
ราคาเสนอขายและ
อืนยในอุ
ยวกัน บริ การแก่เรื อขนาดเกิน 500 ตันกรอสได้
ข้ทัองหมด
มู ลทางการเงิ
น
ทังนี
  จากการที
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของท่าเรื อเองและมีจํานวนท่าเทียบเรื อหลายท่า จะทําให้ การพัฒนาและการปรับปรุ ง
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืการให้
อประกอบการ
บริ การมีความคล่องตัวและเป็ นไปตามแผนงานทีได้ รับจากกระทรวงคมนาคม เช่น การจัดพื นทีจําหน่ายตัว การชัง
ษัท เอทีทีจพะขึ
ี 30นลงเรื
จํากัดอ(มหาชน)
(ATP30)
ประเมิ
นราคาหุ้นกทีการจั
 ดลําดับบริรถยนต์
ระวางรถบรรทุ
เฟอร์ รี การจั
ดการจราจรหน้ าท่าเรื อ60.71
การจอดลําเรี ยงเรื อทําได้ ง0.25
่ายขึ น การ
บริ ษัทอยเรื
เอ็นอซีออกจากท่
แอล อินเตอร์
น แนลนลงของผู
โลจิสติก้ โส์ดยสารมีความปลอดภั
 ย การขนถ่ายสินค้0.25
เสนอขาย
รับเรื อเข้ าจอดเทียบท่าเรื อและปล่
าเรืเนชั
อ การขึ
าทําได้ ง่าย
ด(มหาชน)
(NCL) งขัน
สะดวก เป็ นต้ น ทําให้ บริ ษัทมีจํขา้ อกัได้
เปรี ยบในการแข่
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
 ท่ าเรือดอนสักสากล
ตลาดรอง
:
SET
ทีตงั 
:  แหลมกุลาmai
ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00



ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
ลักษณะ
:  เป็ นท่าเรื อเฟอร์ รีเอกชนทีมีขนาดใหญ่ทีสดุ ในประเทศไทย
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุมีนทหมุ
ยนอจํานวน 3 ท่า โดยแต่
250.19ละท่าเทียบเรื อมีลกั ไตรมาส
ปี 2558าง–
่าเทีนยเวีบเรื
ษณะเป็ 4นโครงสร้
เหล็ก และทางลาด (Ramp) ทีเป็ นระบบไฟฟ้ าใช้ พาดกัไตรมาส
บเรื อทีเข้4าปีเที2560
ยบท่า
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่าเพื
ยเงิอนให้ปัรนถยนต์
ผลในแต่
ละปี ในอั
ตราไม่
สามารถขึ
นลงเรื
อได้น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สิง อํานวยความสะดวก
:  จุดจําหน่ายบัตรโดยสารจํานวน 3 แห่ง
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
 อาคารผู้โดยสาร ภัตตาคาร ร้ านสะดวกซื อ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
 ลานจอดรถสําหรับจอดรอลงเรื อ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี


1
2.ปตัระกอบธุ
รกิจจําง หน่
ายสิ
นค้อาทีบนท่
าเรื อและในเรื
อเฟอร์ยบท่
รี าของเรื อทีมีนํา หนักของตัวเรื อและนํา หนัก
ท่าเทียบเรื อขนาดเกินกว่า 500
นกรอส หมายถึ
ท่าเที
ยบเรื
สามารถรองรั
บการจอดเที

 บรรทุกรวมกันได้ เกิน 500 ตันกรอสขึ นไปได้ อย่างปลอดภัย ในขณะทีทา่ เทียบเรือขนาดไม่เกินกว่า 500 ตันกรอส หมายถึง ท่าเทียบเรื อทีสามารถ

รองรับการจอดเทียบท่าของเรื อทีมีนํ าหนักของตัวเรื อและนํ าหนักบรรทุกรวมกันได้ ไม่เกิน 500 ตันกรอสได้ อย่างปลอดภัย โดยทีประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดแวดล้ อม ได้ กําหนดให้ ทา่ เทียบเรื อทีรับเรื อขนาดตั งแต่ 500 ตันกรอส หรื อความยาวหน้ าท่าตั งแต่ 100 เมตร หรื อมี
พื นทีทา่ เทียบเรื อรวม ตังแต่
 1,000 ตารางเมตร ขึ นไป ต้ องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



 ท่ าเรื
อสมุยสากล
ทีมาของการกํ
าหนด
: อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
ทีตงั 
: ของบริ
ัทอืนปในอุ
ยวกันยจังหวัดสุราษฏร์ ธานี
P/E ratio
 ตําษบลลิ
ะน้ อตยสาหกรรมเดี
อําเภอเกาะสมุ
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า)
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
ประเมินราคาหุ้นที
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

:

24.24

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
0.25
0.25
0.10

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ลักษณะ
ษณะเป็Capitalization
นสะพานคอนกรีTest
ตยืนออกไปใน
เกณฑ์
เข้ าจด
:  Profit: Test มีท่าเทียบเรื อจํานวน 4 ท่า โดยมีลกั Market
ทะเลจนถึงท่าเทียบเรื อ ซึงเป็ นโครงสร้ างเหล็ก และทางลาด (Ramp) ทีเป็ น
ทะเบียน
ระบบไฟฟ้ าใช้ พาดกับเรื อทีเข้ าเทียบท่า เพือให้ รถยนต์สามารถขึ นลงเรื อได้
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
:  อาคารจําหน่ายบัตรโดยสารซึ(ล้ง เป็านบาท)
นจุดจําหน่ายบัตรโดยสาร โดยประมาณ
เงิสินง อํานวยความสะดวก
อาคารผู้โดยสาร ร้ านอาหาร ร้ านจํ
าหน่ายหนังสือ ร้ านจําไตรมาส
หน่ายของฝาก
ร้ าน
1. ชําระหนี เงินกู้ ระยะยาว
38.00
4 ปี 2558
สะดวกซื อ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
 ลานจอดรถสําหรับจอดรอลงเรื อ
ไตรมาส 4 ปี 2560
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
นอกจากนัน บริ ษัทได้ ใช้ ท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ตังอยู
 ่ทีตําบลเกาะพะงั
าเภอ
ไตรมาส 4 นปี อํ2560
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เพือใช้ จอดและรับส่งผู้โดยสารและขนส่งบนเกาะพะงัน โดยชําระค่าภาระท่าเทียบเรื อตาม
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
จํานวนครัง ทีใช้ จอดเรื อเฟอร์ รีเทียบท่า ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีเพียงรายเดียวทีสามารถให้ บริ การบรรทุก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ผู้โดยสารและยานพาหนะไปยังอําเภอเกาะพะงัน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
สําหรับการขนส่งผูฐานะการเงิ
้ โดยสารและยานพาหนะ
เฟอร์แผนการลงทุ
รีทีให้ บริ การทุนกความจํ
ลําของบริ
องได้ รับใบอนุญาตการใช้
เรื อใน
น ผลการดําเนิเรืนองาน
าเป็ษนัทต้และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
ลํานํ าและทะเลระหว่างจังตามที
หวัดตราดกั
บจังหวัดนราธิ
าส และขึ
ยนกับษกรมเจ้
ท่า กระทรวงคมนาคม ซึงเรื อเฟอร์ รี
คณะกรรมการบริ
ษัทวและ/หรื
อผู้ถนทะเบี
ือหุ้นของบริ
ัทเห็นาสมควร
ทังหมดจะได้

รับการตรวจสภาพการใช้ งานเป็ นประจําในแต่ละปี และตรวจแนวนํ าบรรทุกเป็ นประจําทุก 5 ปี เพือใช้ ในการต่อ
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ใบอนุญาตใช้ เรื อโดยพนักงานตรวจเรื อจากกรมเจ้ าท่า ตามข้ อบังคับการตรวจเรื อของใบอนุญาตใช้ เรื อ ทีมีข้อกําหนดด้ าน
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ความมัน คงแข็งแรง และมีสภาพการใช้ งานได้ ตามมาตรฐาน หากผลการตรวจสอบพบข้ อบกพร่ องหรื อมีสว่ นทีต้องแก้ ไขใน
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
เรื อเฟอร์ รี กรมเจ้ าท่าจะแจ้ งให้ บริ ษัทดําเนินการแก้ ไขโดยทันที ซึง ทีผา่ นมา บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญด้ านความปลอดภัยและ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
สภาพความพร้ อมใช้ งานของเรื อเฟอร์ รีอยูต่ ลอดเวลา โดยมีการจัดแผนการซ่อมบํารุงรักษาตัวเรื อ เครื องยนต์ เครื องมือ และ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
อุปกรณ์ตามเกณฑ์ทีกรมเจ้ าท่าได้ กําหนด นอกจากนัน บริ ษัทยังได้ กําหนดมาตรการเชิงรุ กเพือป้องกันความเสียหายรุ นแรง
 โดยกําหนดให้ เรื อเฟอร์ รีทกุ ลําของบริ ษัทต้ องผ่านการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาตามมาตรฐานโดยอู่เรื อทีได้ รับอนุญาตจาก
กรมเจ้ าท่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีกองเรื อเฟอร์ รีทงหมดจํ
ั
านวน 12 ลํา ซึงสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ประมาณ 220 – 400 คนต่อ
เทียว และยานพาหนะประมาณ 23 – 70 คันต่อเทียว โดยมีรายละเอียดของเรื อเฟอร์ รีแต่ละลําดังนี 
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ปริมาณบรรทุก
ปี ทีจด
พนักงาน
ราคาเสนอขายและ อายุเรือP/E
ratio ของบริ
ัทอืกน*ในอุตสาหกรรมเดี
ยวกัน
นํา ษหนั
ขนาด (เมตร)
ชืข้ ออเรืมูลอทางการเงิ
ปี ทีสนร้ าง
ทะเบียน
ประจําเรือ ผู้โดยสาร รถ 4 ล้ อ(คัน)
(ปี )
(ตันบริกรอส)
(ยาว*กว้ าง*ลึกP/E
) ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ษ
ั
ท
เรือไทย
(คน)**
(คน)
เต็มระวาง
เพือประกอบการ
เอทีพี 30 จํา1,141.00
กัด(มหาชน) (ATP30)
1. ราชา
37 บริ ษัท2538
67.97*12.80*3.20 60.71
9
400 0.25 44
ประเมิ1 นราคาหุ2521
้ นที
เอ็นซีแอล อิ1,044.92
นเตอร์ เนชัน แนล71.20*13.30*4.10
โลจิสติกส์
11
เสนอขาย
2. ราชา
2
2517
41 บริ ษัท2539
350 0.25 55
จํากัด(มหาชน) (NCL)
3. ราชา 3
2512
46
2533
986.32
64.09*12.60*4.50
11
350
36
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
4. ราชา 4
2521
37
2543
324.00
42.00*9.00*2.87
9
220
23
ตลาดรอง
:
SET
 mai
5. ราชา 5
2525
33
2547
928.00
60.95*13.90*4.20
11
350
70
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
6. ราชา
71.20*13.30*4.70 Market11Capitalization
400Test
52
Profit Test 1,009.50
เกณฑ์6 เข้ าจด 2517 : 41 2539
ทะเบี7ยน
7. ราชา

2531

27

วัตถุ8ประสงค์ก2534
ารใช้
8. อาร์
เงิน
9. อาร์ 9
2532

: 24

2553

1,188.00

71.82*14.70*4.10

11

2553วัตถุประสงค์
1,074.00

10.วังใน

2523

11.วังทอง

2513

จํานวนเงินโดยประมาณ
65.02*14.00*4.30
11
(ล้ านบาท)
26
2553
1,168.00
65.02*14.00*4.30
11
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
35
2524
794.63
56.00*11.00*4.00
9
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
45
2531
638.98
45.51*12.15*3.70
9

12.วังแก้ ว

2517

413. เพื2534
อใช้ เป็ นเงินทุ990.95
นหมุนเวียน 71.20*13.30*4.70
250.19

11

400

53

ระยะเวลาใช้ เงิ48น
400
โดยประมาณ
400
48
ไตรมาส 4 ปี 2558
300
38
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
300
30
ไตรมาส 4 ปี 2560
400 4 ปี 2558
52 –
ไตรมาส

ไตรมาส 4 ปี 2560
ทีมา : บริ ษัท
หมายเหตุ : * ตันกรอส หมายถึง นํ าหนักทังหมดที

ามารถบรรทุกได้ ซึง ได้ รวมนํ าหนักตัวเรื อและนํ าหนักผู้โดยสารและสิงของทีบรรทุก
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
าสยเงิ
นปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
** เรื อเฟอร์ รีแต่ละลําของบริ ษัทจะมีพนักงานประจําเรื อตลอดเวลาทังขณะเดิ

นเรื อหรื อจอดเทียบท่าเรื อ เพือทีจะสามารถดูแลและ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
จัดการปั ญหาในกรณีทีเกิดอุบตั ิเหตุกบั เรื อได้ อย่างทันท่วงที โดยพนักงานทุกตําแหน่งบนเรื อ (ยกเว้ นตําแหน่งกลาสีเรื อ) จะต้ อง
สะสมอื
ตามทีบริ้ คษวามสามารถจากกรมเจ้
ัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่
ได้ รับใบประกาศนี
ยบัตนรรัๆบรองความรู
าท่าา ยเงิ นปั นผลดังกล่า วอาจมีก ารเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
นอกจากนัน บริ ษัทยังให้ ความสําคัญความปลอดภัยในการเดินเรื อ เพือให้ การออกเดินทางจากท่าเรื อต้ นทางไปยัง
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ท่าเรื อปลายทางตรงตามตารางเวลา และทําให้ เกิดความเชือถือและมัน ใจกับผู้โดยสาร โดยจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีดแู ลรักษาความ
รายละเอี
จหลั
ประเภท คือ ให้ ตรงตามจุดทีกําหนดในระวางเรื อ พร้ อมทังตรวจการ
ปลอดภัยยดเกี
ซึง มียหวกัน้ บาทีจดั :เรี ยบริ
งลําษดััทบประกอบธุ
รถยนต์ทีมรกิาใช้
บริกก2ารจอดรถยนต์

ผูดั้ เสนอขาย
ระกอบธุรกิแจต่ให้ละคั
บรินการเรื
งทางเรื
อด้นวไหล
ยเรื อและตรวจผู
เฟอร์ รี จํานวน
2 เส้ นทางระหว่
บเครื องยนต์และดึงเบรกมื1.อปของรถยนต์
อัดลิอมโดยสารและขนส่
รองล้ อรถเพือป้องกั
นการลื
้ โดยสารให้
ออกจาก าง
หลั
กทรัพภย์ายหลังทีได้ จอดบนเรือํอาแล้
เภอดอนสั
ราษฎร์ ธานี
และระหว่
างอํางเภอดอนสั
เภอเกาะพะงั
รถยนต์
ว อีกทังกอํบริาษเภอเกาะสมุ
ัทยังจัดให้ มยีเสืจังอชูหวัชดีพสุครบตามจํ
านวนผู
้ โดยสารสู
สุดทีได้ ระบุกอํ
ไว้าและแพแข็
ง น
จังหวั
ดสุราษฎร์
ชูชีพเพือช่วยเหลือคนชราและเด็
กในกรณี
ทีตธ้ อานี
งมีการสละเรื อ นอกจากนี  บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการอบรมและซักซ้ อมเพือเตรี ยม
ระกอบธุ
รกิจจําหน่
ยสินค้ าวบนท่
าเรื้ เอชีและในเรื
อเฟอร์ รี อกองทัพเรื อเป็ นประจําทุกปี และ
ความพร้ อมในกรณีทีมีเหตุ2.
ฉุกปเฉิ
นประเภทต่
งๆ าโดยหน่
ยงานผู
ยวชาญภายนอกหรื

ซึงครอบคลุมมูลค่าทาง
 บริ ษัทยังได้ จัดทําประกันภัยสําหรับเรื อทุกลํา (เฉพาะกรณีทีเรื อเฟอร์ รีเกิดความเสียหายทังหมด)
บัญชีของเรื อเฟอร์ รีแต่ละลําอย่างครบถ้ วน และยังได้ จดั ทําประกันภัยอุบตั ิเหตุและประกันชีวิตเพือคุ้มครองความปลอดภัย
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

้ โดยสารบนเรื
้ โดยสารสู
เรื อแต่ratio”)เท่
ละลําสามารถบรรจุ
้ โู ดยสารได้
ซึงตรงตามข้ อกําหนดทาง
ทีของผู
มาของการกํ
าหนด อทุก: ลําตามจํ
ราส่วนราคาต่
อกํงาสุไรดที(“P/E
ากับ 27.91ผเท่
า
อัาตนวนผู
กฏหมาย
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท อ
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ธุรกิจร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ านสะดวกซื
เพื2.2.1.2
อประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
บริ ษ้ นัททีมี นโยบายในการให้ บริ การกับลูกค้ าของบริ ษัทแบบครบวงจร จึงได้ ดําเนินธุรกิจร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และ
บริ ษัท เอ็นซีแอล
เตอร์ เนชันมแนล
สติกหรืส์ออยู่ระหว่างรอคิ วใช้ บริ การโดยสารและขนส่
0.25 ง โดย
เสนอขาย
ร้ านสะดวกซื อเพืออํานวยความสะดวกให้
กบั อิผูน้ โดยสารที
าใช้ บโลจิ
ริ การ
จํากัด(มหาชน)
ร้ านอาหารมีขนาดพื นทีกว้ างขวางเพี
ยงพอต่(NCL)
อการรองรับลูกค้ า และมีอาหารจําหน่ายทังแบบปรุ

งเสร็ จหรื อเป็ นแบบอาหาร
24.24น. – 18.30 น. อีก0.10
ตามสัง ทังอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

ซึงเปิ งดให้
การตังแต่
 (KIAT)
เวลาประมาณ 06.00
ทังยั
 งมีร้าน
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่
จํากับดริ (มหาชน)
จําหน่ายเครื องดืมซึง ดํา:เนินการแบบแฟรนไชส์
ภายใต้ ชือ mai
“กาแฟดอยช้ าง” ซึง ตังอยู
 ท่ า่ เรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากล
ตลาดรอง
SET

สําหรับธุรกิจร้ านสะดวกซื อของบริ ษัทประกอบด้ วยร้ านสะดวกซื อประเภทแฟรนไชส์ภายใต้ ซือ “Fresh Mart” เพือจําหน่าย
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
สินค้ าประเภทขนม อาหารแห้ ง บะหมีกึงสําเร็ จรูป นํ าดืมประเภทต่างๆ เป็ นต้ น โดยตังอยู
 ่บริ เวณท่าเรื อดอนสักสากล ท่าเรื อ
Test น บริ ษัทยังมีรายได้ จากการรับเป็ นตัMarket
Capitalization
เกณฑ์
เข้ าจดและร้ านสะดวกซื
: อบนเรืProfit
สมุยสากล
อ นอกจากนั
วแทนฝากขาย
เช่น หนังTest
สือหรื อนิตยสาร
ทะเบี
เป็ นต้ยนน ทังนี
  ทีตงและจํ
ั
านวนร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ านสะดวกซื อ สามารถแสดงได้ ดงั นี 
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงินาน
หน่วย : จํานวนร้
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ท่ าเรือ
ท่ าเรือ
ตลาดศรีราชา
เรือเฟอร์ ร ี
รวม
1. กชํสากล
าระหนี เงินกู้ระยะยาว
ไตรมาส 4 ปี 2558
ดอนสั
สมุยสากล
บนเกาะสมุ38.00
ย
ร้ านอาหาร

2. 2เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์
1 รีใหม่

1 150.00



ร้ านกาแฟ*

2
1
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2
1





ร้ านสะดวกซื อ**
ทีมา : บริ ษัท

1

250.19

12

ไตรมาส 4 ปี4 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
3
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
16
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
เครื อเงหมายการค้
“กาแฟดอยช้ าง” นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิ น
ปัหมายเหตุ
นผล : * ร้ านกาแฟ ภายใต้ภาษี
งินได้ นิติบุคา คลของงบการเงิ
** ร้ านสะดวกซื อ ภายใต้
เครื อนงหมายการค้
Mart” ทังนี
สะสมอื
ๆ ตามทีบาริ ษ“Fresh
ัทกํ าหนด
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
2.2.1.3 ธุรกิจอืนๆ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
นอกเหนื
นเรื อเฟอร์
ี เพืกอโดยสารและขนส่
รายละเอียดเกี
ยวกับอจากธุ
: รกิบริจษการเดิ
ัทประกอบธุ
รกิจรหลั
2 ประเภท คือ ง และการดําเนินธุรกิจร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ าน
ารดําเนินธุรกิจอืนทีเกียวข้ องหรื อเอื อประโยชน์ตอ่ ธุรกิจหลักของบริ ษัท ได้ แก่ ค่าโฆษณาบนแผ่น
ผูสะดวกซื
้ เสนอขายอแล้ ว บริ ษัทยังมีก1.
ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
พั
บ
ที

แ
สดงแผนที

ท
อ
่
งเที

ย
วบนเกาะสมุ
ยและเกาะพะงัน (Guide Map) ซึงลูกค้ าทีลงโฆษณากับบริ ษัทมีหลายประเภท เช่น
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ธุรกิจอาหารและเครื องดืม ธุรกิจยาสามัญประจําบ้ านทีพกพาสําหรับการเดินทาง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดการท่องเทียว เป็ น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ต้ น ค่าโฆษณาสําหรับการติดตังป
 ้ ายสินค้ าตามบริ เวณท่าเรื อ บริ เวณภายในเรื อ หรื อจุดจําหน่ายตัว โดยสาร เป็ นต้ น โดย
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ลูกค้ าเหล่านี จะทําสัญญากับบริ ษัทเป็ นรายปี นอกจากนี  บริ ษัทยังมีรายได้ จากการให้ เช่าพื นที ได้ แก่ การให้ เช่าแผงบริ เวณ
 ท่าเรื อเพือขายสินค้ าพื นเมืองหรื อสินค้ าท้ องถิน การให้ เช่าพื นทีเพือติดตังตู
 ้ เอทีเอ็มของธนาคารบริ เวณท่าเรื อดอนสักสากล
และท่าเรื อสมุยสากล เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และการให้ เช่าพื นทีแก่บริ ษัททีเกียวข้ องเพือใช้ เป็ นจุด
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ า เป็ นต้ น
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
2.2.1.4 สิทธิประโยชน์ ท ไี ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
น
คณะกรรมการส่
งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืตามพระราชบั
อประกอบการญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้ าขนาดใหญ่ ซึงสามารถสรุ ป
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ
รายละเอี
ยดได้้ นดทีงั  ต่อไปนี 
บริ ษาัทสําเอ็หรันซีบแเครื
อล ออิงจันเตอร์
เนชัน คแนล
โลจิสติกส์ งเสริ มการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
0.25
เสนอขาย
กรตามที
ณะกรรมการส่
1. ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้
กัดน(มหาชน)
ิติบคุ คลสํ(NCL)
าหรับกําไรสุทธิรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทุน
2. ได้ รับยกเว้ นภาษี เงิจํนาได้
24.24
แต่วนั ทีง เจํริา มกัมีดร(มหาชน)
ายได้ จากการประกอบกิ
จการ
และในกรณีทีกิจการมีผ0.10
ลขาดทุนที
หมุนเวียน เป็ นระยะเวลา
บริ ษัท เกี8ยปีรตินัธบนาขนส่
(KIAT)
รับยกเว้ นภาษี กิจการสามารถนํ
าผลขาดทุนประจําปี ทีเกิดขึ นในระหว่างเวลานันไปหั
 ก
ตลาดรอง เกิดขึ นในระหว่: างเวลาได้
SET
 mai
จากกําไรสุทธิทีเกิดขึ นภายหลังระยะเวลาทีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
พ้ นกําหนดเวลานัน โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปี ใดปี หนึง หรื อหลายปี ก็ได้
Test จการทีได้ รับการส่งเสริ มไปรวมคํานวณเพื
Market
Test
เกณฑ์3.
เข้ าจด
ได้ รับยกเว้ นไม่: ต้อ
งนําเงินProfit
ปั นผลจากกิ
อเสีCapitalization
ยภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที

ทะเบียน ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลดังกล่าวข้ างต้ น
ได้กรารใช้
ับอนุญาตให้
นช่างฝี มือหรื อผู้ชํานาญการเข้
ามาในราชอาณาจั
านวนและกําเงิหนด
วัตถุป4.
ระสงค์
: นําคนต่างด้ าวัวซึตถุง เป็ประสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ กรได้ ตามจํระยะเวลาใช้
น
ระยะเวลาตามทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
บัตรส่ งเสริมการลงทุนเลขที
ชือเรือ
วันทีเริมต้ นสิทธิประโยชน์ การ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ยกเว้
รีใหม่นภาษีเงินได้ นิติบ150.00
ุคคล
BOI เลขที 1190(2)/2553
เรื อราชา 7
9 เม.ย. 2553
BOI เลขที 1188(2)/25533. เพือใช้เรืเอป็อาร์
นเงิน8ทุนหมุนเวียน 5 พ.ค. 2553 250.19
BOI เลขที 1189(2)/2553
เรื ออาร์ 9
5 ธ.ค. 2553

ไตรมาส 4 ปี 2558
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลทีได้ รับ
ไตรมาสน4 ปี 2558 –
การยกเว้
4 ปี 2560
มูลค่าไม่เกิไตรมาส
น 74 ล้ านบาท
มูลค่าไม่เกิไตรมาส
น 63 ล้ า4นบาท
ปี 2558 –
4 ปี 2560
มูลค่าไม่เกิไตรมาส
น 72 ล้ านบาท

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
งขัเนงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ปั2.2.2
นผล การตลาดและการแข่
ภาษี
2.2.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิ
นงาน แผนการลงทุ
น ความจํ
าเป็ น แและความเหมาะสมอื
นๆภาพของ
ในอนาคต
การดําเนินธุรกิจของบริ
ษัททีผน่าผลการดํ
นมา ได้ สาร้เนิ
างความเชื
อมัน และความพึ
งพอใจให้
ก่ลกู ค้ าทังทางด้

านคุณ
ตามทีและปลอดภั
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
อผู้ถือหุจึ้ นงของบริ
นสมควร
การให้ บริ การทีรวดเร็ วตรงเวลา
ย ด้ วยราคาที
เป็ นธรรม
ทําให้ บษริัทษเห็ัทได้
รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าเสมอมา

โดยบริ ษยัทดเกี
มีกยลยุวกัทบธ์ในการแข่
งต่อไปนี ร :กิจหลัก 2 ประเภท คือ
รายละเอี
: บริงษขันัทดัประกอบธุ
ผู้เสนอขาย
รกิกจาร
ให้ บ(Products
ริ การเรื อโดยสารและขนส่
1. กลยุทธ์ ด้านผลิต1.
ภัปณระกอบธุ
ฑ์ และบริ
& Services) งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
าเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ย จังหวัดสุราษฎร์
และระหว่
างอํางเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
ด้ วยประสบการณ์กอํารให้
บริ การเรืกอํ
อเฟอร์
รีข้ามฟากมานานกว่
า 30 ธปีานีการเดิ
นทางไปยั
เกาะสมุยกและเกาะพะงั
น น
จังหวัษดัทสุทีรไาษฎร์
ธานี บจากนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทังประชาชนท้
ยังคงเป็ นภาพลักษณ์ธุรกิจของบริ
ด้ รับการยอมรั

องถิน
าหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรืบริอกเฟอร์
รี
และผู้ประกอบการขนส่งสิน2.
ค้ าปต่ระกอบธุ
างๆ ทังในด้
 รกิจาจํนความหลากหลายของการให้
าร ความสะดวกรวดเร็
วในการใช้ บริ การ การ
 ตรงต่อเวลา และความปลอดภัย ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เปิ ดให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีข้ามฟากระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ ธานี และอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ด้ วยกองเรื อเฟอร์ รีจํานวน 12 ลํา ซึงทําให้
บริ ษัทสามารถให้ บริ การได้ เทียงตรง มีบริ การหลายรูปแบบ มีจํานวนเทียวของการออกเรื อมากกว่าคูแ่ ข่งทีเป็ นทังทางตรงและ
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

อม อีกทัางหนด
 บริ ษัทยั:งเป็ นเจ้าอัของท่
อดอนสัอกกํสากลและท่
าเรื อสมุยสากล
ทําให้ บเท่ริ ษาัท สามารถบริ หารจัดการการเดินเรื อ
ทีทางอ้
มาของการกํ
ตราส่าวเรืนราคาต่
าไร (“P/E ratio”)เท่
ากับ 27.91
ทังแบบประจํ

าทางตามเทียวเวลา และแบบประจําทางแบบเช่าเหมาลําได้ ตามปริ มาณความต้ องการใช้ บริ การในแต่ละ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ช่
ว
งเวลาได้
ส
ะดวกมากยิ
ง

ขึ
น
ส่งผลให้ การให้ บริ การของบริ ษัทมีประสิทธิภาพ ด้ วยเหตุนี  บริ ษัทจึงได้ รับการรับรองมาตรฐาน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
9001 : 2000 สําหรับการบริ การเดินเรื อเฟอร์ รี และท่าเรื อจากบริ ษัท ยูไนเต็ด รี จิสตร้ า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
เพืISO
อประกอบการ
บริ ษUKAS
ัท เอทีพในปี
ี 30 2549
จํากัด(มหาชน)
จํากัดน(URS)
และยังได้(ATP30)
รับ ISO 9001:2008 สําหรั60.71
บการบริ การเดินเรื อเฟอร์ ร0.25
ี และท่าเรื อ
ประเมิ
ราคาหุ้ภายใต้
นที มาตรฐาน
จาก URS ภายใต้ มาตรฐาน บริ
UKAS
เป็ นต้
ษัท เอ็ตังแต่
น ซีแปอลี 2551
อินเตอร์
เนชันน มา
แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ากัเดล็(มหาชน)
(NCL)าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี
นอกจากนี  บริ ษัทยัจํงได้
งเห็นถึงความสํ
24.24
ัท เกียรติธนาขนส่
ง จํอามูกัลดการจั
(มหาชน)
0.10 หาร
โดยได้ ลงทุนจัดซื อระบบ ITบริซึษงสามารถเชื
อมโยงข้
ดซื อ(KIAT)
การเดินเรื อ การขาย
การบัญชี การเงิน และการบริ
บุคคล เข้ าด้ วยกันเป็ นระบบที
สมั พั
นธ์ กันและสามารถเชื
อมโยงกันได้ อย่างทันที (real time) ทํา ให้ บริ ษัทสามารถรับรู้
ตลาดรอง
:
SET
 mai
สถานการณ์ แ ละแก้ ไขปั ญ หาของงานต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และถูก ต้ อ ง เพื อ การบริ ห ารจัด การงานของบริ ษั ท ให้ มี
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ประสิทธิภาพมากขึ น อีกทัง บริ ษัทยังได้ ลงทุนซื อระบบการจัดจําหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management System: TMS)
 ProfitอTest
Market
Test
เกณฑ์
ข้ าจด รองรั บผู:้ ประกอบการเรื
ซึงเป็ เนระบบที
เฟอร์ รีโดยเฉพาะ เพือครอบคลุมระบบการจํ
า หน่Capitalization
า ยบัตรโดยสารทั
งหมดทุ

กช่อง
ทะเบี
ย
น
ทางการจัดจําหน่าย ซึง ได้ แก่ จุดขายของบริ ษัท การจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายประเภทต่างๆ และการจัดจําหน่ายผ่าน
วัเว็
ตถุบปไซต์
ระสงค์
การใช้
:
ตถุประสงค์
จํานวนเงิปนแบบ
โดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
รวมทั
งมี
 ระบบรายงานข้
อมูลทีสวัามารถใช้
ในการวิเคราะห์ได้ ในหลายรู
เงิน
(ล้ า้ นบาท)
อีกทัง บริ ษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกให้ กับลูกค้ า โดยผู
ใช้ บริ การสามารถชําระค่าโดยประมาณ
เดินทางทังค่
 าตัว
1. ชําระหนีสเงิํานหรักู้บระยะยาว
4 ปี 2558
โดยสารเรื อ พร้ อมทังค่
 าโดยสารรถยนต์
การเดินทางไปกลับระหว่างท่า38.00
เรื อดอนสักสากลหรื อท่าเรืไตรมาส
อสมุยสากล
ไปยัง
จุดหมายปลายทางต่างๆ เช่2.น สนามบิ
และนครศรี
รถไฟ สถานีขนส่ง และตั
วเมืองของจั
งหวัด–
เพือใช้นลสุงทุราษฎร์
นซื อเรืธอานี
เฟอร์
รีใหม่ ธรรมราช สถานี
150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558
สุราษฎร์ ธานี และนครศรี ธรรมราช เป็ นต้ น
ไตรมาส 4 ปี 2560
2. กลยุทธ์ ด้านราคา3. (Price)
เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เนืองจากการให้ บริ การขนส่งทางนํ าเป็ นธุรกิจให้ บริ การสาธารณชน ตามพระราชบัญญัติการเดิไตรมาส
นเรื อในน่4าปีนนํ2560
าไทย
พ.ศ. 2456 าดัยเงิ
งนันน การที
ะปรัษบัทค่มีานโดยสารทุ
ครังน ต้ปัอนงได้
รับพิจลารณาและอนุ
งกรมเจ้
ชือ ก
นโยบายการจ่
: จบริ
โยบายจ่ากยเงิ
ผลในแต่
ะปี ในอัตราไม่มตั น้ิจอากคณะกรรมการซึ
ยกว่าร้ อยละ 30 ของกํ
าไรสุาทท่ธิาห(เดิ
ลังมจากหั
งทางนํ าและพาณิ
ตังขึ
 นโดยความเห็
นชอบจากรัฐษมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึงได้ รวมผู
้ ว่า น
ปั“กรมการขนส่
นผล
ภาษียเงิชนาวี
นได้ น”ิ)ตแต่
ิบุคงคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ัท และหลั
งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานีสะสมอื
และเจ้นาๆของเรื
อโดยสาร
อพิจทัารณาเกี
ยวกั
บเรืนอปัโดยสารประจํ
าทางจักงหวั
ดสุรยาษฎร์
ธานี นอยู
โดย ่กับ
ตามที
บริ ษัทกํ าเพืหนด
งนี
  การจ่
ายเงิ
นผลดังกล่า วอาจมี
ารเปลี
นแปลงขึ
พิจารณาจากต้ นทุนราคานํฐานะการเงิ
ามันซึง เป็ นต้นนทุผลการดํ
นหลักสําาเนิ
หรันบงาน
การดํแผนการลงทุ
าเนินธุรกิจเดินนความจํ
เรื อ นอกจากนั
น ค่าโดยสารเรื อเฟอร์นรีๆข้าในอนาคต
มฟาก
าเป็ น และความเหมาะสมอื
จะคิดค่าบริ การแตกต่างกันตามที
ไปตามระยะทางการให้
าร ประเภทบุ
และประเภทยานพาหนะหรื
อรวมนํ าหนักบรรทุก
คณะกรรมการบริ ษบัทริ กและ/หรื
อผู้ถือคหุคล
้ นของบริ
ษัทเห็นสมควร
ปั จจุยบวกันั บบริ ษัท: ได้บริ
กําษหนดอั
ตราค่ารโดยสารสํ
หรับเส้ นคืทางอํ
รายละเอียดเกี
ัทประกอบธุ
กิจหลัก 2าประเภท
อ าเภอดอนสัก – อําเภอเกาะสมุย โดยอ้ างอิงจากท้ าย
 อง การเปลี
ยนแปลงค่
อประจํางทางเส้
– อํา2เภอเกาะสมุ
ย าง
ผูประกาศจั
้ เสนอขาย งหวัดสุราษฎร์ ธานี
1.ปเรืระกอบธุ
รกิจให้
บริ การเรืาอโดยสารเรื
โดยสารและขนส่
ทางเรืนอทางอํ
ด้ วยเรืาอเภอดอนสั
เฟอร์ รี จํากนวน
เส้ นทางระหว่
จังกหวั
นวาคม 2551
ซึง มีผลใช้ บงยั คัจับงกัหวั
บผูด้ ปสุระกอบการให้
บริ การเรืาองอํเฟอร์
รีในจังหวักอํ
ดสุารเภอเกาะพะงั
าษฎร์ ธานี น
หลั
ทรัดพสุย์ราษฎร์ ธานี ลงวันที 25
อําธัเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
ราษฎร์ ธานี และระหว่
าเภอดอนสั
ทุกราย โดยแบ่งช่วงราคานํ ามัจันงดีหวัเซลเป็
น 6 ช่ธวานี
งราคาตังแต่
 14 บาทต่อลิตร จนถึง 32.99 บาทต่อลิตร โดยอัตราค่าโดยสาร
ดสุราษฎร์
เรื อมีการเปลียนแปลงแบบขันบั
 นไดทีอ้างอิงตามราคานํ ามันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึงของราคาขายหน้ าสถานีบริ การนํ ามัน
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ซึง สามารถแสดงได้ ดงั นี 
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

อประจํ
นทางอําเภอดอนสั
ทีตารางแสดงการเปลี
มาของการกําหนด  ย:นแปลงค่
ราส่วนราคาต่
อกําไราทางเส้
(“P/E ratio”)เท่
ากับ 27.91ก–อํ
เท่าาเภอเกาะสมุย
อัตาโดยสารเรื
หน่วย: บาท
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ลํอามูดัลบทางการเงิน
รายการ1/
า มัยน (เท่
(บาท/ลิ
ร) 2/
บริ ษัท
P/Eราคานํ
ratio เฉลี
า) ตราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
14.00 – 18.00 – 20.00 – 24.00 – 27.00 – 30.00 –
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
17.99
19.99
23.99
26.99
29.99 32.99
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
1 คนโดยสาร
100
110
120
130
140
150
จํากัด(มหาชน) (NCL)
2 ภิกษุ สามเณร และนักเรี ยนในเครื องแบบ
50
55
60
65
70
75
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
3 เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม.
50
55
60
65
70
75
ตลาดรอง
:
SET
 mai
4 รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
150
160
170
180
190
200
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
5 รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่
190
200
220
230
240
250
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
210
220
230
240
250
260
ทะเบี6 ยน รถจักรยานยนต์ และตู้พว่ ง
รถก3ารใช้
ล้ อ รถยนต์
้ รถปิ คอัฟ
360 จํานวนเงิ
370นโดยประมาณ
400
420 ระยะเวลาใช้
450 เงิน 470
วัตถุ7ประสงค์
: นงั 4 ล้ อ รถจิวัปตรถตู
ถุประสงค์
เงิน 8

รถทัศนาจรหรื อรถโดยสารขนาดกลาง

650

700
(ล้ านบาท) 750

800 โดยประมาณ
850
900

9

รถบรรทุก 4 ล้ อใหญ่
ก
1. รถบรรทุ
ชําระหนีก เงิ6นล้กูอ้ รเล็
ะยะยาว

650

70038.00 750

800 ไตรมาส850
4 ปี 2558 900

10

รถทัศนาจรหรื อรถโดยสารขนาดใหญ่
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่ 700

750150.00 800

11

รถบรรทุก 6 ล้ อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 ม.

700

750

900ไตรมาส1,000
4 ปี 2558 –1,100
4 ปี 25601,100
900 ไตรมาส1,000

12

เพือ7ใช้ 8เป็ม.นเงินทุนหมุนเวียน
รถบรรทุก 6 ล้ อเล็3.ก ยาว

750

800250.19 900

800

4 ปี 2558 –1,200
1,000ไตรมาส1,100
4 ปี 25601,300
1,100ไตรมาส1,200

13 รถบรรทุก 6 ล้ อเล็ก มีความยาว 8 ม. ขึ นไป
850
900
1,000
นโยบายการจ่
ายเงินก 6 ล้:อใหญ่
บริ ษยาว
ัทมีน6โยบายจ่
ายเงิ
นปั นผลในแต่850
ละปี ในอัต900
ราไม่น้อยกว่
าร้ อยละ 30
ของกําไรสุ1,200
ทธิ หลังจากหั
ก
 8 ม. รถตั
ก รถไถนา
14 รถบรรทุ
1,000
1,100
1,300
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
15 รถบรรทุก 6 ล้ อใหญ่ ยาวเกิน 8 ม.
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800 1,900
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
16 รถบรรทุก 10 ล้ อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุ
1,400
1,500
1,700
1,800
1,900
น ความจําเป็1,600
น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
ณะกรรมการบริ
อผู้ถือหุ้นของบริ
17 รถบรรทุก 10 ล้ อ ตามที
บรรทุกคยาวเกิ
น 1 ม. ษัท และ/หรื1,600
1,700ษัทเห็นสมควร
1,800
2,000
2,200 2,400
รายละเอี
ยวกัรถแทรกเตอร์
บ : บริ ษรถแบคโฮ
ัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท1,800
คือ
18 ยดเกี
รถบด
1,900
2,000
2,200
2,400 2,600
ผู้เสนอขาย
งทางเรื อด้ ว2,600
ยเรื อเฟอร์ ร2,800
ี จํานวน 2 3,000
เส้ นทางระหว่
าง
19 รถเครนยกได้ ไม่เกิ1.
นป10ระกอบธุ
ตัน รกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
2,300
2,400
3,200
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
20 รถเครนยกได้ เกิน 10 ตันขึ นไป
2,800
2,900
3,100
3,300
3,500 3,700
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
21 รถเทรลเลอร์ บรรทุกนํ าหนักไม่เกิน 30 ตัน
3,000
3,100
3,400
3,700
4,000 4,300
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
22 รถบรรทุก 10 ล้ อ.บรรทุกแทรกเตอร์
3,200
3,300
3,500
3,800
4,100 4,400

23 รถยนต์ลากเลือ น
คิดราคา 2 เท่า และตามความยาวทีลาก
หมายเหตุ: 1/ ค่าระวางบรรทุกชนิดต่างๆ ได้ รวมคนขับ หรื อขี จํานวน 1 คน
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์





ณ วันที 25: สิงหาคม
ดีเซล ทีratio”)เท่
ประกาศโดยาบมจ.
ปตท. ณ
ทีมาของการกํ2/าหนด
ตราส่ราคาขายปลี
วนราคาต่อกกํนําามัไรน(“P/E
กับ 27.91
เท่อําาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เท่ากับ
อั2558
23.19 บาทต่อลิตร ดังนัน อัตราค่าบริ การจะอยูใ่ นช่วงราคานํ ามันระหว่าง 20.00 – 23.99 บาทต่อลิตร
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
นอกจากนั
น

บริ
ษ
ั
ท
ได้
กําหนดอัตราค่าโดยสารสําหรับเส้ นทางอําเภอดอนสัก – อําเภอเกาะพะงัน โดยอ้ างอิงจาก
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท าโดยสารเรื อประจําทางเส้
P/E ratio
เฉลีาเภอดอนสั
ย (เท่า) ก ราคาพาร์
(บาท/หุ้นน)
ยประกาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เรื อง การเปลีย นแปลงค่
นทางอํ
– อําเภอเกาะพะงั
เพืท้อาประกอบการ
ัท เอทีกพายน
ี 30 จํ2551
ากัด(มหาชน)
60.71
จังหวันดราคาหุ
สุราษฎร์
 4 ษพฤศจิ
ซึงมีผลใช้(ATP30)
บงั คับกับผู้ประกอบการให้
บริ การเรื อเฟอร์ รีในจังหวั0.25
ดสุราษฎร์
ประเมิ
้ นทีธ านี ลงวันทีบริ
ธานีทกุ ราย โดยแบ่งช่วงราคานํ
วงราคาตั
งแต่
 โลจิ
20 สบาทต่
าโดยสาร
บริ ษามััทนเอ็ดีนเซลเป็
ซีแอลนอิ3นช่เตอร์
เนชัน แนล
ติกส์ อลิตร จนถึง 45 บาทต่อลิตร โดยอัตราค่
0.25
เสนอขาย
เรื อแบบขันบั
 นไดทีอ้า งอิงตามราคานํ
า มัน(NCL)
ดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึงของราคาขายหน้ าสถานีบริ การนํ ามัน อํา เภอดอนสัก
จํากัด(มหาชน)
จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ซึง สามารถแสดงได้ ดงั นี 
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10

ตลาดรอง
:
SET
 mai
ตารางแสดงการเปลียนแปลงค่ าโดยสารเรือประจําทางเส้ นทางอําเภอดอนสัก–อําเภอเกาะพะงัน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ลําดับ
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
1 ผู้ใหญ่
เงิน
2 เด็ก

:

3

รถจักรยานยนต์

หน่วย: บาท
Market Capitalization2/Test
ราคานํา มัน (บาท/ลิตร)

Profit Test
รายการ1/
วัตถุประสงค์

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

4

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
รถจักรยานยนต์ใหญ่, พ่วงข้ าง

5

รถยนต์, รถจิป, รถปิ
3. คอัเพืพอใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

6

รถตู้, รถ 2 แถว

20.00 – 30.00 30.00 – 40.00
จํานวนเงินโดยประมาณ
210
220
(ล้ านบาท)
110
110
38.00
260
280
150.00
360
460
550 250.19
550

620
620

ไม่ เกิน 45.00
ระยะเวลาใช้ เงิน
280
โดยประมาณ
140
ไตรมาส 4 ปี 2558
370
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 570
4 ปี 2560
ไตรมาส 4800
ปี 2558 –
ไตรมาส 800
4 ปี 2560

นโยบายการจ่
น : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอั
ตราไม่น้อยกว่าร้ 1,250
อยละ 30 ของกําไรสุ1,650
ทธิ หลังจากหัก
7 รถทัาศยเงิ
นาจรขนาดกลาง
1,100
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
กเงินสํารองตามกฎหมาย
8 รถทัศนาจรขนาดใหญ่
1,300 ษัท และหลังหั1,450
1,900 และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
9 รถ 4 ล้ อใหญ่, 6 ล้ อเล็ก
1,100
1,250
1,650
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
10 รถ 4 ล้ อใหญ่ยาว,ตามที
6 ล้ อคเล็ณะกรรมการบริ
กยาว
1,450
1,900
ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้น1,300
ของบริ ษัทเห็นสมควร
11 ยดเกี
รถบรรทุ
1,450
1,900
รายละเอี
ยวกับก 6 ล้:อใหญ่
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ 1,300
12 รถบรรทุก 6 ล้ อใหญ่
าว
1,600งทางเรื อด้ วยเรื1,750
ผู้เสนอขาย
1.ปยระกอบธุ
รกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้2,300
นทางระหว่าง
หลั13
กทรัพย์รถบรรทุก 10 ล้ อ อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ2,220
ราษฎร์ ธานี และระหว่2,420
างอําเภอดอนสักอํา3,200
เภอเกาะพะงัน
15

รถบรรทุก 10 ล้ อยาวจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2,800
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
รถบรรทุก 10 ล้ อบรรทุกแทรกเตอร์
5,500

16

รถบรรทุกนํ ามันเชื อเพลิง

17

รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผงผสมปูน

14


3,000

4,000

5,700

7,550

คิดราคาแยกตามประเภทรถ
จัดลงเรื อเฉพาะเทียวเช่าเหมาลํา
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



ทีลํมาาของการกํ
าหนด : รายการ
ดับ
ราคานํ
อัตราส่ว1/นราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91
เท่าา มัน (บาท/ลิตร) 2/
ราคาเสนอขายและ
20.00 –ย30.00
30.00 – 40.00
ไม่ เกิน 45.00
วกัน
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ข้ อมูลทางการเงิน
18 รถไถนา
จัP/E
ดลงเรื
อเฉพาะเที
า (บาท/หุ้น)
บริ ษัท
ratio
เฉลีย (เท่ยาวเช่
) าเหมาลํ
ราคาพาร์
เพือประกอบการ
19 รถตัก
จัดลงเรื อ60.71
เฉพาะเทียวเช่าเหมาลํา 0.25
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
ประเมินราคาหุ้นที
20 รถเทรลเลอร์ บรรทุกบริตูษ้ คัอนเทนเนอร์
8,500
ท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติก6,000
ส์
 6,400
0.25
เสนอขาย
(NCL)
21 รถเครนยกได้ ไม่เกินจํา10กัดตั(มหาชน)
น
4,500
4,900
6,500
24.245,900
ยรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
22 รถเครนยกได้ เกิน 10บริตัษนัทขึเกีนไป
5,500
7,800
ตลาดรอง
23 รถไถนา

:

SET
 mai

1,600

1,800

2,400

หมวดธุ
(Sector)
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
24 รกิจรถตั
ก

1,600

1,800

2,400

Profit Test
เกณฑ์
: ,
25 เข้ าจด
รถบดเกรดเตอร์
รถแบคโฮ
ทะเบี
26ยน รถยนต์ลากล้ อเลือ นรวมคนขับ 1 คน

4,500

Market4,900
Capitalization Test6,500

คิด 2 เท่าของรถหัวลาก
วัหมายเหตุ
ตถุประสงค์
: กชนิดต่างๆ ได้วัตรวมคนขั
ถุประสงค์
ระยะเวลาใช้ เงิน
: 1/การใช้
ค่าระวางบรรทุ
บ หรื อขี จํานวน 1 คน จํานวนเงินโดยประมาณ
2/ ณ วันที 25 สิงหาคม 2558 ราคาขายปลีกนํ ามันดีเซล ทีประกาศโดยบมจ.
ณ อําเภอดอนสัก จังหวัดสุโดยประมาณ
ราษฎร์ ธานี เท่ากับ
เงิน
(ล้ าปตท.
นบาท)
23.19 บาทต่อลิตร ดังนัน อัตราค่าบริ การจะอยูใ่ นช่วงราคานํ ามันระหว่าง 20.00 – 30.00 บาทต่อลิตร

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ทังนี
  บริ ษัทจะจําหน่ายบัตรโดยสารตามราคาทีได้ ประกาศไว้ ข้างต้ น ให้ กับลูกค้ าทีมาซื อบัตรโดยสารหน้ าท่าเรื อ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ของบริ ษัท งานออกบูธ หรื อช่องทางจําหน่ายอืนๆ ทีบริ ษัทได้ เปิ ดให้ บริ การ แต่สําหรับลูกค้ าทีประสงค์จะซื อบัตรโดยสาร
ไตรมาส 4 ปี 2560
ล่วงหน้ าผ่านช่องทาง Call Booking หรื อ ETicket หรื อหน้ าท่า เรื อจะได้ รับสิทธิ จองคิวสําหรับบัตรโดยสารประเภท
3.ตาม
เพือบริใช้ษเป็ัทนเงิ
หมุนเวียน าหน่ายบัตรโดยสารผ่
250.19
4 ปี 2558
ยานพาหนะ 4 ล้ อ อย่างไรก็
ยังมีนชทุ่อนงทางการจํ
านตัวแทนจําหน่าย ซึไตรมาส
งบริ ษัทจะให้
สว่ นลด–
ไตรมาส
4 ปีตการค้
2560า
จํานวนหนึง จากราคาปกติแก่ตวั แทนจําหน่าย โดยไม่จํากัดจํานวนขันตํ
 าในการสัง ซื อ และจะมีการพิจารณาให้
เครดิ
แก่ตวั แทนจําาหน่
เพือษเป็ัทมีนการส่
งเสริ มายเงิ
ช่องทางการจั
ดจําลหน่
ยให้ตมราไม่
คี วามหลากหลายมากขึ
ได้ ก
นโยบายการจ่
ยเงิานยเพิม:ขึ น บริ
นโยบายจ่
นปั นผลในแต่
ะปีาในอั
น้อยกว่าร้ อยละ 30นและสามารถแข่
ของกําไรสุทธิ หลังขังนจากหั
ทัง บริ ษัทยังมีนโยบายช่ภาษี
วยแบ่เงิงนเบาภาระในการเดิ
นทางของประชาชนท้
องถิษัทน โดยให้
้ ทีสมัครบัตรสมาชิกและเงิ
กับ น
ปัอีนกผล
ได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
และหลัสงว่ หันลดกั
กเงินสํบาผูรองตามกฎหมาย
บริ ษัท ซึง กําหนดระยะเวลาบั
ตรสมาชิ
เป็ นเวลา
การให้ายเงิ
บริ กนารเดิ
นเรื องแบบประจํ
าทางแบบเหมาลํ
า บรินอยู
ษัท ่กับ
สะสมอื
นๆกตามที
บริ ษ1ัทปีกํ านอกจากนั
หนด ทังนี
 น  การจ่
ปั นผลดั
กล่า วอาจมี
การเปลียนแปลงขึ
จะคิดราคาเหมาลําทังขาไปและขากลั
 ฐานะการเงิบนสํผลการดํ
าหรับลูกาค้เนิ
าทีนตงาน
้ องการเช่
าเหมาลํานเรืความจํ
อไปยังเกาะสมุ
ย หรื อเกาะพะงัน โดยราคาเช่
า
แผนการลงทุ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
เหมาลําเรื อจะขึ นอยูก่ บั จํานวนรถบรรทุ
กทีขึ นบนเรื อษเฟอร์
รี ซึง มีอตผูงแต่
ั ้ ถือหุ9้ นของบริ
– 21 คัษนัต่ทอเห็เรืนอสมควร
เฟอร์ รี 1 ลํา
ตามทีคณะกรรมการบริ
ัท และ/หรื
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
3. กลยุทธ์ ด้านการจํ
ายและช่
งทางการจํ
าย (Place) งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ผู้เสนอขาย
1.าปหน่
ระกอบธุ
รกิจอให้
บริ การเรื อาหน่
โดยสารและขนส่
หลักทรัพย์ บริ ษัทมีช่องทางการจั
อําดเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีกและระหว่
งอําบเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
จําหน่ายบักตอํรโดยสารเพื
ออํายนวยความสะดวกให้
บั ลูกค้ าทีมาาใช้
ริ การได้ อกย่อํางทั
ว ถึง โดยมี น



2 ช่องทางการจัดจําหน่ายหลักจังได้หวัแดก่สุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
 ช่องทางการจัดจําหน่ายทีเป็ นของบริ ษัทเอง ซึง คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 78 – 88 ของรายได้ จากการให้ บริ การ
เดินเรื อในปี 2555 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558
 การจํ าหน่ายบัตรโดยสารโดยตรงให้ กับลูกค้ าบริ เวณท่าเรื อ ซึงเปิ ดให้ บริ การทีท่าเรื อทัง 3 แห่ง ได้ แก่
ท่าเรื อดอนสักสากล ท่าเรื อสมุยสากล และท่าเทียบเรื อเอนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ซึง
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ว โดยสารและรั
บชําอระเป็
นสดหรื
อบัตรเครดิ
ตามจํเท่านวนผู
ทีมาของการกําหนด จําหน่
: ายตั
อัตราส่วนราคาต่
กําไรนเงิ
(“P/E
ratio”)เท่
ากับ ต27.91
า ้ โดยสารและประเภทรถยนต์ที
ณ อัตราราคาทีประกาศหน้ าท่าเรื อ โดยลูกค้ าสามารถซื อตัว โดยสารแบบรายวันซึง ใช้ ได้ 1
ราคาเสนอขายและ ลูกค้ าต้ องการ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน เทียวภายใน 1 วัน หรื อตัว ไปกลับ ซึงมีอายุตวั เป็ นเวลา 45 วัน และสามารถระบุเทียวเวลาทีเดินทางไป
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

วรถลงเรื อล่วงหน้ าได้
เพือประกอบการ กลับได้ ตามตารางเรื อทีวา่ ง ณ เวลา ทีจดุ จําหน่ายดังกล่าว พร้ อมทังสามารถจองคิ
พี 30 จํากัดา(มหาชน)
  ลูกค้บริาทีษใัทช้เอที
ช่องทางการจํ
หน่าย ณ(ATP30)
จุดท่า เรื อส่ว นใหญ่ เป็ นลู60.71
กค้ า ทีเดินทางท่องเทียวด้0.25
วยตนเอง
ประเมินราคาหุ้นที ทังนี
นักท่องเทีบริยวที
โดยสารประจํ
ทางสติชาวบ้
น
ษัทโดยสารรถยนต์
เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน แนลาโลจิ
กส์ านทีอาศัยบริ เวณพื
 นทีใกล้ เคียง เป็ นต้0.25
เสนอขาย
 การจําหน่จําายบั
รโดยสารผ่
านเคาน์เตอร์ ในท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฏร์ ธานี และท่าอากาศยานจังหวัด
กัดต(มหาชน)
(NCL)
นครศรี ธรรมราช
สามารถให้
นกั ท่อ(KIAT)
งเทียวทีเดินทางโดยสายการบิ
นภายในประเทศหรื
24.24
บริ ษัท เกีซึยงรติ
ธนาขนส่งบจํริากกัารแก่
ด(มหาชน)
0.10 อสาย
การบินเช่าเหมาลําทีเดินทางมาจากต่างประเทศ ผู้โดยสารเหล่านี สามารถเลือกทีจะซื อเฉพาะตัว โดยสาร
ตลาดรอง
:
SET
 mai
เรื อเฟอร์ รี หรื อ ซื อตัว โดยสารเรื อเฟอร์ รีพร้ อมซื อตัว รถยนต์หรื อรถตู้ทีจะรับส่งผู้โดยสารไปยังหน้ าท่าเรื อ
หมวดธุรกิจ (Sector)ดอนสั
: กกลุ
ม่ อุตสาหกรรมบริ
สากลก็
ไ ด้ กรณี ที ลกูการค้ า ซื อ ตัว รถยนต์ ด้ ว ย บริ ษั ทจะมีบ ริ ษั ทคู่ค้ า ที ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ เดิน รถรั บ ส่ง
ผู้โดยสารระหว่
า งสนามบิ
ารลูกค้Capitalization
า ตลอดเวลา จุTest
ดจํ า หน่า ยตัว ที
Test นไปท่า เรื อดอนสักสากล คอยให้ บริ กMarket
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit
เคาน์เตอร์ ดงั กล่าวจะรับชําระได้ ทงเงิ
ั  นสดหรื อบัตรเครดิต
ทะเบียน
 การจํ: าหน่ายผ่าน Call
ท์ โดยลูนกโดยประมาณ
ค้ าสามารถโทรศัพท์มาติระยะเวลาใช้
ดต่อได้ ทีเบอร์
วัตถุประสงค์การใช้
วัตถุBooking
ประสงค์ หรื อจองทางโทรศัจํพานวนเงิ
เงิน 0
นทางมายังพนักงานรับโดยประมาณ
สายโทรศัพท์ของ
227682112 หรื อ 09224734235 และแจ้ งรายระเอียดการเดิ
เงิน
(ล้ านบาท)
บริ ษัท เพือลงบันทึกการจอง และรับรหัสการชําระเงินได้ เฉพาะผ่านบัตรเอทีเอ็ม ระบบธนาคารออนไลน์
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ระบบโทรศัพท์มือถือ หรื อสํานักงานสาขาของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคาร
2. และธนาคารกรุ
เพือใช้ ลงทุนซืงอเรื
150.00
กสิกรไทย
ไทยอเฟอร์
โดยลูรีใกหม่
ค้ าสามารถเลือกจองตั
ว โดยสารเรื อเฟอร์ รีอย่ไตรมาส
างเดียว4หรืปี อ2558
จองตั–ว
ไตรมาส
ปี 2560
รับส่ง4ไปยั
งหน้ า
โดยสารเรื อเฟอร์ รีพร้ อมรถยนต์ 4 ล้ อ หรื อรถมอเตอร์ ไซต์ หรื อจองพร้ อมกับตัว รถยนต์
3. เพื
อใช้เช่เนป็กันเงิ
นเวียน าน Call Booking 250.19
 นหมุ
 การจองผ่
ลูกค้ าต้ องแจ้ งวันทีจะเดินไตรมาส
ทางทังขาไปและขา
 4 ปี 2558 –
ท่าเรื อดอนสั
กได้
น นทัทุงนี
ไตรมาส
กลับ พร้ อมทังระบุ
 ชือผู้จอง เพือให้ ลกู ค้ าสามารถรับตัว โดยสารได้ ทีเคาน์เตอร์ บริ เวณหน้
าท่าเรื4อปีทัน2560
ทีเมือ
อ
นโยบายการจ่ายเงิน เดิน:ทางมาถึ
บริ ษัทงท่มีานเรืโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
 การจํ า หน่
(ETicket) ผ่า นเว็
บไซด์ ของบริษษัทั ทและหลั
(www.rajaferryport.com)
ซึงเป็ นการ
ปั นผล
ภาษีา ยบั
เงินตได้รโดยสาร
นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิน
อํานวยความสะดวกให้
กบั บลูริกษค้ัทากํทีาตหนด
้ องการทํ
เฟอร์ รีดก้ วารเปลี
ยตนเอง
ซึงช่องทางนี
สะสมอืนๆ ตามที
ทังนี
 ารายการจองตั
 การจ่ายเงินปัว นโดยสารเรื
ผลดังกล่อา วอาจมี
ยนแปลงขึ
นอยู่ก ับ
ลูกค้ าสามารถชํ
าระผ่
นบัตรเครดิ
ตรเดบิตของนVisa
หรื อาเป็
Master
Card ได้ ทุกธนาคารภายใต้
ฐานะการเงิ
น าผลการดํ
าเนิตนหรื
งานอบัแผนการลงทุ
ความจํ
น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
โดยลูษกัทค้เห็านสามารถเลื
ระบบรักตามที
ษาความปลอดภั
ยของธนาคารกรุ
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรืงอศรี
ผู้ถอือยุหุธ้ นยา
ของบริ
สมควร อกจองตัว โดยสารเรื อเฟอร์ รี
อย่างเดียว หรื อจองตัว โดยสารเรื อเฟอร์ รีพร้ อมรถยนต์ 4 ล้ อ หรื อรถมอเตอร์ ไซต์ หรื อจองพร้ อมกับตัว
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
  การจองผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัท ลูกค้ าต้ องแจ้ ง
รถยนต์รับส่งไปยังหน้ าท่าเรื อดอนสักสากลได้ เช่นกัน ทังนี
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
วันทีจะเดินทางทัง ขาไปและขากลับ พร้ อมทัง ระบุชือ ผู้จอง เพือ ให้ ลูก ค้ า สามารถรั บตัว โดยสารได้ ที
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
เคาน์เตอร์ บริ เวณหน้ าท่าเรื อทันทีเมือเดินทางมาถึงท่าเรื อ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี


ประกอบธุ
รกิจจําซึหน่
ค้ าบนท่าเรื ออและในเรื
รี
 ตัวแทนจัดจํา2.
หน่
ายตัว โดยสาร
งคิาดยสิ
เป็นนประมาณร้
ยละ 12 อ–เฟอร์
22 ของรายได้
จากการให้ บริ การเดินเรื อในปี

2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558
ปั จจุบนั บริ ษัทมีตวั แทนจัดจําหน่ายจํานวน 24 ราย ซึง ได้ รวมบริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทที
เกียวข้ องกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.3 บทที 14 รายการระหว่างกัน) บริ ษัททีประกอบธุรกิจ

1 หน้หน้า า2 24
ส่วนที 2.2



บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



สายการบิ: น โรงแรม
เดินรถโดยสารประจํ
ทางหรื อรถโดยสารเพื
ทีมาของการกําหนด
ราส่ษวัทนราคาต่
อกําไร (“P/Eาratio”)เท่
ากับ 27.91 อเท่การท่
า องเทียว รถไฟ และบริ ษัทจัดหา
อัตบริ
นักท่องเทียว เป็ นต้ น ซึงบริ ษัทได้ จัดจําหน่ายตัว โดยสารทังแบบเงิ

นสด และการให้ เครดิตทางการค้ าให้ กับ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 าใน
ข้ อมูลทางการเงิตันวแทนจัดจําหน่ายตัว โดยสารดังกล่าวโดยให้ สว่ นลดจํานวนหนึง จากราคาปกติ และไม่จํากัดจํานวนขันตํ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการการสัง ซือ เพือเป็ นผลตอบแทนและแรงจูง ใจในการจํ าหน่า ยตัว โดยสารให้ กับบริ ษั ท ซึงโดยปกติ ตัว แทน
ษัท อตั
เอทีว จากบริ
พี 30 จําษกััทดแบบยกเล่
(มหาชน) ม(ATP30)
60.71
นี จะซื
(ตัว มีอายุ 1 ปี ) แล้ วนําไปจํ
าหน่ายควบคู่กบั สินค้ า0.25
หรื อบริ การ
ประเมินราคาหุ้นจํทีาหน่ายเหล่าบริ
ของตนเอง บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ตารางแสดงสับริดษส่ ัวทนรายได้
จากการให้
การเดิน(KIAT)
เรือแยกตามประเภทของช่
าหน่ าย
24.24 องทางการจัดจํ0.10
เกียรติธนาขนส่
ง จํากับดริ(มหาชน)
ตลาดรอง

:

ปี 2555
หน่SET
วย
: ร้ อยละ
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector)
: กลุดจํม่ าอุหน่
ตสาหกรรมบริ
การษัทเอง
ช่องทางการจั
ายทีเป็ นของบริ
ว โดยสาร
Test
เกณฑ์เข้ าจด ตัวแทนจั:ดจําหน่ายตัProfit
 บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้  บริ: ษัทอืน
วัตถุประสงค์
เงิน

ทีมา : บริ ษัท

ปี 2556

งวด 6 เดือน
แรก ปี 2558
87.99
83.77
77.76
84.13
Market Capitalization Test
1.72
5.36
6.24
7.04
10.29
10.87
15.99ระยะเวลาใช้ เงิ8.83
จํานวนเงินโดยประมาณ
น
(ล้ านบาท)

ปี 2557

โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
4. กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย (Promotion)
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บริ ษัทได้ มีการประชาสัมพันธ์ หรื อโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เป็ นประจํา เพือให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย เช่น
ไตรมาส 4 ปี 2560
การแจกแผนทีพกพาของท่าเรื อราชาเฟอร์ รี ซึง เป็ นแผนทีสาํ หรับการเดินทางไปยังแหล่งท่องเทียวต่างๆ ในเกาะสมุยและเกาะ
3. น เพื
ทุนตหมุ
นเวียนนเรื อเฟอร์ รี และเบอร์250.19
ไตรมาส
พะงันบนกระดาษแผ่นเดียวกั
พร้ออใช้มทัเป็งได้
 นเงิรนะบุ
ารางเดิ
ติดต่อของบริ ษัท โดยแผนที
ดงั กล่4าปีวได้2558
มีการ–
ไตรมาส 4 ปี 2560
วางแจกไว้ บนท่าเรื อและเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัท โรงแรมต่างๆ หรื อแหล่งท่องเทียวทีสําคัญบนเกาะสมุยและเกาะพะงั
น หรื อ
นโยบายการจ่
ายเงิธานี
น การประชาสั
: บริ ษัทมีมนพัโยบายจ่
นปั นผลในแต่
ราไม่
น้อยกว่าและยั
ร้ อยละ
าไรสุทมธิพัหนลัธ์งผจากหั
งได้30
จดั ของกํ
ทําประชาสั
่าน ก
จังหวัดสุราษฏร์
นธ์ผา่ นช่าอยเงิ
งทางของตั
วแทนจัลดะปีจําในอั
หน่ตายตั
ว โดยสาร
ปัสืนอ ผล
ภาษี เของบริ
งินได้ นษิตัทิบ(www.rajaferryport.com)
ุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
หักเงินาสํารองตามกฎหมาย และเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website
และ Facebook
เป็งนประจํ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
นอกจากนัน บริ ษัทได้ มีการออกบูธงานท่องเทียวเพือเป็ นการประชาสัมพันธ์ ให้ ลกู ค้ าเกิ ดการรับรู้ และเลือกใช้
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
บริ การเดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทสําหรับการเดินทางไปยังเกาะสมุยหรื อเกาะพะงัน โดยบริ ษัทจะเลือกงานท่องเทียวทีได้ รับ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ความนิยมจากกลุม่ นักท่องเทียว เช่น งานไทยเทียวไทย และงานเทียวทัว ไทยไปทัว โลก เป็ นต้ น
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู2.2.2.2
้ เสนอขายจุดแข็งของบริษัท1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ร้ ูจกั กันอย่กอํ
างแพร่
หลายในหมู
กั ท่ดอสุงเที
ยวทีตธ้ อานีงการเดิ
นทางไปยั
งเกาะสมุยกและเกาะพะงั
น น
หลักทรัพย์ ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี เป็อํนที
าเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ย จัน่ งหวั
ราษฎร์
และระหว่
างอําเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
จังหวัดสุราษฏร์ ธานีจังซึหวั
งเป็ดสุนแหล่
งท่ธอานี
งเทียวทีสําคัญในฝั งอ่าวไทยของประเทศไทยและมีชือเสียงไปทัว โลก ด้ วย
ราษฎร์
ประสบการการณ์2.
ทียปาวนานกว่
ปี าและมี
ภาพการให้
ระกอบธุรกิาจ30
จําหน่
ยสินค้มาาตรฐานคุ
บนท่าเรื อณ
และในเรื
อเฟอร์บรริี การทีสะดวกรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา และ
ปลอดภัย ทําให้ บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับการบริ การเดินเรื อเฟอร์ รีและท่าเรื อจาก

บริ ษัท ยูไนเต็ด รี จิสตร้ า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS) ภายใต้ มาตรฐาน UKAS
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

 บริ ษาหนด
ัทเป็ นผู้ประกอบการเดิ
นเรืวอนราคาต่
เฟอร์ รีเพีอกํยางรายเดี
ยวทีratio”)เท่
สามารถให้
การบรรทุ
ทีมาของการกํ
: อัตราส่
ไร (“P/E
ากับบริ27.91
เท่ากผู้โดยสารพร้ อมกับยานพาหนะไป
ยังอําเภอเกาะพะงัน ซึง เป็ นแหล่งท่องเทียวทียงั คงมีความเป็ นธรรมชาติในอ่าวไทย และมีกิจกรรมทังฟู
 ลมูนปาร์ ตี 
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(Full นMoon Party) ทีมีชือเสียงและเป็ นทีร้ ูจกั แพร่หลายทัว โลก
ข้ อมูลทางการเงิ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
 บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการเดินเรื อเฟอร์ รีเพียงรายเดียวทีสามารถให้ บริ การกับรถบรรทุกสินค้ าโดยเฉพาะรถบรรทุก
ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
 สไปยังอําบริเภอเกาะสมุ
นํ ามั้ นนที/แก๊
ยและอําเภอเกาะพะงัน
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
 กองเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัททีมีอยู่จํานวน 12 ลํา ณ ปั จจุบนั ทําให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การได้ มากกว่าคู่แข่ง และมี
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ความยืดหยุน่ ในการให้ บริ การในช่วงเทศกาลทีมีความต้ องการในการเดินทางเป็ นจํานวนมาก หรื อช่วงทีบริ ษัทนํา
24.24
บริ ษดัทซ่อเกีมและบํ
ยรติธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
เรื อเฟอร์ รีเข้ าอูเ่ พือหยุ
ารุงรักษา
ตลาดรอง

 mai
 บริ ษัทเป็ นเจ้ า:ของท่าSET
เรื อดอนสั
กสากลและท่
าเรื อสมุยสากล ซึงมีความสําคัญและเป็ นท่าเรื อเฟอร์ รีเอกชนขนาด
หมวดธุรกิจใหญ่
(Sector)
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
การ
ทีสดุ ในประเทศไทย
ทําให้ บริ ษัทสามารถบริ
หารจัดการการเดินเรื อทังแบบประจํ

าทางตามเทียวเวลา และแบบ

ประจําทางแบบเช่
าได้ ตTest
ามปริ มาณความต้ องการใช้ บริ การในแต่ลMarket
ะช่วงเวลาได้
อย่างมีประสิ
Profit
Capitalization
Testทธิภาพ และ
เกณฑ์เข้ าจด
: าเหมาลํ
ทะเบียน บริ ษัทยังสามารถพัฒนาโครงสร้ างพื นฐานได้ อย่างต่อเนือง เช่น อาคาร และลานจอดรถ เพืออํานวยความสะดวก
ให้กแารใช้
ก่ผ้ โู ดยสาร:
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน

 านรายได้ และกํ(ล้
าไรสุ
ทธิมีการเติบโตอย่างสมําเสมอ
ซึงสามารถ
เงิน  ในช่วง 3 ปี ทีผา่ นมา ผลประกอบการของบริ ษัททังด้
านบาท)
โดยประมาณ
สร้ างความมัน คงทางการเงิ
นของบริ
ัทได้ อย่างต่อเนือง
1. ชําระหนี
เงินกู้รษะยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
 กองเรื อเฟอร์ รีของบริ
ประกอบด้
ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9 ได้ไตรมาส
รับการส่4 งปีเสริ2558
มการ–
2. ษเพืัทอจํใช้านวน
ลงทุน3ซื ลํอเรืาซึองเฟอร์
รีใหม่ วยเรื อราชา 7 เรื150.00
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน โดยมีสทิ ธิประโยชน์ทีสาํ คัญ เช่น ได้ รับยกเว้ นภาษี เไตรมาส
งินได้ นิต4ิบปีคุ คลเป็
2560น
เวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ ในปี 2553 จนถึงปี 2561 และได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้ รับ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
การส่งเสริ มไปรวมคํานวณเพือเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาทีได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เป็ นต้ น
ไตรมาส 4 ปี 2560
 บริ ษายเงิ
ัทได้นใช้ ระบบบริ
พยากรสํายเงิ
า หรันบปัองค์
กร (ระบบ
และระบบการจั
ดจํา หน่
ยบัตรโดยสาร
นโยบายการจ่
: บริ ษหัทารทรั
มีนโยบายจ่
นผลในแต่
ละปี ERP)
ในอัตราไม่
น้อยกว่าร้ อยละ
30าของกํ
าไรสุทธิ ห(ระบบ
ลังจากหัก
งและตรวจสอบข้
อมูลได้ อนย่เฉพาะของบริ
างรวดเร็ ว แม่นษยํัทา และหลั
และสามารถนํ
มูลรายงานทางการเงิ
น น
ปั นผล TMS) ทําให้ สามารถเข้
ภาษี เงิานถึได้
นิติบุคคลของงบการเงิ
งหักเงินาสํข้าอรองตามกฎหมาย
และเงิ
มาใช้ ในการบริ หารและการตั
สินใจได้
ประสิทัทงนี
สะสมอืนๆ ดตามที
บริ ษอย่ัทากํงมี
าหนด
 ธิภ าพ
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
 บริ ษัทมีแหล่งสนับฐานะการเงิ
สนุนทางการเงิ
นทีดีจากสถาบั
นทางการเงิ
น รวมทั
งการเสนอขายหุ

้ นเพิมทุนให้ กบั ประชาชนและ
น ผลการดํ
าเนินงาน
แผนการลงทุ
น ความจํ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
นําหลักทรัพย์ของบริ
ษัทคเข้ณะกรรมการบริ
าจดทะเบียนในตลาดหลั
ง นี ษทํัาทให้
ริ ษัทมีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งด้ านต้ นทุน
ตามที
ษัท และ/หรืกทรั
อผูพ้ ถย์ือฯหุ้ในครั
นของบริ
เห็บนสมควร
และแหล่
าเนินธุรกิรจกิจเนืหลั
องจาก
ณ ปั จจุบคืนอั ยังไม่มีคแู่ ข่งรายใดทีประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกับบริ ษัทที
รายละเอียดเกี
ยวกับงเงินทุ: นในการดํ
บริ ษัทประกอบธุ
ก 2 ประเภท
น โดยการนํ
พย์อเโดยสารและขนส่
ข้ าจดทะเบียนในตลาดหลั
พย์อฯเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ผู้เสนอขายได้ ระดมทุนผ่านตลาดทุ
1.ประกอบธุ
รกิจให้าหลั
บริกกทรั
ารเรื
งทางเรื อกด้ทรั
วยเรื

หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
2.2.2.3 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ลักษณะของลูกค้ าของบริ ษัทมาจากผู้ทีต้องการเดินทางระหว่างอําเภอดอนสักกับอําเภอเกาะสมุยหรื ออําเภอเกาะ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
พะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ซึง สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางได้ แก่

 กลุม่ นักท่องเทียว ซึง มีทงนั
ั  กท่องเทียวชาวไทยและต่างชาติ ซึงเป็ นผู้ทีใช้ บริ การเรื อเฟอร์ รีเพือเดินทางไป
พักผ่อนหรื อร่ วมกิจกรรมนันทนาการในเขตพื นทีอําเภอเกาะสมุยหรื ออําเภอเกาะพะงัน โดยกลุ่มลูกค้ า
ประเภทนี นิยมเดินทางโดยใช้ รถยนต์ 4 ล้ อ หรื อรถประจําทางเป็ นหลัก
1 หน้หน้า า2 26
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

 กลุม่ :ประชาชนท้
องถิวนนราคาต่
ซึง ใช้ บอริ กกํารเดิ
นเรื อเฟอร์
รีข้ามฟากระหว่
างอํเท่าาเภอดอนสั
กกับอําเภอเกาะสมุยหรื อ
ทีมาของการกําหนด
าไร (“P/E
ratio”)เท่
ากับ 27.91

อัตราส่
น จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เพือไปทํางานหรื อไปทําธุระเป็ นประจํา เช่น ประชาชนทีมีงานทํา
ราคาเสนอขายและ อําเภอเกาะพะงั
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน ในอําเภอเกาะสมุย หรื ออําเภอเกาะพะงัน นักเรี ยน พระภิกษุ และผู้ทีมีถินฐานในเกาะสมุยหรื อเกาะ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ พะงัน เป็ นต้ น โดยกลุม่ ลูกค้ าประเภทนี นิยมเดินทางโดยใช้ รถยนต์ 4 ล้ อ หรื อรถจักรยานยนต์เป็ นหลัก
จํากัดอ(มหาชน)
0.25กสินค้ า
าธุษรัทกิจเอทีซึงพมีี 30
ความต้
งการใช้ ย(ATP30)
านพาหนะเพือการขนส่ง60.71
สินค้ าเป็ นหลัก เช่น รถบรรทุ
ประเมินราคาหุ้นที กลุ่มลูกค้บริ
อุปโภคบริบริโภค
สร้ าอิงนเป็เตอร์
นต้เนนชัยกเว้
นการขนส่
ษัทวัเอ็สดุนกซี่อแอล
น แนล
โลจิสติกงส์สินค้ าประเภทแก๊ ส นํ ามัน หรื อวัตถุอนั ตราย
0.25 บริ ษัท
เสนอขาย
จะทําการแยกขนส่
งโดยเรื
อเหมาลําต่างหาก โดยมิได้ รวมกับการขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะทัว ไป
จํากัด(มหาชน)
(NCL)
หรื อรถประเภทอืนๆ เป็ 0.10
นหลัก ทังนี
 
โดยกลุม่ ลูบริกค้ษาัทประเภทนี
นิยมเดิงนจํทางโดยใช้
รถยนต์
ตงแต่
ั  6 ล้ อขึ นไป
24.24
เกียรติธนาขนส่
ากัด(มหาชน)
(KIAT)
ด้ วยขนาดของลําเรื อเฟอร์ รี และศักยภาพในการรองรับนํ าหนักบรรทุกเหนือคู่แข่ง ทําให้ เรื อเฟอร์ รีของ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
บริ ษัทสามารถรองรับการขนส่งยานพาหนะทีมีขนาดใหญ่ได้
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ทังนี
  กลุม่ ลูกค้: าเป
้ าหมายและปริ
มาณการใช้ บริ การเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทในช่
วงปี 2555
– 2557 และงวด
Profit Test
Market
Capitalization
Test 6 เดือน
เกณฑ์เข้ าจด
แรก ยปีน2558 สามารถแสดงได้ ดงั นี 
ทะเบี

วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
เส้ นทางเดินเรือเฟอร์ ร ีระหว่ างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
เงิประเภทระวาง
น
หน่ วย
ปี 2555(ล้ านบาท)
ปี 2556 ปี 2557 โดยประมาณ
งวด 6 เดือน
แรก4 ปี 2558
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส
ผู้โดยสาร
656,445150.00
774,750 787,321
2. เพือใช้ ลงทุคนนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
ไตรมาส 4 ปี352,415
2558 –
% ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อ
18
19
18ไตรมาส 4 ปี 256015
รถจักรยานยนต์
คัน
28,175
27,266
30,588
17,037
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
% ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อ
1
1
1
1
ไตรมาส 4 ปี 2560
รถยนต์ 4 ล้ อ
คัน
226,697 245,893 276,818
150,338
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
% ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อ
21
20
21
22
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
รถยนต์ 6 – 10
คัน
63,064
64,684
66,267
30,347
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ล้ อ
% ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อ
18
17
17
16
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
รถประเภทอืนๆ
คัน*
5,419
6,561
7,641
3,533
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
% ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อ
11
12
12
12
รายละเอีรวม
ยดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุ
รกิจหลัก 2 ประเภท คือ 355.18
ล้ านบาท
389.78
418.73
187.95
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
รกิจให้ บบริริกการเรื
อโดยสารและขนส่
ง69ทางเรื อด้ วยเรื
นวน 2 เส้ นทางระหว่
% ของรายได้
จากการให้
ารเดิ
นเรือ
69อเฟอร์ รี จํา69
66 าง
หลั
พย์ษัท
ทีมกาทรั
: บริ
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังนหวั
ดสุราษฎร์
ธานีกรยานยนต์ รถยนต์ 4 ล้ อ และรถยนต์ 6 – 10 ล้ อ และได้ รวมการให้ บริการเดินเรือแบบ
หมายเหตุ: * ได้ รวมรถยนต์ประเภทอื
นอกเหนื
อจากรถจั
ประจําทางแบบเหมาลํ
ต่อครัง เท่รากิกัจบจํจําานวนรถประเภทอื
นๆ า1เรืคัอนและในเรื อเฟอร์ รี
2.ปาระกอบธุ
หน่ายสินค้ าบนท่
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

นทางเดินาเรืหนด
อเฟอร์ :ร ีระหว่าอังอํตาราส่
เภอดอนสั
เภอเกาะพะงั
ดสุรเท่
าษฏร์
ทีเส้
มาของการกํ
วนราคาต่กอและอํ
กําไร า(“P/E
ratio”)เท่นากัจับงหวั
27.91
า ธานี
ประเภทระวาง
หน่ วย
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 งวด 6 เดือน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
แรก ปี 2558
ข้ อมูลทางการเงิน
เฉลีย (เท่383,756
า) ราคาพาร์ (บาท/หุ
ผู้โดยสาร
คน บริ ษัท
336,204P/E ratio
378,659
207,836้ น)
เพือประกอบการ
% ของรายได้
จากการให้
การเดินเรื(ATP30)
อ
13
14
13
บริ ษัท เอที
พี 30 จํากับดริ(มหาชน)
60.71
0.25 14
ประเมินราคาหุ้นที
รถจักรยานยนต์
น อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์8,303
9,607
10,191
บริ ษัท เอ็นซีแคัอล

0.25 5,990
เสนอขาย
% ของรายได้
จากการให้
บริ การเดินเรื อ
0
0
0
1
จํากัด(มหาชน)
(NCL)
รถยนต์ 4 ล้ อ
คัน
80,195
86,039
48,486
24.24 87,672
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
% ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อ
9
9
9
9
ตลาดรอง
:
SET

 mai
รถยนต์ 6 – 10
คัน
20,476
22,396
26,348
14,021
หมวดธุ
กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
ล้ อ รกิจ (Sector) :% ของรายได้
จากการให้กบารริ การเดินเรื อ
7
7
8
9
รถประเภทอื
คัน*
200 Market
386Capitalization
204 Test
75
เกณฑ์
เข้ าจด นๆ
:  Profit Test
% ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อ
1
1
1
1
ทะเบียน
รวม การใช้ :
ล้วัาตนบาท
179.35
191.51ระยะเวลาใช้98.46
วัตถุประสงค์
ถุประสงค์
จํา156.98
นวนเงินโดยประมาณ
เงิน
% ของรายได้ จากการให้ บริการเดินเรือ
31
31
31
34
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ทีมา : บริ ษัท
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
หมายเหตุ: * ได้ รวมรถยนต์ประเภทอืนนอกเหนือจากรถจักรยานยนต์ รถยนต์ 4 ล้ อ และรถยนต์ 6 – 10 ล้ อ และได้ รวมการให้ บริ การเดินเรื อแบบ

2. าเพื
ลงทุ
อเฟอร์ รีใหม่นๆ 1 คัน
ประจําทางแบบเหมาลํ
ต่ออครัใช้ง เท่
ากับนจํซืาอเรื
นวนรถประเภทอื

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
สําหรับเส้ นทางเดินเรื อเฟอร์ รีระหว่า งอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี บริ ษัทได้ เริ ม
อใช้ เแต่
ป็ นเงิ
ไตรมาส
4 ปี 2558 –
ให้ บริ การเป็ นการเฉพาะกิจ3.ในปี เพื
2553
ตอ่ นมาทุนบริหมุษนัทเวีได้ยยนกเลิกการให้ บริ การดั250.19
งกล่าวในช่วงปลายปี 2554
เนืองจากรายได้
4 ปี 2560า
และต้ นทุนการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2555 บริ ษัทได้ มีการให้ บริ การในเส้ นทางดังกล่ไตรมาส
าวเป็ นแบบประจํ
นโยบายการจ่
ายเงิานจํานวน: 1บริครัษง ัทซึมีงนเป็โยบายจ่
ายเงินปักนพัผลในแต่
น้อยกว่การ้บริอยละ
30 วของกํ
าไรสุท2554
ธิ หลังซึจากหั
ทางแบบเหมาลํ
นไปข้ อตกลงผู
นก่อนทีบลริะปีษัทในอั
จะตัตราไม่
ดสินใจยกเลิ
การในช่
งปลายปี
งมี ก
ปัรายได้
นผล ประมาณ 30,000 บาท
ภาษีคิดเงิเป็นได้
นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
นประมาณร้
อยละ 0.00 ของรายได้
จากการให้
บริ การเดิงหันกเรืเงิอนสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน งผลการดํ
2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่
ขัน าเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ก. ภาวะอุตสาหกรรม
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ ก้าวสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 โดยอุตสาหกรรม
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ท่องเทียวถือเป็ น 1 ใน 12 ภาคบริ การทีมีความสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีชือเสียง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ด้ า นการท่องเที ยวเป็ นอย่า งมาก ด้ ว ยสภาพแวดล้ อม สถานทีท่องเทียวที สวยงามและมี ความหลากหลาย ทัง แบบเชิ ง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ธรรมชาติอย่างทะเล ภูเขา นํ าตก และเชิงศิลปวัฒนธรรมทีมีวดั วาอาราม พระราชวัง โบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงแหล่ง
ประกอบธุ
จําหน่
าบนท่านเรืเทิองและในเรื
เฟอร์
รี
ท่องเทียวทีตอบสนองวิถีชีว2.
ิตคนเมื
อง เช่รนกิจแหล่
งช็อายสิ
ปปินง ค้สถานบั
สปา เป็อนต้
น ประกอบกั
บการให้ บริ การทีเป็ นมิตร และ
 เป็ นเอกลักษณ์ของคนไทยทีมีความอ่อนโยน สร้ างความประทับใจให้ กบั นักท่องเทียว โดยเฉพาะชาวต่างชาติ รวมทังค่
 าครอง
ชีพในประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับประเทศอืนแล้ วถือว่าไม่สงู มากนัก และยังมีระบบการสือ สารและสาธารณูปโภคทีค่อนข้ าง
มีความพร้ อม จึงทําให้ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเทียวกว่า 1.25 ล้ านล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
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150.00



บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



10 ของผลิาตหนด
ภัณฑ์ม:วลรวมในประเทศ
(GDP)อปีกํา2557
อย่าratio”)เท่
งไรก็ตาม าเนืกัอบงจากประเทศไทยเกิ
ดปั ญหาทางการการเมือง
ทีละ
มาของการกํ
ไร (“P/E
27.91 เท่า
อัตราส่วนราคาต่
ในช่วงครึ งปี แรกของปี 2557 ทําให้ นกั ท่องเทียวต่างชาติทีเข้ ามาในประเทศไทยมีจํานวนลดลงเมือเทียบกับปี 2556 แต่
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
กระทรวงการท่
อ
งเที

ย
วและกี
ฬาได้ คาดการณ์ ว่า หากสถานการณ์ ใ นประเทศและปั จ จัยภายนอกต่า งๆ เป็ นปกติ จะมี
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ท่องเทียวต่า งประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทยในปี 2558 ประมาณ 30 ล้ านคน หรื อเพิมขึ นกว่าร้ อยละ 20 ซึง
เพืนัอกประกอบการ
ัท ยเอที
จํากัด(มหาชน)ม(ATP30)
60.71
0.25
สามารถสร้
างรายได้
วให้พกี 30บั ประเทศไทยเพิ
มากขึ น
ประเมิ
นราคาหุ
้ นที จากการท่บริอษงเที
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

:

24.24

0.10

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน ทีมา : กรมการท่องเทียว ข้ อมูล ณ วันที 17 มีนาคม 2558

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
จากข้
อ
มู
ล
สถิ
ต
ก
ิ
รมการท่
อ
งเที
ย

วในปี
2557
พบว่
า
มี
น
ก
ั
ท่
อ
งเที
ย

วต่
า
งชาติ
เ
ดิ
น
ทางมายั
ง
ประเทศไทย
จํานวนทังสิ
 น
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
24.78 ล้ านคน โดยมีสดั ส่วนนักท่องเทียวจากเอเซียตะวันออกมากทีสดุ ประมาณร้ อยละ 33 ของจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ซึง ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน รองลงมาเป็ นกลุม่ ประเทศในอาเซียนประมาณร้ อยละ 27 ขณะทีนกั ท่องเทียวในกลุม่
ทังหมด

2. อยละ
เพือใช้
งทุนซืนอเรื
ี ใหม่
ไตรมาส
4 ปี 2558 –
ประเทศยุโรปคิดเป็ นสัดส่วนร้
25ลโดยมี
กั ท่ออเฟอร์
งเทียรวจากประเทศรั
สเซียมี150.00
จํานวนมากทีสดุ รองลงมาคื
อ ประเทศสหราช
ไตรมาส 4มปีิภาคของ
2560

าแนกตามภู
อาณาจักร และประเทศเยอรมนี ตามลําดับ นอกจากนัน หากพิจารณาจํานวนนักท่องเทียวทังหมดจํ
นบั นรวมกรุ
าภาคใต้ เป็ นภูมิภาคที
นกั ท่องเที
วทังคน
 –
ประเทศไทย โดยข้ อมูลสถิต3.ิกรมการท่
เพือใช้อเป็งเที
นเงิยนว ทุ(ไม่
นหมุ
เวียน งเทพฯ) ทีผ่านมาพบว่
250.19
ไตรมาส
4 ปีย2558
านวนนัก4ท่ปีอ2560
งเทียว
ไทย และต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเทียวมากทีสดุ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 21 เมือเปรี ยบเทียบกับจํไตรมาส
ทังหมดของแต่

ละภู
ให้ าแยเงิ
ก่ประเทศมากที
เช่นในอั
กันโดยคิ
นร้ อยละ
เมือาเปรี
บ ก
นโยบายการจ่
ายเงิ
น มิภาค
: และสร้
บริ ษัทมีางรายได้
นโยบายจ่
นปั นผลในแต่สลดุ ะปี
ตราไม่ดนเป็้ อนสั
ยกว่ดส่าวร้ อยละ
3026
ของกํ
ไรสุยทบเที
ธิ หลัยงบกั
จากหั
 ภาษี เงินได้ นลิตะภู
ิภาค ดังนัน อุตสาหกรรมท่
องเทียษวจึัทงและหลั
เป็ นอุตสาหกรรมหนึ
ง ทีมีบทบาทสําคัญ
ใน น
ปัรายได้
นผล จากการท่องเทียวทังหมดของแต่
ิบุคมคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
การขับเคลือนเศรษฐกิ จของภาคใต้
องจากภาคใต้
มีศักทัยภาพด้
า นการท่
ยวสูงกล่
ง ทัาง วอาจมี
นี  ด้ ว ยความพร้
า นแหล่
สะสมอืนๆ เนืตามที
บริ ษัทกํ าหนด
งนี
  การจ่
ายเงินอปังเที
นผลดั
การเปลียอมด้
นแปลงขึ
นอยูง ่กับ
ท่องเทียวทีมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะแหล่
องเที
ยวทางทะเล
ทังฝั
 น งทะเลอั
และฝั งอ่าวไทย ทีมีชายหาดและ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํงท่าเนิ
นงาน
แผนการลงทุ
ความจํนาดามั
เป็ นนและความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
หมูเ่ กาะต่างๆ ทีสวยงาม รวมถึ
ง
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
ใ
ต้
ท
้
อ
งทะเล
ซึ
ง

เอื
ออํ
า
นวยต่
อ
กิ
จ
กรรมต่
า
งๆ
ที

ด
ง
ึ
ดู
ด
นั
ก
ท่
อ
งเที
ยวทังชาว

ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ไทยและชาวต่างชาติ ได้ แก่ กิจกรรมดํานํ า และกีฬาทางนํ า (เรื อใบ เรื อบานาน่าโบ๊ ท วินด์เซิร์ฟ เป็ นต้ น) รวมทังกิ
 จกรรม
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
อนุรักษ์ สตั ว์ทะเล เช่น การปล่อยเต่าทะเล และการจัดสร้ างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพือให้ สอดคล้ องกับกระแส
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในปั จจุบนั
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
เกาะสมุยและเกาะพะงันได้ ถกู เปรี ยบเสมือนเพชรเม็ดงามในทะเลฝั งอ่าวไทย และแหล่งท่องเทียวทีร้ ู จกั กันในวง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
กว้ างทังนั
 กท่องเทียวชาวไทยและต่างชาติ ได้ แก่ หาดทรายต่างๆ อาทิ หาดเฉวง หาดละไม หินตาหินยาย และเกาะใกล้ เคียง
2.ประกอบธุ
าเรื อและในเรื
อเฟอร์า รเกาะแตน
ี
ทีสามารถเดินทางจากเกาะสมุ
ยไปกลัรบกิได้จจํใานวัหน่นาเดียสิยวนค้ได้าบนท่
แก่ เกาะพะงั
น เกาะเต่
และหมู่เกาะอ่างทอง รวมทัง
 กิจกรรมฟูลมูนปาร์ ตี  (Full Moon Party) บนเกาะพะงันทีมีชือเสียงและเป็ นทีร้ ู จักแพร่ หลายทัว โลก อย่างไรก็ตาม การ
ท่องเทียวไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันสามารถเดินทางได้ ตลอดทังปี
 โดยการเดินทางไปยังเกาะสมุยสามารถใช้ เส้ นทางได้
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

าของการกํ
 องบิาหนด
นและทางเรื
นทางไปเกาะพะงั
สามารถใช้ากัเส้บน27.91
ทางได้เท่
เฉพาะทางเรื
อเท่านัน แต่การท่องเทียว
ทีทัมงทางเครื
: อ ในขณะที
นราคาต่
อกําไร (“P/E นratio”)เท่
า
อัตราส่กวารเดิ
บนเกาะสมุยและเกาะพะงันยังมีผลกระทบบางส่วนตามการเปลีย นแปลงฤดูกาลซึง สามารถอธิบายได้ ดงั นี 
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ช่
ว
งไตรมาส
1
(เดื
อ
นมกราคม
– มีนาคม)
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
บรรยากาศการท่องเทียวอยู่ในช่วงทีคึกคัก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเทศกาลปี ใหม่ และวันตรุ ษจีน ประกอบกับ
เพือประกอบการ
ัท เอที
ี 30 จํากัดน (มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
สภาพอากาศที
เอื ออํบริาษนวย
เนือพงจากคลื
ลมทะเลสงบ
และฝนตกน้ อย
ประเมินราคาหุ
้ นที
นเมษายน
มิถอินุ นายน)
 ช่วงไตรมาส 2 (เดือบริ
ษัท เอ็นซี–แอล
เตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
บรรยากาศการท่องเที
กคักกว่า(NCL)
ช่วงไตรมาส 1 เนืองจากมีวนั หยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดอืนๆ
จํากัยดวคึ(มหาชน)
เช่น วันแรงงานแห่บริ
งชาติ
กรีธนาขนส่
วันฉัตรมงคล
นวิสาขบู(KIAT)
ชา และวันพืชมงคล24.24
ขณะทีสภาวะอากาศอยู0.10
่ในเกณฑ์ที
ษัท วัเกีนยจัรติ
ง จํากัดวั(มหาชน)
ปกติ แต่จะเริ มเข้ าสูฤ่ ดูมรสุมประมาณเดือนมิถนุ ายน เป็ นต้ นไป
ตลาดรอง
:
SET
 mai
 ช่วงไตรมาส 3 (เดือนกรกฏาคม – กันยายน)
หมวดธุรกิจบรรยากาศการท่
(Sector) : อกลุ
ตสาหกรรมบริ
การ และไม่มีกิจกรรมด้ านการท่องเทียวทางทะเล เนืองจากเป็ นช่วงมรสุม
งเทีม่ ยอุวค่
อนข้ างเงียบเหงา
ช่วงไตรมาส 4: (เดือนตุลาคม
ธันวาคม)
Profit–Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้าจด
ทะเบียน บรรยากาศการท่อ งเทีย วอยู่ใ นระดับ ทีป านกลาง เนือ งจากเป็ นช่ว งมรสุม ทะเลมี คลืนลมแรง อย่า งไรก็ ต าม
ภาวะการท่
คักตังแต่
 ชว่ งเดือนพฤศจิจํกาายน
อเป็ นช่วงเปิ ดฤดูการท่องเที
ยว และมีปเงิั จนจัย
วัตถุประสงค์
การใช้ องเที
: ยวจะเริ มกลับวัมาคึ
ตถุปกระสงค์
นวนเงิซึง นถืโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
สนับสนุนจากเทศกาลคริ สมาสต์ซงึ เป็ นช่วงทีนกั ท่องเทียวเริ มหยุดพั(ล้กาทํนบาท)
างาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ
ทีต้องการหนี
เงิน
โดยประมาณ
ฤดูหนาวของประเทศตนเองเพือเดินทางมาท่องเทียวมากขึ น ทําให้ มีการจัดกิจกรรมการท่องเทียวมากขึ น
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
อใช้เดิลนงทุ
นซื อเรื อเฟอร์
ี ใหม่
150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558
ทังนี
  จํานวนนักท่อ2.งเทีเพื
ยวที
ทางมาท่
งเทียรวในเกาะสมุ
ยและเกาะพะงั
น จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
เป็ นรายปี
ตังแต่
 ป–ี
ไตรมาส 4 ปี 2560
2551 สามารถแสดงได้ ดงั นี 
คน

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอี
คน ยดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

3.ยวบนเกาะสมุ
เพือใช้ เป็ยนเงินทุนหมุนเวียน
นักท่ องเที

สัดส่ วนนั
กท่ องเทียวเกาะสมุยใน 9 เดือไตรมาส
นแรก ปี 2557
250.19
4 ปี

2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
นัก:ท่ องเที
น รกิจหลัก 2 ประเภท คือ
บริยษวบนเกาะพะงั
ัทประกอบธุ

สัดส่ วนนักท่ องเทียวเกาะพะงันใน 9 เดือนแรก ปี 2557

1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


ทีมา : กรมการท่องเทียว ข้ อมูล ณ วันที 7 เมษายน 2558
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ในช่วง 23 ปี ทีผ่านมา จํานวนนักท่องเทียวไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันมีแนวโน้ มเพิมขึ นอย่างต่อเนือง โดย
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
นั
ก
ท่
อ
งเที

ย
วในเกาะสมุ
ย
มี
จ
ํ
า
นวนประมาณ 1.9 ล้ านคนในปี 2556 และยังคงเพิมขึ นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เมือ
ข้ อมูลทางการเงิน
ratio เฉลี
ย (เท่า) โรปเป็
ราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
บกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึงนักท่องเทียบริ
วส่ษวัทนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติทP/E
ีมาจากกลุ
ม่ ประเทศยุ
นหลัก ในขณะที
เพืเทีอยประกอบการ
ัท เอทีพี 307 จํแสนกว่
ากัด(มหาชน)
เกาะพะงั
นมีจ้ ํนานวนนั
าคนในปี(ATP30)
2556 และเพิมขึ นเล็กน้ อ60.71
ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี0.25
2557 โดย
ประเมิ
นราคาหุ
ที กท่องเทีบริยษวประมาณ
มีนกั ท่องเทียวจากกลุม่ ประเทศยุ
วนใหญ่
บริ ษโัทรปเป็
เอ็นซีนส่
แอล
อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ข. ภาวะการแข่ งขัน
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
มีทีตัง อยู่ใ นทะเลอ่
วไทย ซึงห่า งจากอํา เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานีไปทางทิศ
ตลาดรอง เกาะสมุยและเกาะพะงั
:
SETน
 าmai
  การเดินทางไปเกาะสมุยสามารถเดินทางได้ ทงทาง
ั
ตะวันออกเป็ นระยะทาง 35 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร ตามลําดับ ทังนี
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เรื อ หรื อเครื องบิน ขณะทีการไปยังเกาะพะงันสามารถเดินทางได้ เฉพาะทางเรื อเท่านัน ซึงธุรกิจของบริ ษัทสามารถขนส่ง
Test ยและเกาะพะงันได้ อนึง การเดินทางโดยทางเรื
Market Capitalization
เกณฑ์
เข้ าจด อมด้ วยยานพาหนะไปยั
:  Profit
ผู้โดยสารพร้
งเกาะสมุ
อสามารถใช้ บริTest
การของ (1) เรื อ
ทะเบี
ย
น
เฟอร์ รีของบริ ษัท และบริ ษัท ซีทราน เฟอร์ รี จํากัด (2) เรื อความเร็ วสูง (High Speed Boat) (เรื อทีวิงความเร็ วสูงทีสามารถ
วับรรทุ
ตถุประสงค์
การใช้้ โดยสาร)
: ของบริ ษัท ซีวัทตราน
ถุประสงค์
จํานวนเงิ
โดยประมาณ
เงิน
กได้ เฉพาะผู
ดิสคัฟเวอร์ รี จํากัด และบริ
ษัท ส่งนเสริ
มรุ่งเรื อง จํากัด และ (3)ระยะเวลาใช้
เรื อคาตามาราน
เงิ(เรืน อทีสามารถบรรทุกได้ เฉพาะผู้โดยสารและมีลกั ษณะเป็ นสองท้ องเรื อ) ของบริ
(ล้ าษนบาท)
ัท เรื อเร็ วลมพระยา จํากัด โดยประมาณ
เป็ นต้ น
ผู้เดินทางทังชาวไทยและต่
 1. ชําระหนี
างชาติ
นผ่4านทางเรื
เงินปกูระมาณร้
้ ระยะยาวอยละ 50 เลือกการเดินทางไปยั
38.00 งเกาะสมุยหรื อเกาะพะงั
ไตรมาส
ปี 2558อ
โดยเริ มต้ นจากการใช้ บริ การรถไฟ
หรืลองทุ
รถโดยสารประจํ
ทาง ทีมีผ้ ูให้ บริ การภายนอกให้
ผู้โดยสารจากสถานี
2. เพือใช้
นซื อเรื อเฟอร์ รีใาหม่
150.00 บริ การรับส่งไตรมาส
4 ปี 2558 –
ธ
รรมราช
หรื อ
รถไฟหรื อสถานีรถโดยสารประจําทางของบริ ษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) ในจังหวัดสุราษฏร์ ธานีและจังหวัดนครศรี
ไตรมาส 4 ปี 2560
ขับรถยนต์สว่ นตัวไปยังท่าเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เพือโดยสารเรื อเฟอร์ รีเดินทางต่อไปยัง
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เกาะสมุยหรื อเกาะพะงัน นอกจากนัน ผู้เดินทางยังสามารถเลือกเดินทางไปท่าเรื อในจังหวัดชุมพรเพือโดยสารเรื อคาตามา
ไตรมาส 4 ปี 2560
รานไปยังเกาะสมุยหรื อเกาะพะงัน หรื อเดินทางไปท่าเรื อสาธารณะในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เพือโดยสารเรื อ
นโยบายการจ่
: งบริ
ษัทมีนยโยบายจ่
ายเงินอปัความเร็
นผลในแต่
ะปี ในอั
ตราไม่ยนหรื้ ออยกว่
าร้ อยละ
เฟอร์ รีของบริาษยเงิ
ัทคูนแ่ ข่งไปยั
เกาะสมุ
หรื อโดยสารเรื
วสูงลไปยั
งเกาะสมุ
เกาะพะงั
นได้30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล สําหรับการเดินทางโดยเครื
ภาษี เงินได้ องบิ
นิตนิบผูุค้ เคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลังหักเงิทงบนเกาะสมุ
ดินทางสามารถเลื
อกท่าอากาศยานปลายทางได้
ัน สํารองตามกฎหมาย
ยโดยตรง (ซึและเงิ
งมี น
สะสมอื
นๆ ตามทีนบไทยเป็
ริ ษัทกํ านผู
หนด
การ)
 การจ่
นปั นผลดังกล่า วอาจมี
ารเปลีธยานีนแปลงขึ
นอยูด ่กับ
สายการบินบางกอกแอร์ เวย์
และสายการบิ
้ ให้ บทัริงนี
หรื อาท่ยเงิ
าอากาศยานในจั
งหวัดสุกราษฏร์
และจังหวั
ฐานะการเงิ
ผลการดํ
าเนินงาน
แผนการลงทุ
น ความจํ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
นแอร์นเอเซี
ย สายการบิ
นนกแอร์
และสายการบิ
นไทยเป็
นผู้ให้ บริ การ) ซึงจะมีผน้ ใู ๆห้ในอนาคต
บริ การ
นครศรี ธรรมราช (ซึงมีสายการบิ
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัทงและ/หรื
อผูง้ ถท่ือาหุเรื้ นอของบริ
ัทเห็นษสมควร
ภายนอกให้ บริ การรับส่งผู้โดยสารจากท่
าอากาศยานดั
กล่าวไปยั
เฟอร์ รีษของบริ
ัทหรื อท่าเรื อสาธารณะในอําเภอดอน
สัก จังหวัยดดเกี
สุรยาษฏร์
วยทางเรื
ต่อกไปยั
งเกาะสมุคืยอหรื อเกาะพะงัน
รายละเอี
วกับ ธานี: เพือบริเดิษนัททางด้
ประกอบธุ
รกิจอหลั
2 ประเภท
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



เส้ นาทางการเดิ
งเกาะสมุ
ยและเกาะพะงั
นจังหวัด าจักังบหวั27.91
ดสุราษฏร์
ทีมาของการกํ
หนด : นทางไปยั
วนราคาต่
อกําไร (“P/E ratio”)เท่
เท่า ธานี
อัตราส่
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า)
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
ประเมินราคาหุ้นที
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
:

0.25
0.25

24.24

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

0.10

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

ทีมา: บริ ษัท

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

การเดินทางไปยั3.
ง เกาะสมุ
อเกาะพะงั
รีสามารถขนส่
เพือใช้ยเหรื
ป็ นเงิ
นทุนหมุนนเวีด้ยวนยเรื อเฟอร์ รีได้ รับความนิ
250.19ยมเนืองจากเรื อเฟอร์
ไตรมาส
4 ปี 2558ง–ผู้
เดินทางไปพร้ อมกับยานพาหนะในคราวเดียวกัน ทังนี
  ปั จจุบนั การให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีข้ามฟากระหว่างอํไตรมาส
าเภอดอนสั
ก และ
4 ปี 2560
บริตษราไม่
ัท ท่านเรื้ ออยกว่
ราชาเฟอร์
รี จํ30
ากัดของกํ
(มหาชน
ษัท ก
อําเภอเกาะสมุ
ย จันงหวัด: สุราษฏร์
มีผ้ ใู ห้ บริากยเงิ
ารจํนาปันวน
2 ราย ลได้ะปีแก่ในอั
นโยบายการจ่
ายเงิ
บริ ษัทธมีานี
นโยบายจ่
นผลในแต่
าร้ อยละ
าไรสุ)ทและบริ
ธิ หลังจากหั
ราน เฟอร์ รี จํากัด ซึงบริภาษี
ษัทได้เงิพนิจได้ารณาว่
บริ ษัทดังกล่าวเป็นเฉพาะของบริ
นคู่แข่งขันโดยตรงมากกว่
บริ การเรื อประเภทอื
น น
ปัซีนทผล
นิติบุคาคลของงบการเงิ
ษัท และหลังาหับริกเงิษนัทสํทีาให้รองตามกฎหมาย
และเงิ
และสายการบินทีตอบสนองความต้
ตกต่าทังกังนี
ทังนี
  จําายเงิ
นวนเรื
และกํงกล่
าลังาการบรรทุ
กของบริยนแปลงขึ
ษัทและคูนอยู
่แข่ง ่กับ
สะสมอืนอๆงการของลู
ตามทีบริกษค้ัทากํทีาแหนด
 น การจ่
นปั นอผลดั
วอาจมีการเปลี
สามารถแสดงได้ ดงั นี  ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

ษัทยท่วกั
าเรืบอราชาเฟอร์
ากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีทราน เฟอร์ ร ี จํากัด
รายละเอีบริ
ยดเกี
: บริ ษร ี ัทจํประกอบธุ
รกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ชืผู้เอสนอขาย
เรื อ
นํา หนัก
ผู้โดยสาร
ยานพาหนะ (คัน)
ชือเรื อ
หนัก ผู้โดยสาร ยานพาหนะ (คัน)
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้นํวา ยเรื
อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
(ตันกรอส)
(คน)
4 ล้ อเต็มระวาง
(ตันกรอส)
(คน)
4 ล้ อเต็มระวาง
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
อํ
า
เภอดอนสั
ก
อํ
า
เภอเกาะสมุ
ย
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
าษฎร์
ธ
านี
และระหว่
า
งอํ
า
เภอดอนสั
ก
อํ
าเภอเกาะพะงั
น
1. ราชา 1
1,141.00
400
44
1.ซีทราน เฟอร์ รี 4
961.00
338
60
2. ราชา 2
3. ราชา 3
4. ราชา 4

5. ราชา 5
6. ราชา 6
7. ราชา 7

1,044.92
986.32
324.00
928.00
1,009.50
1,188.00

จัง350
หวัดสุราษฎร์ ธานี52

2.ซีทราน เฟอร์ รี 5
1,099.00
เฟอร์ รี 6อเฟอร์ รี1,076.00
2.ป350
ระกอบธุรกิจจําหน่36ายสินค้ าบนท่3.ซี
าเรืทอราน
และในเรื
220
23
4.ซีทราน เฟอร์ รี 7
815.00
350
70
5.ซีทราน เฟอร์ รี 8
1,053.00
400
55
6. ซีทราน เฟอร์ รี 9
1,400.00
400
53
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270
270
250
360
601

45
50
60
90
50





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

บริ ษัทาท่หนด
าเรื อราชาเฟอร์
ร ี อัจําตกัราส่
ด (มหาชน)
บริ ษเท่
ัท าซีทราน เฟอร์ ร ี จํากัด
ทีมาของการกํ
: 
วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91
ชือเรื อ
นํา หนัก
ผู้โดยสาร
ยานพาหนะ (คัน)
ชือเรื อ
นํา หนัก ผู้โดยสาร ยานพาหนะ (คัน)
ราคาเสนอขายและ
P/E
ratio
ของบริ
ษ
ั
ท
อื
น

ในอุ
ต
สาหกรรมเดี
ย
วกั
น


(ตันกรอส)
(คน)
4 ล้ อเต็มระวาง
(ตันกรอส)
(คน)
4 ล้ อเต็มระวาง
ข้
อ
มู
ล
ทางการเงิ
น
8. อาร์ 8
1,074.00
400
48ษัท
บริ
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
9. เพื
อาร์อประกอบการ
9
1,168.00
400
48
บริ300
ษัท เอทีพี 30 จํากัด38(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
10.ประเมิ
วังใน นราคาหุ้น794.63
ที
11.เสนอขาย
วังทอง
638.98
30 เนชัน แนล โลจิสติกส์
บริ300
ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์

0.25
12. วังแก้ ว
990.95
จํา400
กัด(มหาชน) (NCL)52
ทีมา: บริ ษัท และเว็บไซต์ของบริ ษัท ซีทราน เฟอร์ รี จํากัด ณ วันที 8 กรกฏาคม 2558
24.24
บริษษัทัทซีเกี
ยรติธนาขนส่
หมายเหตุ : 1. กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริ
ทรานเฟอร์
รี จํากังด จํยัางกัได้ดป(มหาชน)
ระกอบธุรกิ(KIAT)
จเดินเรื อคาตามาราน เรื อความเร็ วสูง (High Speed0.10
Boat) และ
นวน 
5 ลํา ภายใต้ การดํ
าเนินmai
งานของบริ ษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์ รี จํากัด (บริ ษัทในกลุ่มของบริ ษัท ซีทราน
ตลาดรอง เรื อยอร์ ช รวมเป็
: นจําSET
เฟอร์ รี จํากัด) เพือให้ บริ การเรื อโดยสารจากจังหวัดชุมพรไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
หมวดธุรกิจ (Sector)
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
2. ตารางเวลาเดินเรื อเฟอร์ รีข้ามฟากระหว่างอําเภอดอนสัก และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ของบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี
และบริ ษProfit
ัท ซีทราน
ัท ซีทรานCapitalization
เฟอร์ รี จํากัด ไม่Test
ได้ มีเรื อเฟอร์ รีข้าม
Testเฟอร์ รี จํากัด ได้ จดั ตารางเวลาเหมือนกัน (บริ ษMarket
เกณฑ์เข้ าจด จํากัด (มหาชน)
: 
ฟากเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน)
ทะเบียน

วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
นอกจากนัน ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริ ษัท และบริ ษัท ซีทราน เฟอร์ รี จํากัด ในช่วงปี 2555 
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
2557 สามารถแสดงได้ ดงั นี 
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส
หน่ว4ย:ปี ล้2558
านบาท
)
ัท นท่ซืาอเรื
เรืออราชาเฟอร์
บริษัท ซีทรานไตรมาส
เฟอร์ ร4 ี จํปี า2558
กัด –
2. เพือบริ
ใช้ ลษงทุ
เฟอร์ รีใหม่ ร ี จํากัด (มหาชน
150.00
ปี 2555*
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2555
ปี ไตรมาส
2556 4 ปีปี 2560
2557
รายได้ จากการขายและบริ การ
559.29
622.47
665.24
486.39
559.65
559.36
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
กําไรสุทธิ
51.31**
69.29
85.33
77.52
132.41
68.77
ไตรมาส 4 ปี 2560
สินทรัพย์รวม
762.94
719.25
731.71
1,047.18 1,299.84 1,405.01
นโยบายการจ่
า
ยเงิ
น
:
บริ
ษ
ั
ท
มี
น
โยบายจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผลในแต่
ล
ะปี
ในอั
ต
ราไม่
น
้
อ
ยกว่
าร้ อยละ 30 ของกํ
าไรสุทธิ647.70
หลังจากหัก
ส่วนผู้ถือหุ้น
297.00
366.29
430.50
482.64
615.21
ปัทุนนผล
ภาษี เงินได้132.00
นิติบุคคลของงบการเงิ
งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิน
ชําระแล้ ว
132.00นเฉพาะของบริ
132.00ษัท และหลั
150.00
150.00 150.00
ๆ ตามทีบริชษย์ัทณกํ าวันหนด
ทังนี
  การจ่
ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ทีมา: บริ ษัท และกรมพัฒนาธุรกิสะสมอื
จการค้ านกระทรวงพาณิ
ที 8 กรกฏาคม
2558
ฐานะการเงิ
ผลการดํ
เนินงาน แผนการลงทุ
หมายเหตุ: * ปรับปรุงรายการใหม่
ให้ สอดคล้นองกั
บการเปิ าดเผยในงบการเงิ
นปี 2556 น ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
** เป็ นกําไรประจําตามที
ปี ทียงั ไม่
ได้ รวมรายการขาดทุ
ดเสร็ จอือนผูจํ้ ถาือนวน
ง จะมีผลทําให้ มีกําไรเบ็ดเสร็ จรวมมีจํานวน
คณะกรรมการบริ
ษัทนเบ็และ/หรื
หุ้น27.31
ของบริล้ษานบาท
ัทเห็นซึสมควร
คงเหลือ 24.00 ล้ านบาท

รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู้เสนอขาย
1.ปนระกอบธุ
จให้ บริ ยกหรื
ารเรือเกาะพะงั
อโดยสารและขนส่
งทางเรื
อด้ วยเรื อเฟอร์ ร)ี สามารถใช้
จํานวน 2 เส้บรินกทางระหว่
อย่างไรก็ตาม การเดิ
ทางไปยัรงกิเกาะสมุ
น (เฉพาะคน
ไม่รวมยานพาหนะ
ารจากผู้ าง
หลักทรัพย์
อําเภอเกาะสมุยนทาง
จังหวัโดยส่
ดสุราษฎร์
ธานีเริและระหว่
างอําเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงัน
ให้ บริ การสาธารณะต่างๆ ทีใอํห้าบเภอดอนสั
ริ การเดินกทางในหลายเส้
ว นใหญ่
 มต้ นมาจากกรุ
งเทพฯ ซึกงอํ
สามารถแสดง
รายละเอียดการเดินทางได้ ดงั จันีง หวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



 ทางเครื
ทีมาของการกําหนด
:  องบินอัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
 ขาไปจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอเกาะสมุย
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
ษัท ค่ าโดยสาร ผู้ให้ บริการทาง
P/E ratioจําเฉลี
 (เท่ค่าา)ใช้ จ่ายการ
ราคาพาร์
(บาท/หุประมาณ
้ น)
ผู้ให้ บริการ
สนามบิน
สนามบิน
จํานวน
ช่ วบริ
งเวลา
นวนย
ประมาณ
เพื
อ

ประกอบการ
สายการบิน
ต้ นทาง
ปลายทาง
เทียวบิน เทียวบินขา
เครืองบิน
เรือ
เทียวเรือ
เดินทางอืน ค่ าใช้ จ่าย ระยะเวลา
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
ต่
อ
วั
น
ไป
(นาฬิ
ก
า)
ขั
น

ตํ

า
ต่
อ
วั
น
(รถยนต์
และ ทัง 0.25
หมด
เดินทาง
ประเมินราคาหุ้นที
(บาท)
เรือเฟอร์ ร ี )
(บาท)
ทัง หมด
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25 (ชัวโมง:นาที)
เสนอขาย
(บาท)
1.บางกอก
สุวรรณภูมิ
เกาะสมุ
19 (NCL)
6:00 – 21:00
3,300



3,300
1:05
จํายกัด(มหาชน)
แอร์ เวย์

2.1 การบิน
สุวรรณภูมิ
ตลาดรอง
ไทย
2.2หมวดธุ
การบิน รกิจ (Sector)
ดอนเมือง
ไทย

(เฉลียทุก 1

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ชัว โมง)
7:25 และ

4,100

หวัดม
2
8:25
: จังกลุ
่ อุตสาหกรรมบริ
การและ

1,500

:

เกาะสมุย

2

SET
15:30 mai

24.24






0.10

4,100

1:05

บริ ษัท
15
400
1,900
4:15
สุราษฏร์ ธานี
17:45
ซีทราน เฟอร์ รี
14
400
1,900
4:15
Market
Test2,050
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ซีทราน
2 Capitalization
550
5:15
ดิสคัฟเวอร์ รี
ทะเบียน
เรื อเร็ วลมพระยา
3
600
2,100
3:40
3.1วัตแอร์
ย ก
ดอนเมื
5วัตถุประสงค์
7:00 – 19:10
1,490
บริ ษัทนโดยประมาณ
15
400 ระยะเวลาใช้
1,890 เงิน 4:10
ถุปเอเซีระสงค์
ารใช้อง : จังหวัด
จํานวนเงิ
สุราษฏร์ ธานี
ซีทราน เฟอร์ รี
14
400
1,890
4:10
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ซีทราน
2
650
2,140
5:10
ดิสคัฟเวอร์
รี
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
เรื อเร็ วลมพระยา
3
600
2,090
3:40
2.
เพื
อ

ใช้
ล
งทุ
น
ซื
อเรื
อ
เฟอร์
ร

ี
ใ
หม่
150.00
ไตรมาส
4
ปี
2558
–
3.2 แอร์ เอเซีย
ดอนเมือง
จังหวัดนคร
4
6:50 – 18:25
1,543
บริ ษัท
15
400
1,943
4:10
ศรี ธรรมราช
ซีทราน เฟอร์ รี
14
400 ไตรมาส1,943
4 ปี 2560 4:10
ซีทราน
2
650
2,193
6:10
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ดิสคัฟเวอร์
รี
4.1 นกแอร์
ดอนเมือง
จังหวัด
4
6:10 – 16:25
1,301
บริ ษัท
15
400 ไตรมาส1,701
4 ปี 2560 4:10
สุราษฏร์ ธานี
ซีทราน เฟอร์ รี
14
400
1,701
4:10
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตซีทราไม่
ของกําไรสุ1,951
ทธิ หลังจากหั
ราน น้อยกว่า2ร้ อยละ 30 650
5:10ก
ดิสคัฟเวอร์
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
ษัทรี และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
เรื อเร็ วลมพระยา
3
600
1,901
3:40
สะสมอื

น
ๆ
ตามที

บ
ริ
ษ
ั
ท
กํ
า
หนด
ทั
งนี


การจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผลดั
ง
กล่
า
วอาจมี
ก
ารเปลี

ย
นแปลงขึ
นอยู
่ก ับ
4.2 นกแอร์
ดอนเมือง
จังหวัดนคร
6
6:00 – 20:15
1,207
บริ ษัท
15
400
1,607
4:10
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุ
น ความจํ
นๆ ในอนาคต
ศรี ธรรมราช
ซีทราน
เฟอร์ รี า เป็ น14และความเหมาะสมอื
400
1,607
4:10
ซีทรานษัทเห็นสมควร
2
650
1,857
6:10
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ
ดิสคัฟเวอร์ รี
รายละเอี
ยดเกีของสายการบิ
ยวกับ นบางกอกแอร์
: บริ ษัทเวย์
ประกอบธุ
กิจหลั
ก 2 ประเภท
อ นนกแอร์ ซีทราน เฟอร์ รี ซีทราน ดิสคัฟเวอร์ รี เรื อเร็ วลมพระยา และการ
ทีมา : Website
สายการบินรไทย
สายการบิ
นแอร์ เอเซีย คืสายการบิ
ภาษณ์ผ้ บู ริ หารบริ ษัท ณ วันที 4 กันยายน 2558
ผูสั้ เมสนอขาย

หลักทรัพย์

1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

 ขาไปจากกรุ
ทีมาของการกํ
าหนด งเทพฯ
: ถึงอัอํตาเภอเกาะพะงั
ราส่วนราคาต่นอกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
ของบริช่ วษงเวลา
ัทอืนในอุค่ตาโดยสาร
สาหกรรมเดี
ยวกัน
P/E จํratio
ผู้ให้ บริการ
สนามบิน
สนามบิน
านวน
ผู้ให้ บริการทาง จํานวน ค่ าใช้ จ่ายการ ประมาณ
ประมาณ
ข้ อมูลทางการเงิ
ต้ นน
ทาง
ปลายทาง
เทียวบิน เทียวบินขา
เครืองบิน
เรือ
เทียว
เดินทางอืน
ค่ าใช้ จ่าย
ระยะเวลา
บริ ษัท
P/E ratioเรือเฉลี
ย (เท่า) ราคาพาร์
(บาท/หุเดิ้ นน) ทาง
ต่ อวัน
ไป (นาฬิกา)
ขัน ตํา
ต่ อ (รถยนต์ และ
ทัง หมด
เพือประกอบการ
(บาท)
วัน
เรือเฟอร์ ร ี )
(บาท)
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25 ทัง หมด
ประเมินราคาหุ้นที
(บาท)
(ชัวโมง:นาที)
1 เสนอขาย
การบินไทย
ดอนเมือง
จังหวับริ
ด ษัท เอ็น2ซีแอล อิน8:25
6
500
2,000
5:15
เตอร์และเนชัน แนล1,500
โลจิสติกส์ บริษัท
0.25
สุราษฏร์ ธานี
17:45
ซีทราน
2
700
2,200
6:15
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ดิสคัฟเวอร์ รี
2.1 แอร์ เอเซีย

จังหวัด
5
7:00 – 19:10

สุ: ราษฏร์ ธานีSET

1,490

700
500
700

2,200
0.10
1,990
2,190

4:30
5:10
6:10

บริ ษัท
6
ซีทราน
2
ดิสคัฟเวอร์ รี
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เรื อเร็ วลมพระยา
3
700
2,190
4:25
2.2เกณฑ์
แอร์ เอเซี
ย
ดอนเมื
อ
ง
จั
ง
หวั
ด
นคร
4
6:50
–
18:25
1,543
บริ
ษ
ท
ั
6
500
2,043
5:10
Market Capitalization Test
เข้ าจด
:  Profit Test
ศรี ธรรมราช
ซีทราน
2
700
2,243
7:10
ทะเบียน
ดิสคัฟเวอร์ รี
3.1วัตนกแอร์
4วัตถุประสงค์
6:10 – 16:25
1,301
บริ ษัท นโดยประมาณ
6
500 ระยะเวลาใช้
1,801 เงิน 5:10
ถุประสงค์กดอนเมื
ารใช้อง : จังหวัด
จํานวนเงิ
สุราษฏร์ ธานี
ซีทราน
2
700
2,001
6:10
เงิน
(ล้
า
นบาท)
โดยประมาณ
ดิสคัฟเวอร์ รี
เรื อเร็ วลมพระยา
700
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00 3
ไตรมาส2,001
4 ปี 2558 4:25
3.2 นกแอร์
ดอนเมือง
จังหวัดนคร
6
6:00 – 20:15
1,207
บริ ษัท
6
500
1,707
5:10
ศรี ธรรมราช
ซีทราน150.00 2
700 ไตรมาส1,907
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
4 ปี 2558 –7:10
ดิสคัฟเวอร์ รี
ไตรมาส 4 ปี 2560
ทีมา : Website ของ สายการบินไทย สายการบินแอร์ เอเซีย สายการบินนกแอร์ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์ รี เรื อเร็ วลมพระยา และการสัมภาษณ์ผ้ ูบริ หารบริ ษัท ณ วันที 4 กันยายน
2558
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –

ตลาดรอง

ดอนเมือง

เรื อเร็ วลมพระยา 24.24
3
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

mai

ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์





 ทางบก
ทีมาของการกําหนด
: อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
 ขาไปจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอเกาะสมุย
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท ค่ าใช้ จ่าย ผู้ให้ บริกP/E
 (เท่ค่ าาโดยสาร
) ราคาพาร์
้ น)
ผู้ให้
ต้ นทางใน จํานวนเทียว ช่ วงเวลาขา
ค่ าโดยสาร
ารทางratio จํเฉลี
านวนย
ประมาณ (บาท/หุ
ประมาณ
เพื
อ

ประกอบการ
บริการ
กรุงเทพฯ
รถประจํา
ไปทางบก
รถประจํา
การเดินทาง
เรือ
เทียว
ทางเรือ ค่ าใช้ จ่าย
ระยะเวลา
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ทางบก
ทาง/รถไฟ
(นาฬิ
ก
า)
ทาง*/รถไฟ**
อื

น
(รถยนต์
)
เรื
อ
ต่
อ
(บาท)
ทั
ง

หมด
เดิ
น
ทางทัง หมด
ประเมินราคาหุ้นที
ต่ อวัน
(บาท)
(บาท)
วัน
(บาท)
(ชัวโมง:นาที)
บริ ษ19:00
ัท เอ็–น20:30
ซีแอล อินเตอร์
 แนล โลจิ
 15
เสนอขายสถานีขนส่ง
1.บขส.*
5
812 เนชัน
 สติกส์ บริ ษัท
120
912 0.25 11:30
สายใต้ ใหม่
ซีทราน เฟอร์ รี
14
120
912
11:30
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ซีทราน

2

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT) ดิสคัฟเวอร์รี 24.24

350

1,162

0.10

11.30

เรื อเร็ วลมพระยา
3
400
1,212
10:45
บริ ษัท
15
120
789
14:00
ซีทราน เฟอร์ รี
14
120
789
14:00
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ซีทราน
2
350
1,019
14.00
Market
Capitalization
Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ดิสคัฟเวอร์ รี
เรื
อ
เร็ วลมพระยา
3
400
1,069
13:15
ทะเบียน
เรื อส่งเสริ ม
1
300
969
14:00
วัทีตมถุาป: ระสงค์
ก
ารใช้
:
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
จํ
า
นวนเงิ
น
โดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เ
งิ
น
Website ของ บขส. การรถไฟแห่งประเทศไทย ซีทราน เฟอร์ รี ซีท ราน ดิสคัฟเวอร์ รี เรื อเร็ วลมพระยา และเรื อส่งเสริ ม และการสัมภาษณ์ผ้ ูบริ หารบริ ษัท ณ วันที 4
กั
น
ยายน
เงิน 2558
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
หมายเหตุ : * รถโดยสารประจําทางแบบ VIP (ม.1ก)
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
** รถไฟแบบรถด่วนชันที
  11. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

ตลาดรอง

2.
สถานีรถไฟ
รถไฟ**
าโพง
หมวดธุรกิหัจวลํ(Sector)

:

11

SET
 mai
8:05  22:50

519

150

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
 ขาไปจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอเกาะพะงัน

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

จํานวนเทีย3.
ว ช่เพื
วงเวลาขาไป
การทาง ค่ าโดยสาร จํานวน
ประมาณ
อใช้ เป็ นเงินทุค่นาโดยสาร
หมุนเวียนค่ าใช้ จ่ายการ ผู้ให้ บริ250.19
ไตรมาส
4 ปี 2558ประมาณ
–
รถประจํา
ทางบก
รถประจํา
เดินทางอืน
เรือ
ทางเรือ
เทียวเรือ ค่ าใช้ จ่าย
ระยะเวลา
ไตรมาส
4 ปี 2560
ทาง/รถไฟ
(นาฬิกา)
ทาง*/รถไฟ**
(รถยนต์ )
(บาท)
ต่ อวัน
ทัง หมด เดินทางทัง หมด
(บาท)
(บาท)
(บาท)
 วโมง:นาที)
นโยบายการจ่ายเงิน ต่ อ:วัน บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงิ
นปั นผลในแต่
ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุ
ทธิ หลัง(ชัจากหั
ก
1.บขส.* สถานีขนส่ง
5
19:00 – 20:30
806

บริ ษัท
210
6
816
12:30
ปั นผล สายใต้ ใหม่
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริซีทษรานัท และหลัง450
หักเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
2
1,206
12:30น
ดิสคันฟปั
เวอร์
ี
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงิ
นรผลดั
งกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
เรื อเร็ วลมพระยา
450
3
1,206
11:30
ฐานะการเงิ
น
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
แผนการลงทุ
น
ความจํ
า
เป็
น
และความเหมาะสมอื

น
ๆ
ในอนาคต
2.
สถานีรถไฟ
11
8:05  22:50
519
150
บริ ษัท
210
6
879
15:00
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทเห็นสมควร
รถไฟ**
หัวลําโพง
ซีทราน
450
2
1,119
15:00
ดิสคัฟเวอร์ รี
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ เรือเร็วลมพระยา
450
3
1,119
14:00
ผู้เสนอขาย
งเสริ ม อด้ ว ยเรื450
15:00า ง
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่เรืงอส่ทางเรื
อเฟอร์ รี จํ1านวน 21,119
เส้ นทางระหว่
ที

ม
า
:
Website
ของ
บขส.
การรถไฟแห่
ง
ประเทศไทย
ซี
ท
ราน
ดิ
ส
คั
ฟ
เวอร์
ร

ี
และเรื
อ
เร็
ว
ลมพระยา
และการสั
ม
ภาษณ์
ผ
้
บ
ู
ริ
ห
ารบริ
ษ
ท
ั
ณ
วั
น
ที

4
กั
น
ยายน
2558
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
หมายเหตุ : * รถโดยสารประจําทางแบบ VIP (ม.1ก)
** รถไฟแบบรถด่วนชันที
  1 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ผู้ให้
บริการ
ทางบก

ต้ นทางใน
กรุงเทพฯ

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

การจัดาหาผลิ
ละบริ
การวนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ที2.2.3
มาของการกํ
หนด ตภั:ณฑ์ แ
อัตราส่
ราคาเสนอขายและ
2.2.3.1 การจัดหาเรือเฟอร์ ร
 ี P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
ในช่วนงทีผ่านมา บริ ษัทได้ จดั หาเรื อเฟอร์
นําเข้(บาท/หุ
ามาจาก้ น)
บริรษี ทัทีใช้ แล้ วและยังคงมีคุณภาพในการใช้
P/E ratio เฉลีงยาน
 (เท่โดยส่
า) วนใหญ่
ราคาพาร์
เพืประเทศญี
อประกอบการ
ปนุ่ ซึง เป็ นประเทศทีนิยมใช้ เรื อเฟอร์ รีมากทีสดุ แห่งหนึง ของโลก ทังนี
  เรื อเฟอร์ รีทกุ ลําต้ องผ่านการตรวจมาตรฐาน
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ้นที าท่าก่อนนําเข้ าเรื อเฟอร์ รีเข้ ามาใช้ งานในประเทศไทย และผ่านการตรวจสภาพของการใช้
คุณภาพจากกรมเจ้
งานของเรื อ
บริ ษัทน เอ็บรินษซีัทแอล
เตอร์ เนชัอน เฟอร์
แนล โลจิ
กส์

0.25
เสนอขาย
เฟอร์ รีเป็ นประจําทุกปี นอกจากนั
ได้ จอิดั นหากองเรื
รีทีมสีขตินาดบรรทุ
กเหมาะสมและปริ
มาณเพียงพอสํ
าหรับการ
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(NCL)
ให้ บริ การจะทําให้ บริ ษัทสามารถขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเวลาทีลกู ค้ าต้ องการได้
24.24
บริ ษบริ
ัท เกี
ากับด(มหาชน)
0.10
โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
ษัทยมีรติเรืธอนาขนส่
เฟอร์ รีงสําจํหรั
การให้ บริ(KIAT)
การโดยสารและขนส่
งจํานวน 12 ลํา ซึงมีความสามารถ
บรรทุกผู้โดยสารได้ ตงแต่
ั  : 220 SET
คนต่
อเทียว จนถึง 400 คนต่

ตงแต่
ั  23 คันต่อเทียว จนถึง 70
ตลาดรอง
maiอเทียว พร้ อมทังยานพาหนะได้
คันต่อเทียว ทังนี
  บริ ษัทได้ ให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รีระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย และอําเภอดอนสักอําเภอเกาะ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยมีรายละเอียดของเรื อเฟอร์ รีทีให้ บริ การในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ดังนี 
ทะเบียน

วัตถุประสงค์การใช้ การเดิ
: นเรือเฟอร์ รวั ี ตถุประสงค์
จํานวนเงินปีโดยประมาณ
ปี 2555
2556
ปี 2557 ระยะเวลาใช้
งวด 6 เดืเงิอนน
แรก ปี 2558
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ราชา 1
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
จํานวนวันทีดําเนินการ (วัน)
74
317
204
175
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
(เทียว)
จํานวนเทียวทังหมด

511
876
652
631
ไตรมาส 4 ปี 2560
ราชา 2
ไตรมาส 4 ปี 2558
) เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
จํานวนวันทีดําเนินการ (วัน3.
349 250.19 295
267
133–
ไตรมาส 4 ปี 2560
(เทียว)
จํานวนเทียวทังหมด

1,752
1,432
1,422
699
ราชา 3 ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่
ปัจํนาผล
และเงิ
) เงิ นได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
นวนวันทีดําเนินการ (วันภาษี
159 ษัท และหลั
302งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
218
169 น
  การจ่653
ายเงินปั นผลดั
งกล่า วอาจมี1,039
การเปลียนแปลงขึ นอยู
(เทียว)สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
จํานวนเทียวทังหมด

1,490
898 ่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ราชา 4
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้น193
ของบริ ษัทเห็นสมควร
)
จํานวนวันทีดําเนินการ (วันตามที
323
283
125
จํานวนเทียดเกี
ยวทัยงหมด
 วกับ (เที:ยว)บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ 787
1,515
1,279
566
รายละเอี
5
ผูราชา
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
จํากนวนวั
270 างอําเภอดอนสั
340 กอําเภอเกาะพะงั
172 น
หลั
ทรัพย์นทีดําเนินการ (วัน) อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุร323
าษฎร์ ธานี และระหว่
(เทียว) จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จํานวนเทียวทังหมด

2,317
1,890
2,377
1,225
ราชา 6
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
318
99
61
92
 จํานวนวันทีดําเนินการ (วัน)
(เทียว)
จํานวนเทียวทังหมด

1,607
475
297
459
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ปี 2555 ากับ 27.91
ปี 2556
ปี 2557
งวด 6 เดือน
ทีมาของการกําหนด การเดิ
: นเรืออัเฟอร์
ตราส่รว ี นราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่
เท่า
แรก ปี 2558
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
7
ข้ราชา
อมูลทางการเงิ
น
บริ ษัท
เฉลีย (เท่า) 348ราคาพาร์ (บาท/หุ
นทีดําเนินการ (วัน)
143 P/E ratio279
172้ น)
เพืจํอานวนวั
ประกอบการ
60.71
0.25 1,178
จํานวนเที
ยวทั้ นงหมด
 ที (เทียว) บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30) 786
1,899
2,371
ประเมิ
นราคาหุ
อาร์ 8
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํานวนวันทีดําเนินการ (วัน) จํากัด(มหาชน) (NCL)
350
315
342
108
(เทียว)
จํานวนเทียวทังหมด

2,440
1,803
1,633
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10 677
อาร์ 9
ตลาดรอง
:
SET
 mai
จํานวนวันทีดําเนินการ (วัน)
291
342
282
134
หมวดธุ
รกิจย(Sector)
(เที:ยว)กลุม่ อุตสาหกรรมบริ การ
จํานวนเที
วทังหมด

1,946
1,883
1,486
635
Market Capitalization Test
เกณฑ์
:  Profit Test
วังในเข้ าจด
ทะเบี
ยน นทีดําเนินการ (วัน)
จํานวนวั
104
195
245
86
(เที:ยว)
ยวทั
งหมด

835
1,208ระยะเวลาใช้ เงิ433
วัจํตาถุนวนเที
ประสงค์
การใช้
วัตถุประสงค์
จํ362
านวนเงินโดยประมาณ
น
เงิวันงทอง
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
) ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
จํานวนวันทีดําเนินการ (วัน1.
180 38.00 154
300
ไตรมาส 4 ปี 255826
(เทียว)
จํานวนเทียวทังหมด

735
698
1,483
139
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
วังแก้ ว
ไตรมาส 4 ปี 2560
จํานวนวันทีดําเนินการ (วัน)
101
269
284
172
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ไตรมาส 4 ปี 2558
(เทียว)
จํานวนเทียวทังหมด

437 250.191,218
1,278
818–
ไตรมาส 4 ปี 2560
วังนอก1/
นโยบายการจ่
) ษัทมีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลในแต่ละปี ในอั
จํานวนวันทีดาํายเงิ
เนินนการ :(วันบริ
20ตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกํ
 าไรสุทธิ หลังจากหั
 ก
ปัจํนาผล
และเงิ
(เทียว)ภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
นวนเทียวทังหมด

66 ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย

 น
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
วังเงิน1/
น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุ
นๆ ในอนาคต
)
จํานวนวันทีดําเนินการ (วันฐานะการเงิ
132น ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื


ของบริ ษัทเห็นสมควร
(เทียว)ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้น553
จํานวนเทียวทังหมด




รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผูรวมจํ
้ เสนอขาย
านวนเทียวทังหมดที

ด1.
ําเนิประกอบธุ
นการจริ งรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
15,1052/ งทางเรื16,014
8,358 าง
อด้ วยเรื อเฟอร์ ร16,525
ี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่
หลั
กทรัาพนวนเที
ย์ ยวทังหมดแบบประจํ
รวมจํ

าทางตามเที
วเวลา3/ ย จังหวัด14,274
14,235 างอําเภอดอนสั
14,235 กอําเภอเกาะพะงั
7,149 น
อําเภอดอนสั
กอํายเภอเกาะสมุ
สุราษฎร์ ธานี และระหว่
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
% การใช้ เรื อเฟอรี
105.82
112.50
116.09
116.91
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ทีมา: บริ ษัท
 หมายเหตุ: 1/ บริษัทได้ จําหน่ายเรือเฟอร์ รีวงั นอกให้ กบั บุคคลภายนอกตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และจําหน่ายเรื อวังเงินทีเกิดอุบตั ิเหตุไฟ
ไหม้ ขณะจอดซ่อมทีทา่ เรื อ ภายหลังจากทีบริ ษัทได้ รับเป็ นเงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทีเกิดจากอุบตั ิเหตุเรี ยบร้ อยในเดือน
ตุลาคม 2556
2/ รวมจํานวนเทียวเรื อเช่าเหมาลําจํานวน 153 เทียว ทียงั ไม่ได้ บนั ทึกในระบบ TMS ในปี 2555
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

คํานวณจากการให้
ารเดิวนนราคาต่
เรื อแบบประจํ
ยวเวลา (Scheduled
จํานวน 39 เทียวต่อวัน (บริ ษัท
ทีมาของการกํ3/าหนด
: บอัริตกราส่
อกําาไรทางตามเที
(“P/E ratio”)เท่
ากับ 27.91Ferry
เท่าServices)

ได้ เพิมจํานวนเทียวการเดินเรื อแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็ น 42 เทียวต่อวันตังแต่
 เดือนมิถนุ ายน 2558) และคูณด้ วย
ราคาเสนอขายและ
P/E
ratio
ของบริ
ษ
ั
ท
อื
น

ในอุ
ต
สาหกรรมเดี
ย
วกั
น


จํานวนวันทีให้ บริ การในแต่ละงวด
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
บริ ษัทมีกองเรื อเฟอร์ รีจํานวนรวม 12 ลํา โดยมีอายุการใช้ งานเฉลีย 37 ปี ซึง ทีผา่ นมา บริ ษัทได้ จดั ซื อเรื อเฟอร์ รีทีใช้
ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
้ นทีางประเทศ บริ
งานแล้นราคาหุ
วมาจากต่
เนืองจากเรื อเฟอร์ รีทีใช้ งานแล้ วจะมีราคาทีถกู กว่าเรื อเฟอร์ รีใหม่อย่างมีนยั สําคัญ แต่เรื อเฟอร์ รี
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินงเตอร์
น แนลาท่โลจิ
กส์ามาใช้ ในการเดิน เรื อ ทังนี
0.25ว่ากอง
เสนอขาย
ทุกลําของบริ ษัทต้ องผ่านการตรวจสภาพการใช้
านกัเบนชักรมเจ้
าก่สอตินนํ
  บริ ษัทคาดการณ์
ากัด(มหาชน)
(NCL)
เรื อของบริ ษัทจะมีอายุเฉลียจํมากกว่
าคู่แข่งในอุ
ตสาหกรรม ส่งผลให้ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาค่อนข้ างสูง เพือให้

บริ ษัท เกียงรติานตรงตามข้
ธนาขนส่ง จํอากํกัาดหนดและกฏเกณฑ์
(มหาชน) (KIAT) ของกรมเจ้ 24.24
0.10นประจํา
กองเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทมีสภาพการใช้
าท่าทีดําเนินการตรวจสอบเป็
ทุกปี อย่างไรก็ตาม บริ ษ: ัทมีนโยบายลดอายุ
เฉลีย ของกองเรื
อเฟอร์ รี เพือให้ สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาในอนาคต
ตลาดรอง
SET
 mai
โดยจะจัดหาเรื อเฟอร์ รีเพิมเติมทีมีอายุการใช้ งานเฉลีย น้ อยกว่ากองเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัท ณ ปั จจุบนั
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
นอกจากนัน :บริ ษั ท ยัง มีProfit
น โยบายเชิ
น เรื อ เฟอร์Test
รี (Preventive
Test ง รุ ก เพื อ ป้ องกัน ความเสีย หายรุ น แรงจากการเดิ
Market Capitalization
เกณฑ์เข้ าจด
Maintenance)
โดยได้ ว่าจ้ างบริ ษัทอู่ซ่อมเรื อภายนอกเพือดําเนินการบํารุ งรักษาโครงสร้ างและเครื องยนต์เรื อเฟอร์ รีตาม
ทะเบี
ยน
แผนการซ่อมบํารุงประจําปี ซึง ใช้ งบประมาณจํานวน 1 – 3 ล้ านบาทต่อลําต่อครัง และแผนการซ่อมบํารุงครัง ใหญ่ ซึงต้ องใช้
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ระยะเวลาการซ่อมบํารุงครัง ใหญ่ประมาณ 2 เดือนต่อลํา หรื อใช้ งบประมาณจํานวน 3 – 8 ล้ านบาทต่อลําต่อครัง
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
แผนการซ่ อมบํารุ งประจํา1.ปี ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

เพืทอใช้
ลงทุนาซืงเครื
อเรื องยนต์
เฟอร์ รปี ใหม่
ปี 2558
เรื อเฟอร์ รีของบริ ษ2.ัทจะมี
ีมงานช่
ระจําในเรื อเฟอร์ รีแต่150.00
ละลํา โดยมีต้นกลดํารงตํไตรมาส
าแหน่งหั4วหน้
าสูงสุด–
ไตรมาสา4ท่าปี เพื
2560
ในงานเครื องยนต์ พร้ อมทังที
 มงานช่างเครื อง ทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในงานเครื องยนต์ตามประกาศของกรมเจ้
อทํา
หน้ าทีควบคุมการทํางานของเครื
ต่างๆ
 เวียน อมบํารุ งทัว ไปตามรอบอายุ
 องยนต์
งนี
  โดย–
3. เพื อองยนต์
ใช้ เป็ นเงิ
นทุรวมทั
นหมุนงงานซ่
250.19 การใช้ งานของเครื
ไตรมาส
4 ปีทั2558
ปกติ บริ ษัทมีแผนงานซ่อมบํารุงเครื องยนต์ตา่ งๆ เป็ นประจําทุกปี และมีมลู ค่าการซ่อมแซมประมาณ 1  ไตรมาส
3 ล้ านบาทต่
ลําใน
4 ปี อ2560
แต่ละครัง เช่น การเปลีย นถ่ายนํ ามันเครื อง การเปลีย นอะไหล่เครื องยนต์และเครื องใช้ ไฟฟ้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะนําเรื อเฟอร์
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
รี ไปจอดเพือซ่อมบํารุงทีทา่ เรื อสมุยสากล ซึง เป็ นทีตงของศู
ั
นย์ซอ่ มบํารุงเรื อเฟอร์ รี และเก็บอะไหล่ตา่ งๆ สําหรับการซ่อมบํารุง
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ทัว ไป
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
แผนการซ่ อมบํารุ งครัง ใหญ่
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
บริ ษัทได้ วา่ จ้ างอูซ่ อ่ มเรื อจํานวน 3 แห่ง ทําหน้ าทีซอ่ มบํารุงครัง ใหญ่ของเครื องยนต์และตัวเรื อเฟอร์ รีแต่ละลํา โดยอู่
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ซ่อมเรื อดังกล่าวตังอยู
 ่บริ เวณจังหวัดปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานครและได้ รับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมเจ้ าท่า ซึง
ผู้เสนอขาย
1.าปรุระกอบธุ
ให้ บริ กาารเรื
อโดยสารและขนส่
อด้อวมบํ
ยเรืาอรุเฟอร์
ี จํานวน
เส้านเรืทางระหว่
โดยทัว ไป บริ ษัทมีแผนซ่อมบํ
งครัง ใหญ่รกิเป็จนประจํ
ประมาณทุ
ก 30 เดือน ทังทางเรื
งนี
  การซ่
งครัง รใหญ่
จะต้ อ2งนํ
อเฟอร์ รี าง
หลักทรัพย์
าเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ย จังหวั
าษฎร์ ธานี และระหว่ากงอํนั สนิ
าเภอดอนสั
กอํอารวมทั
เภอเกาะพะงั
ขึ นคานเรื อ เพือตรวจสอบคุณอํภาพเหล็
กใต้กทอํ
้ องเรื
อ ใบจักร หางเสื
อ ดทํสุารความสะอาดและทาสี
มใต้ ท้องเรื
งซ่
 อม น
สุราษฎร์
ธานี านาญโดยเฉพาะ ปั จจุบนั บริ ษัทมีแผนการซ่อมบํารุ งครัง ใหญ่ในช่วง
บํารุ งเครื องจักรโดยช่างเครื อจังทีงหวั
มีคดวามรู
้ และความชํ
ประกอบธุ
กิจจําดัหน่
อนธั
นวาคม ร2560
งนีา ยสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
เดือนกรกฏาคม 2558 – เดื2.
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



ชือาเรืหนด
อ
ทีมาของการกํ
ราคาเสนอขายและ
ราชาน7
ข้ อมูล1.
ทางการเงิ
2. ราชา 4
เพือประกอบการ
วังแก้้ นวที
ประเมิ3.
นราคาหุ
4. วังใน
เสนอขาย
5. อาร์ 8
6. วังทอง
7. ราชา 3
ตลาดรอง
8. วังแก้ ว
หมวดธุ9.รกิจราชา
(Sector)
1
เกณฑ์10.ราชา
เข้ าจด 6
ทะเบีย11.ราชา
น
2
9
วัตถุป12.อาร์
ระสงค์การใช้
เงิน 13.ราชา 5
14.ราชา 4
15.ราชา 7

งการซ่
อมบําอรุกํงาครั
ใหญ่ ratio”)เท่าประมาณการมู
วนราคาต่
ไร ง (“P/E
กับ 27.91 เท่า ลค่ าซ่ อมบํารุ งครัง ใหญ่
อัช่ตวราส่
(ล้ านบาท)*
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ก.ค. – ส.ค. 2558
8.5
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ส.ค. – ก.ย. 2558
5.2
บริ ษัท เอทีต.ค.
พี 30–จํพ.ย.
ากัด(มหาชน)
60.71 3.0
0.25
2558 (ATP30)
ธ.ค.อิน2558
บริ ษัท เอ็นซีแอล
เตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
 3.0
0.25
2559
5.0
จํากัด(มหาชน)ก.พ.
(NCL)
– มิ.ย.ง2559
24.24 8.0
บริ ษัท เกียพ.ค.
รติธนาขนส่
จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ส.ค. – ก.ย. 2559
7.5
:
SET
 mai
ก.ย. – ต.ค. 2559
5.0
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
ก
าร
พ.ย. – ธ.ค. 2559
7.0
Market Capitalization
Test
:  Profitมี.Test
ค. – เม.ย. 2560
7.0
พ.ค. – มิ.ย. 2560
7.0
ก.ค.
ส.ค. 2560
:
วัตถุป–ระสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ7.0
ระยะเวลาใช้ เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ก.ย. – ต.ค. 2560
7.0
2560
7.0
1. ชําระหนีต.ค.
เงินกู–้ รพ.ย.
ะยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
พ.ย. – ธ.ค. 2560
7.0
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
หมายเหตุ: * การประมาณการมูลค่าซ่อมบํารุ งครัง ใหญ่จะพิจารณาจากประวัติการซ่อมบํารุ งครัง ใหญ่ทีผ่านมา ประกอบกับการซ่อมบํารุ งประจําปี ทีทําโดยทีมงานช่างของ
ไตรมาส 4 ปี 2560
:

บริ ษัท

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ทังนี
  เรื อเฟอร์ รีทกุ ลําของบริ ษัทจะต้ องผ่านการตรวจสอบสภาพการใช้ งานโดยกรมเจ้ าท่าเพือใช้ ตอ่ ใบอนุญาตให้ ใช้
ไตรมาส 4 ปี 2560
เรื อในแต่ละปี โดยอายุใบอนุญาตให้ ใช้ เรื อจะมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ซึง ปั จจุบนั เรื อเฟอร์ รีทงั  12 ลํา มีการต่อใบอนุญาตให้ ใช้
นโยบายการจ่
เรื อครบถ้ วน ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
2.2.3.2 การจัดหานํา มันเชืสะสมอื
อ เพลินง ๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
ฐานะการเงิ
น ความจํ
าเป็กนของบริ
และความเหมาะสมอื
นํ ามันเชื อเพลิงประเภทนํ
ามันนดีผลการดํ
เซลและนําเนิามันนงาน
เตาเป็แผนการลงทุ
นวัตถุดิบและต้
นทุนหลั
ษัทในการดําเนินนธุๆรกิในอนาคต
จ โดย
ตามที
ค

ณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
บริ ษัทได้ นํานํ ามันเชื อเพลิงทัง 2 ประเภทนี มาผสมตามสัดส่วนทีสามารถใช้ เป็ นเชื อเพลิงในการเดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทได้

รายละเอี
ดเกีทยธิวกัภาพ
บ ทังนี
บริษษัทัทมีประกอบธุ
จหลั
2 ประเภท
อ
อย่างมีปยระสิ
:  บริ
ต้นทุนค่ารนํกิามั
นเชืก อเพลิ
งทังที
 มคืาจากการผสมนํ
ามันดีเซลและนํ ามันเตาเป็ นจํานวน 233.11
ผูล้้ เสนอขาย
านบาท 233.31 ล้ านบาท1.242.48
97.41
ล้ านบาท หรื อคิงทางเรื
ดเป็ นสัอดด้ส่ววยเรื
นร้อเฟอร์
ยละ ร59ี จําร้ อนวน
ยละ253เส้ นร้ อทางระหว่
ยละ 52 าง
ประกอบธุล้ ารนบาท
กิจให้ บและ
ริ การเรื
อโดยสารและขนส่
หลั
กทรัอพยละ
ย์ 47 ของต้ นทุนการให้
และร้
บริ การ สํากหรั
ปี 2555  2557
และงวด
6 เดืธอานีนแรกปี
2558างอํตามลํ
าดับ ดักงนัอํน าเภอเกาะพะงั
การบริ หาร น
อําเภอดอนสั
อําบเภอเกาะสมุ
ย จังหวั
ดสุราษฎร์
และระหว่
าเภอดอนสั
คลังนํ ามันอย่างมีประสิทธิ ภจัาพถื
นปั จธจัานียสําคัญในการประกอบธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รี ซึงมีผลต่อการแข่งขันและผล
งหวัอดว่สุารเป็าษฎร์
ประกอบการของบริ ษัท ทังนี
 2.ปบริระกอบธุ
ษัทมีการสั
้ จดั จําหน่อาเฟอร์
ยภายในประเทศ
โดยมีนโยบายทีจะจัดเก็บ
รกิจง จํซืาอนํ
หน่ามั
ายสินเชื
นค้อเพลิ
าบนท่งจากผู
าเรื อและในเรื
รี
 นํ ามันเชื อเพลิงไว้ ทีเรื อเฟอร์ รีเป็ นหลัก โดยจะจัดเก็บประมาณ 10,000 – 15,000 ลิตร/ลํา และมีนโยบายการสัง ซื อนํ ามัน
ดีเซลและนํ ามันเตาล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 3 วัน และสํารองนํ ามันดีเซลและนํ ามันเตาขันตํ
 าในคลังนํ ามันของบริ ษัทรวมกัน
ไม่เกิน 10,000 ลิตร เพือให้ ได้ นํ ามันเชือ เพลิงในปริ มาณทีเพียงพอตามความต้ องการและประโยชน์ใช้ สอยในการเดินเรื อ
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ษัทมีระบบการบริ
หารและการจั
นค้ าratio”)เท่
คงคลังอย่าากังมีบ ป27.91
ระสิทเท่
ธิ ภาาพ
ทีนอกจากนั
มาของการกํน าบริ
หนด
: อัตราส่
วนราคาต่อดกํการสิ
าไร (“P/E
 ซึงคลอบคลุมถึงการพิจารณา
คัดเลือกผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบทีมีความน่าเชือถือทังในด้
 านคุณภาพของนํ ามันเชื อเพลิง และการส่งมอบสินค้ าทีตรงต่อเวลา
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษนั ท ไม่มีอุปสรรคปั ญหาในการรั บ นํา มันเชื อ เพลิงล่า ช้ า อย่า งไรก็ ตาม ปั จจุบัน บริ ษั ทได้ มี การสัง ซือ นํา มัน
ข้เป็
อมูนผลให้
ลทางการเงิ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
งประเภทนํ ามันดีเซลและนํ ามันเตา รวมทังนํ
 ามันหล่อลืนจากผู้จดั จําหน่ายจํานวนน้ อยราย โดยในช่วงปี 2555 
เพืเชืออเพลิ
ประกอบการ
ษัท เอที
60.71
0.25
2557นและงวด
บริพษี ัท30ได้จํจาดั กัซืด(มหาชน)
อนํ ามันดีเ(ATP30)
ซล นํ ามันเตาและนํ ามันหล่
อลืนจากบริ ษัท บางจากปิ
โตรเลียม
ประเมิ
ราคาหุ้นที6  เดือนแรกปีบริ2558
จํากัด (มหาชน) ซึงคิดเป็ นสับริดษส่วัทนร้เอ็อยละ
อยละ
ร้ อยละ
 0.25 ษั ท
นซีแอล34อินร้เตอร์
เนชั39น แนล
โลจิส30ติกและร้
ส์ อยละ 25 ของมู
 ลค่าการซื อทังหมดของบริ
เสนอขาย
ตามลําดับ และจากบริ ษัท เอสโซ่
จํากัด (มหาชน) ซึง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34 ร้ อยละ 23 ร้ อยละ 27 และร้ อย
จํากัด(ประเทศไทย)
(มหาชน) (NCL)
ละ 35 ของมูลค่าการซื อทังหมดของบริ
 บริ ษัท เกียรติ
ษัทธนาขนส่
ตามลําง ดัจํบากั(โปรดดู
รายละเอี
วนที 2.2 บทที 3 ปั จจัยความเสี
24.24
ด(มหาชน)
(KIAT)ยดเพิมเติมในส่
0.10 ยง)
เนืองจากทีผา่ นมานัน บริ ษัทดังกล่าวสามารถจัดหาปริ มาณนํ ามันดีเซลและนํ ามันเตาได้ ตามทีบริ ษัทต้ องการและมีราคาและ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
เงือนไขการค้ าทีเหมาะสมทีสดุ เมือเปรี ยบเทียบกับคูค่ ้ ารายอืนในการสัง ซื อแต่ละครัง
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
นอกจากนัน บริ ษัทยังมีมาตรการลดต้ นทุนนํ ามันเชือ เพลิง โดยบริ ษั ทได้ ซื อเครื องจักรและอุปกรณ์ สําหรั บผลิต
เกณฑ์
เ
ข้
า
จด
นํ ามันไบโอดีเซล ซึง นํานํ: ามั
นพืชทีใProfit
ช้ แล้ วTest
ผ่านกระบวนการผลิตให้ เป็ นนํ ามันพืชบริ สทุ Market
ธิก่อนทีCapitalization
จะนําไปผสมกับTest
นํ ามันดีเซลเพือ
ทะเบี
ย
น
ผลิตนํ ามันไบโอดีเซล ทังนี
  บริ ษัทมีนโยบายใช้ เครื องจักรดังกล่าวเป็ นระบบ Standby กล่าวคือ เมือนํ ามันพืชใช้ แล้ วมีราคา
วัลดลงมาถึ
ตถุประสงค์งจุกดารใช้
วัตนถุไบโอดี
ประสงค์
านวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
น
คุ้มทุน บริ: ษัทก็จะผลิตนํ ามั
เซล หรื อในกรณีทีขจําดแคลนนํ
ามันดีเซล บริ ษัทก็สามารถผลิ
ตนํ ามันเงิไบโอ
เงิดีนเซลเพือใช้ ทดแทนได้ โดยเครื องจักรทีใช้ ในการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลมีจํานวน
(ล้ า2นบาท)
เครื อง ซึง มีกําลังการผลิต โดยประมาณ
100,000 ลิตรต่อ
วันต่อ 1 รอบการผลิต (เป็ 1.
นเวลา
2 วัน)เงินและ
200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิ
ต (เป็ นเวลา 1 วัน) และได้
บรอง
ชําระหนี
กู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาสรับ4การรั
ปี 2558
มาตรฐาน ISO 9001:2008 นอกจากนี  บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุ งเครื องยนต์ของเรื อเฟอร์ รี และรถยนต์ทีใช้ บริ เวณท่าเรื อ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เพือให้ สามารถนํานํ ามันพืชใช้ แล้ วทีผา่ นการผลิตไปผสมกับนํ ามันดีเซล มาใช้ ในการเดินเรื อได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ช่ ว ยลดต้ น ทุ น นํ า มัน เชื อ เพลิ ง ลงได้ อย่ า งไรก็ ต าม ที ผ่ า นมา รั ฐ บาลมี น โยบายตรึ ง ราคานํ า มัน ดี เ ซลเพื อ ช่ ว ยเหลื อ
ใช้ เป็ นเงิ
หมุนเวีมีกยารเปลี
น ย นแปลงมากนั250.19
ไตรมาสต4นํปีามั2558
ผู้ประกอบการต่างๆ ส่งผลให้3.ระดัเพืบอราคานํ
ามันนทุดีนเซลไม่
ก และทําให้ บริ ษัทไม่สามารถผลิ
นไบโอ–
ดีเซลทีผสมกับนํ ามันพืชทีใช้ แล้ วเพือใช้ ดําเนินงาน เนืองจากต้ นทุนในการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลผสมนํไตรมาส
ามันพืช4ทีใปีช้ แ2560
ล้ ว มี
นโยบายการจ่
น ามั: นดีบริเซลตามนโยบายของรั
ษัทมีนโยบายจ่ายเงิฐนบาล
ปั นผลในแต่
ตราไม่
้ อยกว่
าร้ อยละ
30 ของกํ
จํานวนสูงกว่ายเงิ
ราคานํ
แต่บริ ษลัทะปี
ได้ ในอั
มีการผลิ
ตนํนามั
นไบโอดี
เซลผสมนํ
ามันาพืไรสุ
ชทีทใธิช้ หแล้ลัวงจากหั
เป็ น ก
ปัระยะๆ
นผล จากเครื องจักรชุดเล็ภาษี
นิติบตุคคลของงบการเงิ
และหลั
งหักเงินสําเรองตามกฎหมาย
ก (กํเางิลันงได้
การผลิ
200 ลิตรต่อวันต่นอเฉพาะของบริ
1 รอบการผลิษตัท) เพื
อทดสอบการใช้
ครื องจักรทีใช้ ผลิตและเงิ
และ น
นๆเป็ตามที
บริ ษงัทสํกําาหรัหนด
ทังนี
  การจ่าใยเงิ
นปั นผลดั
งกล่าเรืวอาจมี
การเปลียนแปลงขึ
นอยู่กับ
ได้ นํานํ ามันไบโอดีเซลทีผลิสะสมอื
ตได้ มาใช้
นเชื อเพลิ
บยานพาหนะที
ช้ ภายในบริ
เวณท่
อและโรงงานผลิ
ตนํ ามันไบโอ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ดีเซลของบริ ษัท
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
2.2.3.3 ยนโยบายจั
า มัษนัทเชืประกอบธุ
อ เพลิง รกิจหลัก 2 ประเภท คือ
รายละเอี
ดเกียวกับดเก็:บนํบริ
ผู้เสนอขายบริ ษัทมีนโยบายจั1.
ดเก็
บนํ ามันดีรเกิซลและนํ
นเตาให้
อยู่ในระดับทีเงหมาะสม
นึงถึงรระดั
บราคา2 เส้ณนจุทางระหว่
ดเวลาที าง
ประกอบธุ
จให้ บริ กามั
ารเรื
อโดยสารและขนส่
ทางเรื อด้ โดยคํ
วยเรื อาเฟอร์
ี จํานวน
หลั
ซื อกทรั
ต้ นพทุย์นการเก็บรักษา (Inventory
Carrying
Cost) ต้ นทุยนการสั
(Order
และต้างอํ
นทุานเภอดอนสั
สินค้ าขาดแคลนให้
อยู่ใน น
อําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
จังหวังดซืสุอราษฎร์
ธานีCost)
และระหว่
กอําเภอเกาะพะงั
ระดับตํา ซึงโดยปกติ บริ ษัทมีจันงโยบายที
จะจัดธเก็
หวัดสุราษฎร์
านีบนํ ามันเชื อเพลิงไว้ ทีเรื อเฟอร์ รีเป็ นหลัก โดยจะจัดเก็บประมาณ 10,000 –
15,000 ลิตร/ลํา และจะจัดเก็
ามันดีเซลและนํ
นเตาสํ
รองไว้าเรืรวมกั
นไม่เกิอนเฟอร์
10,000
2.บปนํระกอบธุ
รกิจจําหน่ามัายสิ
นค้ าาบนท่
อและในเรื
รี ลิตรในคลังนํ ามัน เพือให้ มีปริ มาณ
  บริ ษัทมีนโยบายให้ เจ้ าหน้ าทีในเรื อเฟอร์ รีตรวจนับและบันทึกนํ ามัน
 เพียงพอในการใช้ เดินเรื อเฟอร์ รีได้ อย่างต่อเนือง ทังนี
คงเหลือในแต่ละลําเป็ นประจําทุกวันๆ ละ 2 เวลา ได้ แก่ เวลาทีหยุดเดินเรื อ และเวลาก่อนเริ มเดินเรื อของแต่ละวัน เพือให้
บริ ษัทสามารถทราบได้ วา่ เรื อแต่ละลํามีปริ มาณนํ ามันเชื อเพลิงคงเหลือ และกําหนดให้ พนักงานบัญชีตรวจนับปริ มาณนํ ามัน
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

อเพลิงคงเหลื
อในการคลั
เฟอร์ รีทองหมดของบริ
ั  กําไร (“P/E ratio”)เท่
ษัทเป็ นประจํ
กสิ นเดืเท่อาน โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เช่าทีดิน
ทีเชืมาของการกํ
าหนด
: งสินค้อัาตและเรื
ราส่วอนราคาต่
ากับาทุ27.91
กับบริ ษัทเกียวข้ องกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.3 บทที 14 รายการระหว่างกัน) เพือเป็ นทีตงของคลั
ั
งนํ ามัน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
น น ถึงแม้ วา่ ทีผา่ นมารัฐบาลไทยมีนโยบายควบคุมราคานํ ามันดีเซลให้ อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร
นอกจากนั
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืแต่อประกอบการ
บริ ษัทมีนโยบายป้องกันความเสียงทางการตลาดเพือควบคุมปริ มาณนํ ามันเชื อเพลิงให้ มีจํานวนทีเหมาะสม และเพือ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
ป้องกันนราคาหุ
มิให้ บริ้ นษทีัท มีความเสีย งจากการขาดทุนสินค้ าคงคลังของนํ ามันเชื อเพลิง รวมทังอุ
 บตั ิเหตุทีอาจเกิดขึ นจากไฟไหม้ โดย
บรินษเชืัท อเพลิ
เอ็นซีงแรวมกั
อล อินนเตอร์
น แนล โลจิ10,000
สติกส์ ลิตรในคลังนํ ามัน
0.25
เสนอขาย
มีนโยบายควบคุมปริ มาณนํ ามั
ไม่เกิเนนชัประมาณ
จํากัด(มหาชน) (NCL)
2.2.3.4 การกํากับดูแลโดยหน่ วยงานทีเกียวข้ อง
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
การดําเนินธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยมีกรมเจ้ าท่าเป็ นหน่วยงาน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ราชการหลักเป็ นผู้กํากับดูแลกิจการในธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
  กฏหมายทีเกียวข้ องจะประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ กฎหมายที
หมวดธุ
: อกลุ
ม่ อุตสาหกรรมบริ
การ รายละเอียดดังนี 
เกียวกัรบกิตัจว(Sector)
เรื อ ท่าเทียบเรื
และคนประจํ
าเรื อ โดยมี
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
กฏหมายทีเกียวข้ อง
ใบอนุญาตทีสาํ คัญ
ทะเบียน
 ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ช้ เ รื อ ซึ ง มี อ า ยุ
วเรื อ การใช้  พ.ร.บ.
นนํ าไทย พ.ศ. 2456 จํานวนเงินโดยประมาณ
วัตถุปตัระสงค์
: การเดินเรื อวัตในน่
ถุปาระสงค์
ระยะเวลาใช้ เงิน
ใบอนุ
ญ
าตเป็
นเวลาไม่
เกิน 1 ปี
 พ.ร.บ.เรื อไทย พ.ศ. 2481
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
 พ.ร.บ.ป้องกันเรื อโดนกัน พ.ศ. 2522
 ใบอนุญาตให้ เรื อกลเดินประจํ าทาง
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
 กฎข้ อบั ง คั บ การตรวจเรื อ ฉบั บ ต่ า งๆ / คํ า สัง ประกาศ
ซึง มีอายุใบอนุญาตเป็ นเวลา 5 ปี
อใช้ ลงทุกรมเจ้
นซื อเรืาท่อาเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ระเบีย2.บทีอเพือกโดย
ไตรมาสจ4การท่
ปี 2560
ท่าเทียบเรื อ  พ.ร.บ.เดินเรื อในน่านนํ าไทย พ.ศ. 2456
าเรื อ
 ใบอนุญาตให้ ประกอบกิ
3. เพืญอญัใช้ตเิสป็ ่งนเงิ
นหมุนเวียชนยนาวี พ.ศ.2521 และ
250.19 เดินทะเล ซึง มีไตรมาส
4 ปีญ2558
 พระราชบั
เสรินมทุการพาณิ
อายุใ บอนุ
าตเป็ น–
ไตรมาส 4 ปี 2560
ฉบับที 2 พ.ศ.2548
เวลา 15 ปี
บที 63ายเงิ/ นกฎกระทรวงฉบั
ที ต64
สื อ รั บ30รองการตรวจสภาพท่
า ก
 หนั
นโยบายการจ่ายเงิน กฎกระทรวงฉบั
: บริ ษัทมีนโยบายจ่
ปั นผลในแต่ละปีบในอั
ราไม่น/ ้ อยกว่
าร้ งอยละ
ของกําไรสุทธิ หลังจากหั
(เดิงหั
มกชืเงิอ น“ใบอนุ
ญ าตให้ ใ ช้ ท่า เทีและเงิ
ยบ น
กฎกระทรวงฉบั
ปั นผล
ภาษี เงินได้บนทีิต 19
ิบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลั
สํารองตามกฎหมาย
งเมือนง ๆพ.ศ.
2518
ซึง มีอายุกใารเปลี
บอนุญยาตเป็
นเวลา
 พ.ร.บ.ผั
อ”)า วอาจมี
สะสมอื
ตามที
บริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังเรืกล่
นแปลงขึ
นอยู1 ่กับ
 พ.ร.บ.ควบคุ
มอาคาร
พ.ศ. 2522
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
าเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ปีน และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
มลพิษ พ.ศ. 2535
 พ.ร.บ.ควบคุ
ตามทีคมณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
คนประจําเรื อ  พ.ร.บ. การเดินเรื อในน่านนํ าไทย พ.ศ. 2456

ยบัตรของคนประจําเรือ
 ชันประกาศนี
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
 กฎข้ อบังคับการตรวจเรื อ ฉบับที 15 (หมวด ซ.) / ข้ อบังคับ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
กรมเจ้ าท่าว่าด้ วยการสอบความรู้ฯ พ.ศ. 2532
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวั
สุราษฎร์
านี ษัทได้ แสดงไว้ ในส่วนที 2.2 บทที 8 ข้ อมูลสําคัญอืน
ทังนี
  รายละเอียดใบอนุ
ญดาตที
สาํ คัญธของบริ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



อนึง เนืองจากในการประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการ
เดินเรื อและท่า เรื อ โดยมีกรมเจ้ า ท่า เป็ นหน่ว ยงานกํ า กับดูแลหลัก บริ ษั ทมีกระบวนการทํา งานสํา หรั บการติดตามและ
ดําเนินการต่อใบอนุญาตทีสาํ คัญต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจเดินเรื อและท่าเรื ออย่างชัดเจน โดยเริ มต้ นจากสายงาน
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

บตั ิงานท่าหนด
เรื อและเดิ: นเรื อ
เป็อันหน่
การควบคุ
มดูแาลการปฏิ
บตั เท่ิตามกฏเกณฑ์
ทีเกี ยวข้ องต่า งๆ ซึงได้
ทีปฏิ
มาของการกํ
ตราส่ววยงานหลั
นราคาต่กอสํกําาหรั
ไร บ(“P/E
ratio”)เท่
กับ 27.91
า
แต่งตังคณะทํ

างานฯ ทีประกอบด้ วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ ผู้อํานวยการปฏิบตั ิการ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ท่
า
เรื
อ
ผู
้
อ
ํ
า
นวยการปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ก
ารเดิ
นเรื อ และนายเรื อประจําเรื อเฟอร์ รีทงั  12 ลํา ดําเนินการประชุมร่ วมกันเป็ นประจําทุกสิ น
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
น เพือวางแผนการเดินเรื อ การซ่อมบํารุ งเรื อ และการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ รวมทังการติ

ดตามการต่อใบอนุญาตต่างๆ ที
เพืเดืออประกอบการ
ษัทาเอที
ี 30 จํากัด(มหาชน)
60.71ญาตใช้ เรื อ ใบอนุญาตให้
0.25 เรื อกล
เกียวข้นอราคาหุ
งกับการเดิ
คัญพการตรวจเรื
อ ใบสําคั(ATP30)
ญรับรองแนวนํ าบรรทุก ใบอนุ
ประเมิ
้ นที นเรื อ เช่นบริใบสํ
เดินประจํ าทาง ใบอนุญาตต่บริาษงๆัท ทีเอ็เนกีซี ยแวข้อลออิงกันบเตอร์
กิจเการท่
า เรื อโลจิ
เช่สนติหนั
า และใบอนุ
นชัน แนล
กส์งสือรับรองการตรวจสภาพท่

0.25ญาตให้
เสนอขาย
ประกอบกิจการท่าเรื อเดินทะเล
นประกาศนี
 (NCL) ยบัตรของคนประจําเรื อ ทังนี
  คณะทํางานดังกล่าวได้ จดั ทําทะเบียนคุม
จํากัดและชั
(มหาชน)
ใบอนุญาตต่างๆ และชันประกาศนี
 บริ ษัท ยเกีบัยตรติรไว้ธนาขนส่
อย่างครบถ้
รวมทังวางแผนการต่
 (KIAT) ออายุไว้24.24
อย่างน้ อย 3 เดือนล่วงหน้0.10
าก่อนวันที
ง จํากัวนด(มหาชน)
หมดอายุของใบอนุญาตต่างๆ และชันประกาศนี

ยบัตรดังกล่าว โดยคณะทํางานดังกล่าวจะสัง การให้ เจ้ าหน้ าทีในสายงาน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ รวมทังสั
 ง การให้ พนักงานประจําเรื อดําเนินการต่อชันประกาศนี

ยบัตรดังกล่าวทันทีทีกรมเจ้ าท่า
หมวดธุ
รกิจ ด(Sector)
กลุม่ ญอุาตต่
ตสาหกรรมบริ
อนุญาตให้
ําเนินการต่:อใบอนุ
างๆ และชักนประกาศนี
 าร
ยบัตร ล่วงหน้ าได้ 30 วันหรื อ 45 วันก่อนวันหมดอายุ ซึงขึ นอยู่
กับ ประเภทของแต่
ล ะใบอนุ
า งๆTest
และชัน ประกาศนี ย บัต ร หลัง จากที ไ ด้ ดMarket
ํ า เนิ น การต่
อ ใบอนุญ าตต่
Profit
Capitalization
Testา งๆ และชัน
เกณฑ์
เข้ าจด
: ญ าตต่
ประกาศนี
ทะเบี
ยน ยบัตรแล้ วเสร็ จ เจ้ าหน้ า ทีในสายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ และพนักงานประจํา เรื อจะส่ง ต้ นฉบับของ
ญาตต่กาารใช้
งๆ และสํา: เนาชันประกาศนี

รให้ กบั ฝ่ ายกฏหมายเพืจํอาตรวจสอบความถู
กต้ องและครบถ้ วระยะเวลาใช้
น ก่อนทีจะจัเงิดนส่ง
วัใบอนุ
ตถุประสงค์
วัตยถุบัปตระสงค์
นวนเงินโดยประมาณ
นจัดเก็บและทําทะเบียโดยประมาณ
นคุมต่อไป และ
เงิต้นนฉบับของใบอนุญาตต่างๆ ให้ รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานและการเงิ
(ล้ านบาท)
สํา เนาชัน ประกาศนี ย บัต รให้ กับ ฝ่ ายบุค คลเพื อ บัน ทึ ก ข้ อ มูล เข้ า ระบบโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ Human Resource
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
Management (HRM) ซึง บริ ษัทได้ นําระบบดังกล่าวมาใช้ คํานวณเงินเดือนพนักงานประจําเรื อตามเวลาทีพนักงานดังกล่าว
2. รี เพื
อใช้ ลใงทุ
นซื อเรืดอตามวั
เฟอร์นรีใหมดอายุ
หม่ ของชัน ประกาศนี
150.00ยบัตรสําหรับพนักไตรมาส
ได้ ปฏิบตั ิงานจริ งบนเรื อเฟอร์
และใช้
นการติ
งานบนเรื4อปีแต่2558
ละคน–
ไตรมาส
ปี 2560อ
ทังนี
  บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีระบบป้องกันเหตุการณ์ การต่อใบอนุญาตต่างๆ และชันประกาศนี

ยบัตรสําหรั
บพนัก4งานบนเรื
3. เพือรใช้องกรรมการผู
เป็ นเงินทุนหมุ
เวียน
250.19น ซึง เป็ นผู้จดั เก็บใบอนุ
ไตรมาส
4 ปีา2558
ล่าช้ าอีกทางหนึง โดยมอบหมายให้
้ จดั นการสายงานแผนงานและการเงิ
ญาตต่
งๆ แจ้–ง
ไตรมาส
ปี ง2560
เตือนคณะทํางานฯ เป็ นประจําทุกต้ นเดือน และให้ เจ้ าหน้ าทีฝ่ายบุคคล ซึงเป็ นผู้จดั เก็บสําเนาชันประกาศนี

ยบัต4รแจ้
เตือน
พนักงานบนเรืายเงิ
อเพินมเติม:จากคณะทํ
เป็ นประจํ
วันที 15ลของแต่
อนน้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่
บริ ษัทมีานงานฯ
โยบายจ่
ายเงินปัาทุนกผลในแต่
ะปี ในอัลตะเดื
ราไม่

ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
2.2.3.5 ผลกระทบต่ อสิงแวดล้
อมนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
สะสมอื
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
แผนการลงทุ
ความจําเป็ นรวดเร็
และความเหมาะสมอื
นอกเหนือจากการพั
ฒนาด้ านบริ
การให้ กาเนิ
ับผูน้ โงาน
ดยสารเพื
อให้ เกิดนความสะดวก
ว และปลอดภัย บรินๆษัทในอนาคต
ยังได้
ตามทีอสัคงณะกรรมการบริ
และ/หรื
ของบริอมทั
ษัทงทางนํ
เห็
ตระหนักถึงความรั บผิดชอบต่
คมด้ ว ยการให้ษคัทวามสํ
า คัญอผูต่้ ถอือสิหุง้ นแวดล้
 นสมควร
า และอากาศ และรวมทัง จัดให้ มี

มาตรการรั
กษาความปลอดภั
างๆ ซึงเป็รนไปตามเงื
อนไขในใบอนุ
  บริ ษัทได้
รายละเอี
ยดเกี
ยวกับ : บริ ษยัทต่ประกอบธุ
กิจหลัก 2 ประเภท
คือ ญาตให้ ใช้ ท่าเทียบเรื อของกรมเจ้ าท่า ทังนี
บตั ิและดําเนินการเพือลดผลกระทบต่
แวดล้
มดังอนีโดยสารและขนส่

ผูปฏิ
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรอกิสิจง ให้
บริ กอารเรื
งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรั1.พย์ ติดตามและตรวจสอบคุ
ณภาพนํ กาทิอํงจากทุ
กจุดทีปยล่อจัยออกจากท่
าเรืธอานี
เป็ นประจํ
าทุากงอํ
เดืาอเภอดอนสั
น และตรวจสอบคุ
ณภาพ น
อําเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
งหวัดสุราษฎร์
และระหว่
กอําเภอเกาะพะงั
นํ าในทะเลบริ เวณท่าจัเที
ยบเรื
เป็ นประจํ
งหวั
ดสุรอาษฎร์
ธานีาทุก 3 เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้ กรมเจ้ าท่าพิจารณาทุกครัง
2. จัดให้ มีการตรวจสอบระบบบํ
(SATS)
ทุกๆ 3 อเดืเฟอร์
อน รเพืี อให้ เกิดความมัน ใจว่าระบบดังกล่าว
2.ประกอบธุารบักิจดจํนําาเสี
หน่ยาสํยสิาเร็นค้จารู ปบนท่
าเรื อและในเรื
สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดเตรี ยมภาชนะรองรับขยะ ณ จุดต่างๆ ให้ เพียงพอกับการใช้ งานภายในบริ เวณท่าเรื อ และกําหนดให้ ห้ามทิ งขยะ
นํ าเสีย และสารเคมีลงทะเล

1 หน้หน้า า2 43
ส่วนที 2.2





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

4. จัดให้
มีโครงการปลู
ต้ นวขนาดใหญ่
องกันratio”)เท่
การชะล้ างพั
ทีมาของการกํ
าหนด
: กไม้อัยตืนราส่
นราคาต่อกํเพืาไรอป้(“P/E
ากังบทะลายของดิ
27.91 เท่าน
5. ติดตังไฟแสงสว่

างในช่วงเวลากลางคืน เพือเตือนเรื ออืนๆ ทีสญ
ั จรไปมาในบริ เวณท่าเรื อ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ดูแลรันกษาท่าเทียบเรื อให้ อยูใ่ นสภาพมัน คงแข็งแรงและสะอาดอยูเ่ สมอ
ข้ อมูล6.
ทางการเงิ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
7. จัดหาพนักงานและเวรยามเพือจัดระเบียบเข้ าคิวยานพาหนะขึ นลงเรื อเฟอร์ รี ควบคุมนํ าหนักรถบรรทุกผ่านท่าเรื อ
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัแดลความปลอดภั
(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25 ย
ยในการเดินเรื อ รวมทังจั
 ดให้ มีการอบรมด้ านความปลอดภั
ได้ ไม่้ นเทีกิน 21 ตัน และคอยตรวจสอบดู
ประเมินราคาหุ
ดยสารในกรณี
กุ เฉินโลจิ
เป็ นประจํ
บริ ษวยเหลื
ัท เอ็นอซีผูแ้ โอล
อินเตอร์ เนชัน ฉแนล
สติกส์ า

0.25
เสนอขาย และฝึ กซ้ อมให้ ความช่
(มหาชน)
นอกจากนี  บริ ษัทได้จํมากัีกดารว่
าจ้ างผู(NCL)
้ เชียวชาญอิสระเพือทําการตรวจวัดคุณภาพนํ าทิ ง โดยรายงานผลการวิเคราะห์
ษัท เกียรติาธเรืนาขนส่
จํากัด(มหาชน)
จัดทําโดยบริ ษั ท เอ็นไว แล็
0.10บ แอนด์
ตัว อย่างนํ าทีท่าเรื อดอนสักบริ
สากลและท่
อสมุยงสากลในเดื
อนมิ(KIAT)
ถุนายน 2558 ซึง24.24
คอนซัลแทนท์ จํากัด ซึง :เป็ นบริ ษSET
ัทที
ไม่เกียวข้ องกัน พบว่
ตัวอย่างนํ าทีทา่ เรื อของบริ ษัทไปตามมาตรฐานนํ าทิ งทีระบายออก
ตลาดรอง
 าmai
  ที
จากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที 2 พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทังนี
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรื อถูกฟ้ องร้ องเกียวกับสิง แวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจ และไม่เคยได้ รับการตักเตือนหรื อเสีย
Test
เกณฑ์
าจด องดังกล่าว :เนืองจากบริProfit
ค่าปรัเบข้ในเรื
ษัทได้Test
ปฏิบตั ิตามกฏหมายทีเกียวข้ องกับสิง แวดล้Market
อมอย่าCapitalization
งเคร่งครัดมาโดยตลอด
ทะเบียน
2.2.4 งานทียงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทไม่มีงานทียงั ไม่ได้ สง่ มอบ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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ส่วนที 2.2

บริ

บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ที3มาของการกํ
าหนด  ย: ง อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ปั จจัยความเสี
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
น ดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสีย งอย่างรอบคอบ รวมทังข้
ก่อนการตั
 อมูลรายละเอียดอืนใน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืเอกสารฉบั
อประกอบการ
บนี  ทังนี
  ปั จจัยความเสีย งในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกันความเสียงของบริ ษัทอาจมีผลกระทบ
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ้นที
ต่อผลตอบแทนการลงทุ
นอย่าบริงมีษนัทยั เอที
สําคัพญี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
 ความเสียงด้ านธุรกิจจํของบริ
ษัท (NCL)
ากัด(มหาชน)
1. ความเสียงจากการเกิ
ในระหว่
บริก(KIAT)
ารเดินเรือเฟอร์ ร24.24
ี
บริ ษดัทอุเกีบยตั รติิเหตุ
ธนาขนส่
ง จําากังการให้
ด(มหาชน)
0.10

ษัทเป็ นการให้ บ
ริ การเดิ
ั
ตลาดรอง เนืองจากธุรกิ:จหลักของบริ
SET
maiนเรื อเฟอร์ รีเพือโดยสารและขนส่งทางเรื อเป็ นหลัก ซึงมีทงการ
ขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกสินค้ า และยานพาหนะประเภทต่างๆ สําหรับเส้ นทางระหว่างท่าเรื อดอนสัก
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
สากลท่าเรื อสมุยสากลทีมีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร หรื อใช้ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว โมง 30 นาที และ
Profit
Test าเรื อเทศบาลตําบลเกาะพะงันทีมีระยะทางประมาณ
Market Capitalization
เกณฑ์
าจด
: าเรือดอนสั
สําหรัเบข้ เส้
นทางระหว่างท่
กสากลท่
50 กิTest
โลเมตร หรื อใช้
ทะเบี
ยน นทางประมาณ 2 ชัว โมง 30 นาที โดยบริ ษัทมีการให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รีเป็ นประจําทุกวันตลอดทังปี
ระยะเวลาเดิ
 ซึงการ
อข้ ามฟากทางทะเล
ธรรมชาติ
เช่น คลืน ลมทะเล และพายุ
เป็ นต้ นเงิและ
วัเดิ
ตถุนปเรืระสงค์
การใช้ : จะมีความเสียวัตงในการเกิ
ถุประสงค์ดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากภั
จํายนวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
น
าของมนุษย์ เช่น เรื อชนกันหรื อเรื อชนโขดหิน การไม่รักษาคุณภาพการให้
วเรื อ การ
เงิการกระทํ
น
(ล้ านบาท)บริ การและมาตรฐานของตั
โดยประมาณ
ประมาทเลินเล่อของพนักงานบริ
ทีปฏิเงิบนตั กูิง้านในเรื
อแต่ละลํา หรื อการฝ่ าฝื นคํ38.00
าสัง หรื อกฏระเบียบบนเรืไตรมาส
อของผู้โดยสาร
เป็ น
1. ชํษาัทระหนี
ระยะยาว
4 ปี 2558
ต้ น และหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวบริ ษัทจะได้ รับผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญ คือ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
 เรื อเฟอร์ รีลําทีประสบอุบตั ิเหตุจะไม่สามารถให้ บริ การได้ ตรงตามตารางเวลาของเทียวเดินไตรมาส
ทาง หรื อ4เรืปีอ2560
เฟอร์ รี
เสียหายทังลํ
 าไม่สามารถใช้ งานได้ อีกต่อไป ซึง จะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดําเนินงานของบริ ษัท
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
 มีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับการซ่อมแซมหรื อจัดหาเรื อเฟอร์ รีลําใหม่ เพือให้ การบริ การทดแทนอย่างเพีไตรมาส
ยงพอ ซึ4งปีจะทํ
าให้
2560
บริ ษายเงิ
ัทต้ อนงแบกภาระค่
่ายและต้านยเงิ
ทุนนทีปัเพินมผลในแต่
ขึ น ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่
: บริ ษัทาใช้
มีนจโยบายจ่

ความเสี
กฟ้ องร้ องจากผู
้ โดยสารหรื
้ ทีใช้ บริงกหัารบรรทุ
ยานพาหนะชนิดต่และเงิ
างๆ น
ปั นผล มีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับภาษี
เงินได้ยหายจากการถู
นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัทอผูและหลั
กเงินสํากรองตามกฎหมาย
ทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายสูสะสมอื
งขึ นและส่
ผลกระทบต่
าไรจากการดํ
นงานของบริ
ัท า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
นๆ งตามที
บริ ษัทอกํผลกํ
าหนด
ทังนี
  การจ่าาเนิยเงิ
นปั นผลดังษกล่
ฐานะการเงิ
ผลการดํ
าเนินงาน แผนการลงทุ
น ความจํอามัเป็น นในระบบควบคุ
และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
 ทําให้ บริ ษัทมีภาพลั
กษณ์ในด้นานลบต่
อสาธารณชน
ผู้โดยสารขาดความเชื
มความปลอดภั
ยใน
ตามทีษคัทณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
อผู้ถาือเนิหุน้ นงานในอนาคตของบริ
ของบริ ษัทเห็นสมควรษัท
การดําเนินงานของบริ
ซึง จะส่งผลกระทบต่
อผลการดํ

รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
 บริ ษัทผู้รับประกันภัยอาจไม่รับประกันภัยเรื อและผู้โดยสารกับบริ ษัท หรื อ เพิมค่าเบี ยประกันภัยให้ สงู ขึ น ซึงจะ
ผู้เสนอขาย
1.งปขึระกอบธุ
รกิจให้อบผลการดํ
ริ การเรื อาโดยสารและขนส่
ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายสู
นและกระทบต่
เนินงานของบริ ษัทงทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย งในเรื องดังกล่าวเป็ นอย่างยิง จึงได้ มีนโยบายป้องกันความเสียงดังกล่าวทังเชิ
 งรุ กและ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เชิงรับต่างๆ ดังต่อไปนี 
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
 แม้ วา่ สภาพภูมิอากาศและคลืน ลมทะเลในอ่าวไทยจะเงียบสงบตลอดทังปี
 เมือเทียบกับพื นทีติดทะเลฝั งอันดามัน

และคลืนลมทะเลจะไม่มีผลกระทบต่อการเดินเรื อเฟอร์ รีขนาดใหญ่ บริ ษั ทยัง คงติดตามการพยากรณ์ อากาศ
รวมทังคลื
 น ลมทะเลเป็ นประจําทุกวัน เพือจัดการเดินเรื อในแต่ละช่วงเวลาให้ มีความปลอดภัยมากทีสดุ

ส่ส่ววนที
นที  2.2
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บริ

บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
 กําหนดเส้
ดั เจนและไม่
บคูแ่ ข่ratio”)เท่
ง ซึง จะทําาให้
ทีมาของการกํ
าหนด นทางเดิ
: นเรืออัทีตชราส่
วนราคาต่ทอบั กํซ้าอไรนกั(“P/E
กับโอกาสการเกิ
27.91 เท่าดอุบตั ิเหตุเรื อชนกันเป็ นไปได้ ยาก
อีกทัง บริ ษัทยังได้ ติดตังเครื
  องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เรดาห์และเข็มทิศ เพือตรวจสอบเรื อประเภทต่า งๆ ที
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เดินทางเข้
ข้ อมูลทางการเงิ
น าใกล้ หรื อขวางเส้ นทางเดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัท วิทยุสอื สารเพือติดต่อเรื อประเภทต่างๆ ทีอยูใ่ กล้ ในทะเล
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
และเจ้ าหน้ าทีประจําชายฝั งทะเล และสเกลทีใช้ วดั องศาความเอียงของลําเรื อภายหลังจากการบรรทุกยานพาหนะ
เพือประกอบการ
ษัท เอทีพี 30
จํากัด(มหาชน)เกิ(ATP30)
0.25
ลงเรื้ นอทีเพื อจัดระเบียบริบการบรรทุ
กยานพาหนะให้
ดความสมดุล รวมทังมี
 เสื60.71
อชูชีพครบตามจํานวนผู้โดยสารและ
ประเมินราคาหุ
ษัท เอ็นซีงแในเรื
อล อิอนเฟอร์
เตอร์รเี ทนชักุ ลํน าแนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย พนักงานประจําเรื อบริและแพแข็
จํากกัสากลและท่
ด(มหาชน) (NCL)
 ทีตงของท่
ั
าเรื อดอนสั
าเรื อสมุยสากลมีความลึกมาก โดยเฉพาะท่าเรื อดอนสักทีมีลกั ษณะเป็ นแหลม
ยืนเข้ าสู่ทะเล ทําให้บริไษม่มัทีโเกีขดหิ
อทรายทั
เวณหน้
าท่า ซึงเรื อเฟอร์24.24
รีของบริ ษัทสามารถเข้ าออกได้
ยรตินธหรื
นาขนส่
ง จําบกัถมบริ
ด(มหาชน)
(KIAT)
0.10 อย่าง
ดตังเครื
  องจักรสํmai
าหรับการดึงและผูกตัวเรื อกับท่าเรื อเพือช่วยให้ เรื อเฟอร์ รีเข้ าจอด
ตลาดรอง สะดวก อีกทัง : บริ ษัทสามารถติ
SET
เทียบท่าได้ อย่างปลอดภัย
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
 บริ ษัทมีแผนงานในการบํารุงรักษาในบริ เวณท่าเรื อ และตัวลําเรื อ ทังแผนการบํ

ารุ งรักษาตัวลําเรื อครัง ใหญ่ (Major
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
Maintenance) เป็ นประจํา และแผนการบํารุงรักษาขนาดเล็ก (Minor Maintenance) ซึง ปฏิบตั ิเป็ นประจําทุกเดือน
ทะเบียน
เช่น การเปลีย นอะไหล่ การเปลียนถ่ายนํ ามันเครื อง การซ่อมแซมบริ เวณท่าเรื อ เป็ นต้ น ทังนี
  เพือให้ ทงท่
ั  าเรื อและ
วัตถุประสงค์
ก
ารใช้
:
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
จํ
า
นวนเงิ
น
โดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงิน
ตัวเรื อมีสภาพสมบูรณ์พร้ อมใช้ งานตลอดเวลา บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัทผู้ซ่อมบํารุ งรักษาทีมีความเชียวชาญเฉพาะ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ด้ านของเรื อเฟอร์ รีและเป็ นบริ ษัทอู่เรื อทีผ่านการอนุญาตตามมาตรฐานของกรมเจ้
าท่า เพือดําเนิ
นการซ่อมและ
ระหนีนอกจากนี
เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส
ปี 2558
บํารุงรักษาตัวลําเรื1.อครัชํงา ใหญ่
 บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยจะต้
องนําเรื อเฟอร์
รีให้4กรมเจ้
าท่า
ตรวจสภาพสภาพการใช้
านของเรื
เฟอร์
รีทกุ รลํี ใหม่
าเป็ นประจําอย่างน้150.00
อยปี ละ 1 ครัง เพือป้องกัไตรมาส
นอันตรายที
อาจจะ–
2. เพืองใช้
ลงทุนซืออเรื
อเฟอร์
4 ปี 2558
เกิดขึ น
ไตรมาส 4 ปี 2560

 บริ ษัทได้ จดั หาพนั3.กงานประจํ
เรื อนเฟอร์
รีทีมนเวี
ีค ณ
ุ ยนสมบัติครบถ้ วนในแต่250.19
ละตําแหน่งตรงตามทีกไตรมาส
ําหนดไว้ ข4องกรมเจ้
เพือใช้ เป็านเงิ
ทุนหมุ
ปี 2558 –า
ท่า โดยพนักงานประจําเรื อเฟอร์ รีจะถูกกําหนดหน้ าทีและความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งไตรมาส
อย่างชัด4เจน
อีกทัง
ปี 2560
บริ ษายเงิ
ัทได้นจดั ทํา: คูม่ บริ
ือความปลอดภั
ยในเรื
รีและท่าเรืลอะปีรวมทั
 ราไม่
ดอบรมและซั
ซ้ อมพนั
งานประจํ
บ ก
นโยบายการจ่
ษัทมีนโยบายจ่
ายเงิอเฟอร์
นปั นผลในแต่
ในอัตงจั
น้อยกว่าร้กอยละ
30กของกํ
าไรสุาทเรืธิอหร่ลัวงมกั
จากหั
อจํเางิลองสถานการณ์
ฉุกเฉินในรูนปเฉพาะของบริ
แบบต่า งๆ เป็ษนประจํ
าทุงกหัปีกเช่
กซ้ อมเพือช่ว ยชีและเงิ
วิ ต น
ปั นผล บุคคลภายนอก เพื
ภาษี
นได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
ัท และหลั
เงินนสํการฝึ
ารองตามกฎหมาย
ผู้โดยสารกรณีเกิดสะสมอื
ภัยทางธรรมชาติ
การฝึ
อมกรณี
ดไฟไหม้กบารเปลี
นเรื อ ยและการเตรี
ย ม ่ก ับ
นๆ ตามทีหบรืริอษอุัทบกํตั าิเหตุ
หนดผ้ โู ดยสารตกนํ
ทังนี
  การจ่าายเงิ
นปักนซ้ผลดั
งกล่เากิวอาจมี
นแปลงขึ นอยู
อพยพออกจากเรืฐานะการเงิ
อ เป็ นต้ น โดยพนั
กงานบริ
ัทจะมีแผนการลงทุ
การอมรมสัมนมนาให้
งในด้
ั  านการปฏิบตั ิงานโดยตรง
น ผลการดํ
าเนินษงาน
ความจํคาวามรู
เป็ น ้ ทและความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
ตามหน้ าทีของแต่ตามที
ละบุคคคล
การเฝ้ าระวังดูษแัทลพฤติ
กรรมผู
นให้ เป็ นไปตามระเบียบการทีกําหนด
ณะกรรมการบริ
และ/หรื
อผู้ถ้ โือดยสารให้
หุ้นของบริปษฏิัทบเห็ตั นิตสมควร
ในการโดยสารเรื อ เช่น การชังนํา หนักบรรทุกก่อนขึน เรื อเฟอร์ รีและจัดตํา แหน่งการจอดยานพาหนะ การห้ า ม
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู้โดยสารอยูบ่ นยานพาหนะระหว่างโดยสารเรื อเฟอร์ รี และการดึงเบรคมือของยานพาหนะรวมทังการอั

ดลิมล้ อรถ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
เพือป้องกันการลืนไหล เป็ นต้ น และได้ ปรับปรุ งแก้ ไขกฏระเบียบทีเกี ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตนสําหรับผู้โดยสาร
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ระหว่างเดินทางเพือให้ เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้ องกับสถานการณ์
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
 บริ ษัทได้ จัดกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง รวมทังโครงการความปลอดภั

ยและ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
อุบตั ิภยั โดยกําหนดวงเงินในการจัดทําโครงการต่างๆ ในแต่ละปี เป็ นจํานวนวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท เพือ

ส่งเสริ มความปลอดภัย และป้องกันอุบตั ิภยั ทีอาจเกิดขึ นต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สนิ ของลูกค้ าของบริ ษัท โดยให้
หน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ทีเกียวข้ องด้ านความปลอดภัยและอุบตั ิภยั มีสว่ นร่ วมทํางานกับบริ ษัทในการดูแล และ
รักษาความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท อาทิเช่น การให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าทีใน
ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 46

บริ

บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
การตรวจตราความปลอดภั
และเฝ้ าระวั
อป้องกั
นอาชญากรรมบริ
ทีมาของการกํ
าหนด : อัตราส่ยวนราคาต่
อกํางไรเพื(“P/E
ratio”)เท่
ากับ 27.91เวณท่
เท่า า เรื อ และบนเรื อของบริ ษั ท การ
ตรวจสอบสภาพเรื อและการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเรื อ การซ้ อมแผนจัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การตรวจสอบอุ
ป
กรณ์
เพือรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้การป้องกันอุบตั ิภยั เป็ นต้ น
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
 บริ ษัทได้ จัดทําประกันภัยสํา หรับผู้โดยสารและพนักงานประจํ าเรื อทีใช้ บริ การเรื อเฟอร์ รีทุกลําของบริ ษัทตามที
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
้ นที กําหนดไว้
กฏหมายได้
และยังได้ จดั ทําประกันภัยทางทะเลเพือคุ้มครองเรื อเฟอร์ รีทกุ ลําจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทีทําให้
บริ ษยัทหายมากจนไม่
เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน แนลงานได้
โลจิสติโดยได้
กส์ คิดคํานวณทุนประกันตามความเหมาะสมของ
0.25
เสนอขาย เรื อเฟอร์ รีเกิ ดความเสี
สามารถใช้
(NCL)มมูลค่าทางบัญชีของเรื อเฟอร์ รีในแต่ละลํา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงมี
สภาพเรื อทีใช้ งานปัจําจกัจุดบ(มหาชน)
นั ซึงครอบคลุ
ความเสีย งจากอุบตั บริิเหตุ
ีอาจเกิ
ขึ นกับงยานพาหนะของผู
้ โดยสาร ซึงบริ ษัท24.24
ได้ ใช้ มาตราต่างๆ ข้ างต้ นเพื
อป้องกัน
ษัททเกี
ยรติธดนาขนส่
จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
าจจะเกิ
ดขึ นได้  mai
ตลาดรอง ความเสีย งดัง:กล่าวทีอSET

งนี
  บริ ษัทยัง:ไม่เคยเกิ
บตั ิเหตุจนทํากให้
 วนั ทีเริ มดําเนินกิจการมาจนถึงปั จจุบนั
หมวดธุรกิจทั(Sector)
กลุม่ อุดตอุสาหกรรมบริ
ารเรื ออับปางแต่อย่างใดนับตังแต่
ความเสียงจากการพึ
งอุตสาหกรรมท่
องเทียวในประเทศไทย Market Capitalization Test
Test
เกณฑ์เ2.
ข้ าจด
:   งพิProfit

ทะเบียน ธุรกิจการเดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทตามเส้ นทางระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลท่าเรื อสมุยสากล จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
นทางระหว่
อเทศบาลอําเภอเกาะพะงั
จังหวันดโดยประมาณ
สุราษฎร์ ธานี เป็ นธุรกิจทีระยะเวลาใช้
พงึ พาการเดิเนงิทาง
วัและเส้
ตถุประสงค์
การใช้างท่าเรื: อดอนสักสากลท่
วัตถุาปเรืระสงค์
จํานนวนเงิ
น
จทีเจริ ญเติบโตทังภายในประเทศและ
 โดยประมาณ
เงิของนั
น กท่องเทียวเป็ นหลัก ซึงในสถานการณ์ ทีปกติหรื อสงบสุขและสภาวะเศรษฐกิ
(ล้ านบาท)
ต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อภาวะการท่องเทียวของประเทศมีการเติบโตขึ นและส่งผลดีกบั ผลการดําเนินงานของบริ ษัท
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
แต่หากเกิดภาวะไม่ปกติ เช่น สงคราม การก่อการร้ าย โรคระบาด หรื อความไม่มนั คงของทางรัฐบาล ภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ปั จจัยเหล่านี จะส่งผลกระทบต่อจํานวนนักเทียวในประเทศไทย ซึงธุรกิจของบริ ษัทก็จะได้ รับผลกระทบในเชิงลบตามไปด้ วย
ไตรมาส 4 ปี 2560
นอกจากนี  ธุ รกิ จการท่องเที ย วยัง มี ลกั ษณะเป็ นฤดูกาล ซึงทัว ไปประเทศไทยมีฤ ดูก าลท่องเที ยวตามช่ว งวัน หยุดยาว
อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวีขยองทุ
น กปี รายได้ และผลการดํ
250.19าเนินงานของบริ ษัทไตรมาส
ปี 2558 –
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปี3.ใหม่เพื
และเทศกาลสงกรานต์
จะเปลีย 4นแปลงตาม
ไตรมาส 4 ปี 2560
ฤดูกาลด้ วยเช่นกัน
นโยบายการจ่
โยบายจ่
ปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่
ของกําไรสุยทงด้
ธิ หวลัยการ
งจากหัก
ปั จาจัยเงิ
ยดันงกล่า: วข้บริ
า งต้ษัทนมีเป็นนปั
จ จัย ทีาเยเงิ
กิ ดนจากภายนอกและควบคุ
มได้ นย้ อากยกว่
บริาษร้ อยละ
ั ทจึ งบริ30หารความเสี
ปัให้
นผล
ภาษี เบงินลูกได้ค้นาิด้ตวิบยความสะดวกสบาย
ุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
ษัท และหลัางออกของเรื
หักเงินสํารองตามกฎหมาย
บริ การทีสร้ างความพึงพอใจกั
การตรงต่อเวลาในการเข้
อ ความปลอดภัย และเงิ
เป็ น น
สะสมอื
บริบษมาใช้
ัทกํ าหนด
ทังนี
  การจ่
นปั นาผลดั
กล่า วอาจมี
การเปลี
ยนแปลงขึ นอยู
ต้ น เพือสร้ างความประทับใจให้
กบั ลูนกๆค้ตามที
าและกลั
บริ การของบริ
ษัทาเป็ยเงิ
นประจํ
สมํา งเสมอ
นอกจากนี
 ลักษณะรายได้
ของ ่กับ
น ผลการดํ
าเนิไนด้งาน
แผนการลงทุ
ความจํ
นๆ ในอนาคต
บริ ษัทไม่ได้ พงึ พิงกลุม่ นักท่อฐานะการเงิ
งเทียวเพียงอย่
างเดียวแต่
กระจายการพึ
งพิงนไปยั
งลูกค้าาเป็ทีนเป็ และความเหมาะสมอื
นร้ านสะดวกซื อ ห้ างไฮเปอร์
มาร์
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัทกและ/หรื
เก็ตขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการเชิ
งพาณิชย์ทีต้องมี
ารขนส่งอสิผูน้ ถค้ือาหุข้้ นาของบริ
มฟาก ษเช่ัทนเห็ผันกสมควร
ผลไม้ อาหารแห้ ง วัสดุก่อสร้ าง และ
รายละเอี
บ : เศษที
บริ ษตัท้ อประกอบธุ
ก น2 ประเภท
อืนๆ สินยค้ดเกี
าทีมยีลวกักั ษณะพิ
งเหมาลํา รเช่กินจหลั
นํ ามั
เป็ นต้ น คือ
ผู้เสนอขาย
1.ปดระกอบธุ
รกิจให้ บริ กอารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื
อด้ วายเรื
เฟอร์
รี จํานวน 2าเส้
3. ความเสียงทีอาจเกิ
ขึน จากการขอต่
ใบอนุ
ญาตให้ ประกอบกิ
จการท่
เรื ออเดิ
นทะเลของท่
เรืนอทางระหว่
ดอนสัก าง
หลักทรัพย์ สากลและท่ าเรือสมุ
อํายเภอดอนสั
สากล กอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน

ดสุราาษฎร์
ธานีรีจํานวน 2 แห่ง ได้ แก่ ท่าเรื อดอนสักสากล และท่าเรื อสมุยสากล ตังอยู
ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นเจ้จังาหวั
ของท่
เรื อเฟอร์
 ่ที
2.
ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
จํ
า
หน่
า
ยสิ
น
ค้
า
บนท่
า
เรื
อ
และในเรื
อ
เฟอร์
ร

ี
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ตามลําดับ ซึงพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการ
 พาณิชยนาวี พ.ศ.2521 และฉบับที 2 พ.ศ.2548 กําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจท่าเรื อเดินทะเลต้ องขอใบอนุญาตให้ ประกอบ
กิจการท่าเรื อเดินทะเล ดังนัน บริ ษัทจึงได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในกฏหมายดังกล่าว โดยมีใบอนุญาตดังกล่าวสําหรับท่าเรื อ
เฟอร์ รีทงั  2 แห่ง ซึง มีอายุใบอนุญาตตังแต่
 วนั ที 14 พฤศจิกายน 2544 – 13 พฤศจิกายน 2559 รวมเป็ นเวลา 15 ปี อย่างไรก็
ตาม เนืองจากใบอนุญาตของท่าเรื อทังสองแห่

งดังกล่าวจะหมดอายุในวันที 13 พฤศจิกายน 2559 ทําให้ บริ ษัทอาจมีความ
ส่ส่ววนที
นที  2.2
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บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ยงทีจะไม่สาามารถต่
ญอัาตดั
งกล่
าว หรื ออได้กํราับไรใบอนุ
าตดังกล่าาวล่กับาช้27.91
า ซึงจะส่
ทีเสีมาของการกํ
หนด อ:ใบอนุ
ตราส่
วนราคาต่
(“P/Eญratio”)เท่
เท่างผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ทําให้ ไม่สามารถนําเรื อมาเทียบท่าได้
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
บริ ษัทนได้ ตระหนักถึงความเสียงดังกล่าบริ
ว แต่
หนดให้
จท่าเรื้ นอ)
ษัทเนืองจากใบอนุญาตดังกล่
P/Eาวได้
ratioกําเฉลี
ย (เท่ผา้ ปู ) ระกอบการธุ
ราคาพาร์รกิ(บาท/หุ
เพืเดิอนประกอบการ
ทะเลสามารถต่ออายุล่ว งหน้ าได้ ไม่เกิน 45 วันก่อนวันทีใบอนุญาตหมดอายุ บริ ษัทจึงยังไม่สามารถต่อใบอนุญาต
พี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
้ นที ได้ อย่างไรก็บริตษามัท เอที
ดังกล่นาราคาหุ
วในขณะนี
เมือใกล้ ครบกําหนดวันทีบริ ษัทสามารถดําเนินการต่ออายุได้ บริ ษัทจะเตรี ยมเอกสารและ
บริ ษัทาเอ็
แอลเพือิอนให้เตอร์
เนชันน ขอต่
แนลอโลจิ
กส์ ญาตดังกล่าวสามารถดํ

0.25
เสนอขาย
ดําเนินการเตรี ยมความพร้ อมในด้
นต่นาซีงๆ
การยื
อายุสใติบอนุ
าเนินการได้ ตรงตามเวลา
ากัด(มหาชน)
(NCL)
โดยบริ ษัทมีกระบวนการทําจํงานสํ
าหรับการติ
ดตามและดําเนินการต่อใบอนุญาตทีสําคัญต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนิน
24.24
ธุรกิจเดินเรื อและท่าเรื ออย่างชั
ายงานปฏิ
ิงานท่าเรื(KIAT)
อและเดินเรื อเป็ นหน่
วยงานหลักสําหรับการควบคุ
บริดษเจน
ัท เกีโดยมี
ยรติธสนาขนส่
ง จํากับดตั (มหาชน)
0.10 มดูแล
การปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์
างๆ ซึงได้ แต่งตังคณะทํ
 mai างานฯ และดําเนินการประชุมร่ วมกันเป็ นประจําทุกสิ นเดือน
ตลาดรอง
: ทีเกียวข้
SETองต่

เพือวางแผนการเดินเรื อ การซ่อมบํารุงเรื อ และการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ รวมทังการติ

ดตามการต่อใบอนุญาตต่างๆ ทีเกียวข้ อง
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
กับการเดินเรื อ นอกจากนี  บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีระบบป้องกันเหตุการณ์การต่อใบอนุญาตต่างๆ ล่าช้ า โดยมอบหมายให้ รอง
Market
เกณฑ์
เข้ าจด้ จดั การสายงานแผนงานและการเงิ
:  Profit Test น ซึง เป็ นผู้จดั เก็บใบอนุญาตต่างๆ เป็ นผู
กรรมการผู
้ แจ้ งเตืCapitalization
อนคณะทํางานฯTest
เป็ นประจําทุก
ทะเบี
ย
น
ต้ นเดือนด้ วยอีกทางหนึง (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับกระบวนการทํางานสําหรับการติดตามและดําเนินการต่อ
วัใบอนุ
ตถุประสงค์
: ในส่วนที 2.2วับทที
ตถุประสงค์
จํารนวนเงิ
เงิน 
ญาตทีกสารใช้
ําคัญต่างๆ
2 ลักษณะการประกอบธุ
กิจ หันวข้โดยประมาณ
อ 2.2.3.4 การกํากับดูแระยะเวลาใช้
ลโดยหน่วยงานที
เงิเกีนยวข้ อง) ทังนี
(ล้ านบาท)
  ทีผา่ นมา บริ ษัทได้ เคยต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวแล้ วในปี 2544
และสามารถดําเนินการได้โดยประมาณ
โดยไม่มีอปุ สรรค
ใดๆ จึงคาดว่าการต่อใบอนุ1.ญาตดั
กล่าวที
ดขึ นในปี 2559 จะสามารถดําเนิ
นการได้ เรี ยบร้ อยเช่นเดิมไตรมาส 4 ปี 2558
ชํางระหนี
เงินจกูะเกิ
้ ระยะยาว
38.00
4. ความเสียงจากการพึ
 งพิองใช้บุลคงทุ
ลากรที
งใช้รคี ใวามเชี
2. เพื
นซื อเรื ตอ้ อเฟอร์
หม่  ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ บุคลากรทีมีความเชียวชาญพิเศษเฉพาะทางในการประกอบธุรกิไตรมาส
จสําหรับ4ให้ปี บ2560
ริ การ

เดินเรื อและขนส่งทางเรื อ เช่
นายเรื
และนายช่
องมีจํานวน และชัน ประกาศนี
3. น เพื
อใช้ เอป็ นเงิ
นทุนหมุานงกลเรื
เวียน อ เป็ นต้ น โดยจะต้250.19
ไตรมาสยบั4 ตปีรของคน
2558 –
ประจําเรื อ รวมถึงตําแหน่งต่างๆ ในลําเรื อ ตามกฎหมายทีกําหนด (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนทีไตรมาส
 2.2 บทที
ข้ อมูล
4 ปี 8 2560
สําคัญอืน) ซึงอาจเป็ นอุปสรรคและข้ อจํากัดแก่บริ ษัทในการจัดหาบุคลากรดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบ
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ธุรกิจในอนาคตของบริ ษัทได้
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
บริ ษัทได้ ตระหนักสะสมอื
ถึงความเสี
ยงในด้บารินบุ
งดี ทีาผยเงิ
่านมา
ษัทงมีกล่
มาตรการในการลดความเสี
ยงจาก
นๆ ตามที
ษัทคกํลากรเป็
าหนด ทันอย่
งนี
 า การจ่
นปั นบริผลดั
า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ
นอยู่กับ
การสูญเสียบุคลากรดังกล่าฐานะการเงิ
ว โดยมีนโยบายส่
งเสริ มาเนิ
และมี
การฝึ
กอบรมและพั
ฒนาบุคาลากรของบริ
ษัทอย่างต่อเนือนงๆเพืในอนาคต
อให้ มี
น ผลการดํ
นงาน
แผนการลงทุ
น ความจํ
เป็ น และความเหมาะสมอื
ความรู้ ความสามารถและเพิตามที
มประสิ
ทธิ ภาพในการทํ
รวมทั
าเนินการให้
นประจําเรื อของบริ ษัทไปสอบความรู้
คณะกรรมการบริ
ษัทางาน
และ/หรื
อผูงช่
้ ถ ือวหุยดํ
้ นของบริ
ษัทเห็นคสมควร
ตามทีกฎหมายกํ
เสมอ และมี
ารจ่กา2ยค่ประเภท
าตอบแทนในอั
รายละเอี
ยดเกียวกัาบหนดอย่
: าบริงสมํ
ษัทาประกอบธุ
รกิจกหลั
คือ ตราตลาดเพือจูงใจให้ แก่บคุ ลากรดังกล่าวทํางานที
ษัทอย่างต่อเนืองและเติบโตไปพร้ อมๆ กับความสําเร็ จของบริ ษัท นอกจากนี  บริ ษัทมีการติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ผูบริ
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ทางภาคใต้
เพื

อ
ช่
ว
ยส่
ง
เสริ
มและสนับสนุนการสรรหากําลังคนให้ แก่บริ ษัทอย่างต่อเนือง ซึงทีผ่านมา บริ ษัทไม่เคยประสบ
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ปั ญหาขาดคนประจําเรื อจนทําให้ ไม่สามารถให้ บริ การและขนส่งทางเรื อ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
5. ความเสียงจากการจั
ดหาพืนร กิทีจ จจํอดยานพาหนะของลู
กค้ าบริ ษอัทเฟอร์
ในช่
2.ประกอบธุ
าหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื
รี วงระหว่ างรอคิวเพือขึน เรื อเฟอร์ ร ี
บริเวณข้ างท่ าเทียบเรืออเนกประสงค์ ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน

เนืองจากพื นทีบริ เวณหน้ าท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงันมีพื นทีจํากัด บริ ษัทจึงได้ เช่าพื นที
ท่าเทียบเรื อท้ องศาลา ซึงตังอยู
 ่บริ เวณข้ างท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน กับสํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะพะงัน เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าบริ ษัทในการใช้ เป็ นพื นทีจอดรถเพือรอคิวขึ นเรื อเฟอร์ รีในท่าเทียบเรื อ
ส่ส่ววนที
นที  2.2
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บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
กาะพะงัน: โดยสัญอัญาเช่
มได้ ครบกํ
วตังแต่
 ปีา2552
อย่างไรก็
ทีอเนกประสงค์
มาของการกําเหนด
ตราส่าวเดิ
นราคาต่
อกําาไรหนดไปแล้
(“P/E ratio”)เท่
กับ 27.91
เท่าตาม สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะ
พะงัน ได้ มีหนังสือเลขที สฎ 52401/880 ลงวันที 24 ธันวาคม 2552 แจ้ งต่อบริ ษัทว่าเนืองจากพื นทีดงั กล่าวอยู่ระหว่าง
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ดํ
า
เนิ
น
การโครงการปรั
บ
ปรุ
ง
ภู
มิทศั น์ท่าเทียบเรื อ จึงไม่สามารถอนุญาตต่อสัญญาเช่าได้ แต่หากบริ ษัทประสงค์จะใช้ พื นที
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
าวต่อไป กําหนดให้ บริ ษัทเสียค่าธรรมเนียมการใช้ ในอัตราค่าเช่าเดือนสุดท้ ายตามสัญญาเช่าเดิม ซึงคือ 52,000 บาท
เพืดัองกล่
ประกอบการ
บริ ษัท เอทีพาบลเกาะพะงั
ี 30 จํากัด(มหาชน)
ต่อเดืนอราคาหุ
น และเมื
นจะใช้(ATP30)
พื นทีดงั กล่าว จะแจ้ งให้ บ60.71
ริ ษัททราบในลําดับต่อไป0.25
ดังนัน ใน
ประเมิ
้ นทีอ สํานักงานเทศบาลตํ
อนาคต หากสํานักงานเทศบาลตํ
มีแผนใช้
งานในพื
งั กล่าวอีก
บริ ษัทาบลเกาะพะงั
เอ็นซีแอล อินนเตอร์
เนชัน แนล
โลจิสนที
ติกดส์งั กล่าว และไม่อนุ ญาตให้ บริ ษัทใช้ พื นทีด0.25
เสนอขาย
ต่อไป บริ ษัทจึงอาจมีความเสีจํย างที
ะไม่สามารถจั
กัดจ(มหาชน)
(NCL)ดหาพื นทีจอดรถเพือให้ บริ การทีสะดวกสบายต่อลูกค้ าของบริ ษัทได้
บริ ษัทมีความเห็นว่บริา ษแม้ัทวเกี่าลานจอดรถดั
ได้ เ(KIAT)
ป็ นส่วนทีก่อให้ เกิด24.24
รายได้ ให้ แก่บริ ษัทโดยตรง0.10
แต่ในทาง
ยรติธนาขนส่งงจํกล่
ากัาดวจะไม่
(มหาชน)
ปฏิบตั ิและในการให้ บริ ก: ารแก่ผSET
้ โู ดยสาร
พื นทีดงั กล่าวจะช่
วยให้ กระบวนการให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัททีบริ เวณท่าเทียบ
ตลาดรอง

 mai
เรื ออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงันมีความราบรื นและเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ทังนี
  บริ ษัทเชือว่าสํานักงานเทศบาล
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ตําบลเกาะพะงันมีความเข้ าใจในธุรกิจให้ บริ การขนส่งแบบสาธารณะ (Public Transport) เป็ นอย่างดี ซึงเป็ นการอํานวย
Profit Test
Market Capitalization
Test
เกณฑ์
เข้ าจด
: งผู้
ความสะดวกในการขนส่
โดยสารและยานพาหนะระหว่
างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงั
น และคาดหวั
งว่าสํานักงาน
ทะเบี
ย
น
เทศบาลตําบลเกาะพะงันจะให้ สิทธิ แก่บริ ษัทในการเช่าใช้ พื นทีดงั กล่าวตลอดไป อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากสํานักงาน
วัเทศบาลตํ
ตถุประสงค์าบลเกาะพะงั
การใช้ :นมีความจําเป็ นต้
วัตอถุงใช้
ประสงค์
โดยประมาณ
เงิน า
พื นทีดงั กล่าว และไม่ให้จํบารินวนเงิ
ษัทเช่นาและใช้
พื นทีดงั กล่าวอีกต่ระยะเวลาใช้
อไป บริ ษัทคาดว่
เงิบริน ษัทอาจจะได้ รับผลกระทบในการจัดลําดับคิวรถทีจอดรอขึ นเรื อ และอาจทํ
(ล้าให้
นบาท)
การจราจรในบริ เวณท่าเรืโดยประมาณ
อดังกล่าวมีการ
ติดขัดในระยะแรก แต่คาดว่1.าลูกชํค้าาระหนี
ทีต้องการนํ
ยานพาหนะของตนข้ ามฟากจะยั
งคงต้ องใช้ บริ การของบริไตรมาส
ษัทต่อไป4 เนื
งจาก
เงินกู้ราะยะยาว
38.00
ปี อ2558
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีรายเดียวในเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน สําหรับในระยะกลางถึง
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ระยะยาว บริ ษัทจะแก้ ปัญหาเพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า โดยจะจัดหาพื นทีเช่าแห่งใหม่ ซึงอาจจะอยู่ห่างจากท่า
ไตรมาส 4 ปี 2560
เทียบเรื ออเนกประสงค์ ของเทศบาลตํา บลเกาะพะงัน และผู้โดยสารอาจไม่ได้ รับความสะดวกสบายในช่ว งแรกทีมีการ
3. บริเพื
ทุนหมุนเวียคนวามเข้ าใจและสามารถปรั
250.19บพฤติกรรมได้ เนือไตรมาส
เปลียนแปลงพื นทีจอดรถ แต่
ษัทอใช้
เชือเป็ว่นเงิ
าผู้โนดยสารจะมี
งจากพื4นทีปีท2558
ีอยู่ใกล้–
ไตรมาส 4 ปี 2560
บริ เวณหน้ าท่าเรื อดังกล่าวมีพื นทีจํากัด
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
 ความเสียงจากผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
6. ความเสียงจากการปฏิ
ามข้ อบกฏหมายที
 เกียทัวข้
งกับธุารยเงิ
กิจนการเดิ
นเรืงกล่
อโดยสารข้
มฟากยนแปลงขึ นอยู่กับ
สะสมอืบนตั ๆติ ตามที
ริ ษัทกํ าหนด
งนี
 อ การจ่
ปั นผลดั
า วอาจมีกาารเปลี
การประกอบธุรกิจฐานะการเงิ
เดินเรื อเฟอร์น รผลการดํ
ี ของบริ ษาัทเนิจะต้
องปฏิ
บตั ิตามข้ อกฎหมายที
อง ซึงประกอบด้ วย 3นส่ๆ วในอนาคต
นหลัก
นงาน
แผนการลงทุ
น ความจําเเป็กียนวข้และความเหมาะสมอื
คือ กฎหมายทีเกียวกับ ตัวเรืตามที
อ ท่าคเทีณะกรรมการบริ
ยบเรื อ และคนประจํ
าเรื อ อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ษัท และ/หรื
รายละเอียดเกียตัวกัวบเรือ กฎหมายกํ
: บริ ษัทประกอบธุ
จหลั
ก 2 ประเภท
คือ ถกู ต้ องตามกฏหมาย และตัวเรื อต้ องมีความปลอดภัย
าหนดให้ ตร้ อกิงมี
ใบทะเบี
ยนเรื อไทยที
ผู้เสนอขาย และทนทานต่
ง านในทะเล
รวมทัง ต้ องมีใ บอนุ
ญ าตต่
ใช้ เช่ น าง
1.อปสภาพการใช้
ระกอบธุรกิจให้
บริ การเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื
อด้าวงๆ
ยเรืครบถ้
อเฟอร์วรนและมี
ี จํานวนผลบั
2 เส้งคันบทางระหว่
หลักทรัพย์ ใบสําคัญรับรองการตรวจเรื
ใบสํ
าคัญรับรองแนวนํ
ก ใบอนุ
าตใช้ เรื อาใบอนุ
ญาตให้ เรืกออํกลเดิ
นประจํา น
อําเภอดอนสัอกอํ
าเภอเกาะสมุ
ย จังหวัาบรรทุ
ดสุราษฎร์
ธานีญและระหว่
งอําเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
ทาง เป็ นต้ น นอกจากนั
น คนประจํ
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี าเรื อต้ องมีประกาศนียบัตรทีออกโดยกรมเจ้ าท่าเพือปฏิบตั ิหน้ าทีต่างๆ
ตามตําแหน่ง2.
ทีปได้ระกอบธุ
รับมอบหมายบนเรื
ษัทาต้เรือองดํและในเรื
าเนินขันตอนต่
อเฟอร์ ราี งๆ ได้ แก่ การตรวจสภาพเรื อ อุปกรณ์
รกิจจําหน่าอยสิโดยบริ
นค้ าบนท่
ทีใช้ ในเรื อ กําหนดเขตการเดินเรื อ กําหนดจํานวนคนประจําเรื อ เพือนําไปใช้ ในการออกใบสําคัญรับรองการ

ตรวจเรื อและใบอนุญาตใช้ เรื อเป็ นประจํา อย่า งน้ อยปี ละ 1 ครัง เมือได้ ใบอนุญาตครบแล้ ว บริ ษัทจึงจะ
สามารถนําเรื อทํา การค้ าในน่า นนํ าไทยได้ และหน้ า ทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้ วยการเดินเรื อ/เรื อไทย

ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 49

บริ

บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
นอกจากนั
องจากการเดิ
นเรื ออของบริ
ษัทเป็ratio”)เท่
นการเดินาเรืกัอบประจํ
ทีมาของการกําหนด
: น เนื
อัตราส่วนราคาต่
กําไร (“P/E
27.91าทาง
เท่าบริ ษัทจึงต้ องมีใบอนุญาตเรื อเดิน
ประจําทางซึง มีอายุใบอนุญาตเป็ นเวลา 5 ปี ต่อครัง
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิกฎหมายที
น
เ กี ยวข้อง ได้ แก่ พ.ร.บ.บริการเดิ
พ.ร.บ.เรื
2481(บาท/หุ
/ พ.ร.บ.้ น)
ษัท นเรื อในน่านนํ าไทย พ.ศ.
P/E2456
ratio/ เฉลี
ย (เท่อา)ไทย พ.ศ.
ราคาพาร์
เพือประกอบการป้องกันเรื อโดนกัน พ.ศ. 2522 / กฎข้ อบังคับการตรวจเรื อฉบับต่างๆ / คําสัง ประกาศ ระเบียบทีออกโดย กรม
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นเจ้ทีา ท่า
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ท่ าเทียบเรื อ ท่าเทียบเรื อถือเป็ นสิงล่วงลํ าลํานํ า จึงต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทต้ องมี
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการท่าเรื อเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า นอกจากนัน เนืองจากท่า
บริ ษษัทั ทเกีเป็ยนท่
รติธานาขนส่
(KIAT) น กว่า 500 24.24
0.10
เที ย บเรื อของบริ
เที ย บเรืง อจํสํากัาดหรั(มหาชน)
บ เรื อ ขนาดเกิ
ตัน กรอส บริ ษั ท จึ ง ต้ อ งดู
แ ลรั ก ษา
ตลาดรอง
SETา
สิง แวดล้ อ: มบริ เวณท่
เทียบเรื อ เพือไม่ก่อให้mai
เกิดปั ญหาสิง แวดล้ อมตามเงือนไขในใบอนุญาตให้ ใช้ ทา่ เทียบเรื อ
หมวดธุรกิจ (Sector)
: เ กีกลุ
ม่ อุอตง สาหกรรมบริ
กฎหมายที
ยวข้
พ.ร.บ.เดินเรืกอาร
ในน่านนํ าไทย พ.ศ. 2456 / พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการพาณิชยนาวี พ.ศ.

พ.ศ.2548
บทีCapitalization
 64 / กฎกระทรวงฉบั
Test / กฎกระทรวงฉบับที 63 / กฎกระทรวงฉบั
Market
Test บที 19 /
เกณฑ์เข้ าจด 2521 และฉบั
: บที 2 Profit
พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 / พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 / พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2535
ทะเบียน
คนประจํ: าเรือ การเดินเรืวัอตเฟอร์
รีข้ามฟากระหว่างอําเภอดอนสั
และ อําเภอเกาะสมุย จังระยะเวลาใช้
หวัดสุราษฎร์เงิธนานี
วัตถุประสงค์การใช้
ถุประสงค์
จํานวนเงินกโดยประมาณ
และระหว่างอําเภอดอนสัก และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เป็ นเรื อเดินทะเลเฉพาะเขต
ซึง จะมีการ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
กําหนดจํานวน
นประกาศนี
 เงินกู้ระยะยาว
ยบัตรของคนประจําเรื อ รวมถึ38.00
งตําแหน่งต่างๆ ในลําเรื อไตรมาส
โดยคนประจํ
าเรื อ
1. และชั
ชําระหนี
4 ปี 2558
จะต้ องมีการสอบความรู้ตามกฎหมายทีกําหนด
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
กฎหมายทีเ กี ยวข้อง พ.ร.บ. การเดินเรื อในน่านนํ าไทย พ.ศ. 2456 / กฎข้ อบังคับการตรวจเรื
ที 15
ไตรมาสอ 4ฉบัปี บ2560
(หมวด ซ.) / ข้ อบังคับกรมเจ้ าท่าว่าด้ วยการสอบความรู้ฯ พ.ศ. 2532
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างเคร่ งครัด แม้ ว่าการประกอบธุรกิจเกีไตรมาส
ยวกับการเดิ
นเรื อ
4 ปี 2560
เฟอร์ รีของบริาษยเงิ
ัทมีนกฎหมายเข้
มและเกี
ยวข้
บริ ษตัทราไม่
มีหน้นา้ อทียกว่
ต้องปฏิ
บตั ิตามให้
ครบถ้าไรสุ
วนและถู
อง ก
นโยบายการจ่
: บริาษมาควบคุ
ัทมีนโยบายจ่
ายเงิ
นปัอนงหลายฉบั
ผลในแต่ลบะปีซึงในอั
าร้ อยละ
30 ของกํ
ทธิ หลักงต้จากหั
และไม่
ปฏินบิตตั ิบิตุคาม
บริ ษัทมีความเสี
ย งทีจะถูกตรวจสอบและลงโทษ
บทลงโทษทังการปรั
 และเงิ
บ น
ปัหากบริ
นผล ษัทฝ่ าฝื น หรื อละเมิดภาษี
เงินได้
คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลังหักเงินโดยมี
สํารองตามกฎหมาย
เป็ นตัวเงิน การสัง ให้ หยุดประกอบธุ
จชัวคราวจนกว่
าจะแก้
วเสร็ายเงิ
จ หรืนปัอการยึ
ญาต เป็การเปลี
นต้ น ทัยงนี
 นแปลงขึ
 หากบรินอยู
ษัท ่กับ
สะสมอืนๆรกิตามที
บริ ษัทกํ าหนด
ทังนี
 ไขแล้
 การจ่
นผลดัดงใบอนุ
กล่า วอาจมี
ได้ รั บ การลงโทษ จะส่ง ผลกระทบให้
ษั ท มี ร ายได้
ี ล ดลงหรื
อ อาจทํนา ให้
มี ค่ า ใช้
 ม สูง ขึน ซึ ง จะกระทบต่
อ ผล
ฐานะการเงินบ ริผลการดํ
าเนินทงาน
แผนการลงทุ
ความจํ
าเป็จ่นา ยเพิ
และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
ประกอบการของบริ ษัทในทีตามที
สดุ ด้ วคยเหตุ
นี  บริ ษัทจึงษได้ัทมและ/หรื
อบหมายให้
าทีกฎหมายภายในบริ
ณะกรรมการบริ
อผู้ถเือจ้หุา้ นหน้ของบริ
ษัทเห็นสมควร ษัททําหน้ าทีตรวจสอบ และ
ประสานงานกับหน่วยงานอืนๆ ภายในบริ ษัท ทีเกียวข้ องกับการปฎิบตั ิงาน รวมถึงการทําเรื องต่อใบอนุญาตต่างๆ ทีเกียวข้ อง
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
กับการทําธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัท เพือให้ ปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
7.
ความเสี

ย
งจากการปรั
บค่ าโดยสารเดินเรือแบบประจําทางตามเทียวเวลาเกินกว่ าเพดานราคาทีกาํ หนดไว้
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
เนืองจากการปรับค่าจัโดยสารการเดิ
เรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามท้ ายประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
งหวัดสุราษฎร์ ธนานี
เรื อง การเปลียนแปลงค่าโดยสารเรื
อประจํ
นทางอํ
าเภอดอนสั
ก – อํอาเฟอร์
เภอเกาะสมุ
ย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และท้ าย
2.ประกอบธุ
รกิจาจํทางเส้
าหน่ายสิ
นค้ าบนท่
าเรื อและในเรื
รี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เรื อง การเปลียนแปลงค่าโดยสารเรื อประจําทางเส้ นทางอําเภอดอนสัก – อําเภอเกาะพะงัน

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง อ้ างอิงตามราคานํ ามันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึงของราคาขายหน้ าสถานีบริ การนํ ามัน อําเภอดอนสัก
จัง หวัดสุราษฏร์ ธานี ซึงจะมีลกั ษณะการกํ าหนดเป็ นช่ว งตามราคานํา มันดีเซลทีมีการเปลียนแปลง โดยคณะกรรมการ
กําหนดค่าโดยสารจะประกอบไปด้ วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผู้แทนกรมเจ้ าท่า ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 50

บริ

บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ทนการท่อางเที
ยวแห่ง:ประเทศไทย
ประธานหอการค้
งหวัดratio”)เท่
และตัวแทนจากเจ้
ทีผูม้ แาของการกํ
หนด
วนราคาต่อกําไราจั(“P/E
ากับ 27.91าของเรื
เท่า อ เป็ นต้ น ซึงผู้บริ หารของบริ ษัทก็
อัตราส่
เป็ นหนึง ในคณะกรรมการดังกล่าว ซึง ค่าโดยสารดังกล่าวกําหนดตามระยะทางของแต่ละเส้ นทาง ประเภทของผู้โดยสาร และ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประเภทของยานพาหนะ
เป็
นต้
น ยกเว้ นกรณีค่าโดยสารทีเป็ นประเภทเหมาลําทีบริ ษัทสามารถกําหนดราคาเหมาลําเองได้
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
การเหมาเทียวของผู้โดยสารเป็ นกลุม่ การเหมาเทียวสําหรับขนส่งสินค้ าชนิดพิเศษ เช่น นํ ามัน แก๊ ส เป็ นต้ น โดยบริ ษัทมี
เพืเช่อนประกอบการ
ษัท นเอที
ี 30 จํากัด(มหาชน)
(ATP30)
60.71 และงวด 6 เดือนแรก
0.25ปี 2558
สัดส่วนนรายได้
บริ บริ
การเดิ
เรื อพแบบประจํ
าทางตามเที
ยวเวลาในช่วงปี 25552557
ประเมิ
ราคาหุ้นจทีากการให้

เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 81  84 บริ
ของรายได้
ว่านรายได้
ค่าโดยสารแบบประจํ
าทางตามเที
ยวเวลาจะคิดเป็
นสัดส่วน
ษัท เอ็นซีรแวม
อลซึอิงนจะเห็
เตอร์นเนชั
แนล โลจิ
สติกส์

0.25
เสนอขาย
รายได้ หลักของบริ ษั ทมาโดยตลอดและมี
นวโน้ มเพิมขึ น ซึงราคาค่าโดยสารแบบประจํา ทางตามเทียวเวลา จะเป็ นค่า
จํากัด(มหาชน)แ(NCL)
โดยสารทีถกู กําหนดเพดานสูบริ
งสุษดัทเป็เกีนช่ยวรติงอ้ธานาขนส่
งอิงตามการเปลี
ย นแปลงราคานํ
โดยหน่วยงานภาครัฐ ตามที
ง จํากัด(มหาชน)
(KIAT) ามันดีเซล24.24
0.10ได้ กล่าว
ข้ างต้ น ดังนัน หากราคานํ ามันดีเซลทีเป็ นต้ นทุนหลักในการดําเนินธุรกิจเดินเรื อของบริ ษัท มีการปรับตัวเพิมขึ นเกินกว่าลิตร
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ละ 32.99 บาทสําหรับเส้ นทางอําเภอดอนสัก – อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และ 45 บาทสําหรับเส้ นทางอําเภอ
หมวดธุ
: นกลุจัม่ งอุหวัตสาหกรรมบริ
การบริ ษัทจะไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารได้ เนืองจากอยู่นอกเหนือเพดาน
ดอนสักรกิ–จอํ(Sector)
าเภอเกาะพะงั
ดสุราษฎร์ ธานี
ราคาทีเข้กาําจด
หนดไว้ ซึง จะส่
ทุนขายและการให้
บริ การในส่วนของต้ นทุนนํ ามันMarket
สูงขึ น แต่
ราคาค่าโดยสารยั
 ต้นProfit
Test
Capitalization
Testงคงเท่าเดิม
เกณฑ์
: งผลให้
ซึง จะกระทบต่
อกําไรจากการดําเนินงานของบริ ษัท ทังนี
  การจะขอปรับราคาค่าโดยสารเพิมขึ นเกินกว่าเพดานราคาทีกําหนด
ทะเบี
ยน
งใช้ ระยะเวลาหนึ
งเนืองจากต้
งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที
ประกอบด้ วยบุคคลที
เกียวข้ องในการ
วัไว้
ตถุอาจจะต้
ประสงค์กอารใช้
:
วัตถุปอระสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงิน
ญาตให้ เรื อกลเดินประจํ า ทาง โดยมีผ้ ูว่า ราชการจังหวัดสุราษฎร์
านีเป็ นประธาน พิจารณาปรั
บค่า โดยสาร
เงิออกใบอนุ
น
(ล้ าธนบาท)
โดยประมาณ
ในขณะทีบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากราคานํ ามันทีปรับตัวเพิมขึ นทันที เหตุการณ์ดงั กกล่าวจะส่งผลกระทบทําให้ กําไรจากการ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ดําเนินงานของบริ ษัทลดลง
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ดังนัน บริ ษัทจึงมีนโยบายบริ หารความเสีย งด้ านต้ นทุนนํ ามันด้ วยการปรับปรุงสูตรนํ ามันทีใช้ ในการเดินเรื อ ซึงเป็ น
ไตรมาส 4 ปี 2560
นํ ามันทีผสมระหว่างนํ ามันดีเซลและนํ ามันเตาในสัดส่วนทีกําหนด เพือลดต้ นทุนนํ ามันทีใช้ ต่อลิตรให้ ตําลง พร้ อมๆ กับปรับ
เป็ สนเงิ
นทุนหมุนนํ ามั
เวียนนสูตรผสมดังกล่าวได้250.19
ไตรมาสษัท4จะต้
ปี 2558
สภาพเครื องยนต์ของลําเรื อ3.ทุกลํเพืาอเรืใช้อให้
ามารถใช้
นอกจากนี  ฝ่ ายบริ หารของบริ
องเฝ้ –า
ไตรมาส
ติดตามราคานํ ามันของตลาดโลกอย่างใกล้ ชิดและเตรี ยมพร้ อมทีจะนําเสนอข้ อมูลต่างๆ ให้ กบั คณะกรรมการดั
งกล่4าปีวข้2560
างต้ น
นโยบายการจ่
ายเงิบนอัตราค่
: าบริ
ษัทมีนโยบายจ่
ยเงินปัามันนผลในแต่
ะปี ในอั
น้อยกว่าร้ อยละามั30นดีของกํ
ธิ หลังตจากหั
เพือพิจารณาปรั
โดยสารในกรณี
ทีราาคานํ
ดีเซลมีรลาคาสู
งกว่ตราไม่
าราคาเพดานของนํ
เซลทีาใไรสุ
ช้ กําทหนดอั
รา ก
ปัผูน้ โผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ดยสาร
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
นอกจากนี  บริ ษัทยังมีเครื องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับผลิตนํ ามันไบโอดีเซล ซึง นํานํ ามันพืชทีใช้ แล้ วผ่านกระบวนการ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ผลิตให้ เป็ นนํ ามันพืชบริ สทุ ธิก่อนทีจะนําไปผสมกับนํ ามันดีเซลเพือผลิตนํ ามันไบโอดีเซล ทังนี
  บริ ษัทมีเครื องจักรทีใช้ ในการ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ผลิตนํ ามันไบโอดีเซลจํานวน 2 เครื อง ซึงมีกําลังการผลิต 100,000 ลิตรต่อ 1 รอบการผลิต (คิดเป็ นเวลา 2 วัน) และ 200
รายละเอี
บ : บริ
ษัทดประกอบธุ
ก 2 ประเภท คือ ตดังกล่าวได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
ลิตรต่อวัยนดเกี
ต่อย1วกัรอบการผลิ
ต (คิ
เป็ นเวลา 1รกิวัจนหลั
) โดยกระบวนการผลิ
ผูและสามารถนํ
้ เสนอขาย านํ ามันทีผลิ1.
ประกอบธุ
รกิจให้นบเรืริ กอารเรื
ทางเรื
อด้ ววยเรื
อเฟอร์
เส้ นงทางระหว่
ตได้
มาใช้ ในการเดิ
ได้ ซึองโดยสารและขนส่
การดําเนินการดังกล่
าวจะช่
ยลดต้
นทุนรี นํจําามันวน
นเชื2อ เพลิ
ลงได้ ใน าง
หลั
กทรั
พย์ง อย่างไรก็ตาม ทีผา่ อํนมารั
าเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ย จัามั
งหวั
ราษฎร์
และระหว่
างอําเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
ระดั
บหนึ
ฐบาลมีกนอํโยบายตรึ
งราคานํ
นดีดเสุซลเพื
อช่ธวานี
ยเหลื
อผู้ประกอบการต่
างๆ ส่กงอํ
ผลทํ
าให้ ระดับ น
หวัดสุราษฎร์ ธกานีและยังไม่เคยมีราคาทีสงู กว่าระดับราคานํ ามันทีบริ ษัทไม่สามารถปรับค่า
ราคานํ ามันดีเซลไม่มีการเปลีจัยงนแปลงมากนั
โดยสารได้ ด้ วยเหตุนี  ในอดี2.
ตทีปผระกอบธุ
า่ นมาบริรกิษจัทจํยัางหน่
ไม่าเคยได้
ผลกระทบจากปั
ดังกล่
ยสินค้ราับบนท่
าเรื อและในเรืจจัอยเฟอร์
รี าว
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บริ

บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ความเสีาหนด
 ยงด้ านวั:ตถุดิบอัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีม
าของการกํ
ราคาเสนอขายและ
8. ความเสียงจากความผั
นผวนของราคานํ
นเชืตอ สาหกรรมเดี
เพลิง
ratio ของบริ ษัทอืา นมัในอุ
ยวกัน
P/E
ข้ อมูลทางการเงิน
นํ ามันเชื อ เพลิงสํา หรับธุรกิ จเดินเรื อเฟอร์
คัญratio
ในการประกอบธุ
ของบริ ษั ท(บาท/หุ
โดยใน้ น)
บริ ษรัที ถือเป็ นวัตถุดิบหลักทีสําP/E
เฉลีย (เท่า) รกิ จราคาพาร์
เพือประกอบการ
ระหว่างปี 2555  2557 และงวด
เดือพนแรก
บริ ษัท(ATP30)
มีต้นทุนนํ ามันเชื อเพลิงคิด60.71
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
บริ ษัท6 เอที
ี 30 จํปีากั2558
ด(มหาชน)
0.2547  59
ประเมินราคาหุ้นที
ของต้ นทุนการให้ บริ การ ซึงเป็ นต้ นทุนทีมีสดั ส่วนสูงทีสดุ ในต้ นทุนการให้ บริ การของบริ ษัท ดังนัน ความผันผวนของราคา
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
นํ ามันเชือ เพลิงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนการให้ บริ การของบริ ษัท โดยปกติ ราคานํ ามันทีจํา หน่า ยในประเทศจะ
จํากัด(มหาชน) (NCL)
เปลีย นแปลงตามราคาซื อขายนํ ามันดิบในตลาดโลก โดยขึ นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทานนํ ามันดิบ รวมทังปั
 จจัยทางเศรษฐกิจ
24.24
บริจษจััทยเกี
รติธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
(KIAT) ได้ อย่างแม่
0.10ามันดิบ
และการเมืองของโลก ซึงเป็ นปั
ทีนยอกเหนื
อการควบคุ
มหรื อการคาดการณ์
นยําของบริ ษัท ซึงราคานํ
Nymex และราคานํ ามัน: เตาและนํ
นดีเซลทีบริ ษัทได้จดั mai
ซื อสามารถแสดงในแผนภาพได้ ดงั นี 
ตลาดรอง
SETามั
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ราคานํProfit
า มันดิTest
บ Nymex ตัง แต่ เดือนมกราคมปี 2553 Market
– พฤษภาคม
2558  Test
Capitalization
เกณฑ์เข้ าจด
: 
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
ต่ อบาร์ เรล
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

ทีมา www.tradingeconomics.com
ในเดือนมิาถนุยเงิ
ายนนปั2558
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทข้ อมีมูนลโยบายจ่
นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ราคานํ ามันเตาเฉลียทีบริ ษัทจัดซื อตั
งแต่
 เดือนมกราคม
2555บ–ริมิษถั ท
นุ ายน
2558 ทังนี
ามันดีาเซลเฉลี
ัทจัดซืงอตั
 า วอาจมี
เดือนมกราคม
2555 –ยมินแปลงขึ
ถนุ ายน 2558นอยู่กับ
สะสมอื
นๆ ตามที
กํ าหนด
 ราคานํ
 การจ่
ยเงินยปัทีบนริษผลดั
กล่งแต่
การเปลี
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์



ทีมา : บริ ษัท

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี

จากแผนภาพข้ างต้ น จะพบว่า ราคานํ ามันดิบ Nymex ในช่วงปี 2553 ถึงปี 2558 มีการเคลือนไหวอยู่ในช่วงราคา
สูงสุดประมาณ 115 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาต่อบาร์ เรล และตําสุดประมาณ 43 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาต่อบาร์ เรล โดยเริ มมี
ความผันผวนอย่างมากในช่วงปี 2554  2556 และมีแนวโน้ มลดลงอย่างมากตังแต่
 กลางปี 2557 เป็ นต้ นมา ในขณะทีรัฐบาล
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บริ

บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
นโยบายตรึ
งราคานํ: ามัน
ดีเอัซลเพื
วยเหลือผูอ้ ปกํระกอบการต่
างๆ ส่งผลให้
ะดับราคานํ
ทีไทยมี
มาของการกํ
าหนด
ตราส่อช่วนราคาต่
าไร (“P/E ratio”)เท่
ากับ ร27.91
เท่า ามันดีเซลในช่วงปี 2555 – 2557
ไม่มีการเปลีย นแปลงมากนัก ดังนัน ในอนาคต หากรัฐบาลไทยปล่อยให้ ราคานํ ามันเชื อเพลิงเป็ นไปตามกลไกทางตลาดซึงมี
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ความผั
น
ผวน
และบริ
ษ
ั
ท
ไม่
ส
ามารถปรั
บราคาค่าโดยสารของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนนํ ามันเชื อเพลิง อาจทําให้ บริ ษัท
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ับผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทได้
เพืได้อรประกอบการ
บริ ษกัทกําเอที
พี 30 จํากัดบ(มหาชน)
(ATP30)
0.25ามันใน
แม้ ว้ น่าทีค่ า โดยสารจะถู
หนดและปรั
เปลียนตามต้
นทุนนํ ามันดีเซล ซึงช่60.71
ว ยลดผลกระทบจากราคานํ
ประเมินราคาหุ
ตลาดโลกทีผนั ผวนได้ ในระดับบริหนึ
บรินษซีัทแยัอลงมีอินนโยบายบริ
ารความเสี
ามันทีใช้ ใน
ษัทง เอ็
เตอร์ เนชัน หแนล
โลจิสติย กงด้
ส์ านต้ นทุนนํ ามันด้ วยการปรับปรุ งสูตรนํ0.25
เสนอขาย
การเดินเรื อ ซึงเป็ นนํ ามันทีผจํสมระหว่
างนํ ามั(NCL)
นดีเซลและนํ ามันเตาในสัดส่วนทีกําหนด โดยราคานํ ามันเตาจะมีราคาตํากว่า
ากัด(มหาชน)
นํ ามันดีเซล ทําให้ สามารถลดต้
า มัธนนาขนส่
ทีใช้ ตง่อจํลิาตกัรให้
ตําลง พร้(KIAT)
อมๆ กับปรับสภาพเครื
กลําเรื อให้
24.24  องยนต์ของลําเรื อทุ0.10
บริ ษนัททุเกีนยนํรติ
ด(มหาชน)
สามารถใช้ นํ ามันสูตรผสมดังกล่าวได้ นอกจากนี  บริ ษัทยังมีเครื องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับผลิตนํ ามันไบโอดีเซล ซึงนํานํ ามัน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
พืชทีใช้ แล้ วผ่านกระบวนการผลิตให้ เป็ นนํ ามันพืชบริ สทุ ธิก่อนทีจะนําไปผสมกับนํ ามันดีเซลเพือผลิตนํ ามันไบโอดีเซล ทังนี
 
หมวดธุ
(Sector)เครื อ:งจักกลุ
าร
บริ ษัทมีรกินจโยบายใช้
รดัม่ งอุกล่ตสาหกรรมบริ
าวเป็ นระบบกStandby
กล่าวคือ เมือนํ ามันพืชใช้ แล้ วมีราคาลดลงมาถึงจุดคุ้มทุน บริ ษัทก็
จะผลิเตข้ านํจด
ามันไบโอดีเซล: หรือในกรณี
ทีขTest
าดแคลนนํ ามันดีเซล บริ ษัทก็สามารถผลิตMarket
นํ ามันไบโอดี
เซลเพือใช้Test
ทดแทนได้ โดย
Profit
Capitalization
เกณฑ์
เครื อยงจั
ทะเบี
น กรทีใช้ ในการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลมีจํานวน 2 เครื อง ซึงมีกําลังการผลิต 100,000 ลิตรต่อ 1 รอบการผลิต (คิดเป็ น
2 วัน) กและ
ต (คิดเป็ นเวลา 1 วันจํ)านวนเงิ
ซึง สามารถนํ
านํ ามันทีผลิตได้ มาใช้
ในการเดินเเรืงินอได้
วัเวลา
ตถุประสงค์
ารใช้200 ลิ:ตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิ
วัตถุประสงค์
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
าเนินการดังกล่าวจะช่วยลดต้ นทุนนํ ามันเชื อเพลิงลงได้ ในระดับหนึง(ล้ทัางนี
  ทีผ่านมา บริ ษัทได้ มีการผลิ
ตนํ ามันไบโอ
เงิโดยการดํ
น
นบาท)
โดยประมาณ
ดีเซลเป็ นระยะๆ จากเครื องจักรชุดเล็ก (กําลังการผลิต 200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต) เพือทดสอบการใช้ เครื องจักรทีใช้
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ผลิต โดยบริ ษัทนํานํ ามันไบโอดีเซลทีผลิตได้ ไปใช้ เป็ นเชื อเพลิงสําหรับยานพาหนะทีใช้ ภายในระหว่างท่าเรื อและโรงงานของ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บริ ษัท
ไตรมาส 4 ปี 2560
9. ความเสียงจากการพึงพิงผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ นํา มันจํานวนน้ อยราย
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บริ ษัทได้ มีการสัง ซื อนํ ามันเชือ เพลิงประเภทนํ ามันดีเซล และนํ ามันเตา รวมทังนํ
 ามันหล่อลืนไตรมาส
สําหรับ4ใช้ปีในธุ
รกิจ
2560
เดินเรื อเฟอร์ รี โดยในระหว่างปี 25552557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 บริ ษัทได้ สงั ซื อจากผู้ผลิตหลักจํานวน 2 ราย
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภายในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึงคิด
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
เป็ นสัดส่วนรวมกันประมาณร้ อยละ 57  67 ของยอดรวมของการซื อทังหมดของบริ

ษัท โดยมูลค่าซื อนํ ามันเชื อเพลิงและ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
นํ ามันหล่อจากบริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 34 ร้ อยละ 39 ร้ อยละ 30 และ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ร้ อยละ 25 ของมูลค่าการสัง ซื อทังหมดของบริ

ษัทในระหว่างปี 25552557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 ตามลําดับ และ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
มูลค่าซื อนํ ามันเชื อเพลิงจากบริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 34 ร้ อยละ 23
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ร้ อยละ 27 และร้ อยละ 35 ของมูลค่าการสัง ซื อทังหมดของบริ

ษัทสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ ทังนี
  บริ ษัทได้
ผู้เสนอขาย
1.
ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
ให้
บ
ริ
ก
ารเรื
อ
โดยสารและขนส่
ง
ทางเรื
อ
ด้
ว
ยเรื
อ
เฟอร์
ร

ี
จํ
า
นวน
2
เส้
นทางระหว่
สัง ซื อราคานํ ามันเชื อเพลิงทังหมดในราคาตลาดจร

(Spot Price) เนืองจากบริ ษัทไม่ได้ มีการทําสัญญาใดๆ ในการซื
อขาย าง
หลักทรัพย์
อําเภอเกาะสมุ
ย จังหวัดสุราษฎร์
ธานีอเพลิ
และระหว่
กอํางดัเภอเกาะพะงั
นํ ามันเชื อเพลิง ด้ วยเหตุนี  บริ ษอําัทเภอดอนสั
จึงอาจมีคกวามเสี
ย งจากการขาดแคลนนํ
ามันเชื
ง หากผูา้ ผงอํลิตาเภอดอนสั
นํ ามันเชื อเพลิ
งกล่าวไม่ น
สามารถจัดส่ง นํา มันเชื อ เพลิจังงให้หวัแดก่สุบรริาษฎร์
ษัทได้ธานี
หรื อบริ ษัทไม่สามารถจัดหานํา มันเชื อ เพลิงจากแหล่ง อืนได้ ทันตามความ
ประกอบธุรอกิผลดํ
จจําาหน่
ยสินค้ าบนท่าเรื อและในเรืนของบริ
อเฟอร์ รษี ัทอย่างมีนยั สําคัญได้
ต้ องการในการใช้ ซึง อาจส่ง2.
ผลกระทบต่
เนินางานและฐานะทางการเงิ

อย่า งไรก็ ตาม ถึงแม้ ว่า บริ ษัทจะพึงพาผู้ผลิตนํา มันเชือ เพลิงรายใหญ่จํานวนน้ อยราย บริ ษัทเชื อว่าความเสียง
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริ ษัทไม่มากนัก เนืองจากผู้ผลิตนํ ามันเชื อเพลิงทัง 2 รายดังกล่าวเป็ นบริ ษัททีผลิตนํ ามันเชื อเพลิง
รายใหญ่ของประเทศ และมีความสัมพันธ์ ทางการค้ าทีดีกบั บริ ษัทมาเป็ นเวลายาวนาน กอปรกับทีผ่านมานัน ผู้ผลิตนํ ามัน
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บริ

บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
อเพลิงดังกล่
าวมีคลัง:นํ ามัน
เชือัอ ตเพลิ
งตังอยู
 ่ใอนจั
ดสุราษฎร์
ธานี ทําากัให้
สามารถจั
ทีเชืมาของการกํ
าหนด
ราส่งวซึนราคาต่
กํางไรหวั(“P/E
ratio”)เท่
บ 27.91
เท่าด หานํ ามันเชือ เพลิงให้ บริ ษัทได้ ทนั
ตามความต้ องการใช้ มาโดยตลอด นอกจากนี  บริ ษัทมีนโยบายในการวางแผนการใช้ นํ ามันเชือ พลิงทีชัดเจน และใช้ เวลา
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประมาณ
3
วั
น
ในการจั
ด
ส่
ง
นํ
ามันเชื อเพลิงนับจากวันทีทีมีคําสัง สัง ซื อนํ ามันเชื อเพลิง ซึงคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจาก
ข้ อมูลทางการเงิ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ย งดังกล่าวได้ ระดับหนึง
เพืความเสี
อประกอบการ
ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
ราคาหุ้น ยทีงสํ
 าหรับผู้ลบริ
 นความเสี
งทุน
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
10.ความเสียงจากการตัง ด้ อยค่ าของเครืองจักรผลิตนํา มันไบโอดีเซล
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ในปี 2554 บริ ษัทได้ ซื อเครื องจักรและอุปกรณ์จากบริ ษัท ราชาไบโอดีเซล จํ24.24
ากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน เพือ
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ผลิตนํ ามันไบโอดีเซล โดยนํานํ ามันพืชทีใช้ แล้ วผ่านกระบวนการผลิตให้ เป็ นนํ ามันพืชบริ สทุ ธิ ก่อนทีจะนําไปผสมกับนํ ามัน
ตลาดรอง
: เซลSET
ดีเซลเพือผลิตนํ ามันไบโอดี
พร้ อ
มทังทํ
 าสัญญาเช่าทีmai
ดินและอาคารกับบริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทที
หมวดธุ
: กลุม่ อุ อตงจัสาหกรรมบริ
าร ถังบรรจุนํ ามัน เพือผลิตนํ ามันไบโอดีเซล และผลิตนํ ามันผสมระหว่าง
เกียวข้รอกิงกัจ น(Sector)
สําหรับการวางเครื
กร อุปกรณ์กและ
นํ ามันเข้ดีาเจด
ซลและนํ ามันเตา
อย่างไรก็
ตามTest
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายตรึ
ราคานํ ามันดีเซลเพื
Profit
MarketงCapitalization
Testอช่วยเหลือ
เกณฑ์
: 
ผู้ประกอบการต่
างๆ ส่งผลทําให้ ระดับราคานํ ามันดีเซลไม่มีการเปลียนแปลงมากนัก บริ ษัทจึงไม่ได้ มีการผลิตนํ ามันไบโอ
ทะเบี
ยน
ดีเซลจากเครื องจักรชุดใหญ่ แต่มีการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลจากเครื องจักรชุดเล็กเพือใช้ เป็ นเชื อเพลิงสําหรับยานพาหนะทีใช้
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ภายในโรงงานเท่านัน ด้ วยเหตุนี  จึงมีความเสีย งทีบริ ษัทอาจถูกตังด้
 อยค่าของเครื องจักรชุดใหญ่ดงั กล่าวได้ หากบริ ษัทไม่ได้
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
มีการใช้ งานเครื องจักรดังกล่าวเป็ นระยะเวลานาน
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเห็นว่าเครื องจักรดังกล่าวยังสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ในอนาคต ในกรณีทีราคานํ ามันดีเซล
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ปรับตัวเพิมสูงขึ น บริ ษัทสามารถใช้ เครื องจักรผลิตนํ ามันไบโอดีเซลได้ จํานวน 2 เครื อง ซึง มีกําลังการผลิต 100,000 ลิตรต่อ 1
ไตรมาส 4 ปี 2560
รอบการผลิต (คิดเป็ นเวลา 2 วัน) และ 200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต (คิดเป็ นเวลา 1 วัน) เพือแก้ ปัญหาต้ นทุนนํ ามันที
3.  องจั
เพืกอรชุ
ใช้ดเป็ดันเงิ
ยนถกู ตัดค่าเสือมราคามาโดยตลอด
250.19
2558
เพิมสูงขึ นได้ นอกจากนัน เครื
งกล่นาทุวปันหมุ
จจุนบเวี
นั ได้
โดยมีมลู ค่ไตรมาส
าทางบัญ4ชีปีเหลื
อเป็ น–
ไตรมาสษ4ัทพิปี จ2560
จํานวน 2.83 ล้ านบาท และ 2.45 ล้ านบาท ณ สิ นปี 2557 และ ณ สิ นไตรมาส 2 ปี 2558 ตามลําดับ ซึงหากบริ
ารณา
ตังด้
 อยค่าเครืา อยเงิ
งจันกรดังกล่
วจะทํ
กําไรของบริ
นจําลนวน
2.83ตราไม่
ล้ านบาท
ณาสิร้ อยละ
นปี 2557
อ 2.45
ณ ก
นโยบายการจ่
: าบริ
ษัทามีให้
นโยบายจ่
ายเงิษนัทปัลดลงเป็
นผลในแต่
ะปี ในอั
น้อยกว่
30 หรื
ของกํ
าไรสุล้ทาธินบาท
หลังจากหั
2 ปี 2558 ตามมู
ทีเหลืออยู่ อนึง นในปี
2554 บริ ษษัทัทได้และหลั
ว่าจ้ างผูง้ หัปกระเมิ
สระประเมินราคา
ปัสินนไตรมาส
ผล
ภาษีลเค่งิานทางบั
ได้ นิตญ
ิบุคชีคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
เงินนสํราคาอิ
ารองตามกฎหมาย
และเงิน
เครื องจักรดังกล่าว โดยมีวตั สะสมอื
ถุประสงค์
อทราบมู
พย์สทันิ งนี
ผู้ประเมิ
นราคาได้
ประเมิ
งจักรไว้ยเนแปลงขึ
ท่ากับ 10.11
นๆเพืตามที
บริ ษลัทค่กําาทรัหนด
 ซึง  การจ่
ายเงิ
นปั นผลดั
งกล่นาราคาเครื
วอาจมีก อารเปลี
นอยู่กับ
ล้ านบาท ในขณะทีบริ ษัทได้ฐานะการเงิ
ซื อเครื องจันกผลการดํ
รดังกล่าวในราคาประมาณ
8.59น ล้ความจํ
านบาทาเป็ดังนนัและความเหมาะสมอื
น หากบริ ษัทมีความจํนาๆเป็ในอนาคต
นต้ อง
าเนินงาน แผนการลงทุ
จําหน่ายเครื องจักรดังกล่าวในอนาคต
บริ ษัทอาจจะได้
ับกําไรจากส่
างดังกล่
วได้นสมควร
เนืองจากราคาประเมินมีราคาสูงกว่า
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัท รและ/หรื
อผู้ถือวหุนต่
้ นของบริ
ษัทาเห็
ราคาทีบยนั ดเกี
ทึกยในบั
 บริ ในช่
งปลายปี ร2558
ัทจะจัดให้
รายละเอี
วกับญชี ทั: งนี
ษัทวประกอบธุ
กิจหลักบริ2ษประเภท
คือมีการประเมินราคาเครื องจักรดังกล่าวอีกครั ง โดยบริ ษั ท
นราคาอิสระ เพือใช้ ประกอบการพิจารณาเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของเครื องจักรต่อไป
ผูประเมิ
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรั11.
พย์ความเสียงจากการมี
ลุ่มผู้ถอื หุก้ นอํรายใหญ่
ท ีมีอยทิ จัธิงพหวัลต่
งาน างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
อํากเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ดสุอรการดํ
าษฎร์าธเนิ
านีนและระหว่
จังหวัดสุ้ นราษฎร์
านีมทุนในครัง นี  บริ ษัทจะมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุม่ ครอบครัวชโยภาส
ภายหลังจากการเสนอขายหุ
สามัญธเพิ
2.ประกอบธุ
จจํอาคิหน่
ค้ าบนท่67.23
าเรื อและในเรื
ถือหุ้นรวมกันจํ า นวน 114,290,000
หุ้นรกิหรื
ดเป็ายสิ
นร้นอยละ
ของทุนชํอาเฟอร์
ระแล้รี ว 170 ล้ านบาท (โปรดดูรายละเอียด
 เพิมเติมในส่วนที 2.3 บทที 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.2 ผู้ถือหุ้น) ดังนัน หากกลุม่ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกเสียงไป
ในทิศทางเดียวกัน จะทําให้ สามารถควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด

ไม่ว่าจะเป็ นเรื องการแต่งตังกรรมการ

หรื อ
การขอมติในเรื องอืนทีต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื องทีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ ต้อง
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บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
รับคะแนนเสี
ยง 3 ใน:4 ของที
้ ถือหุ้น ดัองนักํนา ไรผู้ถ(“P/E
ือหุ้นรายอื
นจึงอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสี
ยงให้ เพียงพอเพือ
ทีได้มาของการกํ
าหนด
ตราส่มวผูนราคาต่
ratio”)เท่
ากับ 27.91
เท่า
ปอัระชุ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื องทีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
น  ประธานกรรมการของบริ ษัทเป็ นกรรมการทีมีอํานาจลงนามและมีญาติสนิทเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท (โปรด
นอกจากนี
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืดูอรายละเอี
ประกอบการ
ยดเพิมเติมในส่วนที 2.3 บทที 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.2 ผู้ถือหุ้น) จึงทําให้ ประธานกรรมการของ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
ราคาหุ
ที ติเป็ นกรรมการอิ
บริ ษัทนไม่
มี ค ณ
ุ ้ นสมบั
สระ บริ ษัทตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว จึงได้ แต่งตังกรรมการอิ

สระจํานวน 5 ท่าน
บริ ษัท3 เอ็ท่นาซีน)แอล
อินเตอร์ เนชัน แนล
 ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
0.25
เสนอขาย
(รวมกรรมการตรวจสอบจํานวน
จากกรรมการทั
งหมด
 โลจิ9 สท่ติากนส์ ซึงมีจํานวนมากกว่
ากัด(มหาชน)
(NCL)
ทังหมด

เพือเป็ นไปตามหลักจํการกํ
ากับดูแลกิ
จการทีดี โดยคิดเป็ นสัดส่วนกรรมการอิสระร้ อยละ 55 ของจํานวนกรรมการ
24.24
ทังหมดของบริ

ษัท ซึงจะทําหน้
อช่วง ยถ่
ลในการบริ
หารจัดการของบริ
ษัทได้ ในระดับหนึง ทังนี
 0.10
 กรรมการ
บริ ษาทีัทเป็เกีนอิ
ยรติสธระเพื
นาขนส่
จํากัวงดุ
ด(มหาชน)
(KIAT)
ตรวจสอบและกรรมการอิ
นบุ
คคลทีมีความเป็ นอิ
ุ ิการศึกษาและคุณวุฒิ รวมทังมี
 ความรู้ ความสามารถทีจะ
ตลาดรอง
: สระเป็SET
 สระ
maiมีวฒ
คุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี  ในการตัดสินใจกระทําการหรื อละเว้ นกระทําการใดๆ คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายใน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
การดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก นอกจากนี  หากบริ ษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการกับ
Market
Testทีประกาศไว้
เกณฑ์
เข้ าอจด
บุคคลที
าจมีความขัด:แย้ งบริ ษัทProfit
จะปฏิTest
บตั ิตามขันตอนการอนุ

มตั ิการทํารายการระหว่
างกัCapitalization
น และหลักเกณฑ์
ทะเบี
ยน
ของคณะกรรมการกํ
ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบุคคลทีมีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิการ
วัออกเสี
ตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ยง การใช้ :
เงิน 12.ความเสียงจากการทีบริษัทอยู่ระหว่ างการปฏิบัติตามเงือนไขของตลาดหลั
(ล้ านบาท) กทรัพย์ ฯ
โดยประมาณ

1. ชํทาระหนี
เงินกู้ระยะยาว
38.00
4 ปี 2558
บริ ษัทมีความประสงค์
ีจะเสนอขายหุ
้ นต่อประชาชนในครัง นี  ก่อนที
จะได้ รับทราบผลการพิไตรมาส
จารณาของตลาด
2. เพือกใช้ทรัลพงทุย์ฯน”)ซื อเรื
รีใหม่าหุ้นสามัญของบริ
150.00
ปี 2558 –
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลั
เกียอเฟอร์
วกับการนํ
ษัทเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จไตรมาส
ดทะเบีย4นในตลาด
4 ปี 2560
หลักทรัพย์ฯ ซึง บริ ษัทได้ ยืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบการยืนคําขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯไตรมาส
ให้ พิจารณารั
บหุ้น
สามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรั3.พย์เพื
จดทะเบี
น เมื
นทีน 14
2558 และบริ
ษัท ทริ ปเปิ ล เอ พลัส แอดไวเซอรี
กัด ใน–
อใช้ เป็ยนเงิ
นทุอนวัหมุ
เวียกรกฎาคม
น
250.19
ไตรมาส 4 ปี จํา2558
ฐานะทีปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทในเบื องต้ นแล้ วเห็นว่า บริ ษัทมีคุณสมบัติคไตรมาส
รบถ้ วนที4จปีะเข้
าจด
2560
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึงบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
น้ อยกว่า 300 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชําระแล้ ว
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
เนืองจากหุ้นสามัญ
เพิมทุนทีๆเตามที
สนอขายในครั
ยังคงมี
นอนที
ะได้ รงับกล่
อนุาญ
าตจากตลาดหลั
กทรัพย์ฯนอยู
ให้ ่กับ
สะสมอื
บริ ษัทกํงา นีหนด
ทังนี
 ความไม่
 การจ่แาน่ยเงิ
นปั นจผลดั
วอาจมี
การเปลียนแปลงขึ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดัฐานะการเงิ
งนัน ผู้ลงทุน จึผลการดํ
งอาจมีคาวามเสี
ย งเกีแผนการลงทุ
ยวกับสภาพคล่
องในการซื
้ นสามัญของบริ ษนัทๆในตลาด
เนินงาน
น ความจํ
าเป็ นอขายหุ
และความเหมาะสมอื
ในอนาคต
รอง และอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ
ญตามราคาที
าดไว้ ษหากหุ
สามัญของบริ ษัทไม่สามารถเข้ าจด
ตามทีคณะกรรมการบริ้ นษสามั
ัท และ/หรื
อผู้ถือหุ้นคของบริ
ัทเห็น้ นสมควร
ทะเบียนในตลาดหลั
รายละเอี
ยดเกียวกับ กทรั: พย์บริฯ ษได้ัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
13.ความเสียงจากราคาหุ
้ นสามัรญ
ัทอาจผั
นผวนซึงอาจก่
อให้อเกิด้ดวยเรื
ผลขาดทุ
างมีน2ั ยเส้สํานคัทางระหว่
ญต่ อผู้ าง
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
กิจของบริ
ให้ บริ กษารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื
อเฟอร์นรี อย่
จํานวน
ญของบริ
ในครัง นี  ย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
หลักทรัพย์ลงทุนทีจองซือ หุ้นอํสามั
าเภอดอนสั
กอํษาัทเภอเกาะสมุ

จังหวัดกสุทรัราษฎร์
านี
ภายหลังการเสนอขายหลั
พย์ต่อธประชาชนในครั
ง นี  ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทอาจมีแนวโน้ มผันผวนเนืองจาก
ปั จจัยหลายประการซึง บางปั2.จปจัระกอบธุ
ยเป็ นเรื อรงที
ได้ อาทิ เช่
น การเปลี
กิจบจํริาษหน่ัทไม่
ายสิสามารถควบคุ
นค้ าบนท่าเรื อมและในเรื
อเฟอร์
รี ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
 สังคมทีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัททีแตกต่างจากความคาดหวังของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเปลีย นแปลงของผลประกอบการและราคาหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียนทีประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกับบริ ษัท รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท เช่น
การเปลีย นแปลงด้ านกฏหมาย การเปลีย นแปลงด้ านอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 55

บริ

บริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
จากปั
จจัยทียกตั
งต้ นวนราคาต่
รวมถึงปัอจกํจัายไรอืน(“P/E
ๆ ทียงั ratio”)เท่
ไม่ได้ ระบุไาว้กัขบ้ างต้
น อาจส่
ทีมาของการกํ
าหนด
: วอย่างข้
อัตาราส่
27.91
เท่างผลกระทบให้ ราคาตลาดหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทเกิดความผันผวน ซึงส่งผลให้ นกั ลงทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทได้ ในราคาทีคาดการณ์ ไว้ หรื ออาจมี
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การซื
อขายในราคาที

ต

ํ
า
กว่
า
ราคาเสนอขายหลั
กทรัพย์ในครัง นี อย่างมาก อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทมี
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
หารและดําเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง เพือให้ มีการเติบโตอย่างยัง ยืน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนทีดี
เพืนโยบายบริ
อประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
จากการลงทุ
ประเมิ
นราคาหุน้ นที
ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์อ บัเนชั
โลจิสติษกั ทส์มี ข้ อ จํา กั ด การถื
 อ หุ้ น ของชาวต่ า งชาติ
0.25อ าจมี
เสนอขาย
14.ค วามเสี ย งกรณี กบริฎหมายไทยและข้
ง คัน บแนล
ของบริ
จํากัด(มหาชน)
(NCL)
ผลกระทบต่ อสภาพคล่
องและราคาตลาดของหุ
้ นบริษัท
ยรติธนาขนส่
กฏหมายไทยและข้บริ
อบัษงัทคัเกี
บของบริ
ษัทมีขง้ อจํจําากักัดด(มหาชน)
การถือหุ้(KIAT)
นของชาวต่างชาติไ24.24
ด้ ไม่เกินร้ อยละ 24 ของทุ0.10
นชําระแล้ ว
และยังกําหนดกรรมการบริ
จํานวนไม่
น้อยกว่ากึงหนึง mai
ทีมีสญ
ั ชาติไทย ซึง เป็ นไปตามคุณสมบัติผ้ ทู ีจะถือกรรมสิทธิเรื อจด
ตลาดรอง
: ษัทมีSET

ทะเบียนเป็ นเรื อ ไทยทีทํา การค้ า ในน่า นนํ า ไทย ดังนัน สภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษั ท อาจได้ รั บ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ผลกระทบในทางลบหรื อได้ รับความสนใจน้ อยลงเมือการถือหุ้นของชาวต่างชาติเพิมขึ นถึงเพดานทีกําหนดไว้
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน บริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างเคร่ งครัด แต่เพือบรรเทาผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ น บริ ษัทจะเปิ ดเผย
ข้ อจํากัดดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 561) ของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี และใน
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ

บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ที4.
มาของการกํ
การวิจาัยหนด
และพัฒ: นา อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
 ไม่มนี 
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า)
เพื อประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
ประเมินราคาหุ้นที
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
:

0.25
0.25

24.24

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

0.10

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ที5.มาของการกํ
: อัตราส่วนราคาต่
ทรั พย์ สาหนด
ินทีใช้ ในการประกอบธุ
รกิจ อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
5.1 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เพือประกอบการ
บริ2557
ษัท เอทีและ
พี 30ณจําวักันดที(มหาชน)
60.71 และอุปกรณ์ ซึงสามารถแสดง
0.25
ณ วั้นนทีที 31 ธันวาคม
 30 มิถนุ (ATP30)
ายน 2558 บริ ษัทมีทีดิน อาคาร
ประเมินราคาหุ
รายละเอียดได้ ดงั นี  :
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน)มู(NCL)
รายการ
ลค่ าทางบัญชีสุทธิ (ล้ านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค.
ณ 30 มิ(KIAT)
.ย. 58
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่
ง จํา57กัด(มหาชน)

24.24

0.10

1. ทีดิน ประกอบด้ วย
174.49
174.49
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
ติดภาระจํานอง1/
ตลาดรอง
: 21 แปลง
SETรวม

 mai
 ทีดิน น.ส. 3 ก. จํานวน
90.64
90.64

ไร่ หรื อ 25,199
ตร.วา
 ่
หมวดธุ62399
รกิจ (Sector)
: กลุ
ม่ อุตัตงอยู
สาหกรรมบริ
การ
ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ ธานี
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
 ทีดินจํานวน 5 แปลง รวม 10129 ไร่
83.85
83.85
ทะเบียหรื
น อ 4,129 ตร.วา ตังอยู
 ่ ต.ลิปะน้ อย
อ.เกาะสมุ
ย จ.สุราษฎร์
วัตถุประสงค์
การใช้
: ธานี
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
9.63
9.96 (ล้ านบาท)
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
ติโดยประมาณ
ดภาระจํานอง1/
เงิน2. ส่วนปรับปรุงทีดิน
3. อาคารและสิงปลูกสร้ าง ประกอบด้ วย
92.803/
103.543/
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
ติดภาระจํานอง1/
1. กสร้ชําางระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
 อาคารสํานักงาน และสิงปลู
ต่างๆ แบ่งเป็ น
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
+ อาคารและสิงปลูกสร้ างที อ. ดอน
25.78
28.43
ไตรมาส 4 ปี 2560
สัก จ.สุราษฎร์ ธานี
อใช้ เป็ นเงินทุนหมุ5.13
นเวียน
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
+ อาคารและสิงปลูกสร้ า3.
งที อ.เพื
เกาะ
15.98 250.19
ไตรมาส 4 ปี 2560
สมุย จ.สุราษฎร์ ธานี
+ อาคารและสิ
งที ษ
อ.ัทเกาะ
นโยบายการจ่
ายเงินงปลูก:สร้ าบริ
มีนโยบายจ่ายเงิน1.55
ปั นผลในแต่ละปี1.50
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
พะงัน จ.สุราษฎร์ ธานี
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
 ส่วนปรับปรุงอาคาร
5.33
5.95
สะสมอื

น
ๆ
ตามที

บ
ริ
ษ
ั
ท
กํ
า
หนด
ทั
งนี


การจ่
 ท่าเรื อ
55.01
51.68ายเงิ นปั นผลดังกล่า วอาจมีก ารเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
1/
น ผลการดํ
าเนิน3/ งาน แผนการลงทุ
น และความเหมาะสมอื
นๆานอง
ในอนาคต
4. เรื อและส่วนซ่อมแซมและสําฐานะการเงิ
รวจเรื อ
290.12
291.883/ น ความจํ
บริ ษัทาเป็เป็นเจ้
าของ
ติดภาระจํ

ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ประกอบด้ วย
 เรื อเฟอร์ รีจํานวน 12 ลํา แบ่งเป็ น
รายละเอี
ยดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
+ เรื อราชา 1
29.97
29.00
ผู้เสนอขาย
1.
ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
ให้
บ
ริ
ก
ารเรื
อ
โดยสารและขนส่
+ เรื อราชา 2
16.81
16.44 งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํ านวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรั+พเรืย์อราชา 3 4/
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุ
ราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
1.38 ย จังหวัดสุ1.38
6.88
+ เรื อราชา 4
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 6.99
+ เรื อราชา 5
2.ประกอบธุรกิจจําหน่า22.18
ยสินค้ าบนท่าเรื อ21.62
และในเรื อเฟอร์ รี
4/
5.14
5.14
+ เรื อราชา 6

60.95
59.36
+ เรื อราชา 7
53.62
52.23
+ เรื ออาร์ 8
54.83
53.62
+ เรื ออาร์ 9
4/
0.00
0.00
+ เรื อวังใน
2/
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
รายการ:
านบาท) ากับ 27.91
มูลค่ าทางบั
ญชี(“P/E
สุทธิ (ล้ratio”)เท่
ลักษณะกรรมสิ
ทีมาของการกําหนด
อกําไร
เท่า ทธิ
อัตราส่วนราคาต่
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 30 มิ.ย. 58
ราคาเสนอขายและ4/
P/E
ratio
ของบริ
ษัท1.13
อืนในอุตสาหกรรมเดี

+ เรื อวังทอง
1.13 ยวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
+ เรื อวังแก้นว 4/
5.86
บริ ษ5.86
ัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า)
เพือประกอบการ
 ส่วนซ่อมแซมและสํารวจเรื อ
29.83
37.87
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน)
60.71
วนปรับปรุ
0.63 (ATP30) 0.61
ประเมิ นส่ราคาหุ
้ นทีงเรื อ
 เครื องใช้ ในเรื อ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์0.77
เนชัน แนล โลจิสติ0.73
กส์

เสนอขาย
3/
3/
5. เครื องจักรและอุปกรณ์
8.15
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
จํากัด(มหาชน) (NCL) 9.12

ภาระผูกพัน

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
0.25
0.25

ไม่มี
ไม่มี
ภายใต้ สญ
ั 0.10
ญาเช่าทาง
การเงิน5/
ไม่มี

6. เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน
5.76
5.82
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
24.24
บริ
ษ
ั
ท
เกี
ย
รติ
ธ
นาขนส่
ง
จํ
า
กั
3/ ด(มหาชน) (KIAT)
3/
7. ยานพาหนะ
3.33
7.94 บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ/ผู้เช่าทาง
การเงิน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
6/
8. งานระหว่างก่อสร้ าง
15.57
13.55
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
รวม
600.81
615.34
หมายเหตุ
นองรวมประมาณ
420 ล้ านบาท
 ดิน อาคาร
Profitและเรื
Testอ ซึง เป็ นกรรมสิทธิของบริษัท ภายใต้ วงเงินจําMarket
Capitalization
Test ไว้ กบั สถาบัน
เกณฑ์
เข้ า:จด1/ บริษัทได้ จ:ํานองที
การเงินตังแต่
 ปี 2555
ทะเบียน
2/ รายละเอียดของทีดินของบริ ษัท ประกอบด้ วย
วัตถุประสงค์การใช้
: ั  ่ ต.ดอนสัวักตอ.ดอนสั
ถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
2.1) ทีดินทีตงอยู
ก จ.สุราษฎร์ ธานี ซึงใช้ สําหรับประกอบกิจการท่าเรื อดอนสักสากล มีจํานวน 21 แปลง
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
โดยแบ่งตามทีตั งออกเป็ น 5 กลุม่ คือ
 ประเภท:
1. ชํทาธิระหนี
เงินกูน.ส.
้ ระยะยาว
4 ปี 2558
3 ก. จํานวนรวม 21 แปลง เนือ 38.00
ทีดินรวม 62399 ไร่ หรื อ ไตรมาส
25,199 ตร.วา
เอกสารสิ
ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เนือ ทีดินประมาณ
กลุ่ม ลําดับ น.ส. 3 ก. เลขที
เล่ ม
หน้ า
เลขทีดิน
ไตรมาส 4 ปีตร.ว.
2560
ไร่
งาน
1
13. เพือใช้ เ5636
36
227
0
28 –
ป็ นเงินทุนหมุน57ก.
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ปั นผล
ิติบุคคลของงบการเงิ
ษัท และหลัง1หักเงินสํารองตามกฎหมาย
5ภาษี เงิ นได้ น664
7ข. นเฉพาะของบริ
53
17
3
0 และเงิ น
6สะสมอืนๆ ตามที
2272 บริ ษัทกํ า23ข.
3 ยนแปลงขึ
20นอยู่กับ
หนด ทังนี
 148
 การจ่ายเงิน33ปั นผลดังกล่0า วอาจมีการเปลี
7ฐานะการเงิ2273
148
34
1
90
น ผลการดําเนิ23ข.
นงาน แผนการลงทุ
น ความจํ
าเป็ น 0และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
8ตามทีคณะกรรมการบริ
2274
1
1
0
ษัท23ข.
และ/หรื อผู148
้ ถือหุ้นของบริ35ษัทเห็นสมควร
9
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3
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รายละเอียดเกียวกับ : 10บริ ษัทประกอบธุ
ร
กิ
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หลั
ก
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ประเภท
คื
อ
3742
38ก.
42
48
4
1
20
ผู้เสนอขาย
รกิจให้ บริ การเรื
งทางเรื
าง
111.ประกอบธุ3745
38ก.อโดยสารและขนส่
45
51 อด้ วยเรื5อเฟอร์ รี จํ านวน
1 2 เส้ นทางระหว่
0
หลักทรัพย์
12 อําเภอดอนสั
5640กอําเภอเกาะสมุ
57ก. ย จังหวั
40ดสุราษฎร์63
2 กอําเภอเกาะพะงั
12
ธานี และระหว่2 างอําเภอดอนสั
น
13 จังหวัดสุร5641
41
61
8
1
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าษฎร์ ธานี 57ก.
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5699
57ข.
49
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1
2
0
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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5700
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
 ประเภท: น.ส. 3 ก. จํานวนรวม 21 แปลง เนือ ทีดินรวม 62399 ไร่ หรื อ 25,199 ตร.วา
ทีมาของการกําหนด :เอกสารสิ
วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
อัทตธิราส่
ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เนือ ทีดินประมาณ
หน้ า
เลขทีดิน
ข้ อมูลทางการเงิน กลุ่ม ลําดับ น.ส. 3 ก. เลขที เล่ ม
ไร่
ตร.ว.
บริ ษัท
P/E ratio เฉลี
ย (เท่า) งาน
ราคาพาร์ (บาท/หุ
้ น)
19
3743
38ก.
43
49
1
3
0
เพือประกอบการ
พี 30 จํากัด(มหาชน)
60.71
0.25 0
20บริ ษัท เอที3744
38ก. (ATP30)
44
50
7
2
ประเมินราคาหุ้นที
ดินกลุ
ม่ น4 แนล โลจิสติกส์
3
บริ ษัท เอ็นซีแรวมเนื
อล อินอทีเตอร์
เนชั
 12
0.25 10
เสนอขาย
5
21
1882
125
24
8
3
90
จํากัด(มหาชน)
(NCL) 19ข.
รวมเนือ ทีดินทัง หมด

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

62

24.24

3

0.10

99

2.2) ทีดินทีตงอยู
ั  ่ ต.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี ซึง ใช้ สําหรับประกอบกิจการท่าเรื อสมุยสากล มีจํานวน 5 แปลง คือ
: เอกสารสิ
SET
 mai
ทธิประเภท: โฉนดทีดิน จํานวน 1 แปลง เนือ ทีดินรวม 132 ไร่ หรื อ 702 ตร.วา
ตําบลลิ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
การปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี คือ
เนือ ทีดินประมาณ
ินเลขทีTest

หน้ าสํารวจ
เลขทีดิน Market Capitalization Test
  ดProfit
เกณฑ์เข้ าจด ลําดับ : โฉนดที
ไร่
งาน
ตร.ว.
ทะเบียน
1
5436
633
213
1
3
2
อ ทีดิน
1
3ระยะเวลาใช้ เ2งิน
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุปรวมเนื
ระสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
เอกสารสิทธิประเภท: น.ส. 3 ก. จํานวนรวม 4 แปลง เนือ ทีดินรวม 8227 ไร่ หรื อ 3,427 ตร.วา
เงิน
โดยประมาณ
ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย จั(ล้
งหวัานบาท)
ดสุราษฎร์ ธานี คือ
เนือ ทีดินไตรมาส
ประมาณ4 ปี 2558
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3
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2
3
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3. 1117
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ไตรมาส
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12
86
0
1
8
ไตรมาส
4 ปี 2560
รวมเนือ ทีดิน
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นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
า
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น
ปั
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ะปี
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ราไม่
น
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ธิ
ห
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รวมเนือ ทีดินทัง หมด
10
1
29งจากหัก

ตลาดรอง

ปั นผล

ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน

3/ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีอาคาร เรื อ อุปกรณ์ และยานพาหนะจํานวนหนึงซึงได้ ตดั
สะสมอืวนแต่
ๆ ยตามที
บริ ษ่ ัโดยราคาทุ
ทกํ าหนดนทัก่งนี
นปั นผลดังกล่นาทรัวอาจมี
การเปลี
ยนแปลงขึ
นอยู่กับ
ค่าเสือมราคาหมดแล้
งั ใช้ งานอยู
อ นหั การจ่
กค่าเสืาอยเงิ
มราคาสะสมของสิ
พย์ดงั กล่
าวมีจํานวนเงิ
นประมาณ
ฐานะการเงิ
าเนิานดับงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
59.44 ล้ านบาท
และ 62.69 นล้ าผลการดํ
นบาท ตามลํ
4/ บริ ษัทมีนโยบายประมาณการราคาซาก
คงเหลืออ) ผูของเรื
รี โดยคํ
ตามทีคณะกรรมการบริ(มูษลัทค่าและ/หรื
้ ถือหุอ้ นเฟอร์
ของบริ
ษัทาเห็นวณจากนํ
นสมควรา หนักเรื อและราคาเศษเหล็กคูณกับ
อัตราแลกเปลีย น ณ วันสิ น งวด อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทมี เรื อเฟอร์ รีจํา นวน 5 ลํา ทีมีมลู ค่าทางบัญ ชีเป็ นจํานวนตํ ากว่า มูลค่า
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
คงเหลือทีคํานวณได้ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เรื อเฟอร์ รีกลุ่มดังกล่าวมีมลู ค่าทางบัญชีเท่ากับประมาณ 13.5 ล้ านบาท
ผู้เสนอขาย ในขณะทีมลู ค่1.
ประกอบธุ
รกิจให้มบีจริํากนวนประมาณ
ารเรื อโดยสารและขนส่
อด้าวงประมาณ
ยเรื อเฟอร์27.7
รี จํล้าานวน
ทางระหว่
าคงเหลื
อทีคํานวณได้
41.2 ล้ านบาทงซึทางเรื
งมีส่วนต่
นบาท2ทัเส้งนี
 น เพื
อเป็ นไป าง
หลักทรัพย์
อําดเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
งอําาวในงบการเงิ
เภอดอนสักนอํเนืาอเภอเกาะพะงั
ตามหลักความระมั
ระวัง (Conservative
Basis) ยบริจัษงัทหวั
ไม่ดได้สุปรรัาษฎร์
บปรุ งมูธลานี
ค่าและระหว่
ส่วนต่างดังากล่
งจากราคาที น
คํานวณได้ เป็ นราคาประมาณการที
งั ไม่มีความแน่นอน และไม่มีราคาในตลาดเรื อเฟอร์ รีมือสองทีสามารถนํามาเปรี ยบเทียบได้
จังหวัดสุราษฎร์ ธยานี
ดังนัน ในอนาคต หากบริ ษัทสามารถขายเรื อกลุ่มดังกล่าวได้ ในราคาทีสงู กว่ามูลค่าทางบัญชีทีบนั ทึกไว้ ในงบการเงิน จะทําให้
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
บริ ษัทมีกําไรพิเศษเพิมเติมในงวดบัญชีนนๆ
ั  ได้ (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.4 บทที 16 การวิเคราะห์และคําอธิ บาย

ของฝ่ ายจัดการ หัวข้ อ 16.3 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ทีอาจมีผลต่อฐานะการเงินและการดําเนินงานอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต)
5/ สินทรัพย์บางส่วนเป็ นสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินทีบริ ษัทเป็ นผู้เช่าทางการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ วันที
31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2.48 ล้ านบาท และ 6.37 ล้ านบาท ตามลําดับ
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
งานระหว่:างก่อสร้
างอัณตราส่
วันทีว 30
มิถนุ ายน
มีจํานวน
13.55 ล้ าานบาท
ซึงเป็ นงานก่
 ท่าเรื อสมุยสากล
ทีมาของการกํ6/าหนด
นราคาต่
อกํ2558
าไร (“P/E
ratio”)เท่
กับ 27.91
เท่า อสร้ างอาคาร 3 ชันที
ทังจํ
 านวน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
งหาริมนทรัพย์ เพือการลงทุน
ข้5.2
อมูลอสั
ทางการเงิ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 บริ ษัทได้ มีการซื อทีดินจากบุคคลภายนอกทีไม่มคี วามเกียวข้ องกัน จํานวน 2 แปลง เนื อที
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุไร่้ นซึทีง  ตังอยู
รวม 5296
 บ่ นถนนทางเข้ าท่าเรื อดอนสัก ทีตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี คือ (1) โฉนดทีดิน
เอ็นซีแอล
อินเตอร์บาท
เนชัน และ
แนล(2)
โลจิทีสดติินกส์น.ส. 3 ก. เลขที 2756 เนื อทีดิน 30460.25
เสนอขาย
เลขที 6283 เนื อทีดิน 2250บริไร่ษัทในราคา
800,000
ไร่ ในราคา
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(NCL)
180,000 บาท รวมเป็ นจํานวน 980,000 บาท และในเดือนมกราคม 2548 บริ ษัทได้ มีการซื อทีดินจากบุคคลภายนอกทีไม่มี

ษัท เกีคืยอรติโฉนดที
ธนาขนส่
จํากัด 16023
(มหาชน)
ความเกียวข้ องกัน จํานวน 1บริแปลง
ดินงเลขที
เนื(KIAT)
อทีดิน 3 งาน 25.7 24.24
ตารางวา ซึงตังอยู
 ่หลังวัด0.10
นาราเจริ ญ
สุข ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุ
จังหวัดสุราษฎร์ 
ธานี mai
ในราคา 250,000 บาท โดยทีดินดังกล่าวตังอยู
 ่ติดทางส่วนบุคคล
ตลาดรอง
:
SETย
(ไม่มีสภาพทาง ไม่สามารถเข้ าออกสูท่ างสาธารณประโยชน์ได้ มีลกั ษณะเสมือนเป็ นทีดินตาบอด) ทังนี
  ทีผ่านมา บริ ษัท
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ไม่ได้ นําทีดินทัง 3 แปลงดังกล่าวมาใช้ งานใดๆ เนืองจากทีดินดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นทีดินเปล่าและยังไม่ได้ มีการพัฒนา ด้ วย
Profit Test
Market Capitalization
Testในราคาทุนที
เกณฑ์
เหตุนเี ข้บริาจด
ษัทได้ บนั ทึกทีด: ินเป็นรายการอสั
งหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในงบการเงินงวดไตรมาสที
 2 ของปี 2558
ทะเบี
ยนานวนรวม 1,230,000 บาท ซึง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 40 โดยทีดินดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี 
ซื อมาจํ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ก) ทีดินทีตงอยู
ั  ท่ ีตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จํานวน 2 แปลง คือ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
เอกสารสิทธิประเภท: โฉนดทีดิน จํานวน 1 แปลง เนือ ทีดินรวม 2250 ไร่ หรือ 1,050 ตร.วา
1. ชําระหนี เงิตํนากูบลดอนสั
้ ระยะยาวก อําเภอดอนสัก จังหวั38.00
ดสุราษฎร์ ธานี คือ ไตรมาส 4 ปี 2558
เนือ ทีดไตรมาส
นิ ประมาณ
โฉนดทีดิน
4 ปี 2558 –
ลําดับ 2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์
หน้ ารสํี ใาหม่
รวจ
เลขที150.00
 ดนิ
เลขที
ไร่
งาน
ไตรมาส 4 ปีตร.ว.
2560
1
6283
3027
171
2
2
50
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
รวมเนือ ทีดนิ
2
2
50
ไตรมาส
4
ปี
2560
เอกสารสิทธิประเภท: น.ส. 3 ก. จํานวน 1 แปลง เนือ ทีดินรวม 3046 ไร่ หรือ 1,246 ตร.วา
ตําบลดอนสั
อําเภอดอนสั
ก ตจัราไม่
งหวัดนสุ้ อรยกว่
าษฎร์
ธานี คื30
อ ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
ายเงินปั นกผลในแต่
ละปี ในอั
าร้ อยละ
 ดนิ ประมาณ และเงิน
น.ส.เงิน3ได้ก.นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงิเนื
ปั นผล
ภาษี
นสํอ าทีรองตามกฎหมาย
ลําดับ
เล่ ม
หน้ า
เลขทีดนิ
เลขที
งาน ยนแปลงขึ
ตร.ว.
สะสมอื
นๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่ไร่า วอาจมีการเปลี
นอยู่กับ
1
2756 น ผลการดํ
28ข.
6
3
0
46
ฐานะการเงิ
าเนินงาน แผนการลงทุ
น 88
ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
รวมเนือ ษทีัท ดและ/หรื
นิ
3
0
46
ตามทีคณะกรรมการบริ
อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รวมเนือ ทีดนิ ทัง หมด
5
2
96
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ั  ท่ 1.
ีตปําบลเกาะสมุ
อําบเภอเกาะสมุ
ย จังหวัดสุราษฎร์งทางเรื
ธานี จํอาด้นวน
ผู้เสนอขายข) ทีดินทีตงอยู
ระกอบธุรกิยจให้
ริ การเรื อโดยสารและขนส่
วยเรื1อแปลง
เฟอร์ รคืี จํอานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
 ประเภท:กโฉนดที
เอกสารสิทอําธิเภอดอนสั
 ดิน จํานวน
1 แปลง
เนือ ธทีานี ดินและระหว่
รวม 0325.7
ไร่ หรือก325.7
ตร.วา น
อําเภอเกาะสมุ
ย จังหวั
ดสุราษฎร์
างอําเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
าบลเกาะสมุ
จังหวัดสุรตําษฎร์
ธานี ย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี คือ
เนือ ทีดนิ ประมาณ
โฉนดทีดิน
ยสินาค้สําาบนท่
ลําดับ 2.ประกอบธุรกิจจําหน่าหน้
รวจ าเรื อและในเรื
เลขทีอเฟอร์
 ดนิ รี
เลขที
ไร่
งาน
ตร.ว.

1
16023
1497
20
0
3
25.7
รวมเนือ ทีดนิ
0
3
25.7
(โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.4 บทที 16 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ)
ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 61



บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
5.3 รายละเอียดของสัญญาที
าํ คัญ
ราคาเสนอขายและ
ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 สP/E
ข้ อมูลทางการเงิน
5.3.1) สัญญาเช่ าอาคารสํานักงาน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ก) สัญญาให้ เช่ าพืน ทีใบรินอาคารจํ
หน่จําายตั
โดยสารที
 อาํ เภอเกาะสมุย
ษัท เอทีพาี 30
กัด ว(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
คูส่ ญ
ั ญา
าเรื อเนชั
ราชาเฟอร์
รี จํสาติกักดส์(มหาชน) (ในฐานะ
บริ ษัท เอ็:นซีแบริอลษอิัทนท่เตอร์
น แนล โลจิ
 “ผู้ให้ เช่า”)
0.25
เสนอขาย
: บริ(NCL)
ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
จํากัด(มหาชน)
วันทีในสัญญา
ที 1 มกราคม
2558 (KIAT)
24.24
บริ ษัท เกี:ยรติวัธนนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
0.10
ทรัพย์สนิ ทีใ ห้ เช่า
: ให้ เช่าห้ อง ซึงมี พืน ทีจํา นวน 36.86 ตารางเมตร ในอาคารจํ า หน่า ยตัว โดยสาร
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ตังอยู
 ท่ ี 1 หมูท่ ี 2 ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพือใช้ เป็ น
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
การายบัตรโดยสารและให้ บริ การลูกค้ า
จุดจําหน่
Marketบาทต่
Capitalization
เกณฑ์
ข้ าจด
:  Profit
อัตเราค่
าเช่า
: Test
ค่าเช่าและค่ากระแสไฟฟ้ า จํานวนรวมกัน 5,000
อเดือน Test
ทะเบีระยะเวลาของสั
ยน
ญญา
: 1 ปี นับตังแต่
 วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ข)
สั
ญ
ญาให้
เ
ช่
า
พื
น

ที

ใ
นอาคารจํ
า
หน่
า
ยตั

ว
โดยสารที

อ
า
ํ
เภอดอนสั
ก
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
คูส่ ญ
ั ญา
: เงิบรินษกู้รัทะยะยาว
ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
1. ชําระหนี
38.00(ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”) ไตรมาส 4 ปี 2558
: บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
วันทีในสัญญา
: วันที 1 มกราคม 2558
ไตรมาส 4 ปี 2560
ทรัพย์สนิ ทีใ ห้ เช่า
: ให้ เช่าพื นทีเ ท่ากับ 1 โต๊ ะทํางานในอาคารจําหน่ายตัว โดยสาร ตังอยู
 ท่ ี 25/1 หมูท่ ี 8
3. เพือใช้ เป็ นเงิ
นทุนตหมุ
นเวียตํนาบลดอนสัก อําเภอดอนสั
250.19ก จังหวัดสุราษฎร์ไตรมาส
ถนนมิ
รภาพ
ธานี เพือ4ใช้ปี เ2558
ป็ นจุด–
ไตรมาส 4 ปี 2560
จําหน่ายบัตรโดยสารและให้ บริ การลูกค้ า
นโยบายการจ่
นปัานกระแสไฟฟ้
ผลในแต่ลาะปีจํในอั
ตราไม่น้อ1,000
ยกว่าร้บาทต่
อยละอ30
อัตราค่าเช่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
: ค่าเช่าายเงิ
และค่
านวนรวมกั
เดือของกํ
น าไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
เฉพาะของบริ
กเงินสํ2558
ารองตามกฎหมาย และเงิน
ระยะเวลาของสัญญา ภาษี เงินได้: นิต1ิบปีุคคลของงบการเงิ
นับตังแต่
 วนั ที 1 นมกราคม
2558 ษถึงัทวันและหลั
ที 31 ธังนหัวาคม
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ค) สัญญาเช่ าอาคารที
 เกาะพะงันน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ฐานะการเงิ
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรืาบลเกาะพะงั
อผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทเห็นสมควร
คูส่ ญ
ั ญา
: สํานักงานเทศบาลตํ
น (ในฐานะ
“ผู้ให้ เช่า”) ซึงไม่เป็ นบุคคลทีเกียว
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
นทีพใย์นสัญญา
หลักวัทรั
ทรัพย์สนิ ทีเช่า



อัตราค่าเช่า


โยงกั
บริ ษกัท2 ประเภท คือ
: บริ ษัทประกอบธุ
รกิบจหลั
: รบริ
อราชาเฟอร์
รี จํากัด (มหาชน)
้ เช่าร”)ี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
1.ประกอบธุ
กิจษให้ัทบท่ริากเรืารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื(ในฐานะ
อด้ วยเรื อ“ผู
เฟอร์
: วันกทีอํ 1าเภอเกาะสมุ
กันยายน 2553
อําเภอดอนสั
ย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
เช่าห้ธอานี
งเลขที 1 ในอาคารท่าเทียบเรื อเอนกประสงค์ ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะ
จังหวัดสุ: ราษฎร์
จังาหวั
อใช้ เป็ นสํ
านักรงานสํ
2.ประกอบธุรกิพะงั
จจํนาหน่
ยสิดนสุค้ราษฎร์
าบนท่ธาานี
เรื อเพื
และในเรื
อเฟอร์
ี าหรับการติดต่อและประสานงาน
ธุรกิจในท่าเทียบเรื อเกาะพะงัน
: ค่าเช่า จํานวน 7,000 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาของสัญญา

: 3 ปี นับตังแต่
 วนั ที 1 กันยายน 2556 ถึงวันที 31 สิงหาคม 2559

ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 62



บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
เงือนไขของสั
ญญา :
ทีมาของการกํ
าหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

: วนราคาต่
ในระหว่าองอายุ
ญ
ั ญาเช่
า หากผูา้ เกัช่บาประสงค์
กําไร ส(“P/E
ratio”)เท่
27.91 เท่จาะเลิ
 กสัญญาเช่าโดยมิได้ ผิดสัญญา
อัตราส่
เช่ า ข้ อ หนึง ข้ อ ใด ผู้เ ช่ า จะต้ อ งแจ้ ง เป็ นหนัง สือ ล่ว งหน้ า แก่ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ไม่น้ อ ยกว่า
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ระยะเวลาทีกําหนด และหากเกิ ดความเสียหายจากการเลิกสัญญา ผู้เช่าตกลง
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ชดใช้ คา่ เสียหายตามจํานวนทีเกิดขึ น
บริ ษัท เอทีพี ในกรณี
30 จํากัผด้ (มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25องแจ้ ง
เู ช่าประสงค์
จะขอเช่าต่อไปหลังครบกํ
าหนดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้
สือล่สวติงหน้
หนด ก่อน
บริ ษัท เอ็นซีแความประสงค์
อล อินเตอร์ เนชัเป็น นหนั
แนลงโลจิ
กส์ าแก่ผ้ ใู ห้ เช่า ไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีกํา0.25
ครบกํ
าหนดสัญญาเช่า เพือพิจารณาตกลงกันในรายละเอียดต่างๆ เช่น อัตราค่า
จํากัด(มหาชน)
(NCL)
า และเงืง อจํนไขอื
นๆ ของสั(KIAT)
ญญาเช่า เป็ นต้ น 24.24
บริ ษัท เกียรติเช่ธนาขนส่
ากัด(มหาชน)
0.10

ง) สัญญาเช่ าพืน ที:  ท่าเทียSET
บเรื
อท้ องศาลาทีเกาะพะงั
ตลาดรอง
 maiน
หมวดธุ
จ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
การ
คูส่ ญ
ั รกิญา
: สํานักงานเทศบาลตํ
าบลเกาะพะงัน (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”) ซึงไม่เป็ นบุคคลทีเกียว
โยงกับบริ ษัท
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
: บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รีจํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
ทะเบียน
วันทีในสัญญา
: วันที 1 พฤศจิ กายน 2542 และหนัง สือ ที สฎ 52401/880 ลงวันที 24 ธันวาคม
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
2552
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ทรัพย์สนิ ทีเช่า
: พื นทีท่าเทียบเรื อท้ องศาลา ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
1. ชําระหนี เงิธานี
นกู้รเพื
ะยะยาว
ไตรมาส 4 ปีเกาะพะ
2558
อใช้ เป็ นทีจอดรถเพือขึ นลงเรื38.00
อเฟอร์ รีในท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์
2. เพือใช้ ลงทุงันนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
อัตราค่าเช่า
: ค่าเช่า จํานวน 52,000 บาทต่อเดือน
ไตรมาส
4 ปี 2558
ระยะเวลาของสัญญา 3. เพือใช้: เป็ นเงิ
10 นปี ทุเริน มหมุ
นับนตัเวีงแต่
 ยน วนั เปิ ดดําเนินการเดิ250.19
นเรื อเฟอร์ รีข้ามฟากเกาะพะงั
นดอนสั
ก เป็ น–
4 ปี 2560
ต้ นไป ทังนี
  สัญญาได้ ครบกํา หนดแล้ วตัง แต่ปี 2552 ต่อมา ไตรมาส
สํา นักงานเทศบาล
ตําบลเกาะพะงั
น ได้ มีหนัลงะปีสือในอั
เลขทีตราไม่
 สฎ 52401/880
ลงวัน30
ที 24
ธันวาคม
แจ้ ง ก
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่
น้อยกว่าร้ อยละ
ของกํ
าไรสุท2552
ธิ หลังจากหั
ษัทประสงค์นเฉพาะของบริ
จะใช้ พื นทีดงั กล่
อไป กํงหัาหนดให้
ริ ษัทเสียค่าธรรมเนีและเงิ
ยม น
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิตว่ิบาุคหากบริ
คลของงบการเงิ
ษัทาวต่
และหลั
กเงินสําบรองตามกฎหมาย
การใช้บริใษนอััทตกํราค่
าเช่ทัาเดื
ดท้าายเงิ
ยตามสั
ญาเดิ
ง คือ 52,000
บาทต่
อเดือน นอยู่กับ
สะสมอืนๆ ตามที
าหนด
งนี
 อ นสุ
การจ่
นปั นญผลดั
งกล่ม าซึวอาจมี
การเปลี
ยนแปลงขึ
เงือนไขของสัญญา ฐานะการเงิ: นสํผลการดํ
า นักงานเทศบาลตํ
าบลเกาะพะงั
นได้ แจ้ งาบริ
ตังแต่
 ปี 2552 ว่า อยู
าง
าเนินงาน แผนการลงทุ
น ความจํ
เป็ นษั ทและความเหมาะสมอื
นๆ่ระหว่
ในอนาคต
ดําเนินการโครงการปรั
ิทศั น์ทษ่าัทเทีเห็ยนบเรื
อ จึงไม่สามารถอนุญาตต่อสัญญา
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อบผู้ถปรุืองหุภู้ นมของบริ
สมควร
ได้ รแต่
นระหว่
างทียงั ปรัคืบอปรุงไม่แล้ วเสร็ จ หากบริ ษัทมีความประสงค์ในการดําเนิน
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุ
กิจใหลั
ก 2 ประเภท
กิจการต่อ บริ ษั ทสามารถใช้ ได้ โดยเสียค่า ธรรมเนียมการใช้ ในอัตราค่า เช่าเดือน
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
สุดท้ า ยตามสัญญาเดิม และเมือสํานักงานเทศบาลตํา บลเกาะพะงันจะใช้ พืน ที
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ดังกล่าว จะแจ้ งให้ บริ ษัททราบในลําดับต่อไป
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
จ) สัญญาเช่
าอากาศยานสุ
ราษฎร์
ธานี ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ
าหนดาพืน :ทีภายในอาคารท่
อกําไร (“P/E
ratio”)เท่
อัตราส่วนราคาต่
ราคาเสนอขายและ
คูส่ ญ
ั ญา
: กระทรวงการคลั
ง (ในฐานะ
“ผู้ให้ยเวกั
ช่า”)นซึง ไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับบริ ษัท
ของบริ ษัทอืนในอุ
ตสาหกรรมเดี
P/E ratio
ข้ อมูลทางการเงิน
: บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รีจํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือวัประกอบการ
นทีในสัญญา
: วันที 9 มกราคม 2558
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
ทรัพนย์ราคาหุ
สนิ ทีเ้ ช่นาที
: เช่าพื นทีภายในอาคารท่าอากาศยานสุราษฎร์ ธานี เลขที 73 หมู่ที 3 ตําบลหัวเตย
บริ ษัท เอ็นซีแอํอล
อินเตอร์
สติกส์ธานี เนื อทีจํานวนประมาณ

0.25เพือใช้
เสนอขาย
าเภอพุ
นพิเนนชัจัน งแนล
หวัดสุโลจิ
ราษฎร์
6 ตารางเมตร
จํากัด(มหาชน)
ดํา(NCL)
เนินการจําหน่ายตัว เรื อราชาเฟอร์ รีและประชาสัมพันธ์บริ การต่างๆ ของผู้เช่า
24.24
อัตราค่าเช่า
เช่า จํางนวน
บาทต่
อเดือน หรื อ 16,560
บาทต่อปี
บริ ษัท เกี:ยรติค่ธานาขนส่
จํากัด1,380
(มหาชน)
(KIAT)
0.10
ระยะเวลาของสัญญา:
: 3 ปี นับตังแต่
 วนั mai
ที 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที 30 เมษายน 2560
ตลาดรอง
SET
เงือนไขของสัญญา
: ผู้เช่าตกลงชําระค่าธรรมเนียการจัดให้ เช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นจํานวน 57,500 บาท
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ซึง ผู้เช่าได้ ชําระแล้ วเมือวันที 11 กันยายน 2557
Market
Capitalization
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ผู้เช่าตกลงนําหลักประกันสัญญาเช่าเพือประกั
นความเสี
ยหายอันTest
เกิดจากการทีผ้ ู
ทะเบียน
เช่าประพฤติฝ่าฝื นสัญญาเช่า หรื อฝ่ าฝื นหน้ าทีของผู้เช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นจํานวน
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัต4,140
ถุประสงค์
นโดยประมาณ
เงิน น
บาท ซึง ผู้เช่าได้ มอบเช็จําคนวนเงิ
ธนาคารลงวั
นที 5 กันยายน 2557ระยะเวลาใช้
ตามจํานวนเงิ
เงิน
านบาท)
ดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าแล้ ว ทังนี
  หลั(ล้กประกั
นสัญญาเช่านี จะคืนให้ โดยประมาณ
เมือผู้เช่าพ้ นจาก
พันตามสัญญาเช่านี แล้ ว โดยทีถ38.00
้ าผู้เช่าค้ างชําระหรื อเงินอืไตรมาส
นใดทีจะต้
าระ
1. ชําระหนี เงิข้นอกูผู้ รกะยะยาว
4 ปีองชํ
2558
ให้ แ ก่ ท างราชการอัน เนื อ งมาจากการเช่ า นี  ผู้เ ช่ า ยิ น ยอมให้ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า หัก จาก
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
หลักประกันสัญญาเช่าได้
ไตรมาส 4 ปี 2560
ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าล่วงหน้ าตังแต่
 เดือนพฤษภาคม 2557 ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า เป็ น
3. เพือใช้ เป็ นเงิ
นทุน1,380
หมุนเวีบาท
ยน ซึง ผู้เช่าได้ ชําระแล้250.19
จํานวน
วเมือวันที 11 กันยายน ไตรมาส
2557 4 ปี 2558 –
ไตรมาส
4 ปีเ ช่2560
ในระหว่า งอายุสญ
ั ญาเช่า ถ้ า ผู้ใ ห้ เช่ า มีค วามจํ า เป็ นจะต้ องใช้
สถานที
า เพื อ
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
ายเงินขปัองรั
นผลในแต่
ละปี ในอัตผูราไม่
ยกว่าร้ อยละ
ของกํกาสัไรสุ
ทธิ หลังโดย
จากหัก
ประโยชน์
ฐหรื อทางราชการ
้ เช่ายิน้นอยอมให้
ผ้ ูให้ เช่30
าบอกเลิ
ญญาได้
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิตบอกกล่
ิบุคคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
ท และหลั
กเงิาน30
สํารองตามกฎหมาย
าวเป็ นหนังสือนให้
ผ้ เู ช่าทราบล่ษวังหน้
าไม่น้องหัยกว่
วัน โดยผู้ให้ เช่าไม่ตและเงิ
้ อง น
สะสมอืนๆ ตามที
ษัทกํ าหนดอทัค่งนี
 าเสี การจ่
ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
เสียค่บาริตอบแทนหรื
ยหายใดๆ
ฐานะการเงินในระหว่
ผลการดําางอายุ
เนินงาน
แผนการลงทุ
ๆ ในอนาคต
สญ
ั ญาเช่
า ถ้ าได้ เนกิดความจํ
ภัยพิบาตั เป็ิ อัคนคีและความเหมาะสมอื
ภยั หรื อถูกทําลายด้ วนยประการ
ตามทีคณะกรรมการบริ
ัท และ/หรื
อผู้ถือใหุช่้ นคของบริ
ัทเห็น้ สมควร
ใดๆ แก่ สษถานที
 เ ช่ า โดยมิ
วามผิ ดษของผู
เ ช่ า จนเป็ นเหตุใ ห้ ส ถานที เ ช่ า ชํ า รุ ด
เสียรกิหายและไม่
อยูใ่ นสภาพที
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุ
จหลัก 2 ประเภท
คือ จะใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้ ให้ ถือ
ญบญาเช่
าเป็อนอั
นระงับสิ นสุดลงทั
นที โดยผู
ห้ เช่อาเฟอร์
มิพกั รต้ี อจํงบอกกล่
อน และ าง
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรว่กิาจสัให้
ริ การเรื
โดยสารและขนส่
งทางเรื
อด้ ว้ ใยเรื
านวน 2 าเส้วก่นทางระหว่
เรี ยกร้ องเอาค่
าเช่ดสุาทีราษฎร์
ได้ สง่ มอบหรื
อชําระไว้างอํ
แล้าวเภอดอนสั
คืน
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสัผู้กเช่อําจะไม่
าเภอเกาะสมุ
ย จังหวั
ธานี และระหว่
กอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
ฉ) สัญญาเช่ าพืน ทีภายในอาคารท่
าอากาศยานนครศรี
ธรรมราช
2.ประกอบธุ
จจําหน่ายสินค้งาบนท่
าเรื อและในเรื
คูส่ ญ
ั ญา
: รกิกระทรวงการคลั
(ในฐานะ
“ผู้ให้ เช่าอ”)เฟอร์
ซึง ไม่รี เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับบริ ษัท




วันทีในสัญญา

: บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รีจํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
: วันที 25 สิงหาคม 2557*
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ทรัพย์สนิ ทีาเช่หนด
า
ทีมาของการกํ
:
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
ตราค่าเช่า
เพืออัประกอบการ
ประเมิ
นราคาหุ้นที ญญา
ระยะเวลาของสั
เสนอขาย
เงือนไขของสัญญา

: วนราคาต่
เช่าพื นทีอภกํายในอาคารท่
าอากาศยานนครศรี
ตําบลปากพูน อําเภอเมือง
าไร (“P/E ratio”)เท่
ากับ 27.91 เท่ธารรมราช

อัตราส่
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เนื อทีจํานวนประมาณ 4 ตารางเมตร เพือใช้ ดําเนินการติดตัง
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เคาน์เตอร์ ให้ บริ การข้ อมูลลูกค้ าและขายบัตรโดยสารเรื อเฟอร์ รีข้ามฟาก
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
: ค่าเช่า จํานวน 800 บาทต่อเดือน หรื อ 9,600 บาทต่อปี
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
: 3 ปี นับตังแต่
 วนั ที 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2559
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
: ผู้เช่าตกลงชําระค่าธรรมเนียการจัดให้ เช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นจํานวน 50,000 บาท
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ซึง ผู้เช่าได้ ชําระแล้ วเมือวันที 25 สิงหาคม 2557
24.24
บริ ษัท เกียรติผูธ้ เนาขนส่
ง จําากัหลัด(มหาชน)
0.10 ผ้ ู
ช่าตกลงนํ
กประกันสั(KIAT)
ญญาเช่าเพือประกันความเสียหายอันเกิดจากการที
ตลาดรอง
:
SET
เช่าประพฤติ
ฝ่าฝืmai
นสัญญาเช่า หรื อฝ่ าฝื นหน้ าทีของผู้เช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นจํานวน
2,400 กบาท
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
าร ซึง ผู้เช่าได้ มอบเช็คธนาคารลงวันที 25 สิงหาคม 2557 ตามจํานวนเงิน
ดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าแล้ ว ทังนี
  หลักประกันสัญญาเช่านี จะคืนให้ เมือผู้เช่าพ้ น
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
จากข้ อผูกพันตามสัญญาเช่านี แล้ ว โดยทีถ้าผู้เช่าค้ างชําระหรื อเงินอืนใดทีจะต้ อง
ทะเบียน
ชําระให้ แก่ทางราชการอันเนืองมาจากการเช่านี  ผู้เช่ายินยอมให้ ผ้ ูให้ เช่าหักจาก
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตหลั
ถุปกระสงค์
ระยะเวลาใช้ เงิน
ประกันสัญญาเช่าได้ จํานวนเงินโดยประมาณ
เงิน
(ล้ าบนบาท)
ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าล่วงหน้ าสําหรั
เดือนธันวาคม 2556 ถึงเดืโดยประมาณ
อนกรกฎาคม
1. ชําระหนี เงิ2557
นกู้ระยะยาว
38.00บาท ซึงผู้เช่าได้ ชําระแล้
ไตรมาส
ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า เป็ นจํานวน 6,400
วเมือ4วัปีนที2558
 25
สิงนหาคม
2. เพือใช้ ลงทุ
ซื อเรื อ2557
เฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ในระหว่า งอายุสญ
ั ญาเช่า ถ้ า ผู้ใ ห้ เช่า มีความจํ า เป็ นจะต้ องใช้
ส ถานที
า เพื อ
ไตรมาส
4 ปีเช่2560
ประโยชน์ของรัฐหรื อทางราชการ ผู้เช่ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าบอกเลิกสัญญาได้ โดย
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ ผ้ เู ช่าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้อง
ไตรมาส 4 ปี 2560
เสียค่าตอบแทนหรื อค่าเสียหายใดๆ
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ในระหว่างอายุสญ
ั ญาเช่า ถ้ าได้ เกิดภัยพิบตั ิ อัคคีภยั หรื อถูกทําลายด้ วยประการ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ใดๆ แก่สถานทีเช่า โดยมิใ ช่ ความผิ ดของผู้เช่า จนเป็ นเหตุใ ห้ สถานทีเช่ า ชํ า รุ ด
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
เสียหายและไม่อยู่ในสภาพทีจะใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้ ให้
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ถือว่าสัญญาเช่าเป็ นอันระงับสิ นสุดลงทันที โดยผู้ให้ เช่ามิพกั ต้ องบอกกล่าวก่อน
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
และผู้เช่าจะไม่เรี ยกร้ องเอาค่าเช่าทีได้ สง่ มอบหรื อชําระไว้ แล้ วคืน
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
หมายเหตุ: * สัญญาฉบับนี อยู่ระหว่างรอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าลงนามในสัญญา โดยผู้เช่ารายอืนทีเช่าพื นทีภายในอาคารท่า
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
รกิาจงรอให้
ให้ บริ กผารเรื
อากาศยานนครศรี ธรรมราชก็
อยูร่ ะหว่
้ ใู ห้ เช่อาโดยสารและขนส่
ลงนามในสัญญาด้งทางเรื
วยเช่นอกัด้นวยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ช) สัญญาเช่ าพืน ทีของอาคารชโยภาส
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
คูส่ ญ
ั ญา



วันทีในสัญญา

2.ประกอบธุ
จจําหน่
ยสินค้ าบนท่
าเรื อและในเรื
: รกินางพิ
กลุ าชโยภาส
(ในฐานะ
“ผู้ให้ เช่าอ”)เฟอร์
ซึง เป็รี นบุคคลทีเกียวโยงกับบริ ษัท
: บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รีจํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
: วันที 1 มกราคม 2557 และบันทึกแนบท้ าย ฉบับลงวันที 20 มกราคม 2557

ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 65



บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ทรัพย์สนิ ทีาเช่หนด
า
ทีมาของการกํ
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย
อัตราค่าเช่า

:

ตลาดรอง

:

หมวดธุ
รกิจ (Sector)ญญา:
ระยะเวลาของสั
เงือเนไขของสั
เกณฑ์
ข้ าจด ญญา :
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

: วนราคาต่
เช่าพื นทีอช กํนั  า3ไรและ
ซึง ตัเท่งอยู
 า ่เลขที 281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนน
(“P/E4 ของอาคารชโยภาส
ratio”)เท่ากับ 27.91
อัตราส่
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พื นทีรวม 285.52 ตารางเมตร
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพือใช้ เป็ นสํานักงานสําหรับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ในการติดต่อประสานงาน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
และดํา เนินธุรกิ จระหว่างหน่ว ยงานในกรุ งเทพฯ และหน่ว ยงานทีท่า เรื อดอนสัก
บริ ษัท เอทีพี สากล
30 จํากัเช่ดน(มหาชน)
(ATP30)
0.25
ฝ่ ายแผนงานและการเงิ
น เป็ นต้ น60.71
โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนพื
นทีเช่านี 
ัท สติกส์
บริ ษัท เอ็นซีแเป็อลนสาขาที
อินเตอร์ 4เนชัของบริ
น แนลษโลจิ

0.25
: ค่า(NCL)
เช่ารวมค่าไฟฟ้ าและค่านํ าประปา จํานวน 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
จํากัด(มหาชน)
นจํงาจํนวน
45,683 บาทต่
้ เช่าตกลงชําระภาระภาษี0.10
หกั ณ ที
บริ ษัท เกียรติรวมเป็
ธนาขนส่
ากัด(มหาชน)
(KIAT)อเดือน และผู24.24
จ่ายในอัตราร้ อยละ 5 ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าด้ วย รวมเป็ นค่าตอบแทนทีผ้ เู ช่าชําระทังหมด

SET
 mai
จํานวน 48,087.28 บาทต่อเดือน
กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
: 3 ปี นับกตัารงแต่
 วนั ที 1 มกราคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
: Test
เมือครบกําหนดตามระยะเวลาเช่าของสัญMarket
ญาฉบับCapitalization
นี  ผู้ให้ เช่าตกลงจะต่
 Profit
Test อสัญญา
เช่าให้ กบั ให้ ผ้ เู ช่าต่อไปอีก 2 คราวๆ ละ ไม่เกิน 3 ปี โดยผู้เช่าต้ องแจ้ งความจํานง
าต่อนก่โดยประมาณ
อนสัญญาฉบับนี สิ นสุด ระยะเวลาใช้
ซึงกําหนดให้เงิกนาร
วัตเป็ถุปนลายลั
ระสงค์กษณ์ อกั ษรว่าจะขอเช่
จํานวนเงิ
ปรับอัตราค่าเช่าคราวละไม่เกินร้ อยละ
10 ของอัตราค่าเช่าครัง ล่าสุโดยประมาณ
ด
(ล้ านบาท)

1. ชําระหนี เงินกกู้ าระยะยาว
ซ) สัญญาเช่ าพืน ทีในโรงแรมเวโรนิ
คูส่ ญ
ั ญา

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้: ลงทุบรินษซืัทอเรืเจ้อเฟอร์
รีใหม่ จ จํากัด (ในฐานะ
150.00“ผู้ให้ เช่า”) ซึงเป็ นบุไตรมาส
2558 บ–
าพระยาลอด์
คคลทีเ4กียปีวโยงกั
ไตรมาส 4 ปี 2560
บริ ษัท

บริ ษนัททุนท่หมุ
าเรืนอเวีราชาเฟอร์
(ในฐานะ “ผู้เช่า”) ไตรมาส 4 ปี 2558 –
3. เพือใช้: เป็ นเงิ
ยน รีจํากัด (มหาชน)
250.19
วันทีในสัญญา
: วันที 15 สิงหาคม 2556 และบันทึกข้ อตกลงแนบท้ าย ฉบับลงวั
นที 14มกราคม
ไตรมาส
ปี 2560
2557ายเงิ
และวั
 20 มกราคม
2557ตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
นปันนทีผลในแต่
ละปี ในอั
ทรัพย์สนิ ทีเช่า
น 3 ของอาคารโรงแรมเวโรนิ
ก้า ษซึัทง ตัและหลั
งอยู
 ่เลขที
ชดาภิเษก แขวงดิ
น น
ปั นผล
ภาษี เงินได้: นิตเช่ิบาุคชัคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
งหั ก227
เงินสํถนนรั
ารองตามกฎหมาย
และเงิ
แดงบเขตดิ
เทพฯ
พื นที
รวมนปั580
ตารางเมตร
เพือกใช้
เป็ นสํยานแปลงขึ
นักงานและ
สะสมอืนๆ ตามที
ริ ษัทนกํแดง
าหนดกรุทังงนี
  การจ่
ายเงิ
นผลดั
งกล่า วอาจมี
ารเปลี
นอยู่กับ
ห้
อ
งประชุ
ม
สํ
า
หรั
บ
การติ
ด
ต่
อ
และรั
บ
รองลู
ก
ค้
า
และผู
้
ท

ี
ม
าติ
ด
ต่
อ
งานของบริ
ษั ท
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
และใช้ ใ นส่
เช่ น ศูษนัทย์เห็Call
Center ส่ว นงานด้ า นการตลาด
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัทว นของสํ
และ/หรืาอนัผูก้ ถงาน
ือหุ้นของบริ
นสมควร
กฎหมาย และทรั พยากรบุคคล เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนพืน ทีเช่า นี เป็ น
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
สาขาที 5 ของบริ ษัท
ผู้เสนอขาย
1.
ป
ระกอบธุ
ร
ารเรื400
อโดยสารและขนส่
งทางเรืออเดืด้อวนยเรืคิดอเป็เฟอร์
จํานวน
2 เส้ นบาทต่
ทางระหว่
อัตราค่าเช่า
: ค่กิาจเช่ให้าบจํริากนวน
บาทต่อตารางเมตรต่
นจํารีนวน
232,000
อ าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสัเดืกออํนาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ระยะเวลาของสัญญา จังหวัดสุ: ราษฎร์
3 ปี ธนัานี
บตังแต่
 วนั ที 1 ตุลาคม 2556* ถึงวันที 30 กันยายน 2559
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่ววนที
นที  2.2
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
เงือนไขของสั
ญญา :
ทีมาของการกํ
าหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

: วนราคาต่
ผู้เช่าตกลงวางเงิ
นค่าratio”)เท่
เช่าล่วงหน้าากัให้บ ก27.91
บั ผู้ให้เท่
เช่าาเพือเป็ นการประกันการเช่าให้ กับ
อกําไร (“P/E
อัตราส่
ผู้ให้ เช่าเป็ นจํานวนเงิน 696,000 บาท โดยให้ ชําระแก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันทีทําสัญญานี 
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และหากผู้เ ช่ า ไม่ผิ ดสัญ ญาใดๆ กับ ผู้ใ ห้ เช่ า ผู้ใ ห้ เ ช่ า จะคื นเงิ น ประกัน การเช่ า
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่าภายใน 30 วัน นับแต่สญ
ั ญาสิ นสุดลง
บริ ษัท เอทีพี เมื
30อจํครบกํ
ากัด(มหาชน)
(ATP30)
60.71 บนี  ผู้ใ ห้ เช่า ตกลงให้0.25
าหนดตามระยะเวลาเช่
า ของสัญญาฉบั
ผ้ ูเช่า เช่า
อไปอี
ก 2 เนชั
คราวๆ
บริ ษัท เอ็นซีแต่อล
อินเตอร์
น แนลละไม่
โลจิสเติกิกนส์3 ปี โดยผู้เช่าต้ อ งแจ้ งความจํานงเป็ นลายลั
0.25 กษณ์
อัก(NCL)
ษรว่าจะขอเช่าต่อก่อนสัญญาฉบับนี สิ นสุด ทังนี
  ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าในแต่
จํากัด(มหาชน)
จะปรับอั(KIAT)
ตราค่าเช่าคราวละไม่
เกิน 10% ของอัตราค่0.10
าเช่าคราว
24.24
บริ ษัท เกียรติละคราว
ธนาขนส่งผู้จํให้ากัเช่ดา(มหาชน)
ล่าสุด
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ในระหว่างอายุสญ
ั ญาเช่า หากผู้เช่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาเช่า โดยมิได้ ผิด
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
ก
าร
สัญญาเช่าข้ อหนึงข้ อใด ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบล่วงหน้ าไม่
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
น้ อยกว่า 1 เดือน
ทะเบี
ยน : * ผู้เช่าได้ มีการทําหนังสือ ลงวันที 15 ธันวาคม 2556 เพือผ่อนผันให้ นําค่าเช่าทีได้ ชําระในเดือนตุลาคม เดือน
หมายเหตุ
กายน
และเดือนธั
นค่าเช่าใน 3 เดือนแรกของปี
2557นโดยประมาณ
แทน ซึง ผู้ให้ เช่าได้ ผอ่ นผัระยะเวลาใช้
นให้ แก่ผ้ เู ช่าตามที
วัตถุพฤศจิ
ประสงค์
การใช้
: นวาคม 2556วัมาเป็
ตถุประสงค์
จํานวนเงิ
เงิน 
เงินร้ องขอตามหนังสือตอบรับ ลงวันที 19 ธันวาคม 2556
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ


38.00
5.3.2) สัญญาเช่ าอืน1.
ๆ ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
เพื งอปลู
ใช้ ลกงทุ
รีใหม่ ก จังหวัดสุราษฎร์
150.00
ก) สัญญาเช่ าทีดนิ พร้2.อมสิ
สร้นาซืงทีอเรื ออาํ เฟอร์
เภอดอนสั
ธานี

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”) ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับ
3. เพือใช้ เป็ นเงิ
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บริ ษนัททุนหมุนเวียน
: บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รีจํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”) ไตรมาส 4 ปี 2560
วันทีในสัญาญา
: วันทีา1ยเงิ
กันนยายน
2557* ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่
ยเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
ปั นผลในแต่
ปั นผล
ภาษี เงินได้: นิตเช่ิบาุคทีคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
งหักเงินกสํอําารองตามกฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทีเช่า
ดิน น.ส. 3 ก. นเลขที
 3599 ตัษงอยู
 ัท และหลั
่ทีตําบลดอนสั
เภอดอนสัก จังหวัและเงิ
ดสุ น
สะสมอืนๆ ตามที
บริธษานี
ัทกํเนื
าหนด
ทังนี
  การจ่
นผลดั
ราษฎร์
อที 6230
ไร่ พร้าอยเงิ
มสินงปัปลู
กสร้ างงกล่บริา วอาจมี
เวณทีตกงโรงงานไบโอดี
ั  ารเปลียนแปลงขึ
เซลนอยู
ซึง ่กับ
ฐานะการเงินได้ผลการดํ
าเนินงาน
แผนการลงทุ
น ความจํ
นๆสในอนาคต
แก่ อาคารสํ
านักงาน
และอาคารจ่
ายไฟฟ้าเป็า นเป็และความเหมาะสมอื
นต้ น เพือใช้ เป็ นสถานที
ําหรับ
ตามทีคณะกรรมการบริ
ัท และ/หรื
ผู้ถือหุ้นตของบริ
ษัทเห็นเซล
สมควร
เก็บนํ ามันษผสมนํ
ามันอและผลิ
นํ ามันไบโอดี
อัตราค่ยดเกี
าเช่ายวกับ : บริ ษัทประกอบธุ
: ชํารระค่
าเช่กาเป็2 ประเภท
นรายปี ในอั
รายละเอี
กิจหลั
คือ ตรา 66,000 บาทต่อปี
ระยะเวลาของสัญญา 1.ประกอบธุ
: ร3กิจปี ให้นับบตัริ กงแต่
 ารเรืวนั อทีโดยสารและขนส่
 1 กันยายน 2557งทางเรื
ถึงวันอทีด้ 31
สิงอหาคม
ผู้เสนอขาย
วยเรื
เฟอร์ ร2560
ี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ญญา
: เมืกออํครบกํ
าหนดตามสั
ญาเช่
ผู้ให้ เธช่านี
าตกลงให้
ผ้ เู ช่าางอํต่อาสัเภอดอนสั
ญญาเช่ากไปอี
6 คราวๆ น
หลักเงืทรัอนไขของสั
พย์
อําเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ย จัญ
งหวั
ดสุราาษฎร์
และระหว่
อํากเภอเกาะพะงั
ละ 3ธปีานีโดยผู้ให้ เช่าจะปรับขึ นอัตราค่าเช่าในอัตราร้ อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าครัง
จังหวัดสุราษฎร์
ในแต่
2.ประกอบธุรกิล่จาสุจําดหน่
ายสิละคราว
นค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


 หมายเหตุ: * สัญญาฉบับเดิม ลงวันที 1 กันยายน 2554 มีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี นับตังแต่
 วนั ที 1 กันยายน 2554 ถึง
วันที 31 สิงหาคม 2557 กําหนดค่าเช่าชําระเป็ นรายปี ในอัตรา 60,000 บาทต่อปี

ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 67



บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ข) สัญญาเช่
เภอเกาะสมุ
ย จังหวั
สุร(“P/E
าษฎร์ratio”)เท่
ธานี ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ
าหนดาทีดิน: ทีอาํ 
อัตราส่วนราคาต่
อกํดาไร
ราคาเสนอขายและ
คูส่ ญ
ั ญา
: บริของบริ
ษั ท แกรนด์
เฉวงบี
ช จํ ากัด (ในฐานะ
ษัทอืนในอุ
ตสาหกรรมเดี
ยวกัน “ผู้ใ ห้ เช่า ”) ซึงเป็ นบุคคลทีเกี ยวโยงกับ
P/E ratio
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
: บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
บริ ษัท เอที: พี วั30นทีจํ า16กัดมิ(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
้ นที
วันทีนใราคาหุ
นสัญญา
ถนุ ายน 2558*
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย

ทรัพย์สนิ ทีเช่า
: เช่า(NCL)
ทีดินจํานวน 10 แปลง ซึงเป็ นทีดิน น.ส. 3 ก. เลขที 265, 493, 495, 502, 503,
จํากัด(มหาชน)
505, 506, 508, 509 และ 510 เนื อทีรวมประมาณ
 ่ตําบลลิปะ
24.2427344 ไร่ ซึง ตังอยู
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
น้ อ ย อํ า เภอเกาะสมุย จัง หวัด สุร าษฎร์ ธานี เพื อใช้ เ ป็ นสถานที ตัง บ้ า นพักของ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
พนักงานของบริ ษัท และทีจอดรถสํารองสําหรับยานพาหนะทีจอดรอคิวเพือข้ ามเรื อ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
เฟอร์ รี กลัารบไปทีทา่ เรื อดอนสัก
อัตเราค่
าเช่า
: Test
20,000 บาทต่อเดือน
Market Capitalization Test
เกณฑ์
ข้ าจด
:  Profit
ญญา
: 3 ปี นับตังแต่
 วนั ที 16 มิถนุ ายน 2558 ถึง 15 มิถนุ ายน 2561
ทะเบีระยะเวลาของสั
ยน
นไขของสั
ญญา :
: วัตผูถุ้ เช่ปาระสงค์
จะเป็ นผู้ดําเนินการปรับจําปรุนวนเงิ
ง หรืนอโดยประมาณ
ก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างต่างๆ
ด้ วยค่าใช้เงิจน่าย
วัตถุเงืปอระสงค์
การใช้
ระยะเวลาใช้
ของผู้เช่า เอง โดยสิง ปลูก สร้ างดัง(ล้
กล่าานบาท)
วให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ ของผู
้ ใ ห้ เช่า ทันที ที
เงิน
โดยประมาณ
ปรับปรุงและก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
เมือครบกําหนดตามสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงให้ ผ้ เู ช่าต่อสัญญาเช่าไปอีก 2 คราวๆ
2. เพือใช้ ลงทุละนซื3 อเรืปี อโดยผู
เฟอร์้ รเช่ี ใหม่
150.00
ไตรมาส
4 ปีโดยผู
2558้ ให้–
าจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลั
กษณ์ อกั ษรก่อนครบอายุ
สญ
ั ญา
4 ปี 2560
เช่าจะปรับขึ นอัตราค่าเช่าในอัตราไม่เกินร้ อยละ 10 ของอัตราค่าไตรมาส
เช่าคราวหลั
งสุด
3.บเดิเพืมอลงวั
ใช้ เป็นนเงิ
นทุมินถหมุ
นเวีย2555
น มีพื นทีเช่า 27072
250.19
4 ปี 2558
หมายเหตุ: * สัญญาเช่าฉบั
ที 16
นุ ายน
ไร่ โดยมีอตั ราค่าเช่าไตรมาส
ระยะเวลาเช่
า และ–
ไตรมาส 4 ปี 2560
เงือนไขของสัญญาเหมือนกับสัญญาเช่าฉบับใหม่ ลงวันที 16 มิถนุ ายน 2558

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ของโครงการตลาดศรี
2 ทีอาํ เภอเกาะสมุ
ย จังหังหวั
ธานี
ปั นผลค) สัญญาเช่ าอาคารพาณิ
ภาษี เงิชนย์ได้
นิติบุคคลของงบการเงิราชา
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
กเงิดนสุสํราาษฎร์
รองตามกฎหมาย
และเงิน
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษบัทริราชาเฟอร์
ั งนี
จํากัาดยเงิ
(ในฐานะ
ห้ เช่าาวอาจมี
”) ซึงเป็การเปลี
นบุคคลที
เกียวโยงกั
สะสมอืนๆ: ตามที
ษัทกํ าหนดรีพทัฒ
 นา การจ่
นปั นผลดั“ผูง้ ใกล่
ยนแปลงขึ
นอยูบ ่กับ
ษัท าเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ฐานะการเงินบริ
ผลการดํ
: บริ ษัท ท่าษเรืัทอราชาเฟอร์
(มหาชน)
ตามทีคณะกรรมการบริ
และ/หรื อผูร้ ีถจํือาหุกั้ นดของบริ
ษัทเห็(ในฐานะ
นสมควร“ผู้เช่า”)
วันทีใยนสัดเกี
ญยญา
: วันรทีกิ 1จหลั
มกราคม
2558*คือ
รายละเอี
วกับ : บริ ษัทประกอบธุ
ก 2 ประเภท
ทรัพย์สนิ ทีเช่า
: เช่าพื นทีหมายเลข A1 – A5 ของโครงการตลาดศรี ราชา 2 จํานวน 5 ห้ อง ขนาด
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
พื นทีรวม 75 ตารางเมตร ตังอยู
 ท่ ีเลขที 266/19 หมูท่ ี 3 ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะส
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
มุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพือใช้ ประกอบกิจการค้ าประเภทร้ านขายอาหารตามสัง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และร้ านสะดวกซื อ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
อัตราค่าเช่า
: 4,500 บาทต่อเดือน
 ระยะเวลาของสัญญา
: 1 ปี นับตังแต่
 วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
เงือนไขของสั
ญญา :
ทีมาของการกํ
าหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

: วนราคาต่
ผู้เช่า ตกลงชํ
นํา ประปา
อกําไรา ระค่
(“P/Eา กระแสไฟฟ้
ratio”)เท่าากัค่บา27.91
เท่า และค่า ขยะ ตามอัตราทีผ้ ูใ ห้ เช่า
อัตราส่
ประกาศ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในระหว่างอายุสญ
ั ญาเช่า หากผู้เช่าประสงค์จะเลิกสัญญาเช่า โดยมิได้ ผิดสัญญา
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เช่าข้ อหนึง ข้ อใด ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1
บริ ษัท เอทีพี เดื
30อจํนากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
าผิดเนชั
สัญน ญาข้
ใดข้สติอกหนึ
นไป หรื อ
บริ ษัท เอ็นซีแหากผู
อล อิน้ เช่เตอร์
แนล อโลจิ
ส์ ง หรื อค้ างชําระค่
 าเช่าเกินกว่า 1 เดือนขึ
0.25
ถูก(NCL)
ยึดทรัพย์บงั คับคดี หรื อถูกฟ้ องเป็ นคดีล้มละลาย ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ เลิกสัญญาได้
จํากัด(มหาชน)
ทีโดยไม่
วเป็ นลายลักษณ์ อ24.24
ักษร รวมทังมี
 สิทธิ เรี ยกร้ องในความ
บริ ษัท เกียรติทัธนนาขนส่
ง จํตา้กัอดงบอกกล่
(มหาชน)า(KIAT)
0.10
เสียหายอย่างใดๆ ทีเกิดจากการผิดสัญญานันกั
 บผู้เช่าได้
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ในกรณี ทีสญ
ั ญาเช่า ครบกํ า หนด และหากผู้เช่า มีความประสงค์ จะเช่า ทรั พย์ สิน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
ต่อไป กให้ารอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ เช่า ว่าจะให้ เช่าต่อไปหรื อไม่ หากมีการต่ออายุ
สัญญาเช่าในแต่ละครัง ผู้ให้ เช่าจะปรับอัตราค่
าเช่าCapitalization
แต่ละครัง ตามความเหมาะสม
Market
Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
หมายเหตุ
ทะเบี
ยน : * สัญญาเช่าฉบับเดิม ลงวันที 1 มกราคม 2557 มีอตั ราค่าเช่า ระยะเวลาเช่า และเงือนไขของสัญญาเหมือนกับ
ญาเช่ากฉบั
วัตถุสัปญระสงค์
ารใช้บใหม่ ลงวั
: นที 1 มกราคม
วัตถุ2558
ประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
เงิน 5.3.3) สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาว
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ

1. นชําทึระหนี
ปี 2558
วัน ที ล งนามในสัญ ญาและบั
ก : เงินกูวั้ นระยะยาว
ที 25 มิถนุ ายน 2555 วันที 13 สิ38.00
งหาคม 2558 และวันที 9ไตรมาส
กันยายน4 2558
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ข้ อตกลงแก้ ไขเพิมเติมสัญญา
ไตรมาส 4 ปี 2560
วงเงิน
: จํานวน 402,000,000 บาท
อัตราดอกเบี ย
งอัตนรา
3. เพือใช้ เป็: นเงิอ้นาทุงอิ
นหมุ
เวียMLR
น
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ระยะเวลาชําระคืน
: เป็ นเวลา 8 ปี นับจากวันทีเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว โดยกําหนดชํ
าระคืน4เงิปีนต้2560
นและ
ไตรมาส
ดอกเบีย เป็ นรายเดือนในอัตรารวมกันไม่น้อ ยกว่า 5.70 ล้ า นบาทต่อปี โดย
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
กําหนดชําระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2555
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
 บริ ษัททัมีงนี
ตกลงกัายเงิ
บสถาบั
การเงิ
นสําาวอาจมี
หรับการชํ
าระหนี
เงินกู้เพิมนอยู
เติม่กับ
สะสมอืนๆ ตามทีนอกจากนี
บริ ษัทกํ าหนด
 ข้อ การจ่
นปั นนผลดั
งกล่
การเปลี
ยนแปลงขึ
เพือปลดจํานองหลักประกัน ดังนี 
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
1) หากบริ ษัทมีความประสงค์จะปลอดจํานองหลักประกันทีดินจํานวน 8 แปลง
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
พร้ อมสิง ปลูกสร้ าง เนื อทีรวม 165179 ไร่ ทีอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ธานี ซึงมีบริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน เป็ น
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บเจ้ริ กาารเรื
อ
โดยสารและขนส่
ง
ทางเรื
อด้ วนยเรื
เส้ นษทางระหว่
ของกรรมสิทธิ และเป็ นผู้คํ าประกั
เงินอกูเฟอร์
้ ยืมให้รี แจํก่านวน
บริ ษัท2 บริ
ั ทจะต้ อง าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุ
ย จังหวั
าเภอดอนสั
ชํา ระลดยอดหนี
เ งิดนสุกูร้ าษฎร์
จํา นวนธานี90และระหว่
ล้ า นบาทางอํ
โดยจะนํ
า เงินกทีอํได้าเภอเกาะพะงั
รับจากการ น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน หรื อเงินทุนทีได้ รับด้ วยวิธีใดมาชําระก็ได้
2.ประกอบธุรกิจจําหน่
า ยสิ บรินษค้ าัทบนท่
เรื อและในเรื
อเฟอร์
รี กประกันนี 
ทังนี
ไม่มีแาผนที
จะปลอดจํ
านองหลั

2) หากบริ ษัทมีความประสงค์จะปลอดจํานองหลักประกันทีดินเปล่า จํานวน 1
แปลง เนื อทีรวม 34130 ไร่ ซึงตังอยู
 ่บนเกาะวังนอก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และเป็ นกรรมสิทธิของบริ ษัท บริ ษัทจะต้ องชําระคืนต้ นเงินกู้จํานวน 40 ล้ าน
บาท
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
 กํา ในปี
2556ratio”)เท่
บริ ษัทได้ ขาายที
ดินดังกล่
ไร (“P/E
กับ 27.91
เท่าาวให้ แก่บริ ษัททีเกียวข้ องแล้ ว โดยได้
อัตราส่วนราคาต่ทัองนี
ปลอดจํานองหลักประกันและได้ ชําระเงินให้ แก่สถาบันการเงินแล้ ว
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3) เมือมี การขายเรื อ เฟอร์ รี จํ า นวน 2 ลํา คือ เรื อ วัง นอก และเรื อวังทอง ให้
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
บริ ษัทชําระลดยอดหนี ในสัดส่วนร้ อยละ 70 ของราคาขาย แต่ต้องไม่ตํากว่า
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากั13
ด(มหาชน)
ล้ านบาท(ATP30)
ก่อนทีสถาบันการเงินจะคื60.71
นทะเบียนเรื อให้ แก่บริ ษัท0.25
งนี
  ในปี
และสติ2556
งนอก และ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินทัเตอร์
เนชัน 2555
แนล โลจิ
กส์ บริ ษัทได้ นําเงิ นทีได้ จากการขายเรื อวั0.25
เรื อวังเงิน จํานวนรวม 19 ล้ านบาท ชําระคืนให้ แก่สถาบันการเงินแล้ ว โดย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ไม่งไจํด้าจกัํ าดหน่
า ยเรื อ(KIAT)
วัง ทอง ซึ ง ณ ปั จจุ24.24
บัน เรื อ วัง ทองยัง คงมี ส0.10
ถานะเป็ น
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่
(มหาชน)
หลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน เพียงแต่ไม่ได้ นําไปจํานองเหมือนเรื อ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
เฟอร์ รีอีก 11 ลําของบริ ษัท
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
าร ษัทไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสิ นปี 2555
4) กหากบริ
า นบาทเต็
มจํ า นวน และนํ
Capitalization
Testา มาชํ าระหนี 
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test ให้ บริ ษั ทชํา ระเงิ นเพิมทุนอีก 38 ล้Market
วงเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงินภายในสิ นปี 2556 ต่อมา สถาบันการเงินได้
ทะเบียน
ขยายระยะเวลาเป็ นภายในสิ
2559
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินปีนโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ทัง นี  บริ ษั ท จะนํ า เงิ น ที ไ ด้ รั(ล้
บ จากการเสนอขายหุ
้ น ต่ อ ประชาชนในครั
เงิน
านบาท)
โดยประมาณ ง นี 
จํานวน 38 ล้ านบาท มาชําระคืนให้ แก่สถาบันการเงิน
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
เงื อ นไขและข้ อตกลงอื น ๆ ในการ : 1. บริ ษั ทต้ องดํา รงอัตราส่ว นหนีส ินต่อทุนไม่เกิ น 2 เท่าในงบการเงิ นตังแต่
 ปี
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
กู้ยืม
2555 เป็ นต้ นไป
ไตรมาส 4 ปี 2560
2. บริ ษั ทต้ องได้ รับอนุญาตประกอบกิ จการท่าเรื อ ใบอนุญาตใช้ ท่าเทียบเรื อ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
และใบอนุญาตให้ ใช้ เรื อจากหน่วยงานราชการตลอดระยะเวลาทียงั มีภาระ
ไตรมาส 4 ปี 2560
หนี คงค้ างกับสถาบันการเงิน
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
3. ในระหว่า งทียัง มี ภ าระหนีค งค้ า งกับ สถาบัน การเงิ น บริ ษั ทตกลงที จ ะไม่
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
การจํทัางนี
า ย จ่าายเงิ
ยโอน
อ ทํงากล่
ให้ าเ สืวอาจมี
อ มสภาพหรื
า ให้ บุบ สลาย
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ดํษาัทเนิ
กํ านหนด
 หน่ การจ่
นปั นหรืผลดั
การเปลีอทํยนแปลงขึ
นอยู่กับ
สําาหรั
ที ดิ นแผนการลงทุ
หลัก ประกันนน.ส.
3ก.าเป็เลขที
 1882 ตํ า บลดอนสักนๆจังในอนาคต
หวัด สุ
ฐานะการเงิน ผลการดํ
เนิบนงาน
ความจํ
น และความเหมาะสมอื
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
้ ถือง หุปลู
้ นของบริ
เห็
ราษฎร์
ธานี พร้ออผูมสิ
กสร้ างทีษตัทงอยู
ั  นสมควร
บ่ นทีดินดังกล่าว
ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

บริกษัท2ต้ประเภท
องนําทรัคืพอย์สนิ ดังนี เป็ นหลักประกันของสัญญา
: บริ ษัทประกอบธุร4.
กิจหลั
จํานองที
ดินจํานวน 21 แปลง
กสร้ ารงี จํเนืานวน
อทีรวม
ไร่ ที าง
1.ประกอบธุรกิจให้ บก)
ริ การเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรืพร้อด้อมสิ
วยเรืง ปลู
อเฟอร์
2 เส้62399
นทางระหว่
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุ
ย จังหวัยดสุจัรงาษฎร์
และระหว่
กอําเภอเกาะพะงั
อําเภอเกาะสมุ
หวัดสุธรานี
าษฎร์
ธานี ซึง าบริงอํษาัทเภอดอนสั
เป็ นเจ้ าของกรรมสิ
ทธิ น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีข) จํานองทีดินจํานวน 5 แปลง พร้ อมสิงปลูกสร้ าง เนื อทีรวม 10129 ไร่ ที



2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ
ค้ าบนท่าเรื อยและในเรื
อํานเภอเกาะสมุ
จังหวัดสุอรเฟอร์
าษฎร์รธี านี ซึง บริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ

ค)จํา นองทีดินจํ า นวน 1 แปลง (เกาะวัง นอก) เนือ ทีรวม 34130 ไร่ ที
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง บริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ (ได้
ปลอดจํานองแล้ วเมือปี 2556)
ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 70



บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
านองที
ินจํานวน 8ากัแปลง
พร้ อเท่มสิางปลูกสร้ าง เนื อทีรวม 165179 ไร่
อกํจําไร
(“P/Eดratio”)เท่
บ 27.91
อัตราส่วนราคาต่ง)
เภอดอนสั
ก จังหวัยดวกั
สุรนาษฎร์
ั นา จํากัด
ตสาหกรรมเดี
 ธานี ซึง บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
P/E ratio ของบริ ษัททีอือนําในอุ
ของกรรมสิ
ทธิย  (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
บริ ษ(บริ
ัท ษัททีเกียวข้ อง) เป็ นเจ้ าP/E
ratio เฉลี
จ) จํานองเรื อเฟอร์ รีจํานวน 12 ลํา ซึง บริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ (ได้ ปลอด
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
จํานองเรื อวังเงินแล้ วเมือปี 2556 คงเหลือจํานองเรื อ 11 ลํา)
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
ฉ) มอบทะเบียนเรื อเฟอร์ รี 2 ลํา ให้ สถาบันการเงินถือครองไว้ ซึงบริ ษัท เป็ น
จํากัด(มหาชน) (NCL)
เจ้ าของกรรมสิทธิ (บริ ษัทได้ ขายเรื24.24
อวังนอกไปแล้ วเมือปี 2555 คงเหลือ
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ทะเบียนเรื อทีสถาบันการเงินถือครองไว้ 1 ลํา)
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ช) มีนายอภิชาติ ชโยภาส และบริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํา กัด เป็ นผู้คํา
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ประกัน
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน
ร่ วมหรือบริษัทย่ อย จํานวนเงินโดยประมาณ
วั5.4
ตถุปนโยบายการลงทุ
ระสงค์การใช้ น: ของบริษัทในบริ
วัตถุษปัทระสงค์
ระยะเวลาใช้ เงิน
ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

:

ปั จจุบัน บริ ษั ทไม่มีก ารลงทุนในบริ ษั ทย่อยและ/หรื อบริ ษั ท ร่ ว ม(ล้อย่านบาท)
า งไรก็ ตาม ในอนาคต หากบริ
ษั ทมีค วาม
เงิน
โดยประมาณ
จําเป็ นต้ องพิจาณาลงทุนในบริ
อย บริเงินษกูัท้ รร่ะยะยาว
วม และบริ ษัททีเกียวข้ องใดๆ บริ
ษัทจะมุ่งเน้ นลงทุนในธุไตรมาส
รกิจทีเกื อหนุ
และ
1. ษชํัทาย่ระหนี
38.00
4 ปี น2558
เอื อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริ ษัท โดยจะพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อืนทีบริ ษัทคาดว่าจะได้ รับจากการ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ลงทุนเป็ นสําคัญเพือเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิ จของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะพิจารณาสัดส่ว นการลงทุนตามความ
ไตรมาส 4 ปี 2560
เหมาะสมและผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน เพือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นสําคัญ ทังนี
  บริ ษัทจะ
3. เพืและ/หรื
อใช้ เป็ นเงิ
นเวียน
250.19
ไตรมาสอหุ4้ นปี เพื2558
ควบคุมดูแลด้ วยการส่งกรรมการ
อ ผูน้ ททุีไนด้ หมุ
รับมอบหมายของบริ
ษัทเข้ าไปเป็
นตัวแทนตามสัดส่วนการถื
อให้ ม– ี
ปี 2560
ส่วนร่วมในการบริ หารจัดการในกิจการนันๆ
 รวมทังมี
 สทิ ธิในการออกเสียงในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษไตรมาส
ัทและทีป4ระชุ
มผู้ถือ
นโยบายการจ่
น :สงู สุบริดแก่
ษัทบมีรินษโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
หุ้น เพือให้ เกิาดยเงิ
ประโยชน์
ัท
ปันผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 71

บริ

บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ที6.
มาของการกํ
าหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
โครงการในอนาคต
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
น ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง ที 5/2557 เมื อ วันที 12 พฤศจิ ก ายน 2557 และครั ง ที 6/2557 เมื อ วัน ที 24
ทีป ระชุ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืธันอประกอบการ
วาคม 2557 ได้ อนุมตั ิแผนการลงทุนทีจะจัดซื อเรื อเฟอร์ รีลาํ ใหม่ จํานวน 1 ลํา ในวงเงินงบประมาณจํานวน 200 ล้ านบาท
บริ ษัท เอทีดพการกองเรื
ี 30 จํากัดอ(มหาชน)
(ATP30)
60.71
ประเมิ
ราคาหุเพิ้ นมทีประสิ
 ทธิภาพในการจั
เพือนํนามาใช้
เฟอร์ รีของบริ
ษัท โดยได้ มอบหมายให้
พลเรื อเอก พีระจิตร์ สุร0.25
ักขกะ รอง
บริ ษวหน้
ัท เอ็าคณะพิ
นซีแอลจอิารณาจั
นเตอร์ เดนชัซืน อเรืแนล
โลจิสรีลติํากใหม่
ส์ เพือพิจารณาเกี
 ยวกับรายละเอียดของเรื
0.25 อ และ
เสนอขาย
ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นหั
อเฟอร์
จํากัแดหล่
(มหาชน)
การต่อเรื อใหม่ โดยบริ ษัทจะใช้
งเงินทุน(NCL)
จากเงินทีได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครัง นี  และ
แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบั
การเงิ
ซึง ปั จจุงบจํนั ากับริด(มหาชน)
ษัทอยูร่ ะหว่
างศึกษาและพิจารณาคั
24.24 ดเลือกอูต่ อ่ เรื อ และเตรี
บริ ษัทนเกี
ยรตินธนาขนส่
(KIAT)
0.10ยมการ
ดําเนินการให้ อตู่ อ่ เรื อเสนอแบบเรื อและแผนการต่อเรื อมาให้ บริ ษัทพิจารณาและคัดเลือก ทังนี
  บริ ษัทคาดว่าการดําเนินการ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ต่อเรื อจะแล้ วเสร็ จพร้ อมใช้ บริ การภายในปี 2560
หมวดธุ
รกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ

เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 72



บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ที7.มาของการกํ
หนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ข้ อพิพาาททางกฎหมาย
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
ณ วันนที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัททีมี
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืจํอานวนสู
ประกอบการ
งกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
24.24

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

:

0.10

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่ววนที
นที  2.2
1 หน้หน้า า2 73





บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

8. ข้ อมูลสําคัญอืน
การดําเนินธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยมีกรมเจ้ าท่าเป็ นหน่วยงานราชการหลักเป็ นผู้กํากับดูแลกิจการในธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
 
กฏหมายทีเกียวข้ องจะประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ กฎหมายทีเกียวกับเรื อ ท่าเทียบเรื อ และคนประจําเรื อ โดยมีรายละเอียดดังนี 
 ใบอนุญาตใช้ เรือ
นํา หนัก*

นํา หนัก**

(ตันกรอส)

(ตันเนต)

1. ราชา 1

1,141.00

342.00

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

2. ราชา 2

1,044.92

313.48

3. ราชา 3

986.32

4. ราชา 4

ชือเรือ

พืน ลํานํา และทะเลทีอนุญาตให้ เดินเรื อ

วันทีมีผลบังคับใช้

ระยะเวลาของ
ใบอนุญาต

ประกาศนียบัตรรั บรองความรู้ ความสามารถของคนประจําเรือในตําแหน่ งสูงสุด จะต้ องไม่
ตํากว่ าชัน ดังนี 

ผู้โดยสาร
(คน)

พนักงาน
ประจําเรือ
(คน)

(ประมาณ)

นายเรือ

ต้ นกล

24 ส.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558

4 เดือน

นายเรือของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

คนใช้ เครื องจักรยนต์ชนหนึ
ั  งพิเศษ

400

9

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

17 ส.ค. 2558 – 28 ก.พ. 2559

6 เดือน

นายเรือของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

นายช่างกลเรื อชันสาม


350

11

533.35

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

16 มิ.ย.2558 – 25 ธ.ค. 2558

6 เดือน

นายเรื อของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

นายช่างกลเรื อชันสาม


350

11

324.00

103.00

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

27 ก.พ.2558 – 26 ก.พ. 2559

12 เดือน

นายเรื อของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส

คนใช้ เครื องจักรยนต์ชนหนึ
ั  งพิเศษ

220

9

5. ราชา 5

928.00

279.00

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

1 เม.ย.2558 – 31 มี.ค. 2559

12 เดือน

นายเรื อของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

นายช่างกลเรื อชันสาม


350

11

6. ราชา 6

1,009.50

365.09

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

19 มี.ค.2558 – 28 ก.พ. 2559

11 เดือน

นายเรื อของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

นายช่างกลเรื อชันสาม


400

11

7. ราชา 7

1,188.00

551.00

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

27 ก.พ.2558 – 26 ก.พ. 2559

12 เดือน

นายเรือของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

นายช่างกลเรื อชันสาม


400

11

8. อาร์ 8

1,074.00

525.00

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

23 มิ.ย.2558 – 25 เม.ย. 2559

10 เดือน

นายเรื อของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

นายช่างกลเรื อชันสาม


400

11

9. อาร์ 9

1,168.00

625.00

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

19 ส.ค. 58 – 17 ส.ค. 59

12 เดือน

นายเรื อของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

นายช่างกลเรื อชันสาม


400

11

10. วังใน

794.63

416.49

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

1 พ.ค.2558 – 30 เม.ย. 2559

12 เดือน

นายเรื อของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

คนใช้ เครื องจักรยนต์ชนหนึ
ั  งพิเศษ

300

9

11. วังทอง

638.98

342.24

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

27 ก.พ.2558 – 26 ก.พ. 2559

12 เดือน

นายเรื อของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

คนใช้ เครื องจักรยนต์ชนหนึ
ั  งพิเศษ

300

9

12. วังแก้ ว

990.95

467.01

ระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

29 ธ.ค.2557 – 5 ต.ค. 2558

9 เดือน

นายเรื อของเรื อเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส

นายช่างกลเรื อชันสาม


400

11

หมายเหตุ: * ตันกรอส หมายถึง นํ าหนักทังหมดที

สามารถบรรทุกได้ ซึง ได้ รวมนํ าหนักตัวเรื อและนํ าหนักสิงของทีบรรทุก
** ตันเนต หมายถึง นํ าหนักสิงของทีสามารถบรรทุกได้

ส่วนที 2.2 หน้ า 74




ชือเรือ



บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

 ใบอนุญาตให้ เรือกลเดินประจําทาง
นํา หนัก
(ตันกรอส)

ท่ าต้ นทาง

ท่ าปลายทาง

วันทีมีผลบังคับใช้

1. ราชา 1

1,141.00

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563

2. ราชา 2

1,044.92

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563

3. ราชา 3

986.32

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย

27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563

4. ราชา 4

324.00

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย

27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563

5. ราชา 5

928.00

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย

27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563

6. ราชา 6

1,009.50

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน

10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563

7. ราชา 7

1,188.00

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563

8. อาร์ 8

1,074.00

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563

9. อาร์ 9

1,168.00

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย

10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563

10. วังใน

794.63

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย

27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563

11. วังทอง

638.98

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน

27 มี.ค. 2558 – 26 มี.ค. 2563

12. วังแก้ ว

990.95

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก

ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน

10 ก.ค. 2558 – 9 ก.ค. 2563

ส่วนที 2.2 หน้ า 75

ระยะเวลาของใบอนุญาต
5 ปี 
5 ปี 
5 ปี 
5 ปี 

เงือนไขในการอนุญาต
1. ใบอนุญาตนี ม ีกําหนดเวลา 5 ปี แต่จะมีผลบังคับได้ ในขณะใบอนุญาตใช้ เรื อ
และระยะเวลาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยไม่ขาดอายุ
2. ให้ เดินทางระหว่างท่าเรื อทีกําหนดไว้

5 ปี 

3. ให้ มีการฝึ กซ้ อมแผนผู้ประสบภัยจากอุบตั ิเหตุทางเรื ออย่างน้ อยปี ละ  ครัง

5 ปี 

4. เวลาเรื อออกจากท่าเทียบเรื อต้ นทาง และท่าเทียบเรื อปลายทาง ตามทีระบุไว้ ใน
ใบอนุญาต

5 ปี 
5 ปี 
5 ปี 
5 ปี 
5 ปี 
5 ปี 

5. อัตราค่าโดยสารให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในบัญชีอัตราค่าโดยสารและค่า
ระวางบรรทุก

บริ

บริษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
 ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการท่ าเรือเดินทะเล
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
 ท่าเรื อนดอนสักสากล
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื
อ

ประกอบการ
ชือผู้ได้ รับอนุญาต
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทา่ เรื อดอนสักสมุย จํากัด (ปั จจุบนั ชือบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน))
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ทีตประเมิ
งท่
ั  าเรืนอราคาหุ้นที ฝั งดอนสัก เลขที 141/2 แหลมกุลา หมูท่ ี 10 ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
บริ
อล อินกเตอร์
น แนล
ส์ กายน 2559
0.25
เสนอขาย
อายุ
ใบอนุญาต
15 ปี ตังแต่
 ษวัทนั เอ็
ที น14ซีแพฤศจิ
ายนเนชั
2544
– วัโลจิ
นที ส13ติกพฤศจิ
กัด(มหาชน)
(NCL)
เงือนไข
1. ในเงืจํอานไขนี


ท เกียรติธนาขนส่หมายความว่
ง จํากัด(มหาชน)
(KIAT) กหรื อขนถ่า24.24
0.10ของทีผ้ รู ับ
(1) บริ
“กิษจัการของตนเอง”
า การบรรทุ
ยของทีเป็ นของผู้รับอนุญาต
ญาตรั
บขน หรื อของทีผ้ รู ับmai
อนุญาตรับจัดการขนส่ง
ตลาดรอง
: อนุSET

(2) “ให้ บริ การแก่ผ้ อู ืน” หมายความว่า ยอมให้ บคุ คลอืนใช้ ทา่ เรื อ ส่วนประกอบของท่าเรื อหรื อบริ การ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกียวกับท่าเรื อของผู้รับอนุญาต ไม่วา่ จะเรี ยกเก็บค่าบริ การหรื อไม่ก็ตาม
 Profit Test
Testก เลขที 141/2
เกณฑ์เข้ าจด
:
2. ใบอนุญาตนี ให้ ใ ช้ ได้ สํา หรั บการประกอบกิจการท่า เรื อเดิMarket
นทะเล Capitalization
ซึงตัง อยู่ฝัง ดอนสั
ทะเบียน
แหลมกุลา หมู่ที 10 ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เท่านัน โดยมีทีพกั สินค้ า สิง
วัตถุประสงค์การใช้ : ติดตังและเครื
ระสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน

 อวังอุตถุปปกรณ์
ตามทีระบุไว้
เงิน
(ล้ าง นบาท)
โดยประมาณ
3. ให้ ใบอนุญาตนี เป็ นอันยกเลิก ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ
ดังต่อไปนี 

(1)1. เมืชํอาผูระหนี
้ รับอนุเงิญ
อาจใช้ ทา่ เรื อ ณ สถานทีตงตามข้
ั  38.00อ 2 ได้ อีกต่อไป เนืองจากไม่
อนุญาต
นกูาตไม่
้ ระยะยาว
ไตรมาสไ4ด้ รปีับ2558
หรื อถูกสัง ห้ ามตามกฏหมายอืน
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
(2) เมือผู้รับอนุญาตไม่มีสทิ ธิใช้ ทีดินและทรัพย์สนิ บนทีดิน ตาม นส.3ก ทะเบียนเลขที 1882 ตําบล
ไตรมาส 4 ปี 2560
ดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
4. ผู้รับอนุญาตต้ องใช้ ทา่ เรื อ และส่วนประกอบของท่าเรื อตามทีได้ รับอนุญาต เพือกิจการของตนเองและ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ให้ บริ การแก่คนอืน
นโยบายการจ่ายเงิน 5.: ในการให้
บริ ษัทมีบนริ กโยบายจ่
นผลในแต่
ารแก่ผ้ อู าืนยเงิ
ผู้รนับปัอนุ
ญาตต้ องละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
นได้บนค่ิตาิบบริุคคลของงบการเงิ
ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
(1)ภาษีเรีเยงิกเก็
การไม่เกินอัตราทีนรเฉพาะของบริ
ะบุไว้
ตามที
ษัทกํฐามนตรี
หนด ททัีสงนี
 งั ให้ การจ่
ายเงิ
งกล่ตาราที
วอาจมี
(2)สะสมอื
ปฏิบนตั ๆิตามคํ
าสับง ริของรั
เรี ยกเก็
บค่นาปับรินกผลดั
ารในอั
ตํากว่กาารเปลี
ในอัตยรานแปลงขึ
(1) เพือนอยู
ความ่กับ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
าเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ปลอดภั
ยหรื อผาสุ
กของประชาชน
ัท และ/หรื
อผู้ถือหุ้นจของบริ
เห็อนกปฏิ
สมควร
(3)ตามที
ไม่คยณะกรรมการบริ
กเลิกหรื องดเว้ นษการให้
บริ การโดยไม่
ําเป็ นหรืษัทอเลื
บตั ิในการให้ บริ การแก่ผ้ อู ืน เว้ นแต่
ญาตจากรั
มนตรี
รายละเอียดเกียวกับ : จะได้
บริรษับัทอนุ
ประกอบธุ
รกิจฐหลั
ก 2 ประเภท คือ
6. ในกรณี
ทีมีความจํ
เป็ บนริเพื
อให้อกโดยสารและขนส่
ารใช้ ทรัพยากรของชาติ
ประโยชน์
อันจะนํ
งความาง
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
รกิจาให้
การเรื
งทางเรื อเกิด้ดวยเรื
อเฟอร์สรี ูงจํสุาดนวน
2 เส้านมาซึ
ทางระหว่
ปลอดภั
หรื อผาสุกกอํ
ของประชาชน
ฐมนตรี
มีคําสัธง านี
เป็ นหนั
งสือให้างอํ
ผ้ รู าับเภอดอนสั
อนุญาตปรั
งหรื อขยาย น
หลักทรัพย์
อํายเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุเมื
ย จัองรัหวั
ดสุราษฎร์
และระหว่
กอํบาปรุเภอเกาะพะงั
ท่า เรื อจังหรื
าเรื อตามความเหมาะสม ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตาม เว้ นแต่จะมี
หวัอดส่สุวรนประกอบของท่
าษฎร์ ธานี
เหตุ2.
ผปลอัระกอบธุ
นสมควรซึ
แจงเป็าเรืนหนั
งสือแสดงเหตุ
รกิจง จํจะต้
าหน่อางทํยสิานคํค้าชีาบนท่
อและในเรื
อเฟอร์ รผี ลและความจําเป็ นทีทําให้ ไม่อาจปฏิบตั ิ
ได้ เสนอต่อรั ฐมนตรี ภายในหนึงร้ อยแปดสิบวัน นับแต่ว ันทีได้ รับคํา สัง เพือพิจารณาทบทวนคํา สัง

ดังกล่าว

ส่วนที 2.2
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บริ

บริษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
า อหรืกํอาไร
งดเว้
นกระทํ
าการใดๆ
อป้องกัเท่นามิให้ เกิดมลพิษต่อสิงแวดล้ อมขึ นจาก
ทีมาของการกําหนด 7.: ผู้รับอนุ
ราส่อวงกระทํ
นราคาต่
(“P/E
ratio”)เท่
ากับเพื27.91
ญอัตาตต้
การประกอบกิ
จการท่
าเรื อษเดิ
องปฏิยบวกัตั นิตามคําแนะนําของพนักงานเจ้ าหน้ าที
ราคาเสนอขายและ
ของบริ
ัทอืนนทะเล
ในอุตและจะต้
สาหกรรมเดี
P/E ratio
ข้ อมูลทางการเงิน 8. ผู้รับอนุญาตต้ องทํารายงานยืนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการพาณิชย
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
นาวีตามแบบทีพนักงานเจ้ าหน้ าทีกําหนด ดังนี 
เพือประกอบการ
ษัท เอทีพี 30 าจํเดื
ากัอดนแสดงสถิ
(มหาชน) (ATP30)
0.25
(1) บริรายงานประจํ
ติเกียวกับเรื อทีใช้ บริ การท่60.71
าเรื อ ประเภทและปริ มาณสิ
นค้ าทีผ่าน
ประเมินราคาหุ้นที
ท่า ตลอดจนข้
ติใเนเรื
ทีเกีสติยวข้
บริ ษัท เอ็นอซีมูแลอลหรือิอนสถิ
เตอร์
นชั อนงอื
แนลนๆโลจิ
กส์องภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
0.25
เสนอขาย
(2) จํารายงานประจํ
าปี แสดงสภาพปั จจุบนั ของท่าเรื อเกียวกับทีพกั สินค้ า สิง ติดตัง เครื องอุปกรณ์ และ
กัด(มหาชน) (NCL)
สิง อําบรินวยความสะดวก
รวมทั
 กัด(มหาชน)
การท่าเรื อ(KIAT)
ภายเดือนมกราคมของปี
24.24 ถัดไป
ษัท เกียรติธนาขนส่
ง จํางบริ
0.10
9. เมือรัฐมนตรี มีคําสัง กําหนดเงือนไขขึ นใหม่ในภายหลัง ไม่วา่ จะเป็ นการกําหนดเพิมเติมหรื อกําหนดขึ น
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ใช้ แทนเงือนไขเดิมทังหมดหรื

อบางส่วน ผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าวด้ วย
หมวดธุรกิจ (Sector) 10.: ให้กลุ
อุตสาหกรรมบริ
การ าเรื อต้ นทางได้ เพียง 1 ครัง สําหรับการเดินทาง 1 เทียว
เรี ยม่ กเก็
บค่าบริ การเฉพาะท่
11.: ผู้ร
ับอนุญProfit
าตต้ อTest
งดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรื อตามแผนงานที
กําหนดไว้ Test
Market Capitalization
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน
 ท่าเรื อสมุยสากล
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ชือผู้ได้ รับอนุญาต
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ทา่ เรื อดอนสักสมุย จํากัด (ปั จจุบนั ชือ บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน))
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ทีตงท่
ั  าเรื อ
ฝั งเกาะสมุย เลขที 1 หมูท่ ี 2 ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
นกู้ระยะยาว
ไตรมาส 4 ปี 2558
อายุใบอนุญาต
15 ปี ตั1.งแต่
 ชํวานั ระหนี
ที 14 เงิพฤศจิ
กายน 2544 – วันที 13 พฤศจิก38.00
ายน 2559
2. ยเพื
อเฟอร์
รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เงือนไข
เงือนไขเดี
วกัอนใช้กับลงทุ
ท่านเรืซืออเรื
ดอนสั
กสากล
ไตรมาส 4 ปี 2560
 หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่ า (เดิมชือ “ใบอนุญาตให้ ใช้ ท่าเทียบเรือ”)
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
 ท่าเรื อดอนสักสากล
ไตรมาส 4 ปี 2560
ชือผู้ได้ รับอนุญาต
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ประเภท
นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลานํ าหรื อทะเล
ลงในลํ
อายุใบอนุญาต
เงือนไข

ใบอนุ
ทา่ เทียบเรืายเงิ
อขนาดเกิ
นกว่า 500
นกรอส
: ญ
บริาตให้
ษัทมีในช้โยบายจ่
นปั นผลในแต่
ละปีตัในอั
ตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงิานวไทย
ได้ นิตตํิบาุคบลดอนสั
คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
และหลั
ริ มฝั งทะเลอ่
ก อําเภอดอนสั
ก จังหวัดสุษรัทาษฏร์
ธานีงหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอื
ๆ ตามที
บริ ษ2558
ัทกํ าหนด
19  การจ่
ายเงิ2559
นปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
1 ปี ตังแต่
 วนั ทีน 20
มกราคม
– วันทีทั งนี
มกราคม
ผลการดํญาาตนี
เนินคืงาน
น อความจํ
าเป็านงหนึ
และความเหมาะสมอื
กรมเจ้ฐานะการเงิ
าท่ามีสทิ ธิเรีนยกใบอนุ
นได้ แผนการลงทุ
ทกุ เมือถ้ ามีเหตุ
ย่างใดอย่
ง เกิดขึ นดังต่อไปนี  นๆ ในอนาคต
คณะกรรมการบริ
้ ถือหุท้ นําของบริ
ัทเห็วงลํ
นสมควร
1. ถ้ าตามที
ปรากฏในภายหลั
งว่า สิษง ทีัทได้และ/หรื
รับอนุญอผูาตให้
ดังกล่ษาวล่
าออกมากีดขวางทางเดินเรื อ
มีเหตุ
ํ า เป็ นทีกรรมเจ้
องการให้
รายละเอียดเกียวกับ 2.: ถ้ าบริ
ษัทจประกอบธุ
กิจหลัา ท่กา2จะต้
ประเภท
คือ เลือนถอยรื อ ถอนไปชัวครั ง คราว เพือประโยชน์ และความ
สะดวกในการเดิ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรนกิเรืจอให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
3. ถ้ ามีกอํารเปลี
ย นแปลงในการดํ
าเนินการของทางราชการ
จําเป็ นจะต้
อ ถอนเลือกนหรื
อถอนไปให้ พน้ น
หลักทรัพย์
าเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
ย จังหวัดสุราษฎร์ ธานีซึงและระหว่
างอํองรื
าเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
จากทีจั ทีงหวั
จอดหรื
อปลูกธโดยรั
ดสุราษฎร์
านี ฐบาลจะต้ องการทีเป็ นต้ น
4. หากปรากฏภายหลัง ว่า สิงปลูก สร้ างทีข ออนุญ าตได้ เ ปลียนแปลงผิด ไปจากวัตถุประสงค์ เดิ มที ข อ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
อนุญาตไว้ อันเป็ นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฏหมาย

5. ให้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขด้ านสิง แวดล้ อมแนบท้ ายใบอนุญาต
ทังนี
  ให้ ผ้ รู ับอนุญาตรื อ ถอนหรื อเลือ นถอยสิง ปลูกสร้ างไปตามทีกรมเจ้ าท่ากําหนดภายในเวลาอันสมควร
และจะเรี ยกร้ องค่าเสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใดจากทางราชการมิได้
ส่วนที 2.2
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บริษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
เงือทีนไขด้
าน าหนด 1.: ห้ ามทิงเศษสิ
า วัสดุ ขยะ
กูลratio”)เท่
นํ าเสีย นํ าาปนนํ
ามัน นํเท่าท้าองเรื อ และสารเคมีต่างๆ ลงสูแ่ หล่งนํ า
มาของการกํ
อัตราส่นวค้นราคาต่
อกําสิไรงปฏิ
(“P/E
กับ 27.91
สิง ราคาเสนอขายและ
แวดล้ อม
โดยเด็ดP/E
ขาดratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน 2. ต้ องทํา ความสะอาดท่าเทียบเรื อทุกครัง หลังการขนถ่ายสินค้ า และจัดภาชนะรองรั บขยะมูลฝอยให้
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพียงพอกับการใช้ งาน จัดวางในทีทีสามารถใช้ สอยได้ สะดวก และนําไปขจัดอย่างเหมาะสม
เพือประกอบการ
ษัท เอที
พี 30 จํากัด(มหาชน)
(ATP30)
ํ า การติ
ด ตามตรวจสอบคุ
ณ ภาพนํ
า ทิ ง จากทุกจุด ที ปล่อ60.71
ยออกจากโครงการลงสู0.25
่แ หล่ง นํ า ดัช นี
ประเมินราคาหุ้นที 3. ให้ ทบริ
คุณภาพนํ
องทํอิานการตรวจวั
ด คือโลจิค่าสความเป็
และ
บริ ษัท าที
เอ็นจซีะต้แอล
เตอร์ เนชัน แนล
ติกส์ นกรด – ด่าง, บีโอดี, ปริ มาณสารแขวนลอย
0.25
เสนอขาย
ปริ มจําณนํ
ามัน และไขมั
น ความถีในการตรวจวัด 3 เดือน/ครัง และต้ องรายงานผลการวิเคราะห์ให้ กรม
ากัด(มหาชน)
(NCL)
เจ้ าท่บริาทราบทุ
24.24
ษัท เกียกรติครัธง นาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
4. ให้ ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศปี ละ 2 ครัง โดยตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศบนบริ เวณ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
พื นทีโครงการ 1 จุด และตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองในสถานทีทํางานในขณะทีมีการขนถ่ายสินค้ า 1 จุด
หมวดธุรกิจ (Sector) : และส่
กลุงม่ ผลการตรวจวั
อุตสาหกรรมบริ
ดให้การ
กรมเจ้ าท่า ทราบทุกครัง
5.: ต้ อ
งจัด ให้Profit
มีก ารฝึTest
กซ้ อ มตามแผนป้ องกัน และควบคุม อุบMarket
ัติภัย ต่าCapitalization
งๆ เช่ น การป้Test
องกัน อัค คี ภัย แผน
เกณฑ์เข้ าจด
ช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง และต้ องแจ้ งให้ สาํ นักงานเจ้ าท่าภูมิภาค 4
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้ : สาขาสุราษฏร์ ธวัานี
ตถุทราบล่
ประสงค์วงหน้ าทุกครัง จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
6. มาตรการต่างๆ นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในเงือนไขนี
 และได้ เสนอไว้ ในรายงานการศึ
กษาผลกระทบ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
สิง แวดล้ อมแล้ ว จะต้ องถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
7. ต้ องยินยอมให้ เจ้ าหน้ าทีฝ่ายสิง แวดล้ อมของกรมเจ้ าท่า เข้ าตรวจสอบด้ านสิง แวดล้ อมตามความจําเป็ น
เพือใช้ ลเงทุ
นซื าอเรืทีฝอ่ ายตรวจท่
เฟอร์ รีใหม่าของกรมเจ้ าท่า เข้150.00
4 ปี 2558าเที
– ยบ
8. ต้ อ2.งยินยอมให้
จ้ าหน้
าตรวจสอบด้ านความมัน ไตรมาส
คง แข็งแรงของท่
ไตรมาส 4 ปี 2560
เรื อตามความจําเป็ น
เป็ นเงินทุนหมุ
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
9. ต้ อ3.งปฏิเพื
บตั อิตใช้ามกฏหมายอื
นๆนเวีทีเยกีนยวข้ อง
ไตรมาส
10.เงือนไขนี มีกําหนด 1 ปี หากการต่ออายุใบอนุญาตฯ ครัง ต่อไปมีเหตุทําให้ ลา่ ช้ า ให้
ถือปฏิบ4 ตั ปีิต2560
ามเงือนไข
ิตามเงื
อนไขดั
งกล่าาร้วอยละ
จะมีผ30
ลต่ของกํ
อการพิาไรสุ
จารณาการต่
ออายุ
นโยบายการจ่ายเงิน : นี ไปก่
บริ ษอนัทมีหากตรวจสอบพบว่
นโยบายจ่ายเงินปัานละเลยไม่
ผลในแต่ปลฏิะปีบตั ในอั
ตราไม่
น้อยกว่
ทธิ หลังจากหั
ก
ใบอนุ
อไป
ปั นผล
ภาษีญเาตฯ
งินได้ในครั
นิติบง ุคต่คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
 ท่าเรื อสมุยสากล ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
(ก) ท่าเทียบเรื อขนาดเกิ
กว่า 00 ตันกรอส
ตามทีคนณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

ชือรายละเอี
ผู้ได้ รับอนุยดเกี
ญาตยวกับ
ผู้เสนอขาย
ประเภท
หลักาทรันํพาหรื
ย์ อทะเล
ลงในลํ
อายุใบอนุญาต
เงือนไข






2 ประเภท คือ
บริ:ษัทบริ
ท่าษเรืัทอประกอบธุ
ราชาเฟอร์รรกิี จจํหลั
ากัดก (มหาชน)
ระกอบธุรกิจให้ บริ กาารเรื
อโดยสารและขนส่
ทางเรื
ด้ วยเรื(ท่อาเฟอร์
รี จํอาทีนวน
2 เส้2น(“F1”))
ทางระหว่าง
หนังสือ1.
รับปรองการตรวจภาพท่
เทียบเรื
อขนาดเกินกว่า ง500
ตันอกรอส
เทียบเรื
 1 และ
อําเภอดอนสั
อําเภอเกาะสมุ
ย จังหวัดสุรยาษฎร์
ริ มฝั งทะเลอ่
าวไทย ตํากบลลิ
ปะน้ อย อําเภอเกาะสมุ
จังหวัธานี
ดสุรและระหว่
าษฏร์ ธานีางอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
สุราษฎร์
ธานี 2558 – วันที 23 มิถนุ ายน 2559
1 ปี ตังแต่
 จังวหวั
นั ทีด 24
มิถนุ ายน
าหน่ายสิ
นค้งาสืบนท่
อเฟอร์
กรมเจ้2.
าท่ปาระกอบธุ
สงวนสิทรธิกิทจีจจํะยกเลิ
กหนั
อฉบัาบเรืนีอ เมืและในเรื
อปรากฏว่
าท่ารรัี บส่งผู้โดยสาร ท่ารับส่งสินค้ า ท่าเทียบเรื อ
มีสภาพไม่มนั คงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรื อไม่เหมาะสมแก่การใช้

ส่วนที 2.2
1 หน้หน้า า2 78

บริ

บริษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
เงือทีนไขด้
าน าหนด 1.: ห้ ามเททิอัตง ราส่
หรื อวทํนราคาต่
าด้ วยประการใดๆ
วสั ดุ ขยะ นํากัาเสี
หิน กรวด
มาของการกํ
อกําไร (“P/Eให้ratio”)เท่
บ ย27.91
เท่า ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิงปฏิกูล นํ า
สิง ราคาเสนอขายและ
แวดล้ อม
ปนนํ ามั
น สารเคมี
ตา่ งๆ นํษาและเคมี
ณ
ั ฑ์ สิง ของหรื
อสินง ใดๆ อันอาจะเป็ นเหตุให้ เกิดเป็ นพิษต่อสิงมีชีวิต
ratio ของบริ
ัทอืนในอุตภสาหกรรมเดี
ยวกั
P/E
หรื อต่อสิง แวดล้ อม หรื อเป็ นอันตรายต่อการเดินเรื อ หรื อเกิดการตื นเขิน หรื อตกตะกอน หรื อสกปรก ลงสู่
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
แหล่งนํ า
เพือประกอบการ
พี 30 จํากัด(มหาชน)
มภาชนะรองรั
บขยะมูล(ATP30)
ฝอยให้ เพียงพอกับการใช้ ง60.71
าน จัดวางในทีทีสามารถใช้0.25
สอยได้ สะดวก
ประเมินราคาหุ้นที 2. ต้ องจับริดษเตรีัท ยเอที
และนํบริาษไปขจั
ัท เอ็ดนอย่
ซีแาอลงเหมาะสม
อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
3. ต้ อ งปฏิ
ัติ ต ามมาตรการต่
จํากับด(มหาชน)
(NCL) า งๆ อย่า งเคร่ ง ครั ด และครบถ้ ว น ได้ แ ก่ มาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ
อม แผนการปฏิ
บตั ิการฉุ(KIAT)
กเฉินกรณีเพลิงไหม้
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
24.24
บริ ษัท เกีง แวดล้
ยรติธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
0.10
สิง แวดล้ อม เป็ นต้ น
ตลาดรอง
:
SET
 mai
4. ต้ องติดตามตรวจสอบคุณภาพนํา ทิง จากทุกจุดทีปล่อยออกจากโครงการเป็ นประจํ า ทุกเดือน และ
หมวดธุรกิจ (Sector) : ตรวจสอบคุ
กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
การ บริ เวณท่าเทียบเรื อทุก 3 เดือน โดยตรวจวัดค่าความเป็ น กรดด่าง(ph)
ณภาพนํ าในทะเล
มาณตะกอนแขวนลอย
(Suspend Solids) ปริ มาณนํ าและไขมั
(Grease & Oil)Test
และปริ มาณความ
Profit Test
MarketนCapitalization
เกณฑ์เข้ าจด
: ปริ
สกปรก (BOD) และรายงานให้ กรมเจ้ าท่า พิจารณาทุกครัง
ทะเบียน
น หรื อ ในเวลาที
น์ วิส ัยจํ า กัด ให้ ติด ตัง ไฟส่
องสว่า ง เพื
วัตถุประสงค์การใช้ 5.: บริ เวณท่า เที ยวับเรื
ตถุอปในเวลากลางคื
ระสงค์
จํานวนเงิ ทนัศโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงินอ เตื อ น
เรื อประมง และเรื ออืนๆ ทีสญ
ั จรไปมา ในบริ เวณนี  และควรมี
อป้องกัน ขณะไฟฟ้ า
เงิน
(ล้ านบาท)เครื องบัน ไฟสํารองเพืโดยประมาณ
ดับ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
6. ให้ มีการตรวจสอบระบบบําบัดนํ าเสียสําเร็ จรู ป (SATS) ทุกๆ 3 เดือน เพือให้ เกิดความมัน ใจว่าระบบ
2. าวสามารถทํ
เพือใช้ ลงทุนางานได้
ซื อเรื อเฟอร์
รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ดังกล่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ต้ องดูแลรักษาท่าเทียบเรื อให้ อยูใ่ นสภาพมัน คงแข็งแรง และสะอาดอยูเ่ สมอ ไตรมาส 4 ปี 2560
น าเทียบเรื อในการคั
250.19
ไตรมาส 4 ปีตว์2558
– ป
8. ห้ า3.
มใช้ ตเพืวั อท่ใช้
าเทีเป็ยนเงิ
บเรืนอทุหรืนอหมุ
พื นนทีเวีขยองท่
ดแยก ล้ าง หรื อทําความสะอาดสั
นํ า แปรรู
ไตรมาส 4 ปี 2560
สัตว์นํ า หรื อกิจการอืนใด นอกเหนือจากการเทียบเรื อ
ให้ษยัทานพาหนะที
รีเข้ าลคิะปี
วอย่ในอั
างมีตราไม่
ระเบีนย้ อบยกว่
เพือาปร้้ อยละ
องกันอุ30บัตของกํ
ิเหตุ าและควบคุ
นํ าหนักก
นโยบายการจ่ายเงิน 9.: จัดบริ
มีนโยบายจ่จาะลงเรื
ยเงินปัอนเฟอร์
ผลในแต่
ไรสุทธิ หลัมงจากหั
รถบรรทุ
บเรื อโดยสาร ไม่นให้เฉพาะของบริ
มีนํ าหนักเกินษ21
ตัน โดยมี
าท่าเทียบเรื อและเงิ
และเวร
ปั นผล
ภาษี เกงิผ่นาได้นท่นิตาเที
ิบุคยคลของงบการเงิ
ัท และหลั
งหัพกนัเงิกนงานประจํ
สํารองตามกฎหมาย
น
ยามคอยดู
สะสมอืนแลๆ และอํ
ตามทีาบนวยความสะดวกตลอดเวลา
ริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
10.จดั ฐานะการเงิ
เจ้ าหน้ าทีหรืนอผลการดํ
พนักงานคอยตรวจสอบดู
แลความปลอดภั
าท่าเทียบเรื อ พร้ อมกันบๆ จัในอนาคต
ดให้ มีการ
าเนินงาน แผนการลงทุ
น ความจํายเป็ประจํ
น และความเหมาะสมอื
อบรม
ด้ าคนความปลอดภั
ฝึ กซ้ อมในการให้
ความช่ษวัทยเหลื
อผู้โดยสารในกรณีฉกุ เฉินเป็ นประจํา
ตามที
ณะกรรมการบริยษเพืัทอและ/หรื
อผู้ถือหุ้นของบริ
เห็นสมควร
11.หากเกิดเหตุการณ์ ใด ก็ ตามทีก่อให้ เกิ ดกระทบต่อสิงแวดล้ อมจะต้ องแจ้ งให้ กรมเจ้ าท่าทราบโดยเร็ ว
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
เพือทีจะได้ ให้ ความร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
12.ผ้ รู ับอนุญาตจะต้ องปฏิบตั ิตามกฏหมายอืนๆ ทีเกียวข้ องทุกฉบับ
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
13.เรื อทีเข้ าเทียบท่าต้ องมีระดับนํ าใต้ ท้องเรื อไม่ตํากว่า 1 เมตร ตลอดเวลาทีเรื อเทียบท่า
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
14.เงือนไขนี มีกําหนด 1 ปี หากการขออนุญาตครัง ต่อไปมีเหตุลา่ ช้ า ให้ ถือปฏิบตั ิตามเงือนไขนี ไปก่อน หาก
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ตรวจพบว่าละเลยไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการต่ออนุญาตในครัง ต่อไป

15.หากผู้รับอนุญาตมิได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าว กรมเจ้ าท่าอาจเพิกถอนใบอนุญาตนี เสีย

ส่วนที 2.2
1 หน้หน้า า2 79

บริ

บริษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(ข)าหนด
ท่าเทียบเรื: อขนาดไม่
กิน ว00
ตันกรอส
อมา ได้ratio”)เท่
เปลียนวัตากัถุบประสงค์
ป็ นท่
ทีมาของการกํ
นราคาต่
อกําไร(ต่(“P/E
27.91 เเท่
า าเทียบเรื อขนาดเกินกว่า 500 ตัน
อัตเราส่
กรอส)
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
ชือผู้ได้ รับอนุญาต
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จําบริ
กัดษ(มหาชน)
ัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ประเภท
หนังสือรับริบรองการตรวจภาพท่
าเทียบเรื อ(ATP30)
(ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส)
4 (“F2”))
ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน)
60.71(ท่าเทียบเรื อที 3 และ0.25
ประเมินราคาหุ้นที
ลงในลํานํ าหรื อทะเล ริ มฝั งทะเลอ่าวไทย ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
อายุใบอนุญาต
1 ปี ตังแต่
 วนั ที 23 มิถนุ ายน 2558 – วันที 22 มิถนุ ายน 2559
จํากัด(มหาชน) (NCL)
เงือนไข
กรมเจ้ าท่าสงวนสิทธิทีจะยกเลิกหนังสือฉบับนี  เมือปรากฏว่าท่ารับส่งผู้โดยสาร ท่ารับส่งสินค้ า ท่าเทียบเรื อ
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
มีสภาพไม่มนั คงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรื อไม่เหมาะสมแก่การใช้
 mai
เงือตลาดรอง
นไขด้ าน
เงือ: นไขเดียSET
วกัน
กับท่าเรื อสมุยสากล
(ท่าเทียบเรื อที 1 และ 2 (“F1”))
สิง หมวดธุ
แวดล้ อรมกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน ต่อมา กรมเจ้ าท่าได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูประกอบการทีมีท่าทีมีใบอนุญาตใช้ ท่า เทียบเรื อไม่เกิน 500 ตันกรอส แต่มี
างทีกรองรั
สามารถยืนเปลียนวัตถุจํปาระสงค์
ดังนัน บริ ษัทจึงได้ ยืนเปลี
ยนวัตถุประสงค์
วัโครงสร้
ตถุประสงค์
ารใช้บเรื อเกิ: นกว่า 500 ตันวักรอส
ตถุประสงค์
นวนเงิไนด้โดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงิน
 3 และ 4 (“F2”) ของท่าเรืโดยประมาณ
อสมุยสากล ให้
เงิหรืน อประเภทการใช้ ท่าเทียบเรื อขนาดไม่เกิ น 500 ตันกรอสของท่า เทียบเรื(ล้อาทีนบาท)
สามารถใช้ ทา่ เทียบเรื อขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ตามระเบียบกรมเจ้ าท่าทีประกาศไว้ ลงวันที 12 ธันวาคม 2557 โดยเมือ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
วันที 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าวของกรมเจ้ าท่ามีมติเห็นควรอนุญาตให้ เปลียนวัตถุประสงค์หรื อ
อใช้ ลงทุทน่าซืเทีอเรืยอบเรื
เฟอร์
รีใหม่ น 500 ตันกรอสได้
150.00โดยบริ ษัทต้ องปฏิไตรมาส
4 อปี นไขและ
2558 –
ประเภทการใช้ ท่าเทียบเรื อ2.ให้ สเพืามารถใช้
อขนาดเกิ
บตั ิตามเงื
มาตรการป้องการผลกระทบสิงแวดล้ อมทีอาจเกิดจากการใช้ ท่า เทียบเรื อ ซึงเมือวันที 14 กันยายนไตรมาส
2558 บริ4 ษปี ัท2560
ได้ รับ
เพือใช้ขเป็องท่
นเงิานเทีทุนยหมุ
250.19 ยเป็ นท่าทีมีขนาดเกิ
ไตรมาส
ใบอนุญาตเปลียนแปลงวัต3.ถุประสงค์
บเรืนอเวีทีย3น และ 4 บนอําเภอเกาะสมุ
น 5004 ปีตั2558
นกรอส–
ไตรมาส
เรี ยบร้ อยแล้ ว) ทําให้ ณ ปั จจุบนั ท่าเทียบเรื อของบริ ษัทสามารถให้ บริ การแก่เรื อขนาดเกิน 500 ตันกรอสได้
ทงหมด
ั  4 ปี 2560
นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 2.2
1 หน้หน้า า2 80



บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์





ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง



อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

:

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
1. ชําระหนีบริเงินษกูัท้ ระยะยาว
38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพืRAJA
อใช้ ลงทุ
นซื อเรื อPORT
เฟอร์ รีใPUBLIC
หม่
150.00
FERRY
COMPANY
LIMITED

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

250.19

ส่ วนที 2.3
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ดการและการกํ
ากับดูแลกิจษการ
ภาษี เงินได้ นิติบการจั
ุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 1 หน้ า 2



บริบริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
ที9.
มาของการกํ
าหนด
ข้ อมูลหลั
กทรั พ: ย์ และผู
ือหุว้ นนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
อั้ ถตราส่
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
9.1
จํ
า
นวนทุ
น
จดทะเบี
ย
นและทุ
นชําระแล้ ว
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที 26 สิงหาคม 2558 มีดงั นี 
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
ทุนจดทะเบียน
:
170,000,000 บาท
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ ว
:
132,000,000 บาท
จํากัด(มหาชน) (NCL)
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
:
132,000,000 หุ้น
24.24
ษัท เกียรติธนาขนส่: ง จํากั1.00
ด(มหาชน)
0.10
มูลค่าทีตบริ
ราไว้
บาทต่(KIAT)
อหุ้น
ตลาดรอง บริ ษัทได้ ขออนุ: ญาตเสนอขายหุ
SET
mai านวน 38,000,000 หุ้น ทังนี
้ นสามัญแก่ประชาชนจํ
  ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น
หมวดธุ
จ (Sector)
กลุม่ วอุเพิตสาหกรรมบริ
การ
ในครัง รนีกิ บริ
ษัทจะมีทนุ ชํ: าระแล้
มขึ นเป็ น 170,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้
หุ้นละเข้1.00
Market Capitalization Test
เกณฑ์
าจด บาท
:  Profit Test

ทะเบี
9.2 ผูย้นถอื หุ้น
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที 26 สิงหาคม 2558 มีดงั นี 
เงิน
(ล้ านบาท)
รายชือผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ถือหุ้น

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

ณ วันที 26 สิงหาคม

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่ อ

38.00 2558
ไตรมาสประชาชน
4 ปี 2558
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ ไตรมาส
จํานวนหุ
150.00
4 ปี้ น 2558ร้ อ–ยละ
ไตรมาส 4 ปี 2560

1.กลุม่ ครอบครัวชโยภาส
1.1 บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด* บริ ษัททีเกียวข้ อง
44,000,000
33.33 44,000,000
25.88
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
1.2 นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการบริ ษัท เป็ นสามีของน.ส.ดวงกมล 16,500,000
12.50 16,500,000
9.71
ไตรมาส
4
ปี
2560
และเป็ นบิ ด าของนายอภิ ช นม์ และน.ส.
อรณิชา ายเงิ นปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
ชาติ นเฉพาะของบริ ษัท16,500,000
16,500,000 และเงิ9.71
ปั นผล1.3 นายอภิชยั ชโยภาส ภาษี เงินได้น้นอิตงชายของนายอภิ
ิบุคคลของงบการเงิ
และหลังหักเงิน12.50
สํารองตามกฎหมาย
น
1.4 นางอภิญญา ลอยชูศกั ดิ
น้ องสาวของนายอภิชาติ
16,500,000
12.50 16,500,000
9.71
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส
บุตรของนายอภิชาติ
4,675,000
3.54
4,675,000
2.75
ฐานะการเงิ
น
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
แผนการลงทุ
น
ความจํ
า
เป็
น
และความเหมาะสมอื

น
ๆ
ในอนาคต
1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส
บุตรี ของนายอภิชาติ
4,400,000
3.33
4,400,000
2.59
ตามที
ค

ณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
1.7 นางพิกลุ ชโยภาส
มารดาของนายอภิชาติ นายอภิชยั และนาง
3,190,000
2.42
3,190,000
1.88
อภิญญา
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุ
รกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.8 น.ส.ดวงกมล ยืนยง
ภรรยาของนายอภิชาติ
3,025,000
2.29
3,025,000
1.78
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
1.9 นายทวีศกั ดิ ชโยภาส
อาของนายอภิชาติ
2,750,000
2.08
2,750,000
1.62
หลักทรัพย์
อํ
า
เภอดอนสั
ก
อํ
า
เภอเกาะสมุ
ย
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
าษฎร์
ธ
านี
และระหว่
า
งอํ
า
เภอดอนสั
ก
อํ
า
เภอเกาะพะงั
น
1.10น.ส.อังสนา ชโยภาส
อาของนายอภิชาติ
2,750,000
2.08
2,750,000
1.62
รวมกลุม่ ครอบครัวชโยภาสจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
114,290,000
86.58 114,290,000
67.23
2.กปลุ ระกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
2.กลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิ
3,080,000
2.33
3,080,000
1.81
 2.1 นางประคอง ตังประพฤทธิกลุ ภรรยาของนายธีรเดช (ประธานกรรมการ)
ซึง เป็ นน้ องชายของนางพิกลุ
และเป็ นมารดาของนายวรงค์และน.ส.ธีรดา
2.2 นางสุภทั ร ตังประพฤทธิกลุ
ภรรยาของนายโกศล ซึง เป็ นน้ องชายของ
3,080,000
2.33
3,080,000
1.81
นายธีรเดช
ส่ส่ววนที
นที  2.3
1 หน้หน้า า2 81



บริบริษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
 อผู้ถือหุ:้ น อัตราส่วนราคาต่
ความสัอมกํพัานไรธ์ ร(“P/E
ะหว่ างผู
้ ถือหุ้น ากับ 27.91
ณ วันเท่
ที า26 สิงหาคม
ภายหลังเสนอขายหุ้นต่ อ
ทีมาของการกํรายชื
าหนด
ratio”)เท่
2558
ประชาชน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
ข้ อมูลทางการเงิน
ษัท
P/E3,080,000
ratio เฉลีย (เท่2.33
า) ราคาพาร์
(บาท/หุ้น)1.81
2.3 น.ส.ธีรดา ตังประพฤทธิกลุ
บุตรี ของนายธีบริรเดชและนางประคอง
3,080,000
เพือประกอบการ
2.4 นายวรงค์ ตังประพฤทธิบริกลุ ษัท เอทีบุพตรของนายธี
เดชและนางประคอง
2,970,000
2,970,000
1.75
ี 30 จํากัดร(มหาชน)
(ATP30)
60.71 2.25
0.25
ประเมิ
น
ราคาหุ
้
น
ที

รวมกลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิกลุ
12,210,000
9.25 12,210,000
7.18
บริ
ษ
ั
ท
เอ็
น
ซี
แ
อล
อิ
น
เตอร์
เ
นชั
น

แนล
โลจิ
ส
ติ
ก
ส์

0.25
เสนอขาย
3.นายเกียรติศกั ดิ ยืนยง
น้ องชายของน.ส.ดวงกมล
2,750,000
2.08
2,750,000
1.62
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(NCL)
4. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการบริ ษัท
2,750,000
2.08
2,750,000
1.62
รวม
5. เสนอขายประชาชน

ตลาดรอง

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

:



SET
 mai

รวมทัง หมด

24.24 100.00
132,000,000
132,000,000


100.00

0.10
132,000,000

77.65

38,000,000

22.35

170,000,000

100.00

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
หมายเหตุ : * ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชยั ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส
 และนายธี
Profit Test
Market
Capitalization
Test
เกณฑ์เข้ าจด นางพิกลุ :ชโยภาส
รเดช ตังประพฤทธิกลุ เป็ นกรรมการ และมี
ครอบครั
วชโยภาสเป็ นผู
้ ถือหุ้นในอัตรา
ทะเบียน
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบีย นและเรี ย กชํ า ระแล้ ว จํ า นวน 200 ล้ า นบาท ซึง แบ่งเป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน
20,000,000
ห้ นุ ละ 10 บาท โดย ณ วัจํนาทีนวนเงิ
 30 เมษายน
2558 มีโครงสร้ างการถื
อหุ้นเป็ นดั
วัตถุประสงค์การใช้
: หุ้น มูลค่าทีวัตตราไว้
ถุประสงค์
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงินงนี 
เงิน
โดยประมาณ
รายชือผู้ถือหุ้น
ณ 30 เม.ย. 58(ล้ านบาท)
1 นาย

อภิชาติ

ชโยภาส

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

6,000,000

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

30.00%

6,000,000

150.00
30.00%

3 นาง

2.ชัย เพือใช้ ลงทุ
นซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
อภิ
ชโยภาส
อภิญญา
ลอยชูศักดิ

6,000,000

30.00%

4 นาง

พิกุล

1,999,700

2 นาย

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

ชโยภาส

5 น.ส.

นเงินทุนหมุนเวียน
อั3.งสนาเพือใช้ เป็ชโยภาส

6 นาย

อภิชนม์

7 น.ส.

อรณิ ชา

10.00%

100

250.19
0.00%

ชโยภาส

100

0.00%

ชโยภาส

100

0.00%

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่20,000,000
ละปี ในอัตราไม่
น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
รวม
100.00%
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
9.3 นโยบายการจ่ ายเงินปัฐานะการเงิ
นผล
น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ัท และ/หรื
ือหุ้นาของบริ
ัทเห็ของกํ
นสมควร
บริ ษัทมีนโยบายจ่ตามที
ายเงินคปัณะกรรมการบริ
นผลในแต่ละปีษในอั
ตราไม่อนผู้ อ้ ถยกว่
ร้ อยละษ30
าไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลของงบการเงิ
ษัท และหลั
กเงิกน2สํประเภท
ารองตามกฎหมาย
และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกําหนด ทังนี
  การ
รายละเอี
ยดเกียวกับนเฉพาะของบริ
: บริ ษัทประกอบธุ
รกิงจหัหลั
คือ
ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี
ยนแปลงขึ
่กับอฐานะการเงิ
น ผลการดํ
าเนิอนด้งาน
น ความจํ
เป็ นและ าง
ผูจ่้ เสนอขาย
1.ปการเปลี
ระกอบธุ
รกิจให้ บรินอยู
การเรื
โดยสารและขนส่
งทางเรื
วยเรืแผนการลงทุ
อเฟอร์ รี จํานวน
2 เส้ นาทางระหว่
ความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคตอําตามที
คณะกรรมการบริ
ษัท ยและ/หรื
ือหุ้นของบริ
ษัทเห็นสมควร
หลั
กทรัพย์
เภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
จังหวัดอสุผู้รถาษฎร์
ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


ส่ส่ววนที
นที  2.3
1 หน้หน้า า2 82





บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

ที10.
มาของการกํ
โครงสร้าหนด
างการจั: ดการอัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
10.1 คณะกรรมการบริษัท P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัทว ยคณะกรรมการ 3 ชุดP/E
เฉลีย (เท่า) ษราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้
ได้ แratio
ก่ คณะกรรมการบริ
ัท คณะกรรมการ
เพือประกอบการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ
บริ ษหัทารเอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
ารของบริ
ั ท ประกอบด้
ัท เอ็้นบซีริแหอล
อินเตอร์ษเนชั
น แนล โลจิสวติยกผูส์้ ทรงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา
0.2568 แห่ง
เสนอขาย คณะกรรมการบริ ษบริัทษและผู
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
กัด พ.ศ. (NCL)
2535 (รวมฉบับทีแก้ ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
จํากัจํดา(มหาชน)
28/2551 เรื อง การขออนุญาตและการอนุ
าตให้ เงสนอขายหุ
้ นทีออกใหม่
15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ
บริ ษัท เกียรติธญนาขนส่
จํากัด(มหาชน)
(KIAT)ฉบับลงวันที 24.24
0.10 อีกทัง
มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึงหนึง ทีมีสญ
ั ชาติไทย ซึง เป็ นไปตามคุณสมบัติผ้ ทู ีจะถือกรรมสิทธิเรื อจดทะเบียนเป็ นเรื อไทย
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ซึง ทําการค้ าในน่านนํ าไทยได้ ตามพระราชบัญญัติเรื อไทย พ.ศ. 2481 โดย ณ วันที 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริ ษัท
หมวดธุ
รกิจ9(Sector)
: กลุ
มีจํานวน
ท่าน ประกอบด้
วยม่ อุตสาหกรรมบริการ
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
ชือ –: สกุล Profit Test
ตําแหน่ ง
ทะเบียน 1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิกลุ 1/
ประธานกรรมการ
วัตถุประสงค์2.การใช้ พลเรื:อเอกพีระจิตร์ สุวัรตักถุขกะ
ประสงค์
เงิน
3. นายอภิชาติ ชโยภาส

จํานวนเงินโดยประมาณ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระระยะเวลาใช้ เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ
หาร และกรรมการผู
้ จดั การ

5.

ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
นายอภิช1.นม์ ชโยภาส
อใช้เดชปั
ลงทุญ
นซืญา
อเรื อเฟอร์ รีใหม่
นายพิทกั 2.ษ์ เกีเพืยรติ

6.

นายพานิช พงศ์พิโรดม

กรรมการ และกรรมการอิสระ

7.

อใช้ชกร
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
นายชาตรี3. ศิรเพื
ิ พานิ

8.

นายอนันต์ เกตุพิทยา

250.19 สระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
กรรมการ กรรมการอิ
ไตรมาส 4 ปี 2560
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4.

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

กรรมการ 150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

กรรมการ

ย วิษรัทิ ยมีะธนะสกุ
ล ายเงินปั นผลในแต่ลกรรมการ
สระาร้ และกรรมการตรวจสอบ
นโยบายการจ่9.ายเงินนายพรชั
: บริ
นโยบายจ่
ะปี ในอัตกรรมการอิ
ราไม่น้อยกว่
อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี
เงินตัได้
นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
กลุ ประธานกรรมการบริ
หมายเหตุ: 1/ นายธี
รเดช
งประพฤทธิ
ษัท เป็ นกรรมการที
มีอํานาจลงนามและมี
ญาติสนิทเป็ นผู้ถือหุและเงิ
้ นใน น
นๆรายละเอี
ตามทียบดเพิ
ริ ษมัทเติกํมาในส่
หนดวนทีทังนี
า วอาจมี
บริสะสมอื
ษัท (โปรดดู
  2.3 การจ่
บทที 9ายเงิ
ข้ อมูนลปัหลันกผลดั
ทรัพย์งแกล่
ละผู
้ ถือหุ้น หักวารเปลี
ข้ อ 9.2 ผูย้ ถนแปลงขึ
ือหุ้น) จึงทํนอยู
าให้ ่กับ
ประธานกรรมการของบริ
ษัทไม่ามเนิ
ีคณ
ุ นสมบั
ิเป็ นกรรมการอิสนระความจํ
ด้ วยเหตุานเป็ี  บรินษและความเหมาะสมอื
ัทจึงได้ แต่งตังกรรมการอิ

สนระจํ
านวน 5
ฐานะการเงิน ผลการดํ
งานตแผนการลงทุ
ๆ ในอนาคต
ท่าตามที
น (รวมกรรมการตรวจสอบจํ
3 ท่าน)อผูจากกรรมการทั
 ษัทเห็9นท่สมควร
าน ซึงมีจํานวนมากกว่ากึงหนึงของจํานวน
คณะกรรมการบริ ษาัทนวนและ/หรื
้ ถือหุ้นของบริงหมด
กรรมการทังหมด

เพือเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยคิดเป็ นสัดส่วนกรรมการอิสระร้ อยละ 55 ของ

รายละเอียดเกียวกับ : จําบริ
ษัทประกอบธุ
รกิจหลัก ษ2ัทประเภท
คือาทีเป็ นอิสระเพือช่วยถ่วงดุลในการบริ หารจัดการของบริ ษัทได้ ใน
นวนกรรมการทั
ง หมดของบริ
ซึงจะทําหน้
ผู้เสนอขาย
รกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ระดั1.
บปหนึระกอบธุ
ง
หลักทรัพย์โดยมี นางสาวสุนนั ทา
เจริ ญวงษ์กเป็อํนเลขานุ
การบริยษจััทงหวั
และนายบั
แสงนิรัตน์างอํ
เป็านเลขานุ
การคณะกรรมการ
อําเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ดสุราษฎร์ญธญัานีติ และระหว่
เภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงัน
บริ ษัท
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ทังนี
  ในการประชุม2.คณะกรรมการครั
ที 4/2558
อวันาทีเรื 10
สิงหาคม
2558รี ได้ มีมติแต่งตัง นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประกอบธุรกิจจําง หน่
ายสินค้ าเมืบนท่
อและในเรื
อเฟอร์
 น 5 ท่าน
 ให้ เป็ นกรรมการอิสระ ส่งผลให้ บริ ษัทมีกรรมการอิสระจํานวนรวมทังสิ

ส่ส่ววนที
หน้าา2ที 83
นที 2.3
 1 หน้





บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

กรรมการผู้มีอาํ นาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
กรรมการซึงลงลายมือชือผูกพันบริ ษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส ลงลายมือชือร่ วมกับ นายอภิชนม์ ชโยภาส และ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประทั
บ
ตราสํ
า
คั
ญ
ของบริ
ษ
ั
ท
หรื
อ นายธีรเดช ตังประพฤทธิกลุ นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา กรรมการคนใดคนหนึงในสอง
ข้ อมูลทางการเงิน
ัท ชนม์ ชโยภาส รวมเป็P/Eนสองคนและประทั
ratio เฉลีย (เท่า)บตราสํ
ราคาพาร์
(บาท/หุ
ลงลายมือชือร่วมกับ นายอภิชาติ ชโยภาส หรืบริอษนายอภิ
าคัญของบริ
ษัท้ น)
เพืคนนี
อประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 มีดงั นี 
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ชือ – สกุล
จํานวนครัง ทีเข้ าร่ วมการประชุม/จํานวนการประชุมทัง หมด
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัดปี(มหาชน)
0.10
2557 (KIAT)
งวด 6 เดือนแรก ปี 2558
1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ
3/3
ตลาดรอง
: กลุ SET
 mai6/6
2. พลเรืรกิอจเอกพี
ระจิตร์ สุ:รักขกะ
หมวดธุ
(Sector)
กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
3. นายชาตรี
เกณฑ์
เข้ าจด ศิริพานิชกร:  Profit Test

5/6

วัตถุประสงค์

3/3

4. นายอนั
ทะเบี
ยน นต์ เกตุพิทยา
1/
วิริยะธนะสกุ
วั5.
ตถุนายพรชั
ประสงค์ยการใช้
: ล

6/6

2/3 Test
Market Capitalization
3/3

6/6

6/6
เงิ6.น นายอภิชาติ ชโยภาส
7. นายอภิชนม์ ชโยภาส 1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว 4/6
8. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญ2.ญาเพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่4/6
9. นายพานิช พงศ์พิโรดม

2/3

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)
38.00
150.00

6/6

10. นายวัลลภ ผลิโกมล 1/ 3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน 1/1

3/3 ระยะเวลาใช้ เงิน
3/3 โดยประมาณ
1/3 ไตรมาส 4 ปี 2558

3/3ไตรมาส 4 ปี 2558 –
3/3 ไตรมาส 4 ปี 2560

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
หมายเหตุ: 1/ นายวัลลภ ผลิโกมล ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท เมือวันที 20 มีนาคม 2557 โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ
ครัง ที
ไตรมาส 4 ปีษัท2560

4/2557 เมือวันที 9 ตุลาคม 2557 ได้ มีมติแต่งตังนายพรชั

ย วิริยะธนะสกุล เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายวัลลภ ผลิโกมล พร้ อมทังแต่
 งตัง

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นายพรชัย วิริยะธนะสกุลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้ วย
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
คณะกรรมการบริตามที
ษัทเป็คนผู
้ แต่งตัง คณะกรรมการตรวจสอบเพื
อช่วยงานของคณะกรรมการบริ
ษัทในการปฎิบัติ
ณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทเห็นสมควร
หน้ า ทีรั บ ผิ ดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่า เชื อถื อ ของระบบบัญ ชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุม ภายใน
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ผู้เสนอขาย
จให้ บริ กเมืารเรื
งทางเรื
ทีประชุมวิสามัญผู1.
้ ถปือหุระกอบธุ
้ น ครัง ทีร กิ10/2550
อวันอทีโดยสารและขนส่
 15 ธันวาคม 2550
ได้ มอีมด้ติวแยเรื
ต่งอตัเฟอร์
งคณะกรรมการตรวจสอบของ
 รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
งอําเภอดอนสั
บริ ษัท โดย ณ วันที 10 กันยายน
2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ
ษัทมีจธําานี
นวนและระหว่
3 ท่าน าประกอบด้
วย กอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตําแหน่ ง
ชือ – สกุล
2.ประกอบธุ1/ รกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
1. นายชาตรี ศิริพานิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา 1/
กรรมการตรวจสอบ
3.

นายพรชัย วิริยะธนะสกุล 1/

กรรมการตรวจสอบ

ส่ส่ววนที
หน้าา2ที 84
นที 2.3
 1 หน้





บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

โดยมี นางสาววรรณวิม ล จองสุรีย ภาส จากบริ ษั ท พี แ อนด์ แ อล อิ นเทอร์ นอล ออดิ ท จํ า กัด เป็ นเลขานุก าร
ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
คณะกรรมการตรวจสอบ (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในเอกสารแนบ 3)
ราคาเสนอขายและ
ของบริ
ษัท้ มอืีความรู
นในอุ้ ทตางด้สาหกรรมเดี
ยวกันน (โปรดดูประวัติเพิมเติมของกรรมการตรวจสอบทัง
หมายเหตุ: 1/ บุคคลลํ
าดัP/E
บที 1,ratio
2 และ
3 เป็ นผู
านบัญชีและการเงิ
ข้ อมูลทางการเงิน
3 ท่านในเอกสารแนบ 1) บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 มีดงั นี 
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ชือ – สกุล
จํานวนครัง ทีเข้ าร่ วมการประชุม / จํานวนการประชุมทัง หมด
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัดปี(มหาชน)
2557 (KIAT)
งวด 6 เดือนแรก ปี 25580.10
1/
ตลาดรอง

 mai
1. พลเรื อเอกพีระจิตร์ สุ:รักขกะ SET
2/3

2. นายชาตรี
ศิริพานิชกร: 1/ กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
หมวดธุ
รกิจ (Sector)
3. นายอนั
เกณฑ์
เข้ าจดนต์ เกตุพิทยา:  Profit Test
4. นายพรชั
ทะเบี
ยน ย วิริยะธนะสกุล 1/

4/4
4/4
1/1

2/2
2/2 Test
Market Capitalization
2/2

: 1/ กพลเรื
มคณะกรรมการบริ
ษัท ครัง ที 4/2557
วัหมายเหตุ
ตถุประสงค์
ารใช้อเอกพีร:ะจิตร์ สุรักขกะ ได้ ลวัตาออกจากการเป็
ถุประสงค์ นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุ
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงิน
า แหน่งกรรมการ
เงิเมืนอวันที 9 ตุล าคม 2557 โดยทีป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ทดังกล่าวได้ มีมติแ ต่งตัง นายชาตรี
(ล้ านบาท)ศิริพานิชกร ซึงเดิมดํารงตํ
โดยประมาณ
ตรวจสอบ เข้ าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรื อเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ และแต่งตั งนายพรชัย วิริยะธนะสกุล กรรมการทีได้ รับ
ชําระหนี เงินกู้รกะยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
การแต่งตังใหม่
 เข้ าดํารงตําแหน่ง1.กรรมการตรวจสอบอี
ตําแหน่งหนึง

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

10.3 คณะกรรมการบริหาร
3. เพือใช้
นเงิง ทีน ทุ7/2556
นหมุนเวีเมืยอนวันที 14 พฤศจิกายน250.19
ทีประชุมคณะกรรมการบริ
ษัทเป็ครั
2556 มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
 ไตรมาส 4 ปี ห2558
ารของ–
ไตรมาส 4 ปี 2560
บริ ษัท โดย ณ วันที 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทมีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการ
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ตําแหน่ ง
ชือ – สกุล
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
1. นายอภิชาติสะสมอื
ชโยภาส
ประธานกรรมการบริ
หารงกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
นๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดั
2. นายสุรพล ฐานะการเงิ
ศรี เพ็ญ น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุ
กรรมการบรินหาร
ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
3. นางสาวสุนตามที
นั ทา เจริ
ญวงษ์
หารษัทเห็นสมควร
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อกรรมการบริ
ผู้ถือหุ้นของบริ
ลสุรเอกพงศ์
หาร
รายละเอีย4.ดเกียวกันายจิ
บ ต:ติพนั บริธุ์ษสกุัทประกอบธุ
รกิจหลัก 2 ประเภทกรรมการบริ
คือ
พชั ปร์ระกอบธุ
บุญชู รกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
กรรมการบริ หงาร
ผู้เสนอขาย5. นางสาวศศิ1.
ทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 มีดงั นี 
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
ราชาเฟอร์รรี จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 

ทีมาของการกําหนด
าไร (“P/E
ากับ 27.91
ชือ – สกุ: ล อัตราส่วนราคาต่จํอากํนวนครั
ง ทีเratio”)เท่
ข้ าร่ วมการประชุ
ม /เท่จําานวนการประชุมทัง หมด
ราคาเสนอขายและ
ตสาหกรรมเดียวกัน
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุ
ปี 2557
งวด 6 เดือนแรก ปี 2558
ข้1.อมูนายอภิ
ลทางการเงิ
ชาติ นชโยภาส
บริ ษัท 7/7
P/E ratio เฉลีย (เท่า17/17
) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
1/
2. นายอภิชนม์ ชโยภาส บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
6/7

60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
3. นายสุรพล ศรี เพ็ญ
7/7
12/17
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
4. นางสาวสุนนั ทา เจริ ญวงษ์จํากัด(มหาชน) (NCL)
7/7
17/17
5. นายจิตติพนั ธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์
3/5
13/17
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
6. นางกัลยา โกเมนทร์ 2/

4/4
ตลาดรอง
:
SET
 mai
7. นางสาวศศิพชั ร์ บุญชู3/

5/5
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
หมายเหตุ: / นายอภิชนม์ ชโยภาส ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ หารเมือวันที 31 ธันวาคม 2557

Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
2/ นางกัลยา โกเมนทร์ ด้ รับการแต่งตังให้
 เป็ นกรรมการบริ หารเมือวันที 6 มีนาคม 2558 และได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ หาร
ทะเบี
เมือวัยนนที 31 มีนาคม 2558
วัตถุประสงค์3/การใช้
วัตถุงปตัระสงค์
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
นางสาวศศิพ: ชั ร์ บุญชู ได้ รับการแต่
งให้ เป็ นกรรมการบริ หารเมือจํวันาทีนวนเงิ
 4 พฤษภาคม
2558
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
10.4 ผู้บริหาร
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ณ วันที 10 กันยายน 2558 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
กจ. 17/2551 ลงวันที 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) เป็ นจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
ไตรมาส 4 ปี 2560
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุกรรมการผู
นเวียน ้ จดั การ
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
1. นายอภิชาติ 3.ชโยภาส
ไตรมาส 4 ปี 2560
2. นายสุรพล ศรี เพ็ญ
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานอํานวยการ
นโยบายการจ่
น : นนั บริ
ัทมีญนโยบายจ่
ปั นผลในแต่ละปี
ราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกํ
ทธิ หกษาการ
ลังจากหัก
3. ายเงิ
นางสาวสุ
ทาษเจริ
วงษ์ ายเงินรองกรรมการผู
้ จัดในอั
การตสายงานแผนงานและการเงิ
น าไรสุ
และรั
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
หักเงินสํนารองตามกฎหมาย และเงิน
ผู้อํานวยการปฏิ
บตั ิการแผนงานบั
ญชีแงละการเงิ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
4. นายจิตติพนั ธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
5. นางสาวศศิพชั ร์ บุญชู
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
6. นางสาวนิตยา รัตนโชติ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 10 กันยายน 2558 บริ ษัทมีโครงสร้ างการบริ หารจัดการภายในบริษัท ดังนี 

หมายเหตุ :* หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทํางานขึ นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระทําหน้ าทีเป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท
ส่วนที 2.3 หน้ าที 87





บริ
อราชาเฟอร์
ด (มหาชน)
บริ
ษัทษท่ัทาเรืท่อาเรืราชาเฟอร์
รี จํราี กัจํดากั(มหาชน)
 

10.5
เลขานุการบริ
ทีมาของการกํ
าหนดษัท : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ
ษัทของบริ
ครัง ที ษ7/2556
เมืตอสาหกรรมเดี
วันที 14 พฤศจิ
ัทอืนในอุ
ยวกักนายน
 2556 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง
P/E ratio
ข้ อมูลทางการเงิ
นางสาวสุ
นนั ทา นเจริ ญวงษ์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท (โปรดดูคณ
ุ สมบัติในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้ าทีความรับผิดชอบที
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
สํเพืาคัอญประกอบการ
ดังนี :
ษัท เอทีพี ง30ต่อจํไปนี
ากัด (มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
 จั้ดนทํทีา และเก็บรักบริ
ษาเอกสารดั
ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
1. ทะเบียบริ
นกรรมการ
ด(มหาชน)
(NCL) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
2. หนังสือจํนัาดกัประชุ
มคณะกรรมการ
3. หนังสือบริ
นัดษประชุ
ผู้ถธือนาขนส่
หุ้น และรายงานการประชุ
มผู้ถือหุ้น
24.24
ัท เกียมรติ
ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
 เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
ตลาดรอง
:
SET
 mai
 ดําเนินการอืนๆ ตามทีหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง หรื อบุคคล หรื อคณะบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากหน่วยงาน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ราชการดังกล่าวประกาศกําหนด
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน
10.6 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
10.6.1 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
กรรมการ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ของบริ ษัท เมือวันที 10 เมษายน 2558 ได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ประจํ าปี 2558 ซึงได้ แก่ กรรมการบริ ษั ท และกรรมการตรวจสอบ ซึง รวมถึงแต่ไม่จํ ากัดเพียง เงิ นเดือน โบนัส เบีย ประชุม
ไตรมาส 4 ปี 2560
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึง มีรายละเอียดดังนี  :
3. เพืมอของคณะกรรมการบริ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวีษยัทน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
1) ค่าเบี ยประชุ
 ประธานกรรมการบริ ษัท
จํานวน 10,000 บาทต่อครัง ไตรมาส 4 ปี 2560
นโยบายการจ่ายเงิน  : กรรมการบริ
บริ ษัทมีนษโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่
น้อยกว่
าร้ อยละ
ัท
จํานวน
10,000
บาทต่30อครัของกํ
ง าไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นอิตนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ิบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
2) ค่าตอบแทนรายเดื
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงิจํนาปันวน
นผลดั
งกล่า วอาจมี
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000
บาทต่อกเดืารเปลี
อน ยนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน จํความจํ
เป็ น และความเหมาะสมอื
 กรรมการตรวจสอบ
านวน า30,000
บาทต่อคนต่อเดือน นๆ ในอนาคต
ตามที
คณะกรรมการบริ ษัทานวน
และ/หรื
อผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทเห็านงอิสมควร
อนึง บริ ษัทได้ กําหนดค่
าตอบแทนกรรมการจํ
5,000,000
บาท โดยอ้
งตามสัดส่วนของผลกําไรสุทธิในอดีต
อย่
างไรก็ตยาม
า่ นมา
ยังษไม่ัทเประกอบธุ
คยจ่ายค่ารตอบแทนพิ
ศษใดๆ นอกเหนื
รายละเอี
ดเกีทียผวกั
บ บริ: ษัทบริ
กิจหลัก 2 เประเภท
คือ อจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี ยประชุม โดยในปี
2556
และ 2557 บริ ษัทได้ จ่ายค่
นจํอาด้นวนรวมทั
งสิ
 รนี จํ1.13
และ 1.42าง
ผู้เสนอขาย
1.ปาตอบแทนให้
ระกอบธุรกิแจก่ให้กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็
บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื
วยเรื อเฟอร์
านวนล้ า2นบาท
เส้ นทางระหว่
ล้หลั
านบาท
ปี 2558 บริ
ไม่มีแผนในการจ่
เศษใดๆ เพิ
มเช่นกัน กทัอํงนี
 าเภอเกาะพะงั
 ค่าตอบแทน น
กทรัพย์ตามลําดับ และสําหรัอํบาเภอดอนสั
กอํษาัทเภอเกาะสมุ
ย จังหวัายค่
ดสุารตอบแทนพิ
าษฎร์ ธานี และระหว่
างอํมเติ
าเภอดอนสั
กรรมการในแต่ละปี อาจมีจํานวนเปลี
จังหวัดยสุนแปลงไป
ราษฎร์ ธานีขึ นอยู่กบั มติของทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัทในแต่ละปี และใน
อนาคต หากบริ ษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน (นอกเหนือจากค่าเบี ยประชุมและค่าตอบแทน
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
รายเดือน) ให้ แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทจะใช้ หลักเกณฑ์พิจารณาจากผลประกอบการและผลกําไรของบริ ษัทใน

แต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินสําหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทน
อืนๆ และจัดสรรให้ แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่ละราย โดยจํานวนเงินทีจา่ ยให้ แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะมี
จํานวนไม่เกินวงเงินทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และบริ ษัทจะนําเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของ
ส่ววนที
นที  2.3
1 หน้หน้า า288





บริ
บริ
ษัทษท่ัทาเรืท่อาเรืราชาเฟอร์
อราชาเฟอร์
รี จํราี กัจํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
 

บริ
ัทรับทราบในปี
ถัดไป อนึ
ผา่ อันมา
ัทไม่มีกอารจ่
าตอบแทนให้
คณะกรรมการชุ
ทีมษาของการกํ
าหนด
: ง ที
ตราส่บริวษนราคาต่
กําาไรยค่(“P/E
ratio”)เท่
ากับ 27.91 เท่ดาย่อยอืนๆ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร
โดยในปี
2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการดังนี  :
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
หน่วย : บาท
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
1/
งวด
ปี 2557(ATP30)
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
60.716 เดือนแรก ปี 25580.25
ประเมินราคาหุ้นที
กรรมการ
อินเตอร์ เนชัน แนลกรรมการ
โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย ชือ – สกุล บริ ษัท เอ็นซีแอล
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
จํากัด(มหาชน) (NCL)

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิกลุ
55,000

30,000

24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10

2. พลเรื อเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ 1/
45,000
249,000
20,000

ตลาดรอง
SET

3. นายอภิชาติ ชโยภาส :
55,000  mai

30,000

หมวดธุ
รกิจช(Sector)
การ
4. นายอภิ
นม์ ชโยภาส : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
35,000
เกณฑ์
เข้ าทจด
: ญญา Profit Test35,000
5. นายพิ
กั ษ์ เกียรติเดชปั
ทะเบี
ยน ช พงศ์พิโรดม
6. นายพานิ
55,000

วั7.ตถุนายชาตรี
ประสงค์กศิารใช้
ริพานิชกร: 2/
เงิ8.นนายอนันต์ เกตุพิทยา




10,000

Market
30,000Capitalization Test




วัตถุป55,000
ระสงค์

55,000
1. ชําระหนี เงินกู5,000
้ ระยะยาว

30,000
จํานวนเงินโดยประมาณ
330,000
20,000
330,000 (ล้ านบาท)
30,000





ระยะเวลาใช้
 เงิน 
180,000
โดยประมาณ


180,000

ไตรมาส
 4 ปี 2558
ซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่ 81,000
ไตรมาส
10. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล2.2/ 3/เพือใช้ ลงทุน30,000
180,0004 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
หมายเหตุ: 1/ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัท เมือวันที 10 เมษายน 2557 ได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการบริ ษัท
9. นายวัลลภ ผลิโกมล 3/



38.00 
150.0030,000



ทุก ท่า นได้ รับ ค่าเบีย ประชุมในอัต3.รา 10,000
ครันง เวี
(จากเดิ
ครั ง ละ 5,000 บาท) และกรรมการตรวจสอบได้
เพือใช้บาทต่
เป็ นเงิอนคนต่
ทุนอหมุ
ยน มปี 2556 กํ าหนดไว้
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จากเดิมปี 2556 กําหนดไว้ เดือนละ 20,000 บาท)
ไตรมาส 4 ปี 2560

2/ พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ ได้ ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง ที 4/2557 เมือ

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
วันที 9 ตุลาคม 2557 โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวได้ มีมติแต่งตังนายชาตรี

ศิริพานิชกร ซึง เดิมดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้ าดํารง
ปั
น
ผล
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
น
ิ
ต
ิ
บ
ค
ุ
คลของงบการเงิ
น
เฉพาะของบริ
ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิน
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรื อเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ และแต่งตังนายพรชั

ย วิริยะธนะสกุล กรรมการทีได้ รับการแต่งตังใหม่
 เข้ าดํารง
สะสมอื
ๆ ตามที
บริ ษัทกํ าหนด
 ารแบ่
 การจ่
ยเงินานวนวั
ปั นผลดั
การเปลี
ยนแปลงขึ
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกตําแหน่
งหนึงนโดยค่
าตอบแทนรายเดื
อนได้ มทัีกงนี
งปั นาตามจํ
นทีดงํากล่
รงตําาวอาจมี
แหน่งของพลเรื
อเอกพี
ระจิตร์ สุรนอยู
ักขกะ่กับ
และนายพรชัย วิริยะธนะสกุล ฐานะการเงิ น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
ัทเห็โดยที
นสมควร
3/ นายวัลลภ ผลิโกมลตามที
ได้ ลาออกจากการเป็
นกรรมการบริ
ษัท เมืออผูวั้ ถนืทีอ หุ20้ นของบริ
มีนาคม ษ2557
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง ที 4/2557
เมืรายละเอี
อวันที 9 ตุยลดเกี
าคมย2557
ต่งตัษงนายพรชั
 ัทประกอบธุ
ย วิริยระธนะสกุ
าดํารงตําแหน่
วกับ ได้ มีม: ติแบริ
กิจหลักล2เข้ประเภท
คือ งกรรมการแทนนายวัลลภ ผลิโกมล

ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ญชี กอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
หลักทรัพผูย์้ บริ หารและผู้จดั การฝ่อํายบั
าเภอดอนสั

งหวั
ดสุราษฎร์เธป็านี
ในปี 2557 บริ ษัทได้ จ่าจัยค่
าตอบแทนที
นตัวเงินให้ แก่ผ้ บู ริ หารและผู้จดั การฝ่ ายบัญชีจํานวน 6 คน (รวมค่าตอบแทนของ
นายอภิชนม์ ชโยภาส ซึง ได้ ลาออกเมื
อวันทีร กิ31จจํธัานหน่
วาคม
อันาได้เรืแอก่และในเรื
เงินเดืออนเฟอร์
ค่าตํราี แหน่ง โบนัส จํานวนรวม 7.99 ล้ านบาท
2.ประกอบธุ
ายสิ2557)
นค้ าบนท่
และค่
 าตอบแทนอืนๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ยงชีพ และรายได้ อืนๆ เป็ นต้ น จํานวนรวม 1.24 ล้ านบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ บู ริ หารและผู้จดั การฝ่ ายบัญชีจํานวน 6 คน
(รวมค่าตอบแทนของนางกัลยา โกเมนทร์ ซึงดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริ หาร ได้

ส่ววนที
นที  2.3
1 หน้หน้า า289





บริ
บริ
ษัทษท่ัทาเรืท่อาเรืราชาเฟอร์
อราชาเฟอร์
รี จํราี กัจํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
 

เข้ทีามทําของการกํ
างานและลาออกในเดื
นาคม
2558)
อันได้อแกํก่าเงิไรน(“P/E
เดือน ratio”)เท่
ค่าตําแหน่างกัโบนั
ส จํานวนรวม
าหนด : อนมี
อัตราส่
วนราคาต่
บ 27.91
เท่า 4.54 ล้ านบาท และค่าตอบแทน
อืราคาเสนอขายและ
นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ยงชีพ เป็ นต้ น จํานวนรวม 0.02 ล้ านบาท
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
10.6.2 ค่ าตอบแทนอืน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
 ไม่มี ้ นที
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
10.7 บุคลากร
จํากัด(มหาชน) (NCL)
จํานวนพนักงานทัง หมดของบริ
ษัทธนาขนส่
(ไม่รวมผู
ารและผู้จ(KIAT)
ัดการฝ่ ายบัญชี) ณ24.24
วันที 31 ธันวาคม 2557 0.10
และวันที 30
บริ ษัท เกียรติ
ง จํ้ บากัริ ดห(มหาชน)
มิถนุ ายน 2558 มีจํานวนทังสิ
 น 436 คน และ 441 คน โดยบริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ นจํานวนทังสิ
 น 83.16 ล้ าน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
บาท และ 38.64 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส ค่าสวัสดิการอาหาร กองทุนสํารองเลี ยง
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ชีพ และอืนๆ เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ ดงั นี  :
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
สายงาน
จํ
า
นวนพนั
กงาน (คน)
ทะเบียน
ปี 2557
งวด 6 เดือนแรก ปี 2558
วัสายงานพั
ตถุประสงค์
ก
ารใช้
:
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
จํ
า
นวนเงิ
น
โดยประมาณ
ฒนาธุรกิจ
17
28ระยะเวลาใช้ เงิน
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
สายงานอํานวยการ
85
85
ไตรมาส 4 ปี 2558
สายงานแผนงานและการเงิน1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
20 38.00
19
2. นเพืเรืออใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดิ

313 150.00

สายงานบริ หาร

1
436 250.19

รวม3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
305
ไตรมาส
4 ปี 2560
4

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
441
ไตรมาส 4 ปี 2560

ค่าตอบแทนอื
พนัษกัทงานของบริ
ษัทายเงิ
(ไม่นรวมผู
้ บริ หาร) ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่
ายเงิน นๆ: แก่บริ
มีนโยบายจ่
ปั นผลในแต่
ปั นผล  ไม่มี 
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
กองทุนสํารองเลีย ฐานะการเงิ
งชีพ
น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามที
คณะกรรมการบริ
อผู้ถือ2551
หุ้นของบริ
นสมควร
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ

นสํารองเลี
ยงชีพตังแต่
 วษนั ัทที และ/หรื
29 เมษายน
กับบริษษัทัทเห็หลั
กทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด

โดยมี
วตั ถุยปดเกี
ระสงค์
าลังใจให้
ก่พกนั2กงาน
และเพื
รายละเอี
ยวกัเบพือสร้:างขวั
บริญษและกํ
ัทประกอบธุ
รกิจแหลั
ประเภท
คืออจูงใจให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทในระยะยาว โดย ณ สิ น
เดืผู้เอสนอขาย
นมิถนุ ายน 2558 มีพนักงานบริ
ษัทเข้ ารร่กิวมสมทบกองทุ
สํารองเลี ยงชีพจํางนวน
งหมด
 2 เส้447
คน (รวมาง
1.ประกอบธุ
จให้ บริ การเรื อนโดยสารและขนส่
ทางเรื198
อด้คน
วยเรืจากพนั
อเฟอร์กรงานทั
ี จํานวน
นทางระหว่
ผูหลั
้ บริกหทรั
ารและผู
6 คนด้กวอํย)าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
พย์ ้ จดั การฝ่ ายบัญชีจอํําานวน
เภอดอนสั
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
รกิจจําหน่บาพนั
ยสิกนงานของบริ
ค้ าบนท่าเรืษอัทและในเรื
ี
ทีผา่ นมา บริ ษัทมีข้อ2.
พิปพระกอบธุ
าทด้ านแรงงานกั
โดยบริ ษอัเฟอร์
ทอยู่ใรนฐานะจํ
าเลย จํานวนรวม 4 คดี แบ่งเป็ น

 ความทียตุ ิแล้ ว จํานวน 3 คดี และคดีความทีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลสูง จํานวน 1 คดี ซึง มีรายละเอียด สรุปได้ ดงั นี 
คดี

ส่ววนที
นที  2.3
1 หน้หน้า า290





บริ
บริ
ษัทษท่ัทาเรืท่อาเรืราชาเฟอร์
อราชาเฟอร์
รี จํราี กัจํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
 

1) คดี
ความทีย : ตุ ิแล้ วอัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ
าหนด
ราคาเสนอขายและ
ก) คดีแพ่งหมายเลขดําP/E
ที 4411/2554
ของศาลแพ่
ratio ของบริ
ษัทอืนในอุง ตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
อดีตพนักงานของบริ ษัทได้ ยืนฟ้ องบริบริษษัทัทและบริ ษัททีเกียวข้ อง เมืP/E
อวันratio
ที 15เฉลี
ธันยวาคม
ในวงเงินทุ(บาท/หุ
นทรัพย์้ น)5
(เท่า)2554ราคาพาร์
เพือประกอบการ
ล้ านบาท ทังนี
  อธิ บดีบริ
ผ้ พู ษิพัทากษาศาลแรงงานกลางวิ
ิจฉัยว่า คดีอยู่ในอํานาจพิ60.71
จารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) น(ATP30)
0.25 ศาล
ประเมินราคาหุ้นที
แพ่งจึงมีคําสัง จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีเป็ นอันยุติ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ข) คดีแพ่งหมายเลขดํ
5576/2555
ของศาลแรงงานกลาง
จําากัทีด (มหาชน)
(NCL)
อดีตพนักงานของบริ
กงานรายเดี
นกับข้ อ(KIAT)
ก)) ได้ ยืนฟ้ องบริ24.24
ษั ทและบริ ษั ททีเกี ยวข้ อง0.10
เมือวันที 26
บริ ษัทษเกีั ทย(พนั
รติธนาขนส่
ง จํากัยดวกั
(มหาชน)
ทุนทรัพย์ 3 ล้ านบาท
ทังนี
  จําเลยตกลงร่ วมกันชําระค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ เป็ นจํานวนเงิน
ตลาดรองพฤศจิกายน 2555
: ในวงเงิ
SETน
 mai
850,000 บาทในปี 2556 โจทก์จึงถอนฟ้ อง และศาลจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีเป็ นอันยุติ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ค) คดีแพ่งหมายเลขดําที 8/2554 หมายเลขแดงที 160/2555 ของศาลแรงงานภาค 8
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
อดีตพนักงานของบริ ษัท (พนักงานรายเดียวกันกับข้ อ ก) และข้ อ ข)) ได้ ยืนฟ้ องบริ ษัทและบริ ษัททีเกียวข้ อง เมือ
ทะเบียน
วันที 14 มกราคม 2554 ในวงเงินทุนทรัพย์ 12,776,500 บาท ทังนี
  ในปี 2555 ศาลชันต้
 นได้ พิพากษาให้ จําเลยร่ วมกัน
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ชําระเงิน 1,215,500 บาท พร้ อมดอกเบี ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี จากต้ นเงินสินจ้ างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าและการ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
เลิกจ้ างไม่เป็ นธรรมรวม 977,500 บาท และดอกเบี ยร้ อยละ 15 ต่อปี จากต้ นเงินค่าจ้ างทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจําปี
1. ชําระหนี
38.00
2558ยืน
และค่าชดเชยรวม 238,000
บาทเงินนักูบ้ รตัะยะยาว
งแต่
 วนั ฟ้ อง เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชํ
าระให้ แก่โจทก์แล้ วเสร็ไตรมาส
จ โดยที4จําปีเลยได้
2.งกล่เพืาอวใช้ต่อลมา
งทุนเมืซืออเรื
รีใหม่ 2558 ศาลแรงงานภาค
150.00 8 นัดฟั งคําพิพากษาศาลฎี
ไตรมาส 4 ปีกา2558
–
อุทธรณ์คําพิพากษาดั
วันอทีเฟอร์
 29 มกราคม
ปรากฎ
ว่า ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลแรงงานภาค 8 จําเลยจึงได้ ร่วมกันชําระเงินให้ แก่ไตรมาส
โจทก์ เป็ 4นจํปีา2560
นวนเงิน
ประมาณ 1.66 ล้ านบาทในงวด
เดือนนแรกของปี
3. เพือใช้ เป็3 นเงิ
ทุนหมุนเวีย2558
น คดีเป็ นอันยุติ 250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส
4 ปี 2560ของ
2) คดีความทีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลสูง คือ คดีแพ่งหมายเลขดําที 38/2555 หมายเลขแดงที
 316/2555
นโยบายการจ่ศาลแรงงานภาค
ายเงิน : บริ8ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินษได้
ษัท ในวงเงิ
และหลันงหัทุกนเงิทรันพสํย์ารองตามกฎหมาย
อดีตพนักงานของบริ
ัทได้นิตยิบืนุคฟ้ คลของงบการเงิ
องบริ ษัท เมือวันนทีเฉพาะของบริ
 1 มีนาคม 2555
850,000 บาท ทังนี
 และเงิ
 ในปี น
นๆ ตามที
บริ ษาัทระเงิ
กํ าหนด
ทังนี
  การจ่
ปั นผลดังยในอั
กล่า วอาจมี
การเปลี
2555 ศาลชัน ต้ นได้สะสมอื
พิพากษาให้
จําเลยชํ
น 234,000
บาทายเงิ
พร้ นอมดอกเบี
ตราร้ อยละ
15 ยต่นแปลงขึ
อปี จากต้นอยู
นเงิ น่กับ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
เนินงาน
น ความจํ
นๆาในอนาคต
90,000 บาท และดอกเบี
ยร้ อยละ
7.5 ต่อปี าจากต้
นเงินแผนการลงทุ
144,000 บาท
นับตังแต่
 าเป็วนั นฟ้ และความเหมาะสมอื
อง เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชํ
ระให้ แก่
คณะกรรมการบริ
และ/หรืงอกล่ผู้ถาือว หุซึ้ นง ปัของบริ
ัทเห็อนยูรสมควร
โจทก์แล้ วเสร็ จ โดยทีตามที
จําเลยได้
ยืนอุทธรณ์คําษพิัทพากษาดั
จจุบนั ษคดี
่ ะหว่างการพิจารณาในชันอุ
 ทธรณ์ ทังนี
 
รายละเอีในงบการเงิ
ยดเกียวกับนงวด: 6 บริ
ัทประกอบธุ
หลัดกณ2 ประเภท
เดือษนแรกปี
2558รกิสิจนสุ
วันที 30 มิคืถอนุ ายน 2558 บริ ษัทได้ ตงประมาณการค่
ั
าใช้ จ่ายในส่วนนี ไว้
ผู้เสนอขาย
แล้ วจํานวนประมาณ1.0.30
ล้ านบาท
ประกอบธุ
รกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวักดงาน
สุราษฎร์ ธานี
นโยบายในการพัฒนาพนั

2.ประกอบธุ
รกิจจําหน่
ายสิคนลากรของบริ
ค้ าบนท่าเรื อษและในเรื
อเฟอร์
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสํ
าคัญในการพั
ฒนาบุ
ัท ให้ มีประสิ
ทธิรภี าพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนันบริ
 ษัทจึง
มี นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทในทุกระดับอย่างต่อเนือง โดยบริ ษัทได้ จดั ทําระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
โดยมีตวั ชี วัดประสิทธิภาพทังในระดั

บองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้ สอดคล้ องกับแผนงานทางธุรกิจ เพือ
นําไปสู่การสร้ างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทัง นี  บริ ษั ทได้ วางแนวทางโดยกํ าหนดแผนการฝึ กอบรมและพัฒนา

ส่ววนที
นที  2.3
1 หน้หน้า า291



บริ
บริ
ษัทษท่ัทาเรืท่อาเรืราชาเฟอร์
อราชาเฟอร์
รี จํราี กัจํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
 



พนั
งานในส่วนต่
างๆ ของบริ
ัท อัเพืตอราส่
ให้ เวหมาะสมกั
ฒนาองค์การกับและกํ
าหนดแผนการฝึ
กอบรมและพัฒนาโดยการ
ทีมกาของการกํ
าหนด
: ษ
นราคาต่อกํบาแผนการพั
ไร (“P/E ratio”)เท่
27.91
เท่า
สํราคาเสนอขายและ
ารวจความต้ องการและความจํ าเป็ นของฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัทเพือความเหมาะสมและเพิมประสิทธิ ภาพในการทํางานของ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หน่
ว
ยงานนั
น

โดยบริ
ษ
ั
ท
ได้
ก
ํ
า
หนดงบประมาณไว้
สาํ หรับพัฒนาพนักงานจํานวน 0.40 ล้ านบาทสําหรับปี 2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
24.24

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

:

0.10

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ววนที
นที  2.3
1 หน้หน้า า292



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ที11.
มาของการกํ
การกํากัาบหนด
ดูแลกิจ:การ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
11.1 นโยบายการกํากับดูแ
ลกิP/E
จการ
ข้ อมูลทางการเงิน
บริบษตััทิทีดี (Code of Best Practice)
P/E ratioเพืเฉลี
ราคาพาร์
บริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิ
อเสริย ม(เท่
สร้ าา)งความโปร่
งใส (บาท/หุ
และเป็ น้ น)
เพือประกอบการ
ษัท เอทีษพัที 30อันจํจะทํ
ากัด(มหาชน)
(ATP30)อมัน ในกลุ่มผู้ถือหุ60.71
ประโยชน์
ต่อการดํ
าให้ เกิดความเชื
้ น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้0.25
องทุกฝ่ าย
ประเมิ
นราคาหุ
้ นที าเนินธุรกิบริจของบริ
ดังนัน คณะกรรมการบริ ษัทบริ
จึงษได้ัทกเอ็ํานหนดหลั
กับดูโลจิ
แลกิสติจกการ
ากับดูแล
ซีแอล อิกนการการกํ
เตอร์ เนชัน าแนล
ส์ ซึงเป็ นการปฏิ
 บตั ิตามแนวทางการกํ
0.25
เสนอขาย
กิจการทีดีซึง กํา หนดโดยตลาดหลั
กทรัพย์(NCL)
แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกํ ากับดูแลกิ จการของบริ ษั ทครอบคลุม
จํากัด(มหาชน)
หลักการ 5 หมวด ดังนี  :
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ตลาดรอง
 mai
หมวดที 1 สิทธิของผู้:ถอื หุ้น SET
(The
Rights of Shareholders)
หมวดธุรกิจบริ(Sector)
กลุม่ อุคตวามสํ
สาหกรรมบริ
การ
ษัทตระหนั:กและให้
าคัญในสิ
ทธิพื นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของเจ้

าของบริ ษัท และในฐานะ
Test
Capitalization
Test ษัทอย่าง
เกณฑ์
เข้ านจด
นักลงทุ
ในหลักทรัพย์ :เช่นสิทธิใProfit
นการซื
อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ทีตนถืออยู่ Market
สิทธิในการได้
รับข้ อมูลของบริ
ทะเบี
ยน สิทธิในการทีจะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัท สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
เพียงพอ
นการร่กวารใช้
มตัดสินใจในเรื
ษัท เช่น การจัดสรรเงินปัจํานนวนเงิ
ผล การแต่
งตังหรื
 อถอดถอนกรรมการ
การแต่เงิงนตัง
วัสิตทถุธิปใระสงค์
:  องสําคัญของบริ
วัตถุประสงค์
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงิผูน้ สอบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมทีสาํ คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิ(ล้จาของบริ
นบาท)ษัท เป็ นต้ น
โดยประมาณ
นอกเหนือจากสิท1.ธิพื นฐานต่
นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดําเนินการในเรื
านวยความสะดวก
ชําระหนีางๆ
เงินข้กูา้ รงต้
ะยะยาว
38.00 องต่างๆ ทีเป็ นการอํไตรมาส
4 ปี 2558
ในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดั2.งนี  เพื
: อใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –

1. บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันไตรมาส
สิ นสุดรอบบั
ญชีใน
4 ปี 2560
แต่ละปี พร้ อมทังจั
 ดส่งหนัง3.สือนัเพืดประชุ
และข้
มูลนประกอบการประชุ
มตามวาระต่
ทราบล่ว4งหน้
าก่อน–
อใช้ เป็มนเงิ
นทุนอหมุ
เวียน
250.19 างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับไตรมาส
ปี 2558
วันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนทีจไตรมาส
ะถึงวันประชุ
ม โดย
4 ปี 2560
ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
้ ถือหุ้นล่วงหน้ ษาในเว็
บไซต์งขหัองบริ
พร้ องทังแจ้
 งสิทธิขและเงิ
องผู้ น
ปั นผล 2. บริ ษัทจะเผยแพร่
ภาษีข้อเงิมูนลได้ประกอบวาระการประชุ
นิติบุคคลของงบการเงิมนผูเฉพาะของบริ
ัท และหลั
กเงินษสํัทารองตามกฎหมาย
ถือหุ้นในการเข้ าประชุม และสิ
ทธิอนอกเสี
ยงลงมติ
้ ถือหุ้นทังนี
สะสมอื
ๆ ตามที
บริ ษขัทองผู
กํ าหนด
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
น ผลการดํ
าเนินงาน
าเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ นในอนาคต
3. ในกรณีทีผ้ ถู ือฐานะการเงิ
หุ้นไม่สามารถเข้
าร่ วมประชุ
มด้ วแผนการลงทุ
ยตนเอง บรินษัทความจํ
เปิ ดโอกาสให้
ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉั
ทะให้
ตามทีเข้คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรืโดยใช้
อผู้ถือหหุนั้ นงของบริ
ษัทนเห็ทะแบบใดแบบหนึ
นสมควร
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ
าร่ วมประชุมแทนตนได้
สือมอบฉั
งทีบริ ษัทได้ จดั ส่งไป
พร้ อมกับยหนั
อนับดประชุ
รายละเอี
ดเกีงยสืวกั
: มบริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู้เสนอขาย4. ก่อนการประชุ1.
จให้ บริ การเรื
งทางเรื
อเฟอร์ รี จํข้าอนวน
2 เส้ นทางระหว่
ม ปบริระกอบธุ
ษัทจะเปิรกิดโอกาสให้
ผ้ ถู อื โดยสารและขนส่
หุ้นสามารถส่งความคิ
ดเห็อด้นวข้ยเรื
อเสนอแนะ
ซักถามได้
ลว่ งหน้ า าง
หลั
ทรันพประชุ
ย์ มผ่านอีเมล์แอดแดรส
อําเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ย จังหวักดารบริ
สุราษฎร์
ก่อกนวั
(Emailกอํ
Address)
ของเลขานุ
ษัท ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
5. ในการประชุมบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังข้
 อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่อทีประชุมใน
2.
ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
จํ
า
หน่
า
ยสิ
น
ค้
า
บนท่
อเฟอร์ รี
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทังนี
  ในการประชุมผูา้ ถเรืืออหุและในเรื
้ นจะมีกรรมการและผู
้ บริ หารทีเกียวข้ องเข้ าร่วมประชุม
 เพือตอบคําถามและให้ ข้อมูลรายละเอียดในทีประชุม

ส่ส่ววนที
นที 2.3
1 หน้หน้า า2 93



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

 2 การปฏิ
อย่วานราคาต่
งเท่ าเทีอยกํมกั
(Theratio”)เท่
EquitableากัTreatment
ทีหมวดที
มาของการกํ
าหนด บัต:ิต่อผู้ถอื อัหุต้ นราส่
าไรน(“P/E
บ 27.91 เท่ofา Shareholders)
ราคาเสนอขายและ
บริ ษัทจะให้ โอกาสแก่
ผ้ ูถือratio
หุ้นอย่
างเท่ษาัทเทีอืยนมกั
กราย และกํยาวกัหนดให้
ของบริ
ในอุนตทุสาหกรรมเดี
น สิทธิ ออกเสียงในทีประชุมเป็ นไปตาม
P/E
ข้จํอามูนวนหุ
ลทางการเงิ
น ง หุ้นมีสทิ ธิเท่ากับหนึง เสียงและไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการจํากัดหรื อละเมิดสิทธิหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้
้ น โดยหนึ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืถือประกอบการ
หุ้น ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการอิสระ
ษัทอเอที
พี 30้ ถจํื อาหุกั้ ดน(มหาชน)
(ATP30)
60.71 ดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี
0.25
ประเมิ
เป็ นผูน้ มราคาหุ
ีหน้ า ที้ นดทีูแ ลผู้ถือหุ้นส่บริ
ว นน้
ย โดยผู
ส่ว นน้ อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิ
ยนไปยัง
บริ ษาัทเนิเอ็นการให้
นซีแอลเหมาะสมในแต่
อินเตอร์ เนชัน แนล
ติกนส์หากเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะดํ
0.25
เสนอขาย
กรรมการอิสระซึง จะพิจารณาดํ
ละเรืโลจิ
 องสเช่
าเนินการ
จําธกัีกดารแก้
(มหาชน)
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาวิ
ไขให้(NCL)
เหมาะสม กรณีเป็ นข้ อเสนอแนะทีเป็ นเรื องสําคัญและมีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
โดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุ
จของบริ
ษัทง จํกรรมการอิ
สระจะเสนอเรื
าวต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ
บริ ษัท เกีรกิยรติ
ธนาขนส่
ากัด(มหาชน)
(KIAT)  องดังกล่24.24
0.10 ษัท
เพือพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
ตลาดรอง
:
SET
 mai
าเนินการประชุ
นไปตามข้ อกบัารงคับบริ ษัทตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
หมวดธุรกิจการดํ
(Sector)
: กลุม่ มอุตเป็สาหกรรมบริ
วาระครบถ้ วน มีการแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทังจะไม่

เพิมวาระการประชุมทีไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระทีมีความสําคัญทีผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
ทะเบียน
ทังนี
  ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
วัอิตสถุระหรื
ประสงค์
ารใช้ า:ร่วมประชุมแทนตนได้
วัตถุประสงค์
จํานวนเงิ
โดยประมาณ
น
อบุคกคลใดๆเข้
โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที
บริ ษัทนได้
จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังระยะเวลาใช้
สือนัดประชุมเงิการ
เงิลงคะแนนเสี
น
นบาท)
โดยประมาณ
ยงเป็ นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระทีกําหนด โดยวาระการเลื(ล้อากตั
งกรรมการจะเปิ

ดโอกาสให้
ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้
สิทธิในการแต่งตังกรรมการด้

คคล
1. วยการลงมติ
ชําระหนี เงินเป็กู้นรายบุ
ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์้ องกั
รีใหม่นการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิ
150.00 ชอบ (Insider trading)
ไตรมาส ของบุ
4 ปี 2558
นอกจากนัน บริ ษ2.ัทได้เพื
กําอหนดมาตรการการป
คคลที– 
4 ปี 2560
เกียวข้ อง ซึง หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในหน่วยงานทีเกียวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทัไตรมาส
งคู
 ่สมรสและบุ
ตรที
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุค3.คลดัเพื
งกล่
โดยห้
เป็ นระยะเวลาอย่
อใช้าว)
เป็ นเงิ
นทุานมบุ
หมุคนคลที
เวียนเกียวข้ องทําการซื อขายหลั
250.19กทรัพย์ของบริ ษัทไตรมาส
4 ปี 2558า–ง
น้ อย 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิ นรายไตรมาส และงบการเงิ นประจํ า ปี และควรรอคอยอย่ไตรมาส
า งน้ อย 424ปี ชั2560
ว โมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
 ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
 อบุคคลอืนด้ วย
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
แก่กเรรมการ
้ บริ หารเกียวกับนหน้
าทีทีผ้ บู ริ หารต้
งรายงานการถื
กทรัพย์ในบริ ษัท และเงิ
และ น
ปั นผล บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลภาษี
งินได้ นิตและผู
ิบุคคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
ษัทอและหลั
งหักเงินอสํหลั
ารองตามกฎหมาย
บทกํ า หนดโทษตาม พ.ร.บ.หลั
กทรั
ย์ และตลาดหลั
กทรั พทัย์งนี
กํ าาหนดของตลาดหลั
กทรั พย์ แนอยู
ห่ง ่กับ
สะสมอื
นๆพตามที
บริ ษัทกํ าหนด
 พ.ศ.2535
 การจ่ายเงิและตามข้
นปั นผลดังอกล่
วอาจมีการเปลียนแปลงขึ
ประเทศไทย และในกรณี ทฐานะการเงิ
ีกรรมการหรื
ผู้บริ หารมี
กทรัพนย์ความจํ
ของบริาษเป็ัท นต้ อและความเหมาะสมอื
งรายงานการถื อหลักนทรั
พย์ใ น
น อผลการดํ
าเนิกนารซื
งานอขายหลั
แผนการลงทุ
ๆ ในอนาคต
บริ ษั ท ของตนเอง คู่ส มรสตามที
และบุคณะกรรมการบริ
ต รที ยัง ไม่บ รรลุษนัทิ ตและ/หรื
ิภ าวะตามมาตรา
59 ษแห่ัทงเห็พระราชบั
อผู้ถือหุ้นของบริ
นสมควร ญ ญัติห ลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพยดเกี
ย์ พ.ศ.2535
วันทําการรกิให้จสหลัํานักก2งานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพือ
รายละเอี
ยวกับ ภายใน
: บริ ษ3ัทประกอบธุ
ประเภท คือ
ผูเผยแพร่
้ เสนอขายตอ่ สาธารณะต่อไป1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
บริ ษัทได้ ให้ ความสํ
ญต่อสิทรธิกิขจองผู
้ มีสาวยสิ
่ นได้
ยทุกากลุ
ไม่วา่ จะเป็
นผู้มรีีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงานและ
2.าปคัระกอบธุ
จําหน่
นค้เาสีบนท่
เรื อม่ และในเรื
อเฟอร์
ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและ

ข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน บริ ษัทจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ องเพือให้ สทิ ธิของผู้มสี ว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนัน

ส่ส่ววนที
นที 2.3
1 หน้หน้า า2 94



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ษัทยังส่งเสริ
มให้ มีความร่
มมือัอตระหว่
งบริ ษัทอและกลุ
ม่ ผู้มีสratio”)เท่
ว่ นได้ เสียาแต่
ม่ เพื
ทีบริ
มาของการกํ
าหนด
: ว
ราส่วานราคาต่
กําไร (“P/E
กับละกลุ
27.91
เท่อาสร้ างความมัน คงให้ แก่บริ ษัทตาม
แนวทาง ดังต่อไปนี  :
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
(ก) น ผู้ถือหุ้น
: บริ ษัทบริ
มุ่งษเน้ัทนพัฒนาองค์กรให้ มีการเติ
โตอย่เฉลี
างต่ย อ(เท่
เนือา)ง ซึงจะส่
งผลให้(บาท/หุ
บริ ษัทมี้ น)
P/Eบratio
ราคาพาร์
เพือประกอบการ
รายได้ และผลกําไรเพิมขึ นได้ เป็ นการเพิมมูลค่าของบริ ษัทและส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
ของบริ ษัทได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
โลจิสติกส์
 บริ การผลิตภัณฑ์0.25
เสนอขาย (ข) ลูกค้ า บริ ษัท เอ็น:ซีแอล
บริ อิษนั ทเตอร์
คํานึเนชั
ง ถึงน คุแนล
ณภาพและมาตรฐานของการให้
ทีจําหน่า ย
จํากัด(มหาชน)รวมถึ
(NCL)
งการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ าด้ วยความซือสัตย์และเป็ นธรรม

ษัทมีงนจํโยบายที
จะปฏิ(KIAT)
บตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็24.24
นธรรม เป็ นไปตามเงือนไขทางการ
บริ ษัท เกีย:รติธบริ
นาขนส่
ากัด(มหาชน)
0.10
ค้ า และ/หรือข้ อmai
ตกลงในสัญญาทีทําร่วมกัน เพือก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทาง
ตลาดรอง
:
SET
ธุรกิจซึง จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
(ง) คูแ่ ข่ง
: บริ ษั ทส่ง เสริ มนโยบายการแข่ง ขันทางการค้ า อย่า งเสรี และเป็ นธรรม และจะ
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี Market Capitalization Test
ทะเบียน (จ) พนักงาน
: บริ ษั ท มี นโยบายที จะปฏิบัติต่อ พนักงานทุก คนอย่า งเท่า เทีย ม เป็ นธรรม ให้
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุผลตอบแทนและสวั
ประสงค์
จําเนวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงิน ้
สดิการที
หมาะสม
รวมถึงการสนับสนุนเพื
อพัฒนาความรู
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ความสามารถของพนักงาน
(ฉ) ชุมชนและสั
ัทให้ ความสําคัญและรับผิดชอบต่
อชุมชนและสังคม โดยดํไตรมาส
าเนินธุร4กิปีจอย่
างมี
1. งคม
ชําระหนี: เงินบริกู้ษระยะยาว
38.00
2558
จริ ยธรรม และให้ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเกื อกูลและสร้ างสรรค์ต่อสังคม
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ตามความเหมาะสม
ไตรมาส 4 ปี 2560
(ช) สิง แวดล้ อม
: บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกียวกับสิง แวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด
3. เพือใช้ เป็ นเงิ
นทุนหมุนเวียน
250.19 อสิง แวดล้ อมอย่าไตรมาส
และวางแนวทางในการควบคุ
มผลกระทบต่
งต่อเนือ4ง ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
ทังนี
  บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ อง เพือให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
เหล่านันได้
 รับการดูแลอย่างดี
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
นๆ ตามทีบริงษใสัทกํ(Disclosure
าหนด ทังนี
  การจ่
ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อสะสมอื
มูลและความโปร่
and Transparency)
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทังรายงานข้

อมูล
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทางการเงินและข้ อมูลทัว ไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้ อมูลอืนทีสําคัญทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
กิจให้ บ้ ลริ กงทุารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื
วยเรื อษเฟอร์
รี จํานวนข้อ2มูเส้
นทางระหว่าง
บริ ษัทซึง ล้ วนมีผลต่อกระบวนการตั
ดสินรใจของผู
นและผู
้ มีสว่ นได้ เสียของบริ
ษัทอด้โดยบริ
ัทจะเผยแพร่
ลสารสนเทศ
หลักทรัพย์
เภอดอนสักอําเภอเกาะสมุ
ย จังหวัดอ สุการเผยแพร่
ราษฎร์ ธานีขและระหว่
าเภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงัน
ของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุอํนาและสาธารณชนผ่
านช่องทางและสื
้ อมูลต่างๆางอํ
ของสํ
านักงานคณะกรรมการ
จังหวักดทรัสุรพาษฎร์
ธานี
กํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั
ย์ และตลาดหลั
ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท คื อ
www.rajaferryport.com 2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี

ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนั  บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นางสาวสุนนั ทา เจริ ญวงษ์ เลขานุการบริ ษัท และ
(ค) คูค่ ้ า

รองกรรมการผู้จดั การสายงานแผนงานและการเงิน ทําหน้ าทีในส่วนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือ
ทํา หน้ า ทีติดต่อสือสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง นักวิเ คราะห์ และภาครั ฐทีเ กี ยวข้ อง ทังนี
  คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ น

ส่ส่ววนที
นที 2.3
1 หน้หน้า า2 95



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ับผิดชอบต่าอหนด
งบการเงิ: นและสารสนเทศทางการเงิ
รากฏในรายงานประจํ
าปี งบการเงิ
ทีผูม้ ราของการกํ
ratio”)เท่ากับ 27.91
เท่า นดังกล่าวจัดทําตามมาตรฐาน
อัตราส่วนราคาต่อกํนาไรทีป(“P/E
การบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ รวมทังมี
 การ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อมูลอย่
ข้เปิอมูดเผยข้
ลทางการเงิ
น างเพียงพอในงบการเงิน ซึงในการนัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
บริ ษดเผยข้
ัท อมูลสําคัญอย่างเพียP/E
ratio เฉลีย (เท่ปา)ระกอบงบการเงิ
ราคาพาร์ (บาท/หุ
นและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ
งพอในหมายเหตุ
น ้ น)
เพืทางการเงิ
อประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์(Responsibilities
เนชัน แนล โลจิสติกof
ส์ the Board of Directors)
0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึงมีความรู้ ความสามารถ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ตลาดรอง
:
SET
 mai
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
หมวดธุ
(Sector)
: กลุม่ วอุางไว้
ตสาหกรรมบริ
ของบริรษกิัทจให้
เป็ นไปตามแผนที
อย่างเป็ นอิกสารระ
Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ
ษัทมีTest
จํานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการทีMarket
เป็ นผู้บริCapitalization
หาร 1 ท่าน และกรรมการที
ไม่
ทะเบี
ย
น
เป็ นผู้บริ หาร 8 ท่าน โดยกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร 5 ใน 8 ท่านดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ซึงจะทําให้ เกิด
วัการถ่
ตถุประสงค์
การใช้ : ยงพิจารณาเรืวั อตงต่ถุปางๆ
ระสงค์
านวนเงิ
วงดุลในการออกเสี
ตลอดจนกรรมการอิสจํระจํ
านวนนโดยประมาณ
3 ท่าน ของกรรมการอิสระยะเวลาใช้
ระทังหมด

5เงิท่นาน
เงิดํนารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย เพือทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนของผู้ถ(ล้ือาหุนบาท)
โดยประมาณ
้ นในการกํากับดูแลดําเนินงานของบริ
ษัทให้
มีความถูกต้ องและโปร่งใส1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

ตามข้ อบังคับของบริ
่าในการประชุ
ประจําปี กรรมการต้ องออกจากตํ
งใน–
2. ษเพืัทอกํใช้าหนดไว้
ลงทุนซืวอเรื
อเฟอร์ รีใหม่มสามัญผู้ถือหุ้น150.00
ไตรมาส 4 าปีแหน่
2558
อัตราส่วนหนึงในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่
ได้ ก็ใ4ห้ ปีออกโดย
ไตรมาส
2560
จํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วนหนึ3.ง ในสาม
ะต้ นองออกจากตํ
าแหน่งในปี แรกและปี
ษัทนัน–
เพือใช้กรรมการที
เป็ นเงินทุนจหมุ
เวียน
250.19 ทีสองภายหลังจดทะเบี
ไตรมาสย4นบริ
ปี 2558
ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุ นันเป็
 นผูไตรมาส
้ ออกจากตํ
แหน่ง
4 ปี า2560
อย่างไรก็ตาม กรรมการทีออกตามวาระนันอาจได้

รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ได้ แต่งตังคณะอนุ

กรรมการจํานวน
ชุด ได้งแหัก่กคณะกรรมการตรวจสอบและ
ปั นผล นอกจากนี  คณะกรรมการบริ
ภาษี เงินได้ นษิตัทิบยัุคงคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท 2และหลั
เงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
คณะกรรมการบริ หาร เพือปฏิ
บตั ิหนน้ๆาทีตามที
เฉพาะเรื
รับมอบหมายและเสนอเรื
 องให้งกล่
คณะกรรมการบริ
ษัทยพินแปลงขึ
จารณาหรื
สะสมอื
บริ ษ อัทงทีกํไาด้หนด
ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดั
า วอาจมีการเปลี
นอยูอ ่กับ
รับทราบ ซึง คณะอนุกรรมการแต่
ละชุดนมีสผลการดํ
ทิ ธิหน้ าทีาตเนิามที
ได้ กแผนการลงทุ
ําหนดไว้ ในอํนานาจหน้
กรรมการแต่ลนะชุ
ด
ฐานะการเงิ
นงาน
ความจําาทีเป็ขนองคณะอนุ
และความเหมาะสมอื
ๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ
อผู้ถาืองคณะกรรมการบริ
หุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้
าทีความรัษบัทผิดและ/หรื
ชอบระหว่
ษัท กับผู้บริ หารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริ
าทีษในการกํ
าหนดนโยบายและกํ
ากับคืดูอแลการดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ในขณะ
รายละเอี
ยดเกียวกับษัททํา: หน้บริ
ัทประกอบธุ
รกิจหลัก 2 ประเภท
ผ้ บู ริ หารทําหน้ าทีบริ หารงานของบริ
งๆ อให้โดยสารและขนส่
เป็ นไปตามนโยบายที
งนัน รประธานกรรมการบริ
ษัท าง
ผูที้ เสนอขาย
1.ประกอบธุษรัทกิในด้
จให้าบนต่
ริ กาารเรื
งทางเรืกอําด้หนด
วยเรื อดัเฟอร์
ี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่
และกรรมการผู
้ จดั การจึงเป็ นบุอําคเภอดอนสั
คลคนละคนกั
โดยทังสองตํ
 ย จัางแหน่
งผ่านการคั
ดเลือกจากคณะกรรมการบริ
ษัทเพือให้ น
หลั
กทรัพย์
กอํานเภอเกาะสมุ
หวัดงสุต้รอาษฎร์
ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงั
ได้ บคุ คลทีมีความเหมาะสมทีจัสงดุ หวัดสุราษฎร์ ธานี

ทังนี
  บริ ษัทมีเลขานุ
การคณะกรรมการบริ
งทําาหน้
ทีให้ คําแนะนํ
2.ประกอบธุ
รกิจจําหน่ายสินษค้ัทาซึบนท่
เรื อาและในเรื
อเฟอร์ารด้ี านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการ
 จะต้ อ งทราบและปฏิบัติ หน้ า ที ใ นการดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง ประสานงานให้ มีการปฏิ บัติต ามมติ
คณะกรรมการ
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บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

บทบาท หน้
าที และความรั
ดชอบของคณะกรรมการ
ที2.มาของการกํ
าหนด
: อับตผิราส่
วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
คณะกรรมการบริ ษ
ัท P/E
ประกอบด้
วยบุคษคลที
ีความรู
้ ทักษะและความเชี
ratio ของบริ
ัทอืนมในอุ
ตสาหกรรมเดี
ยวกัน ยวชาญทีหลากหลาย และมีภาวะผู้นํา
ข้ซึองมูเป็ลทางการเงิ
นทียอมรับน โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีสว่ นร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืประกอบธุ
อประกอบการ
รกิจ และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที
บริ ษัท เอที
พี 30 จํดาตามและกํ
กัด(มหาชน)ากั(ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
ประชุนมราคาหุ
ผู้ถือหุ้นทีและเพือประโยชน์
ในการติ
บดูแลการดําเนินงานของบริ
ษัทอย่างใกล้ ชิด คณะกรรมการ
บริ ษัท เอ็ดนต่ซีาแงๆ
อล เพื
อินอเตอร์
เนชัน แนล แโลจิ
สติกส์าเนินงานของบริ ษ ัท
0.25
เสนอขาย
บริ ษัทจึงได้ จดั ตังคณะอนุ

กรรมการชุ
ติดตามและดู
ลการดํ
จํากัด(มหาชน) (NCL)
2.1 นโยบายการกํบริากัษบัทดูเกีแยลกิ
การ ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
24.24
รติธจนาขนส่
0.10
ากับดูแลกิจ
การของบริ
ตลาดรอง บริ ษัทได้ จดั ให้: มีนโยบายการกํ
SET
mai ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทังนี
  คณะกรรมการจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ดังกล่าวเป็ นประจํา นอกจากนี  ภายหลังจากทีห้ นุ สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแล้ ว บริ ษัท
เกณฑ์
ข้ าจด
: อบังคับProfit
จะถือเปฏิ
บตั ิตามกฎและข้
ต่างๆ Test
ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักMarket
ทรัพย์แCapitalization
ละตลาดหลักทรัTest
พย์ และตลาด
ทะเบี
ย
น
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการไว้
วัในรายงานประจํ
ตถุประสงค์การใช้าปี และแบบแสดงรายการข้
:
วัตถุปอระสงค์
ระยะเวลาใช้ เงิน
มูลประจําปี (แบบ 561)จํานวนเงินโดยประมาณ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
2.2 จรรยาบรรณธุ
1. รกิชําจระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
บริ ษัทได้ กําหนดหลั
ยวกั
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน
เพือให้4ผปี้ เู กี2558
ยวข้ อ–ง
2. กปฏิ
เพือบใช้ตั ิเลกีงทุ
นซืบอเรื
อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต และเทียงธรรมทั
งการปฏิ
 4 ปี 2560
บตั ิต่อ
ไตรมาส
บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทังการกํ

าหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ น
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ประจํา
ไตรมาส 4 ปี 2560
ทังนี
 ายเงิ
 บรินษัทได้: มีกบริารประกาศและแจ้
งให้นพปันันกผลในแต่
งานทุกคนรั
ทราบและยึ
ปฏิบาตัร้ อยละ
ิอย่างเคร่
ครัด ารวมถึ
าร ก
นโยบายการจ่
ษัทมีนโยบายจ่ายเงิ
ละปีบในอั
ตราไม่น้อดยกว่
30 งของกํ
ไรสุทธิงให้
หลัมงีกจากหั
ว เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ปัปฏิ
นผลบตั ิตามแนวทางดังกล่าภาษี
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
2.3 ความขัดแย้ฐานะการเงิ
งทางผลประโยชน์
น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต

บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี
ยวกับความขัษดัทแย้และ/หรื
งทางผลประโยชน์
บนหลั
การที
วา่ การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
ตามทีคณะกรรมการบริ
อผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทกเห็
นสมควร
กิจกรรมทางธุ
กิจบจะต้ อ: งทํบริ
าเพืษอัทผลประโยชน์
สุดกของบริ
ษัทเท่คืาอนัน และควรหลีกเลีย งการกระทําทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
รายละเอี
ยดเกียรวกั
ประกอบธุรกิสจงู หลั
2 ประเภท
โดยกํา หนดให้ ผ้ ูทีมีส่วนเกี ยวข้ องหรื อเกียวโยงกับรายการทีพิจารณา ต้ องแจ้ ง ให้ บริ ษัททราบถึง
ผูทางผลประโยชน์
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ห
รื
อ
การเกี

ย
วโยงของตนในรายการดั
งกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิ
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ในธุรกรรมนันๆ

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
คณะกรรมการตรวจสอบจะนํ
เกียวกับอรายการที
2.ประกอบธุรากิเสนอคณะกรรมการบริ
จจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรืษอัทและในเรื
เฟอร์ รี เกียวโยงกัน และรายการทีมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง ได้ มีการพิจ ารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด รวมทังจะได้

มี
การเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 561) ด้ วย

ส่ส่ววนที
นที 2.3
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บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

2.4าระบบการควบคุ
ทีมาของการกํ
หนด : มอัตภายใน
ราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
บริ ษัทได้ ให้ ความสํา
คัญ
ระบบควบคุ
 สาหกรรมเดี
บบริ หยาร
บปฏิบตั ิงาน และเพือให้ เกิดความมี
P/Eต่อratio
ของบริ ษมัทภายในทั
อืนในอุตงในระดั
วกันและระดั

ข้ประสิ
อมูลทางการเงิ
น าเนินงาน บริ ษัทจึงได้ กําหนดภาระหน้ าที อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริ หารไว้ เป็ น
ทธิภาพในการดํ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืลายลั
อประกอบการ
กษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที
ัท เอทีพี 30นจํผลออกจากกั
ากัด(มหาชน)น(ATP30)
0.25เพือทํา
ประเมิ
ผู้ปฏิบนตั ราคาหุ
ิงาน ผู้ น้ ตทีิด ตามควบคุบริมษและประเมิ
โดยบริ ษัทได้ มีการแต่งตั60.71
งคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เอ็นซีมแภายใน
อล อินเตอร์
เนชัน แนล โลจิสติกส์

เสนอขาย
หน้ าทีในการสอบทานระบบการควบคุ
และการตรวจสอบภายในให้
มีความเหมาะสม
และมีประสิท0.25
ธิผล และมี
จํากัด(มหาชน)
(NCL)
การว่าจ้ างผู้เชียวชาญจากภายนอกเพื
อทําหน้
าทีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพือบริให้ษมัทนั เกี
ใจว่
าการปฏิ
กทีสําคั(KIAT)
ญของบริ ษัทได้ ดํา24.24
เนินการตามแนวทางทีกํา0.10
หนดและมี
ยรติ
ธนาขนส่บงตั จํิงานหลั
ากัด(มหาชน)
ประสิทธิภาพ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
หมวดธุรกิจ2.5
(Sector)
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
รายงานของคณะกรรมการ

Capitalization
Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  ProfitาTest
คณะกรรมการตรวจสอบจะทํ
หน้ าทีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรMarket
องกรรมการผู
้ จดั การ สายงานแผนงาน
ทะเบี
ยน น และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดย
และการเงิ

วัคณะกรรมการบริ
ตถุประสงค์การใช้ษัทเป็:นผู้รับผิดชอบต่วัอตงบการเงิ
ถุประสงค์
ระยะเวลาใช้
เงิน
นของบริ ษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
 จํานวนเงินโดยประมาณ
น (รายงานความรั
บผิดชอบของ
เงิคณะกรรมการต่
น
(ล้ านนบาท)
โดยประมาณญชี
อรายงานทางการเงิน) ทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิ
ดังกล่าวจัดทําขึ นตามมาตรฐานการบั
รับรองและตรวจสอบโดยผู1.้ สอบบั
ญชีรับเงิอนุ
าต รวมทังจะดํ
 าเนินการเปิ ดเผยข้
คัญ ทังข้
 4 อปีมู2558
ลทาง
ชําระหนี
นกูญ
้ ระยะยาว
38.00อมูลสารสนเทศทีสําไตรมาส
การเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพื
นฐานของข้
งอย่ราี ใงครบถ้
2. เพื
อใช้ ลงทุนอซืเท็อเรืจจริ
อเฟอร์
หม่ วน และสมําเสมอ
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –

ไตรมาส 4 ปี 2560
3. การประชุมคณะกรรมการ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้ มีการ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
เพือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท ทังนี
  ในการประชุมแต่ละครัง ได้ มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ประกอบการประชุมทีครบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้ กับคณะกรรมการล่วงหน้ า เพือให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษา
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ
ษัทและกรรมการผู
นผู้ร่ษวมกั
าหนดวาระการประชุมและพิจารณา
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ จ้ ถดั ือการเป็
หุ้นของบริ
ัทเห็นนกํสมควร
เรื องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื องต่างๆ เพือเข้ ารับ
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ โดยทีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย และมี
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ประธานทีประชุมเป็ นผู้ประมวลความเห็นและข้ อสรุ ปทีได้ จากการประชุม ทังนี
  ในการลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
บริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงเสียง โดยกรรมการทีมีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุม
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และ/หรื อไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนันๆ
 ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีประชุมจะออกเสียงเพิมขึ นอีกหนึง
2.
ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
จํ
า
หน่
ายสิ
าเรื อและในเรื
รี งจากการประชุมแล้ วเสร็ จ พร้ อม
เสียงเพือชี ขาด นอกจากนี  รายงานการประชุมจะถู
กจันดค้ทําาบนท่
เป็ นลายลั
กษณ์ออกั เฟอร์
ษรภายหลั
 ทังจั
 ดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเป็ นระเบียบ พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัท
และผู้ทีเกียวข้ องตรวจสอบได้
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บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ในปีาหนด
2557 และงวด
อนแรก
ปี 2558
ษัทได้ratio”)เท่
จดั ประชุามกัคณะกรรมการบริ
 น 6 ครัง และ 3 ครัง
ทีมาของการกํ
: 6อัตเดื
ราส่
วนราคาต่
อกําไรบริ(“P/E
บ 27.91 เท่า ษัททังสิ
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี  :
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษตํัทาแหน่ง
P/E ratio
เฉลีย (เท่
จํานวนครั
ง ทีาเ)ข้ าร่วราคาพาร์
มประชุม /(บาท/หุ้น)
เพือประกอบการรายชือ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
จํานวนการประชุมทังหมด
 0.25
ประเมินราคาหุ้นที
ปี 2557
งวด 6 เดือนแรก0.25
ปี 2558
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
เสนอขาย
1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิจํกาลุ กัด(มหาชน) (NCL)
ประธานกรรมการ
6/6
3/3
2. พลเรื อเอกพีระจิตร์ สุรักขก
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

5/624.24

2/3 0.10

3. นายชาตรี ศิริพานิช:กร
ตลาดรอง

กรรมการและประธานกรรมการ
6/6
2/3
SET
 mai
ตรวจสอบ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6/6
3/3
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  1/ Profit Test
5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3/3
3/3
ทะเบียน
6. นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการ
6/6
3/3
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
กรรมการ
4/6
1/3
เงิน7. นายอภิชนม์ ชโยภาส
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
8. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั1.ญญา
กรรมการ
3/3 4 ปี 2558
ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.004/6
ไตรมาส
9. นายพานิช พงศ์พิโรดม2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์
กรรมการ
รีใหม่
1/
10. นายวัลลภ ผลิโกมล
กรรมการ

150.006/6
1/1

3/3 4 ปี 2558 –
ไตรมาส
 4 ปี 2560
ไตรมาส

หมายเหตุ: 1/ นายวัลลภ ผลิโกมล
าคม 2557 โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ
ัท ครัง –ที
3. ได้เพืลาออกจากการเป็
อใช้ เป็ นเงินทุนนกรรมการบริ
หมุนเวียน ษัท เมือวันที 20 มีน250.19
ไตรมาส 4 ปีษ2558
4/2557 เมือวันที 9 ตุลาคม 2557 ได้ มีมติแต่งตั งนายพรชัย วิริยะธนะสกุล เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายวัลลภ ผลิโกมล

ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่
ัทมีดนําโยบายจ่
ปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อมยกว่
าร้ อยละ
ของกํ
ทธิ หลังจากหั
ทังนี
 ายเงิ
 ทีผนา่ นมา: บริบริ
ษัทษได้
เนินการจัาดยเงิ
ส่งนเอกสารประกอบวาระการประชุ
ล่วงหน้
าทุกครั30ง เพื
อให้ากไรสุ
รรมการบริ
ษัท ก
ปัมีนเผล
นิตาิบงเพี
ุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท กและหลั
ารองตามกฎหมาย
วลาทีจะศึกษาข้ อมูลในเรืภาษี
 องต่เงิานงๆได้อย่
ยงพอ และจะมอบหมายให้
เลขานุ
ารบริ ษงัหัทกเข้เงิานร่ วสํมการประชุ
มด้ วยทุกและเงิ
ครัง น
สะสมอื
ๆ ตามทีบริ ษัทกํ ามหนด
ทังนี
ายเงินปั นผลดังกล่ษา วอาจมี
การเปลียนแปลงขึ
โดยเลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู
้ บนั ทึกนรายงานการประชุ
และจั
ด ส่ งการจ่
ให้ ประธานกรรมการบริ
ัทพิจารณาลงลายมื
อชือรับนอยู
รอง ่กับ
ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุ
เป็ น งเป็
และความเหมาะสมอื
ในอนาคต
ความถูกต้ อง โดยเสนอให้ฐานะการเงิ
ทีประชุมรับนรองในวาระแรกของการประชุ
มครันง ความจํ
ถัดไป ารวมทั
 นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรืนอๆเอกสาร
คณะกรรมการบริ
และ/หรื
อผู้ถืองหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
เกียวกับการประชุมต่างๆ เพืตามที
อสะดวกในการสื
บค้ นษอ้ัทางอิ
งในภายหลั
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู4.้ เสนอขาย
ค่ าตอบแทน
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์ บริ ษัทกําหนดนโยบายค่
อําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุยษัจัทงไว้หวัอดย่สุารงชัาษฎร์
ธานี และระหว่
งอําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงั
าตอบแทนกรรมการบริ
ดเจนและโปร่
งใส าโดยค่
าตอบแทนอยู
่ในระดับที น
สุราษฎร์ ธานี
เหมาะสมกับหน้ าทีและความรัจังบหวั
ผิดดชอบของกรรมการแต่
ละท่าน เพียงพอทีจะดูแลรักษากรรมการทีมคี วามรู้ความสามารถ
2.ป ระกอบธุ
าหน่ญ
ายสิ
นค้ าาบนท่
าเรื อและในเรื
อเฟอร์
รี
และต้ องผ่านการอนุมตั ิจากที
ระชุมผู้ถรือกิหุจ้ นจํสามั
ประจํ
ปี (Annual
General
Shareholders’
Meeting: AGM)



ทัง นี  บริ ษั ทกํ า หนดให้ มีการเปิ ดเผยค่า ตอบแทนทีจ่า ยให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารตามรู ปแบบทีสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

ส่ส่ววนที
นที 2.3
1 หน้หน้า า2 99

บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



การพัฒนากรรมการและผู
หารวนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ที5.มาของการกํ
าหนด : ้อับตริราส่
ราคาเสนอขายและ
คณะกรรมการมีนโยบายส่
งเสริ มของบริ
ให้ มีกษารอบรมและให้
ความรู้ แยก่วกั
กรรมการผู
้ เกียวข้ องในระบบกํากับดูแลกิจการ
ัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
น
P/E ratio
ข้ของบริ
อมูลทางการเงิ
น
ษั ท ซึง ประกอบด้
ว ยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร ตลอดจนผู้บริ หารของบริ ษั ท เพือให้ การ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืปฏิ
อประกอบการ
บตั ิงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง หากมีการเปลีย นแปลงกรรมการ บริ ษัทจะจัดให้ มีการแนะนําแนวทางในการดําเนิน
เอทีพี 30 จําตกั่อดการปฏิ
(มหาชน)บัต(ATP30)
ประเมิ
ราคาหุษ้ นั ทที และข้ อมูลบริทีเษป็ัทนประโยชน์
ธุรกิ จนของบริ
ิหน้ า ที ของกรรมการใหม่60.71
เพือส่ง เสริ มให้ ก ารปฏิบ0.25
ัติหน้ า ที มี
บริ ษัท กเอ็รอบการกํ
นซีแอล อิานกัเตอร์

0.25
เสนอขาย
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนืองภายใต้
บดูแเนชั
ลกิน จแนล
การทีโลจิ
ดี สติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)
11.2 คณะกรรมการชุดย่ อบริ
ย ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
24.24
0.10
ษัท ประกอบด้วยmai
คณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตลาดรอง โครงสร้ างการจั
: ดการของบริ
SET
คณะกรรมการบริ หาร ดังนี 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
11.2.1 ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง ที 7/2556 เมือวันที 14 พฤศจิกายน 2556 ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ไตรมาส 4 ปี 2560
ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นทีชอบด้ วยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบทีสาํ คัญได้ ดงั นี 
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ของบริ ษัท
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่า งน้ อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้ า ทีเข้ า ร่ ว มประชุม
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
คณะกรรมการบริ ษัท และอาจมีการประชุมเพิมเติมในกรณีทีมีความจําเป็ น
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
3. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน ซึง ผู้สอบบัญชีสอบ
รายละเอียดเกี
ยวกัอบตรวจสอบแล้
: บริ ษัทวประกอบธุ
รกิจงหลั
ก 2 ประเภท
คือ
ทานหรื
เพือแสดงถึ
ฐานะการเงิ
นและผลการดํ
าเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา และนําเสนอต่อที
ผู้เสนอขายประชุมผู้ถือหุ้นเพื1.
รกิจให้มบตั ริิ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อพิปจระกอบธุ
ารณาและอนุ
หลักทรั4.พย์ มีอํา นาจและรั บ ผิดอํชอบในการปฏิ
าเภอดอนสักอําบเภอเกาะสมุ
งหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสั
ัติหน้ า ทีใ ห้ยเ ป็จันไปตามกฎหมาย
วัต ถุประสงค์
และข้ อ บักงอํ
คับาเภอเกาะพะงั
ของบริ ษั ท น
ธานี อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความ
ตลอดจนมติทีประชุจัมงผูหวั
้ ถือดหุสุ้ นราษฎร์
ด้ วยความซื
กิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
รับผิดชอบต่อผู้ถือ2.หุป้ นระกอบธุ
โดยสมํารเสมอ
 5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายทีได้ รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่บริ ษัทและกําไรสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

ส่ส่ววนที
หน้าา2100
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

6. มีอาําหนด
นาจแต่ง:ตัง มอบหมาย
อแนะนํอากํให้
นุกรรมการหรื
อคณะทํ
างานเท่เพืาอ พิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื องหนึง
ทีมาของการกํ
าไรอ(“P/E
ratio”)เท่
ากับ 27.91
อัตราส่วหรืนราคาต่
เรื องใดทีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
7.
มี
อ
า
ํ
นาจตรวจสอบและพิ
จารณาอนุมตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท กรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ
P/E ratio
ใหญ่ของบริ ษัท ตามทีได้ รับเสนอจากคณะอนุ
หาร เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
เอทีบพริี 30
ากัดบ(มหาชน)
(ATP30) าด้ วยหลักทรัพย์แ60.71
มีหน้้ นาทีที ในการกํากับริบษดูัแทลให้
ษัทจํปฏิ
ตั ิตามกฎหมายว่
ละตลาดหลักทรัพย์ และข้0.25
อกําหนด
ประเมิ8.
นราคาหุ
การทํ
ารายการที
เกียโลจิ
วโยงกั
ินทีสําคัญ
เอ็นเช่ซีนแอล
อินเตอร์
เนชัน แนล
สติกนส์และการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์ส0.25
เสนอขาย ของตลาดหลักทรัพบริย์ฯษัทอาทิ
ตามกฎเกณฑ์ของสํ
งานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อคณะกรรมการตลาดทุน
จําากันัดก(มหาชน)
(NCL)
หรื อตลาดหลักทรัพบริย์แษห่ัทงเกี
ประเทศไทย
เกีย(KIAT)
วข้ องกับธุรกิจของบริ
ษัท เป็ นต้ น
24.24
ยรติธนาขนส่หรืง อจํกฎหมายที
ากัด(มหาชน)
0.10
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิ ดเผย
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
หมวดธุ10.
รกิจพิ(Sector)
: กลุ
ม่ อุตสาหกรรมบริ
การ งติ
จารณาโครงสร้
างการบริ
หารงาน รวมทั
 ดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนือง: ตลอดจนติ
ดตามการดํ
กรรมการและ/หรื
 Profit
Test าเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของคณะอนุ
Market Capitalization
Testอฝ่ ายบริ หาร
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน อย่างสมําเสมอ เพือให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
นมีสภาพอย่างเดียวกันจํและเป็
งขันกับกิจการของบริ
ษัท หรื อเข้เางิเป็
วัตถุป11.
ระสงค์กรรมการจะต้
การใช้ :องไม่ประกอบกิวัจตการอั
ถุประสงค์
านวนเงินการแข่
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
นน
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิ(ล้ดาในห้
างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็โดยประมาณ
นกรรมการของ
เงิน
นบาท)
บริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ ตนหรื อเพือประโยชน์ ผ้ ูอืน เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
แต่งตัง
ไตรมาส
12. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสั
ญญาที4 บปีริ 2560
ษัททํา
ป็ นเงิอนลดลงในบริ
ทุนหมุนเวีษยนัทหรื อบริ ษัทในเครื อ250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ขึ นหรื อถือหุ้นหรื อ3.หุ้นกูเพื้ เพิอมใช้ขึเนหรื
4 ปี ้ ถ2560
13. ต้ อ งมีค วามรั บ ผิ ดชอบต่อ ผู้ถือ หุ้น โดยสมํา เสมอ และดํ า เนิ น งานโดยรั กษาผลประโยชน์ไตรมาส
สูง สุดของผู
ื อ หุ้น
ตลอดจนมี
ดเผยข้
ลต่อผู้ลงทุ
นอย่
กต้ อง ครบถ้
วน มีตมราไม่
าตรฐาน
และโปร่
งใส30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่
ายเงิน การเปิ
: บริ
ษัทมีอนมูโยบายจ่
ายเงิ
นปัานงถูผลในแต่
ละปี ในอั
น้อยกว่
าร้ อยละ
ษัทมีเงิมนาตรการการตรวจสอบภายใน
เพือให้ เ กิ ดษระบบการควบคุ
มีประสิทธิ ภและเงิ
าพ น
ปั นผล14. ดํา เนินการให้ บริภาษี
ได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
ัท และหลังหักเงินมสํภายในที
ารองตามกฎหมาย
รวมทังการจั

ดการความเสี
และความเชื
อได้ ขทัองรายงานทางการเงิ
น โดยจั
จ้ างผู้ตกรวจสอบระบบควบคุ
ม ่ก ับ
สะสมอืนย ๆงตามที
บริ ษัทกํอาถืหนด
งนี
  การจ่ายเงินปั นผลดั
งกล่าดวอาจมี
ารเปลียนแปลงขึ นอยู
ภายในจากภายนอกที
เป็ นอิสนระผลการดํ
ทําหน้ าาทีเนิเป็นนหน่
ยงานตรวจสอบภายในของบริ
ษัท ในการตรวจสอบ
ดตาม
ฐานะการเงิ
งาน วแผนการลงทุ
น ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆติในอนาคต
และดําเนินการร่วตามที
มและประสานงานกั
บคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
15. มีอํ า นาจพิ จ ารณาและอนุมัติ เ รื อ งใดๆ ที จํ า เป็ น และเกี ย วเนื องกับ บริ ษั ท หรื อ ที เ ห็ นว่า เหมาะสมและเพื อ
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
16. เรื องดังต่อไปนี  คณะกรรมการบริ ษัทจะกระทําได้ ก็ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น คือ
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ก) เรื องใดๆ ทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ข) เรื องใดๆ ทีกรรมการมีสว่ นได้ เสีย และอยูใ่ นข่ายทีกฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ประกอบธุกรกิทรัจพจําย์หน่
นค้ าบนท่
าเรืพอย์และในเรื
อเฟอร์ รี ให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้
หลักทรัพย์แ2.
ละตลาดหลั
หรืาอยสิ
ตลาดหลั
กทรั
แห่งประเทศไทยระบุ

ถือหุ้น

ส่ส่ววนที
หน้าา2101
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

17. การตั
ดสินใจของคณะกรรมการบริ
ษัทเพือกํอาดํไราเนิ(“P/E
นการในเรื
 องดังาต่กัอบไปนี
 คณะกรรมการจะกระทํ
าได้ ก็ต่อเมือได้ รับ
ทีมาของการกํ
าหนด
: อัตราส่วนราคาต่
ratio”)เท่
27.91
เท่า
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นทีเข้ าประชุม
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมีนสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อมูลทางการเงิ
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทบริ
ทังหมด
ษัท หรื อบางส่วนทีสาํ คัญP/E
ให้ แratio
ก่บคุ เฉลี
คลอืย น(เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ษัทจเอที
พี 30 จําษกัดัท(มหาชน)
(ATP30)ษัท
60.71
0.25
ข) ้ นการซื
โอนกิ
การของบริ
อืนมาเป็ นของบริ
ประเมินราคาหุ
ที อหรื อรับบริ
 ยวกั
เ ช่าสกิติจกการของบริ
ษั ททัง หมดหรื อ บางส่ว นทีส0.25
ํา คัญ การ
เนชับนการให้
แนล โลจิ
ส์
เสนอขาย ค) การทํา แก้ ไ ขบริหรืษอัทเลิเอ็กนสัซีแญอลญาอินเกีเตอร์
มอบหมายให้จํบาคุ กัคลอื
นเข้ าจั(NCL)
ดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
ด(มหาชน)
แบ่งกําไรขาดทุบรินษกััทนเกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
24.24
0.10
ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับบริ ษัท
ตลาดรอง
:
SET
 mai
จ) การเพิมทุน การลดทุน หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
หมวดธุรกิจฉ)
(Sector)
กลุม่ หรื
อุตอสาหกรรมบริ
การควบกิ: จการ
เลิกบริ ษัท การ
ช) การอืนใดที
ภายใต้
ทรั พย์ แCapitalization
ละตลาดหลักทรั
พย์ และ/หรื อ
Profit
Test บทบัญญัติของกฎหมายว่า ด้ ว ยหลักMarket
Test
เกณฑ์เข้ าจด
: กํ าหนดไว้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีต้องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทะเบียน
และทีประชุ
วัตถุประสงค์การใช้
: มผู้ถือหุ้นด้ ววัยคะแนนเสี
ตถุประสงค์ยงดังกล่าวข้ างต้ นจํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน

เงิน
(ล้ าเนบาท)
โดยประมาณ กบั
ทังนี
  เรื องใดทีกรรมการ และ/หรื อผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการ มีสว่ นได้
สียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อ1.ย (ถ้ชําามีระหนี
) กรรมการซึ
งมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัด38.00
แย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่
าวไม่ม4 ีสปีิท2558
ธิออก
เงินกู้ระยะยาว
ไตรมาส
เสียงลงคะแนนในเรื องนัน
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
11.2.2 ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เพือใช้ษเป็ั ทนเงิครันง ทุทีน หมุ
นเวียนเมือวันที 14 พฤศจิ250.19
ไตรมาส
4 ปี 2558 –
ทีประชุมคณะกรรมการบริ
7/2556
กายน 2556 ได้ กํา หนดให้
คณะกรรมการ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ตรวจสอบมีขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี 
นโยบายการจ่
ายเงิน บ:ริ ษัทบริมีษการรายงานทางการเงิ
ัทมีนโยบายจ่ายเงินปันนอย่ผลในแต่
ะปี ในอัตยราไม่
้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของกํ
ทธิ หลังจากหั
1. สอบทานให้
างถูกต้ อลงและเพี
งพอ นโดยการประสานงานกั
บผูา้ ตไรสุ
รวจสอบบั
ญชี ก
ปั นผล ภายนอก และผู้บภาษี
เงินรได้
ิบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลังหักเงินกสํฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
ริ หารที
ับผินดิตชอบจั
ดทํารายงานทางการเงิ
นตามกรอบระยะเวลาที
ตลาดหลักทรัและเงิ
พย์ น
ๆ ตามทีบริ ษัทกํเกีายหนด
ทังนี
 าหนด
 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
แห่งประเทศไทย สะสมอื
และหน่นวยงานราชการที
วข้ องกํ
น ผลการดํ
นงาน แผนการลงทุ
น ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
ในอนาคต
2. สอบทานให้ บริ ษัทฐานะการเงิ
มีระบบควบคุ
มภายในาเนิ
(Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(InternalนๆAudit)
ที
ษัท และ/หรื อนอิ
ผู้ถสือระของหน่
หุ้นของบริวษยงานตรวจสอบภายใน
ัทเห็นสมควร
เหมาะสมและมีปตามที
ระสิทคธิณะกรรมการบริ
ผล และพิจารณาความเป็
ตลอดจนให้ ความ

รายละเอียดเกี
วกับ : บริจารณาแต่
ษัทประกอบธุ
กิจหลัากย2เลิประเภท
เห็นยชอบในการพิ
งตัง รโยกย้
กจ้ าง หัคืวอหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดที
ผู้เสนอขายรับผิดชอบเกียวกั1.
บการตรวจสอบภายใน
ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรั3.พย์ สอบทานให้ บริ ษัทปฏิ
ตั ิตามกฎหมายว่
าด้ วยหลัยกทรั
ทรัพย์ ข้ อากํงอําหนดของตลาดหลั
กทรัพย์ฯ น
อําบเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
จังพหวัย์ดและตลาดหลั
สุราษฎร์ ธานีกและระหว่
าเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงั
และกฎหมายทีเกียวข้
รกิจของบริ
จังอหวังกัดบสุธุราษฎร์
ธานี ษัท
4. พิจารณา คัดเลือ2.
กปเสนอแต่
คลซึ
งมีนคค้วามเป็
ระเพือทํอาหน้
ระกอบธุงรตักิงบุ
จ จํคาหน่
ายสิ
าบนท่านอิ
เรื อสและในเรื
เฟอร์าทีรี เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
 าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

ส่ส่ววนที
หน้าา2102
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

5. พิจาารณารายการที
กียอัตวโยงกั
หรื อรายการที
อาจมีratio”)เท่
ความขัดแย้
ทีมาของการกํ
หนด : เ
ราส่วนนราคาต่
อกําไร (“P/E
ากังบทางผลประโยชน์
27.91 เท่า ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
  เพือให้ มนั ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัทน
ข้ อมูลทางการเงิ
บริ ษัท ดเผยไว้ ในรายงานประจํ
P/E ratio
เฉลีย (เท่
ราคาพาร์งกล่
(บาท/หุ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ
าปี ของบริ
ษัทา)ซึงรายงานดั
าวต้ อ้ นง )
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน)
(ATP30)
0.25
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้
องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่60.71
างน้ อยดังต่อไปนี 
ประเมินราคาหุ
้ นที
เกียษวกั
ง ครบถ้
น เป็โลจิ
นทีสเชืติอกถืส์อได้ ของรายงานทางการเงิ
นของบริ ษัท 0.25
ัท เอ็บความถู
นซีแอล กอิต้นอเตอร์
เนชัน วแนล

เสนอขาย ก. ความเห็นบริ
ข. ความเห็นจํเกีากัยดวกั(มหาชน)
บความเพี
ยงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(NCL)
ค. ความเห็นบริ
เกียษวกั
บตั ิตามกฎหมายว่
าด้ ว(KIAT)
ยหลักทรัพย์และตลาดหลั
24.24 กทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
ัท เกีบการปฏิ
ยรติธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
0.10
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ง. ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
หมวดธุรกิจ (Sector)
: กลุ
ตสาหกรรมบริ
าร ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จ. ความเห็
นเกีม่ ยอุวกั
บรายการทีอกาจมี
มคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้ าร่วมประชุ
มของกรรมการตรวจสอบแต่
Test
Market
Capitalization Test ละท่าน
เกณฑ์เข้ าจด ฉ. จํานวนการประชุ
:  Profit
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร
ทะเบียน
ซ. รายการอื
้ นและผู้ลงทุนทัว ไปควรทราบ
ขอบเขตหน้ าทีและความรั
บผิดชอบที
วัตถุประสงค์การใช้
: นทีเห็นว่าวัผูต้ ถถุือปหุระสงค์
จํานวนเงิภายใต้
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงิน 
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
7. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
8. ในการปฏิบัติหน้ าทีตามทีกล่าวข้ างต้ น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการ
อใช้ผลลกระทบอย่
งทุนซื อเรื อเฟอร์
150.00
4 ปี 2558
กระทําดังต่อไปนี2. ซึงเพื
อาจมี
า งมีรีในหม่
ยั สําคัญต่อฐานะการเงิ
นและผลการดํา เนิไตรมาส
นงานของบริ
ษัท ให้–
ไตรมาส 4นปีสมควร
2560
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็
อใช้ เป็ดนเงิ
ทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ก. รายการที3.เกิดเพืความขั
แย้นงทางผลประโยชน์
ข. การทุจริ ต หรื อมีสงิ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องทีสาํ คัญในระบบควบคุมภายใน ไตรมาส 4 ปี 2560
า ด้ วายหลั
ย์ และตลาดหลั
ทรั พย์น้อข้ยกว่
อกํ าาหนดของตลาดหลั
ก ทรัทพธิ หย์ ลัฯ งหรื
อ ก
นโยบายการจ่าค.
ยเงินการฝ่: าฝืบรินกฎหมายว่
ษัทมีนโยบายจ่
ยเงินกปัทรันพผลในแต่
ละปี ในอัตกราไม่
ร้ อยละ 30 ของกําไรสุ
จากหั
กฎหมายที
กิจของบริ ษัท นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ปั นผล
ภาษีเกีเยงิวข้
นได้องกั
นิตบิบธุุครคลของงบการเงิ
หากคณะกรรมการหรื
อผูน้ บๆริ หตามที
ารของบริ
ดําเนิทันงนี
ารปรั
งแก้งกล่
ไขภายในเวลาที
กําหนด
กรรมการ
สะสมอื
บริ ษัษทกํัทาไม่หนด
 การให้
 การจ่มาีกยเงิ
นปับนปรุ
ผลดั
า วอาจมีการเปลี
ยนแปลงขึ
นอยู่กับ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ
งอาจรายงานว่
อการกระทํ
าดังกล่าาเป็วต่นอและความเหมาะสมอื
สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับ
ฐานะการเงิ
น ผลการดําาเนิมีรนายการหรื
งาน แผนการลงทุ
น ความจํ
นๆ ในอนาคต
หลักทรัพย์และตลาดหลั
ทรัพย์ หรื อตลาดหลั
กทรัพย์อฯผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ตามทีคกณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจ หน้ าที ข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรี ยก สัง การให้ ฝ่าย
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
จัดการ หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษัทมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้ องและ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
จําเป็ น รวมทังคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึ

กษาจากทีปรึกษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชียวชาญในวิชาชีพอืนๆ หากเห็น
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ว่ามีความจําเป็ น และเหมาะสม โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื องค่าใช้ จ่ายทังหมด

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


ส่ส่ววนที
หน้าา2103
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

ขอบเขตอํ
ทีอั แตละความรั
บผิดอชอบของคณะกรรมการบริ
หาร เท่า
ที11.2.3
มาของการกํ
าหนดานาจหน้
: า
ราส่วนราคาต่
กําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91
ราคาเสนอขายและ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ
ษัท ครัของบริ
ง ที 7/2556
เมือตวันสาหกรรมเดี
ที 14 พฤศจิยกวกัายน
ษัทอืนในอุ
น 2556 ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการบริ หาร
P/E ratio
ข้มีออมูําลนาจ
ทางการเงิ
หน้ าทีน และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื องเกียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืบริอประกอบการ
ษั ท กํ า หนดนโยบาย แผนธุร กิ จ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํา นาจการบริ หารต่า งๆ ของบริ ษั ท
พี 30องกั
จําบกัสภาพเศรษฐกิ
ด(มหาชน) (ATP30)
ประเมิ
นราคาหุ
้ นที าเนินธุรกิบริจษให้ัทสเอที
หลักเกณฑ์
ในการดํ
อดคล้
จ เพือเสนอให้ ทีประชุ60.71
มคณะกรรมการของบริ ษ0.25
ัทพิจารณา
บริ ษนชอบ
ัท เอ็นรวมตลอดถึ
ซีแอล อินเตอร์
เนชัน แนล โลจิสติกส์ดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที
0.25
เสนอขาย
และอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็
งการตรวจสอบและติ

คณะกรรมการกําหนด โดยสรุจําปกัอํดา(มหาชน)
นาจ หน้ า(NCL)
ที และความรับผิดชอบทีสาํ คัญได้ ดงั นี 
ษัทอําเกีนาจหน้
ยรติธนาขนส่
จํากัด(มหาชน)าเนิ(KIAT)
1. คณะกรรมการบริ หบริารมี
าทีจดั งการงานและดํ
นกิจการของบริ ษั24.24
ทตามทีคณะกรรมการบริ ษ0.10
ัทกําหนด

ษัทให้ดําmai
เนินการเฉพาะกรณี
ตลาดรอง หรื อได้ รับอนุม: ตั ิจากคณะกรรมการบริ
SET
หารมี
ํานาจหน้ าทีใกนการบริ
หมวดธุ2.รกิจคณะกรรมการบริ
(Sector) : กลุ
ม่ อุตอสาหกรรมบริ
าร หารธุรกิจของบริ ษัทตามนโยบายและแผนงานทีกําหนดไว้
3. คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบอํานาจ
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
4. กิจการดังต่อไปนี ให้ เสนอเพือรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน
ทะเบียน
4.1 เรื องเกียวกับนโยบายของบริ ษัท
วัตถุประสงค์4.2
การใช้
: าไปแล้ วจะเกิวัตดถุการเปลี
ประสงค์ย นแปลงอย่างสําคัจํญานวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
เรื องทีหากทํ
แก่กิจการของบริ
ษัท
เงิน
โดยประมาณ
4.3 เรื องทีจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริ ษัทเอง(ล้ านบาท)
4.4 เรื องทีจะต้ อ1.
งปฏิบชําตั ระหนี
ิตามระเบี
บริ ษัทวางไว้
เงินกูย้ รบที
ะยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
4.5 เรื องทีคณะกรรมการบริ
นสมควรเสนอเพื
 อง หรื อตามหลักเกณฑ์
ทีคณะกรรมการ
2. เพือใช้ ลหงทุารเห็
นซื อเรื
อเฟอร์ รีใหม่ ออนุมตั ิเป็ นรายเรื
150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558 –
บริ ษัทได้ วางไว้
ไตรมาส 4 ปี 2560
5. คณะกรรมการบริ หารมีอํา นาจและหน้ า ที ในการดํา เนินกิ จ กรรมตามทีกํา หนดเพือบริ หารบริ ษั ท ให้ ประสบ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ความสําเร็ จ และบรรลุเป้าหมายของบริ ษัท ซึง รวมถึง
ไตรมาส 4 ปี 2560
5.1 จัดทําและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายทีสําคัญของบริ ษัท และนําเสนอ
นโยบายการจ่ายเงิ
: บริ ษัทมีนษโยบายจ่
ยเงินปั นผลในแต่
ต่อนคณะกรรมการบริ
ัทเพือพิจาารณาอนุ
มตั ิ ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล 5.2 พิจารณากลัภาษี
เงินได้ นิตริบกิุคจคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลันงเป
หั้กาหมายการปฏิ
เงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
น กรองแผนธุ
ประจําปี งบประมาณค่
าใช้ จ่ายประเภททุ
บตั ิงาน รวมถึ
ง น
ัทกํบารรลุ
หนดเป้ทัาหมาย
งนี
  การจ่และนํ
ายเงิานเสนอต่
ปั นผลดัอคณะกรรมการบริ
งกล่า วอาจมีการเปลี
นแปลงขึ
นอยู่กับ
สิงทีต้องริ เ ริสะสมอื
 มต่า งๆนทีๆสตามที
ําคัญ บเพืริอษให้
ษัทยเพื
อพิจารณา
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
อนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ
อผู้ถนือทีหุเ้ นกิของบริ
นสมควร
5.3 พิจารณากลัตามที
น กรองโครงการที
มคี า่ ใช้ษจัท่าและ/หรื
ยประเภททุ
นวงเงินษทีัทคเห็ณะกรรมการบริ
ษัทกําหนด เพือนําเสนอ
รายละเอียดเกียต่วกัอบคณะกรรมการบริ
: บริ ษัทประกอบธุ
หลัก 2 ประเภท
ษัทเพือพิรกิจจารณาอนุ
มตั ิ คือ
ผู้เสนอขาย5.4 พิ จ ารณาและอนุ
มัติ ใ นเรืรกิ อจงต่
ตามที
 กํ า หนดไว้ ใ นอํงาทางเรื
นาจดํอาด้เนิ
น การหรื
ั บ มอบอํ
1.ประกอบธุ
ให้ าบงริ กๆารเรื
อโดยสารและขนส่
วยเรื
อเฟอร์อรี ได้
จํารนวน
2 เส้านนาจจาก
ทางระหว่าง
หลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ
ษัท
อําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
5.5 พิจารณาทบทวนอํ
าเนินธานี
การในเรื องต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอต่อ
จังหวัาดนาจดํ
สุราษฎร์
คณะกรรมการบริ
ษัทเพือรพิกิจจารณาอนุ
2.ประกอบธุ
จําหน่ายสิมนตั ค้ิ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
5.6 จัดการและสร้ างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสันและวั

ตถุประสงค์ในระยะยาว

5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ ดําเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ทีได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและความก้ าวหน้ าในการ
ดําเนินการเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท
ส่ส่ววนที
หน้าา2104
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

6. พิจาารณาเรื
ก่อนทีratio”)เท่
จะนําเสนอให้
ณะกรรมการบริ
 
ทีมาของการกํ
หนด  องการจั
: ดสรรงบประมาณประจํ
อัตราส่วนราคาต่อกําาไรปี (“P/E
ากับค27.91
เท่า ษัทพิจารณาและอนุมตั ิ ทังนี
ให้ รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลียนแปลงและเพิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างทีไม่มี
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การประชุ
ม
คณะกรรมการบริ
ษัทในกรณีเร่งด่วน และให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพือทราบในทีประชุมคราว
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ต่อไป
เพือประกอบการ
กัดก(มหาชน)
60.71
0.25
อนุม้ นตั ทีิก ารจัดซื อวัตบริถุดษิบัท สิเอที
นค้พาี 30
หรืจํอาบริ
าร โดยมี(ATP30)
วตั ถุประสงค์เพือการขายหรื
อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ในจํ
านวนไม่
ประเมิ7.
นราคาหุ
อรายการ
ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย เกิน 30 ล้ านบาทต่บริ
8. อนุมตั ิการลงทุนในสิ
พย์ถาวร(NCL)
เช่น ทีดิน อาคาร หรื อสิงปลูกสร้ าง เป็ นต้ น ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ านบาทต่อ
จํานกัดทรั(มหาชน)
รายการ
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
9. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนทีสําคัญ ๆ ทีได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามทีจะได้ รับมอบหมาย
ตลาดรอง
:
SET
 mai
จากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
หมวดธุ10.
รกิจจั(Sector)
ม่ อุตสาหกรรมบริ
ดสรรเงินบํา:เหน็กลุจรางวั
ลซึงได้ รับอนุกมารตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อ
บุคคลใดๆ ทีก: ระทํากิจการให้
ก่บริ ษัท
ProfitแTest
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบีย11.
น แต่ ง ตั ง หรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ ง หรื อ หลายคนกระทํ า การอย่ า งหนึ ง อย่ า งใดแทนคณะ
และคณะกรรมการบริจํหาารสามารถยกเลิ
ก เพิกถอน เปลียระยะเวลาใช้
นแปลง หรื อเแก้
วัตถุประสงค์กรรมการบริ
การใช้ ห:ารตามทีเห็นสมควรได้
วัตถุประสงค์
นวนเงินโดยประมาณ
งินไข
อํานาจนันๆ
 ได้
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ทัง นี  การมอบหมายอํ า นาจหน้ า ที แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห าร และการอนุมัติ ร ายการของ
เพืองใช้การมอบหมายอํ
ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ารนาจ
ี ใหม่ และการอนุมตั ิร150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558 –
คณะกรรมการบริ หารจะไม่2.รวมถึ
ายการทีผ้ ูได้ รับมอบอํานาจ
คณะกรรมการ
ไตรมาส
4 ปีน2560
บริ หาร หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลั
กษณะอื
ใดกับ
ใช้ เป็ นเงิ
ยน ต้องขอความเห็250.19
ไตรมาส
4 ปี 2558
บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย3.(ถ้ าเพืมี)อรวมทั
งรายการที
 นทุนหมุนกเวี
ําหนดให้
นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํ
ารายการที
เกีย–ว
4 ปี 2560
โยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) เพืไตรมาส
อให้ สอดคล้
องกับ
ข้ อกําหนดของตลาดหลั
นักงานคณะกรรมการกํ
ากับลหลั
ทรัพตย์ราไม่
และตลาดหลั
ทรัพย์30
หรื ของกํ
อกฎหมายที
อง ก
นโยบายการจ่
ายเงิน : กทรับริพษย์ัทฯ มีสํนาโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่
ะปีกในอั
น้อยกว่าร้กอยละ
าไรสุทธิเกีหยลัวข้
งจากหั
ธุรกิจของบริ ษัท เว้ นแต่ภาษี
เป็ นการอนุ
เป็ นลักษณะการดํ
าเนินษธุัทรกรรมการค้
ไปของบริ ษัททีเป็ และเงิ
นไป น
ปักันบผล
เงินได้ นิตมิบตั ุคิรายการที
คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
และหลังหัากปกติ
เงินสํทาวั รองตามกฎหมาย
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ทีคณะกรรมการบริ
ิจารณาอนุ
มตั ิไว้ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
สะสมอื
นๆ ตามทีบริ ษษัทัทกํได้าพหนด
ทังนี
  การจ่

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
11.2.4 ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทีประชุ
ษัท ครัรงกิ ทีจ หลั
7/2556
เมือวันทีคือ14 พฤศจิกายน 2556 ได้ กําหนดให้ กรรมการผู้จดั การมี
รายละเอียดเกี
ยวกัมบคณะกรรมการบริ
: บริ ษัทประกอบธุ
ก 2 ประเภท
บผิดชอบ ดังนี  :
ผูขอบเขตอํ
้ เสนอขายานาจหน้ าที และความรั
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์ เป็ นผู้รับมอบอํา นาจของบริ
ษั ทกในการบริ
หารกิยจการของบริ
ษั ทให้
เ ป็ และระหว่
นตามวัตาถุงอํ
ประสงค์
ข้ อบักงอํคัาบเภอเกาะพะงั
นโยบาย น
อําเภอดอนสั
อําเภอเกาะสมุ
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
าเภอดอนสั
ระเบียบ ข้ อกําหนดจัคํงาหวั
สัง ดมติ
ทีประชุ
มผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติทีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หารของ
สุราษฎร์
ธานี
บริ ษัททุกประการ2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
  มี อํ า นาจสัง การ วางแผน ควบคุม และดูแ ลดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารกําหนด
 จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี ของแต่ละหน่วยงาน เพือนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทังควบคุ

มดูแลการใช้ จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
ส่ส่ววนที
หน้าา2105
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

 มีอํานาจในการให้
วามเห็
นชอบนิ
ติกรรมที
วกับการดํ
าเนินธุารกักรรมปกติ
ทีมาของการกํ
หนด : ค
อัตราส่
วนราคาต่
อกําเไรกีย(“P/E
ratio”)เท่
บ 27.91 เท่ของบริ
า ษัท เช่น การซื อขาย การจัดหา
สินค้ า ค่าใช้ จ่ายในการดํ
เนินธุของบริ
รกรรมปกติ
น การจัดยหามาหรื
ราคาเสนอขายและ
ษัทอืนการลงทุ
ในอุตสาหกรรมเดี
วกัน อการจําหน่ายไปซึงเครื องมือ ทรัพย์สิน
P/Eาratio
และบริน การ เป็ นต้ น เพือผลประโยชน์ของบริ ษัท ภายใต้ วงเงินอนุมตั ิทีกําหนด
ข้ อมูลทางการเงิ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
 อนุมตั ิการจัดซื อวัตถุดิบ สินค้ า หรื อบริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการขายหรื อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ในจํานวนไม่
เพือประกอบการ
ษัท เอทีพเว้ี 30
(มหาชน)
เกิน้ น5ที ล้ านบาทต่บริ
อรายการ
นแต่จําเป็กัดนกรณี
เรื อขึ(ATP30)
นอู่ในจํานวนไม่เกิน 10 60.71
ล้ านบาท และอนุมตั ิทําธุร0.25
กรรมนอก
ประเมินราคาหุ
เอ็นซีแอล

0.25
อครัอินง เตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
เสนอขาย งบประมาณไม่เกินบริ5 ษล้ัทานบาทต่
กัด(มหาชน)
(NCL)บันทึก เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
 มีอํานาจออกคําสังจํ าระเบี
ยบ ประกาศ
บริ ษัท และเพือรักษาระเบี
การทํางงานภายในองค์
กร
24.24
บริ ษัท เกียยบวิรตินธยั นาขนส่
จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
 มีอํานาจจ้ าง แต่
ปลดออก
ให้ ออก ไล่ออก กํmai
าหนดอัตราค่าจ้ าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ โบนัส และปรับ
ตลาดรอง
: งตัง SET

ขึ นเงินเดือน สําหรับพนักงานในระดับตําแหน่งถัดจากกรรมการผู้จดั การลงมา
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
 มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้ องจําเป็ น และเป็ น
Test เพือผลประโยชน์ของบริ ษัท
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profitาปกติ
การดําเนินธุรกรรมทางการค้
ทะเบียน
 พิจารณาและดําเนินการเสนอเรื องราวต่างๆ ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึงเป็ นเรื องทีจะต้ องได้ รับการลง
วัตถุประสงค์
: มตั ิจากทีประชุวัตมถุคณะกรรมการบริ
ประสงค์
ระยะเวลาใช้
นน
มติกแารใช้
ละ/หรื ออนุ
ษัท และเรืจํ อานวนเงิ
งดังกล่นาโดยประมาณ
วจะต้ องแจ้ งต่อหน่วยงานที
เกียวข้ องเงิเช่
เงิน
นบาท) ก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
โดยประมาณ
สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ(ล้ย์าตลาดหลั
ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ1.ไอ ชํและกระทรวงพาณิ
ชย์ เป็ นต้ น
าระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
 ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนใด2. ตามที
ได้ลรงทุ
ับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรื
อคณะกรรมการบริ หารของบริ
รวมถึ–ง
เพือใช้
นซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4ษปีัท 2558
การมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพือก่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดําเนิไตรมาส
นงานของบริ
ษัท
4 ปี 2560
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จดั การและ/หรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จดั การจะไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการใด
ไตรมาส 4 ปี 2560
ทีตนและ/หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัท
นโยบายการจ่
ษัทมีนโยบายจ่
ายเงินปั นทีผลในแต่
ตราไม่ดแย้
น้องยกว่
าร้ อยละ 30 ของกํ
าไรสุ
ธิ หลังจากหั
หรื อบริ ษัทย่อายเงิ
ย (ถ้นา มี):ทัง บริ
นี  ในการทํ
า นิติกรรมใดๆ
อาจก่อให้ละปี
เกิดในอั
ความขั
ทางผลประโยชน์
ตามที
กําทหนดไว้
ใน ก
ปักฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํ
นผล
ภาษี เงินได้ นิติบาุคกัคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
งหักเงินสํกาทรั
รองตามกฎหมาย
และเงิน
บหลักทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพษย์ัทหรืและหลั
อของตลาดหลั
พย์แห่งประเทศไทย
สะสมอื
นๆ ตามที้ จบดั ริการและ/หรื
ษัทกํ าหนดอผูทั้ รงนี
 ับมอบอํ
 การจ่าานาจที
ยเงินปัมนีสผลดั
การเปลี
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ กรรมการผู
ว่ นได้งกล่
เสียาดัวอาจมี
งกล่าวจะต้
องนํยานแปลงขึ
เสนอเพือนอยู
ให้ ่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนิอนนํงาน
แผนการลงทุ
ความจํ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
ได้ ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื
าเสนอต่
อไปยังทีปนระชุ
มคณะกรรมการและ/หรื
อทีประชุนมๆผูในอนาคต
้ ถือหุ้น
ตามที
ค

ณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
(แล้ ว แต่กรณี ) ตามทีกํา หนดไว้ ใ นข้ อบัง คับของบริ ษั ทและ/หรื อตามกฎหมายทีเ กี ยวข้ องต่อไป เว้ นแต่เ ป็ นการอนุมัติ
รายละเอี
ยวกั
บ : บริาเนิ
ษัทนประกอบธุ
รกิจาหลั
ก 2ทประเภท
คือษัททีคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดกรอบการพิจารณา
รายการทียดเกี
เป็ นลั
กษณะการดํ
ธุรกรรมการค้
ปกติ
วั ไปของบริ
ผูไว้้ เสนอขาย
ชดั เจนแล้ ว
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
11.3 การสรรหาและแต่ งตังจักรรมการและผู
้ บริหารระดับสูงสุด
งหวัดสุราษฎร์ ธานี
11.3.1 การสรรหากรรมการบริ
ษัท รกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
2.ประกอบธุ


บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนัน ในการสรรหาและเลือกตังกรรมการบริ

ษัท ให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท และกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื องต้ นและพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
บริ ษั ท ตามเกณฑ์ คุณ สมบัติตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญ ญัติบ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้ องตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด รวมทังพิ
 จารณาจากปั จจัย
ส่ส่ววนที
หน้าา2106
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

านอืนๆ มาประกอบกั
ความสามารถ
ประสบการณ์
ทีเากีกัยบวข้27.91
องกับเท่
ธุรากิจ และความเอื อประโยชน์ต่อการ
ทีในด้
มาของการกํ
าหนด : น เช่นอัความรู
ตราส่ว้ นราคาต่
อกําไร (“P/E
ratio”)เท่
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น โดยมีหลักเกณฑ์และขันตอนดั

งต่อไปนี  :
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
กรรมการของบริ
ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ
ข้ อมูล1.
ทางการเงิ
น
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น
เพือประกอบการ
บริ
ัท เอทีพี 30วจํยกรรมการไม่
ากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71 น้อยกว่า กึง หนึง ของจํ
0.25 า นวน
คณะกรรมการบริ
ษั ทษประกอบด้
น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่
ประเมิ2.
นราคาหุ
้ นที
ยู่ใ นราชอาณาจั
กร และกรรมการต้
องมีคุณ สมบัติ ครบถ้ ว นและไม่0.25
มีล ักษณะ
อินเตอร์ เนชัน แนล
โลจิสติกส์
เสนอขาย กรรมการทัง หมดต้บริอษงมีัท ถเอ็ิ นนทีซีอแอล
ต้ องห้ ามตามกฎหมายว่
าด้ วยบริ ษ(NCL)
ัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง
จํากัด(มหาชน)
ต้ องไม่มีลกั ษณะทีบริ
แสดงถึ
จะได้
รับความไว้ วางใจให้
มีมหาชน
24.24บริ หารจัดการกิจการที0.10
ษัท เกีงยการขาดความเหมาะสมที
รติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน)
(KIAT)
เป็ นผู้ถือหุ้นตามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยจะต้ องเป็ นบุคคลทีมี
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ชืออยูใ่ นระบบข้ อมูลรายชือกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หมวดธุรกิจตลาดทุ
(Sector)น ว่ า ด้: ว ยหลั
กลุม่ กอุเกณฑ์
ตสาหกรรมบริ
แ สดงชืก อารบุค คลในระบบข้ อ มูล รายชื อ กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ที อ อก
หลักทรัพย์ :  Profit Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
ั ชาติไทย ซึง เป็ นไปตามคุณสมบัติผ้ ทู ีจะถือ
ทะเบีย3.
น คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึงหนึง ทีมีสญ

ง ทําการค้ าในน่านนํ าไทยได้
พ.ศ. 2481เงิน
วัตถุประสงค์กรรมสิ
การใช้ทธิเรื อ:จดทะเบียนเป็ นเรื
วัตอถุไทยซึ
ประสงค์
จํานวนเงิตามพระราชบั
นโดยประมาณญญัติเรื อไทยระยะเวลาใช้
3 ของกรรมการ
เงิน 4. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการตรวจสอบ ซึง ดํารงตําแหน่งกรรมการอิ
(ล้ านบาท)สระไม่น้อยกว่า 1 ในโดยประมาณ
ทังคณะ

และมีจํานวนไม่ตํากว่า 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระตามที
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ขายหุ้นทีออกใหม่2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
ไตรมาสษ4ัทปีหรื2560
5. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ
อเข้ า
3. เพือใช้ เป็ นเงิ
ทุนหมุ
น
250.19นการแข่งขันกับกิจการของบริ
ไตรมาส 4 ปีษัท2558
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิ
ติบคุนคลอื
นทีนมเวีีสยภาพอย่
างเดียวกัน และเป็
ไม่ว–่า
ไตรมาสอนที
4 ปีจ2560
จะทําเพือประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอืน เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่
ะมีมติ
แต่างตัยเงิง น : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่
ให้ บเงิริ นษได้
ัททราบโดยไม่
ชกั ช้ า หากมี
สว่ นได้ เสียในสั
ญาหรื องกิหัจกกรรมใดๆ
ทีบริ ษัททําขึ นไม่และเงิ
ว ่า น
ปั นผล6. กรรมการต้ องแจ้ งภาษี
นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัทญและหลั
เงินสํารองตามกฎหมาย
โดยตรง หรื อโดยอ้สะสมอื
อม หรืนอๆถือตามที
หุ้น หุ้บนริกูษ้ เพิัทกํมาขึหนด
นหรื อทัลดลงในบริ
ัทหรื
ษัทในเครื
อ การเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
งนี
  การจ่าษยเงิ
นปัอนบริผลดั
งกล่า วอาจมี
7. ในการประชุมผู้ถืฐานะการเงิ
อหุ้นสามัญประจํ
าปี ทุกาครั
ให้ กรรมการออกจากตํ
าแหน่าเป็
งในสั
ดส่วนหนึงในสามของกรรมการ
น ผลการดํ
เนิงน งาน
แผนการลงทุน ความจํ
น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
ทังหมด

ถ้ าจํานวนกรรมการที
จะออกจากตํ
าแหน่งอแบ่
ตรงเป็
วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
ผู้ถงือออกให้
หุ้นของบริ
ษัทนสามส่
เห็นสมควร
ทีสดุ กับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีดํารงตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองซึงอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุ นันออกจาก

รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ตําแหน่งก่อน กรรมการซึง พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
 ได้
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
8. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครั ง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีจะเข้ ามา
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ตํ า แหน่ง แทนกรรมการที ต้ อ งออกตามวาระ โดยเลขานุก ารบริ ษั ท จะรวบรวมรายชื อ ดัง กล่า วนํ า เสนอให้
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
คณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง และคัดเลือกรายชือทีเหมาะสม เพือ
จจําหน่ามยสิตั ิตนอ่ ค้ไป
าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
นําเสนอให้ ทีประชุ2.มปผูระกอบธุ
้ ถือหุ้นพิรจกิารณาอนุ
 9. ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 
9.1.ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ โดยหนึง หุ้นเท่ากับหนึง เสียง

ส่ส่ววนที
หน้าา2107
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

9.2.ผู
้ ถือหุ้นแต่
คะแนนเสี
่เลือกตั
งบุ
 คคลคนเดี
วหรื อเท่
หลายคนเป็
นกรรมการก็ได้ ในกรณีที
ทีมาของการกํ
าหนด
: ละคนจะใช้
วนราคาต่ยองทีกํามไรีอยู(“P/E
ratio”)เท่
ากับ ย27.91
า
อัตราส่
เลือกตังบุ
 คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
9.3.บุ
ค
คลซึ
ง

ได้
ร
ั
บ
คะแนนเสี
ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
 นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ
ษ
ั
ท
P/E
ratio
ราคาพาร์
(บาท/หุย้ นง )

ง นัน ในกรณีทีบคุ คลซึงได้ รับการเลือกตัเฉลี
งในลํ
 ย (เท่
าดัาบ)ถัดลงมามี
คะแนนเสี
เพือประกอบการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
ษัท เอทีพี 30 จํจาะพึ
กัด(มหาชน)
(ATP30)
งมี หรื อจะพึ
งเลือกตังในครั

ง นัน ให้60.71
ผ้ เู ป็ นประธานในทีประชุม0.25
เป็ นผู้ออก
ประเมินราคาหุ้นเท่
ที ากันเกินจําบรินวนกรรมการที
เสียงชี ขาด บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
10. ในกรณีทีตําแหน่งจํกรรมการว่
างลงเพราะเหตุ
อืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ ดําเนินการเลือกบุคคลซึงมี
ากัด(มหาชน)
(NCL)
คุณสมบัติและไม่มบริีลกั ษษณะต้
ามตามกฎหมายว่
าด้ ว(KIAT)
ยบริ ษัทมหาชนจํา24.24
กัดและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์0.10
และตลาด
ัท เกียรติองห้
ธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
หลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการนันจะเหลื

อ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
น้ อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียงั
หมวดธุรกิจเหลื
(Sector)
: กลุม่ อุตง ตนแทน
สาหกรรมบริ
การดงั กล่าวของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
ออยูข่ องกรรมการซึ
โดยมติ
สามในสีข องจํ: านวนกรรมการที
ยงั เหลืออยู่
 Profit Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบี11.
ยน ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อกยกว่
้ นซึง มาประชุมและมีสทิ จํธิาอนวนเงิ
อกเสียนงโดยประมาณ
และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไระยะเวลาใช้
ม่น้อยกว่ากึเงงิหนึ
วัตถุประสงค์
ารใช้าสามในสี
: ข องจํานวนผูวัต้ ถถุือปหุระสงค์
น ง
ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง (ล้ านบาท)
เงิน
โดยประมาณ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
11.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
กรรมการอิสระจะต้ องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้ องไม่มีสว่ นเกียวข้ อง
ไตรมาส 4 ปี 2560
หรื อมีสว่ นได้ เสียในทางการเงินและการบริ หารจัดการ อีกทังมี
 คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระ
3. เพือใช้ เป็ นเงิ
นหมุนเวีนยทีน ทจ. 28/2551 เรื อง 250.19
ไตรมาส
2558 –
ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ
ากันบทุตลาดทุ
การขออนุญาตและการอนุ
ญาตให้4 เปีสนอขาย
ไตรมาส 4 ปี 2560
หุ้นทีออกใหม่ โดยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี  :
นโยบายการจ่
บริ ษัทง มีของจํ
นโยบายจ่
ายเงิ
ะปีงหมดของบริ
1. ถือหุายเงิ
้ นไม่นเกินร้:อยละหนึ
านวนหุ
้ นทีนมปัีสนทิ ผลในแต่
ธิออกเสียลงทั
 ในอัตราไม่น้ษอยกว่
ัท บริาษร้ อยละ
ัทใหญ่30บริของกํ
ษัทย่อายไรสุบริทษธิ หัทลัร่ วงมจากหั
ผู้ ก
ปั นผล ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื
ภาษีอผูเงิ้ มนีอได้ํา นาจควบคุ
นิติบุคคลของงบการเงิ
ษัท และหลั
กเงิน้ ทสํีเากีรองตามกฎหมาย
และเงิน
มของบริ ษั ทนเฉพาะของบริ
ทัง นี  ให้ นับ รวมการถื
อหุ้งนหัของผู
 ยวข้ อ งของกรรมการ
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ตรวจสอบรายนันๆ
 สะสมอื
ด้ วย นๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
น ผลการดํ
เนินหงาน
แผนการลงทุ
น ความจํ
และความเหมาะสมอื
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ฐานะการเงิ
นกรรมการที
มีส่ว นร่ วามบริ
ารงาน
ลูกจ้ าง พนั
กงาน ทีาปเป็รึนกษาที
ได้ เงินเดือนประจํนาๆหรืในอนาคต
อผู้มี
ตามทีษคัทณะกรรมการบริ
ของบริ
อํานาจควบคุมของบริ
บริ ษัทใหญ่ บริษษัทัทย่และ/หรื
อย บริอษผูัท้ ถร่ือวหุม้ นบริ
ษัทย่ษอัทยลํเห็านดัสมควร
บเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี

รายละเอียดเกี
ยวกับ ม: ของบริ
บริ ษัทษประกอบธุ
กิจหลั
2 ประเภทลกั คืษณะดั
อ งกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขอ
อํานาจควบคุ
ัท เว้ นแต่จระได้
พ้นกจากการมี
ผู้เสนอขายอนุญาตต่อสํานัก1.
งาน
ก.ล.ต. ทัรกิงนี
 จให้
 ลักบษณะต้
ามดังกล่าวไม่รงวมถึ
งกรณี
ีกรรมการอิ
นข้นาทางระหว่
ราชการ าง
ประกอบธุ
ริ การเรือองห้
โดยสารและขนส่
ทางเรื
อด้ วทยเรื
อเฟอร์ รี จํสาระเคยเป็
นวน 2 เส้
หลักทรัพย์ หรื อทีปรึกษา ของส่อํวานราชการซึ
้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรืดอสุผูร้ มาษฎร์
ีอํานาจควบคุ
มของบริ
เภอดอนสัง กเป็อํนผู
าเภอเกาะสมุ
ย จังหวั
ธานี และระหว่
างอํษาัทเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
3. ไม่เ ป็ นบุคคลทีมีความสั
ธ์ ทางสายโลหิ
ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ ป็ น บิดา
จังหวัดมสุพัรนาษฎร์
ธานี
มารดา คู่สมรส พี2.นป้ อระกอบธุ
ง และบุรตกิรจจํรวมทั
 ยสิ่สนมรสของบุ
ของกรรมการรายอื
าหน่างคู
ค้ าบนท่าเรืตอรและในเรื
อเฟอร์ รี น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ

บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี)
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ ว ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
 เป็ น
ส่ส่ววนที
หน้าา2108
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

หรื อาเคยเป็
ทีมอัีนตยราส่
ั หรืวอนราคาต่
ผู้มีอํานาจควบคุ
มของผู
้ ทีมีความสั
พันธ์ ทเท่างธุ
ทีมาของการกํ
หนด นผู:้ ถือหุ้น
อกําไร (“P/E
ratio”)เท่
ากับ ม27.91
า รกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
มาแล้
ว
ไม่
น
้
อ
ยกว่
า
2
ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
  ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามทีกล่าว
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ
ษ
ั
ท
P/E
ratio
ย (เท่
า)อให้ เราคาพาร์
ข้ างต้ น รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการเฉลี
การเช่
าหรื
ช่าอสังหาริ(บาท/หุ
มทรัพ้ย์น)
เพือประกอบการ
ี 30กจํารากัหรื
ด(มหาชน)
60.71 น ด้ วยการรับหรื อ0.25
รายการเกี
หรืพอบริ
อการให้(ATP30)
หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิ
ให้ ก้ ูยืม คํ า
ประเมินราคาหุ
้ นที ยวกับสินบริทรัษพัทย์เอที
นหนีเนชั
สินน รวมถึ
งพฤติ
บริ ษัทหรื อ
บริพษย์ัทเป็เอ็นหลั
นซีแกอลประกั
อินเตอร์
แนล โลจิ
สติกส์ารณ์อืนทํานองเดี ยวกัน ซึงเป็ นผลทําให้0.25
เสนอขาย ประกัน การให้ สนิ ทรั
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีจําทีกัตด้ อ(มหาชน)
งชําระต่อ(NCL)
อีกฝ่ ายหนึง ตังแต่
 ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่

20 ล้ านบาทขึ นไป บริ
แล้ษวัทแต่เกีจยํารติ
นวนใดจะตํ
ทังนี
  การคํ
านวณภาระหนี ดั24.24
งกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีก0.10
ารคํานวณ
ธนาขนส่งาจํกว่
ากัาด(มหาชน)
(KIAT)
มูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที
ตลาดรอง
:
SET
 mai
เกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ทีเกิดขึ นในระหว่างหนึงปี ก่อน
หมวดธุรกิจวัน(Sector)
อุตสาหกรรมบริ
การ ยวกัน
ทีมีความสั:มพันกลุธ์ทม่ างธุ
รกิจกับบุคคลเดี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็
ญชีTest
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทMarket
ร่ วม ผู้ถCapitalization
ือหุ้นรายใหญ่Test
หรื อผู้มีอํานาจ
Profit
เกณฑ์5.เข้ าจด
: นผู้สอบบั
ทะเบียน ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบ
บัญ
ชีของบริ ษ:ัท บริ ษัทใหญ่ บริ
อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นจํรายใหญ่
อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ
ษัท เว้ นแต่
วัตถุประสงค์
การใช้
วัตษถุัทปย่ระสงค์
านวนเงินหรืโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงินจะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที(ล้ยาืนนบาท)
คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ก.ล.ต.
เงิน
โดยประมาณ
6. ไม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษา
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
เพือใช้ ลงทุนมซืของบริ
อเรื อเฟอร์
ี ใหม่ เ ป็ นผู้ถือหุ้นที150.00
2558 –้
รายใหญ่ หรื อผู้ม2.ีอํา นาจควบคุ
ษั ทรและไม่
มีนัย ผู้มีอํา นาจควบคุมไตรมาส
หรื อหุ้น4ส่ปีว นของผู
ไตรมาส
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
 วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวั4นปีที2560
ยืนคํา
เพือก.ล.ต.
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ขออนุญาตต่อสํา3.
นักงาน
ไตรมาส
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
 นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ4ผู้ถปีือ2560
หุ้นซึง
เป็ นผู
้ ทีเนกียวข้:องกับริบผูษ้ ถัทือมีหุน้ นโยบายจ่
รายใหญ่าขยเงิ
องบริ
นโยบายการจ่
ายเงิ
นปัษนัทผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ยวกันและเป็ นการแข่
งขันทีมีนยั ษกััทบและหลั
กิจการของบริ
อบริ ษัทย่อย หรืและเงิ
อไม่ น
ปั นผล8. ไม่ประกอบกิจการที
ภาษีมีสเงิภาพอย่
นได้ นิตาิบงเดี
ุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
งหักเงินษสํัทาหรื
รองตามกฎหมาย
เป็ นหุ้นส่ว นทีมีนสะสมอื
ัยในห้ านงหุๆ้ นตามที
ส่ว น บหรืริ ษอัทเป็กํนกรรมการที
มีส่ว นร่
ว มบริ
ารงาน
จ้ า ง พนั
กงานยทีนแปลงขึ
ปรึ กษาทีนอยู
รับ ่กับ
าหนด ทังนี
  การจ่
ายเงิ
นปั นหผลดั
งกล่ลูากวอาจมี
การเปลี
เงินเดือนประจํา ฐานะการเงิ
หรื อถือหุ้นเกิน นผลการดํ
ร้ อยละหนึ
นวนหุ้นทีมีสนิทความจํ
ธิ ออกเสีายเป็งทั

ษัทอืน ซึนงประกอบ
าเนิงนของจํ
งาน าแผนการลงทุ
น งหมดของบริ
และความเหมาะสมอื
ๆ ในอนาคต
กิจการทีมีสภาพอย่
างเดีคยณะกรรมการบริ
วกันและเป็ นการแข่
งขันทีมอีนผู้ยัถกัือบหุ้นกิจของบริ
การของบริ
ัท หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี)
ตามที
ษัท และ/หรื
ษัทเห็ษนสมควร
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู้เสนอขาย
1.แปละวิ
ระกอบธุ
รกิจงให้ตังกรรมการอิ
บ ริ การเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื
อด้ วยเรื
อเฟอร์
รี จํางนวน
สําหรับหลักเกณฑ์
ธีการแต่
สระเป็ นไปตามหลั
กเกณฑ์
และวิ
ธีการแต่
ตังกรรมการบริ
 2 เส้ นทางระหว่
ษัท าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
หวั
างอํได้าเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
กรรมการอิสระซึง พ้ นจากตําแหน่
งตามวาระอาจได้
รับการแต่ย งจัตังงให้
 ดกสุลัรบาษฎร์
มาดํธาานี
รงตํและระหว่
าแหน่งใหม่
กรณีทีตํากแหน่
งกรรมการ น
จังหวัดสุรงาษฎร์
ธานี
อิสระว่างลงเพราะเหตุอืนใดนอกจากถึ
คราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังบุ
 คคลทีมี
2.
ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
จํ
า
หน่
า
ยสิ
น
ค้
า
บนท่
า
เรื
อ
และในเรื
อ
เฟอร์
ร

ี
คุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการอิสระเพือให้ กรรมการอิสระมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที
 เป็ นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึงตนทดแทน และบริ ษัทต้ องแจ้ ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีทีกรรมการอิสระลาออกหรื อถูกให้ ออกก่อนครบวาระ

ส่ส่ววนที
หน้าา2109
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
ที11.3.3
มาของการกํ
าหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
สระจํานวนไม่
น้อนยกว่
ratio ของบริวยกรรมการอิ
ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ยวกั
 า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว
P/E ประกอบด้
ข้ละ
อมูล3ทางการเงิ
น
ปี โดยคณะกรรมการบริ
ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ

ทังนี
  กรรมการตรวจสอบต้ อง
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืมีอคประกอบการ
ณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 28/2551 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เอทีพี 30
จํากัดหน้(มหาชน)
(ATP30)บผิดชอบ ตามทีป60.71
ประเมิ
นราคาหุ

เสนอขายหุ
้ นที้ นอทีอกใหม่
อีกทับริ
งมี
 ษขัทอบเขตอํ
านาจ
าที และความรั
ระกาศตลาดหลักทรัพย์แ0.25
ห่งประเทศ
บริ ษัท เอ็นซีแาอล
นเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

เสนอขาย
ไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดํ
เนินอิงานของคณะกรรมการตรวจสอบกํ
าหนด โดยกรรมการอิ
สระทีดํา0.25
รงตําแหน่ง
(มหาชน)
(NCL)
กรรมการตรวจสอบจะต้ องมีจํคาณ
ุ กัดสมบั
ติเพิมเติ
มดังนี  :
เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) ให้
(KIAT)
0.10
1. ไม่เป็ นกรรมการทีไบริด้ รษับัทมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตดั สินใจในการดํ24.24
าเนินกิจการของบริ ษัท บริ
ษัทใหญ่
บริ ษ
ัทย่อยลําดับเดียวกันmai
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
ตลาดรอง บริ ษัทย่อย บริ: ษัทร่วมSET
2. รกิจไม่(Sector)
เป็ นกรรมการของบริ
ัทใหญ่ บริ ษัทกย่ารอย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
หมวดธุ
: กลุม่ อุษตสาหกรรมบริ
3. มีความรู้ และประสบการณ์ เ พียงพอทีจะสามารถทํา หน้ าทีใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง นี  ต้ องมีกรรมการ
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ทีมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรื อการเงินเพียงพอทีจะสามารถทํา
ทะเบียน
หน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบเป็

นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการบริ

ษัท
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
กรรมการตรวจสอบซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
 กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีทีตําแหน่ง
1. ชําระหนี
นกู้ระยะยาว งคราวออกตามวาระ ให้38.00
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ
อืนเงิใดนอกจากถึ
คณะกรรมการบริ ษัทหรืไตรมาส
อทีประชุ4มปีผู้2558
ถือหุ้น
ใช้ ลนกรรมการตรวจสอบเพื
งทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่ อให้ กรรมการตรวจสอบมี
150.00 จํานวนครบตามที
ไตรมาส
4 ปี 2558 –
แต่งตังบุ
 คคลทีมีคณ
ุ สมบัต2.ิครบถ้เพืวอนเป็
คณะกรรมการ
ไตรมาส 4 ปี 2560ง
บริ ษัทกําหนด โดยบุคคลทีเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ
ตนทดแทน และบริ ษัทต้ องแจ้
ทรันพทุย์นฯหมุ
ทันนทีเวีทยีกนรรมการตรวจสอบลาออกหรื
3. งตลาดหลั
เพือใช้ เป็ กนเงิ
250.19 อถูกให้ ออกก่อนครบวาระ
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

11.3.4 การสรรหากรรมการบริ
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทมีหนารโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล คณะกรรมการบริภาษี
ได้้ แนต่ิตงิบตัุคงกรรมการบริ
ษัท และหลังหัอกผูเงิ้ บนริสํหาารระดั
รองตามกฎหมาย
ษัทเเป็งินนผู
 คลของงบการเงิ
หารนเฉพาะของบริ
โดยเลือกจากกรรมการหรื
บสูงของบริ ษและเงิ
ัทที น
ตามที
ัทกํ าหนด ทัธงนี
 ุรกิ การจ่
ายเงินปัหนารของบริ
ผลดังกล่ษาัทวอาจมี
การเปลียานแปลงขึ
นอยู่กับ
สามารถบริ หารงานในเรื องทีสะสมอื
เกียวกันบๆการดํ
าเนิบนริ ษงานตามปกติ
จและงานบริ
และสามารถกํ
หนดนโยบาย
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
นงานงการตรวจสอบและติ
แผนการลงทุน ความจํ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆษในอนาคต
แผนธุรกิ จ งบประมาณ โครงสร้
างการบริ
หารงานาเนิรวมถึ
ดตามผลการดํ
าเนินงานของบริ
ัทตาม
ณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
นโยบายทีคณะกรรมการบริตามที
ษัทกําคหนด
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
การสรรหาผู้บริหาร
ผู11.3.5
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์ ในการสรรหากรรมการผู
้ จดั การ กคณะกรรมการบริ
กบุคคลทีามงอํ
ีค ณ
ุ าเภอดอนสั
สมบัติครบถ้
มีความรู้ น
อําเภอดอนสั
อําเภอเกาะสมุยหจัารจะทํ
งหวัดสุารการคั
าษฎร์ดธเลื
านีอและระหว่
กอํวานเภอเกาะพะงั
ความสามารถ เหมาะสมกับตํจัางแหน่
อนําธเสนอให้
หวัดงสุรเพืาษฎร์
านี คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
ระกอบธุ
กิจจําหน่ายสินกรรมการผู
ค้ าบนท่าเรื้ จอดั และในเรื
อเฟอร์
รี ณสมบัติและความเหมาะสมของ
ในการสรรหาผู้บริ2.
หปารระดั
บสูงรรายรองลงมา
การเป็ นผู
้ พิจารณาคุ
 บุคลากรทีมีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถในการบริ หารงานในสายงานทีเกียวข้ องเพือดํารงตําแหน่งผู้บริ หาร
ระดับสูงในแต่ละสายงาน

ส่ส่ววนที
หน้าา2110
นที 2.3
 1 หน้



บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์

การดูแาลเรื
อมูอัลตภายใน
ที11.4
มาของการกํ
หนด องการใช้
: ข้
ราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
บริ ษัทมีนโยบายและวิ
ธีการดู
ลกรรมการและผู
ริ หารในการนํ
ratioแของบริ
ษัทอืนในอุต้ บสาหกรรมเดี
ยวกัาข้นอ มูลภายในของบริ ษัท ซึงยังไม่เปิ ดเผยต่อ
P/E
ข้สาธารณชนไปใช้
อมูลทางการเงิน เพือแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื

อขายหลักทรัพย์ ดังนี  :
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
 ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
 ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกียวกับหน้ าทีทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
ากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นตน
ที คูส่ มรส และบุตรทียงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
ษัท เอ็นซีแตามมาตรา
อล อินเตอร์ เ275
นชัน แนล
โลจิสติกส์ ญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์0.25
เสนอขาย
59 และบทกํบริ
าหนดโทษ
แห่งพระราชบั
พ.ศ.2535
ากัด(มหาชน)
(รวมทังที
 มีกจํารแก้
ไขเพิมเติ(NCL)
ม) รวมทังการรายงานการได้

มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
24.24
ษัทนิตเกีิภยาวะ
รติธนาขนส่
ากัด(มหาชน)
0.10และบท
บุตรทียงั ไม่บบริรรลุ
ต่อสํานัง กจํงานกํ
ากับหลั(KIAT)
กทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพย์ ตามมาตรา 246
กําหนดโทษ
298 แห่งพระราชบั
  มี
ตลาดรอง
: ตามมาตรา
SET
 maiญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
การแก้ ไขเพิมเติม)
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
 กํา หนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ า ทีต้องรายงานการเปลียนแปลงการถื อหลักทรั พย์ต่อสํา นักงาน
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
 มีการแก้ ไขเพิมเติม) ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันทีเกิดรายการ
วัตถุประสงค์การใช้
:
ระยะเวลาใช้
น
เปลี ย นแปลงและจั
ด ส่วัตงถุสํปาระสงค์
เนารายงานนี ใ ห้ แก่ บจํริ าษนวนเงิ
ั ท ในวันนโดยประมาณ
เดี ย วกั บ วัน ที ส่ ง รายงานต่
อ สํ า นักเงิงาน
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1. ชํากรรมการ
ระหนี เงินกู้รผูะยะยาว
4 ปี 2558
 บริ ษั ท กํ า หนดให้
้ บ ริ ห าร และผู้ ปฏิ บัติ ง านที เ กี38.00
 ย วข้ องที ไ ด้ รั บ ทราบข้ ไตรมาส
อ มูล ภายในที
 เ ป็ น

สาระสําคัญ2.ซึงมีเพืผอลต่
การเปลี
องห้ ามในการซื อขายหลั
กทรัพย์4ขปีองบริ
ใช้ อลงทุ
นซื อเรืยอนแปลงราคาหลั
เฟอร์ รีใหม่ กทรัพย์ จะต้150.00
ไตรมาส
2558ษัท–
เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนทีงบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ

ดเผยต่อสาธารณชน
ไตรมาส 4 ปีและควร
2560
รอคอยอย่า3.งน้ อเพื
ย อ24ใช้ เชัป็วนเงิ
โมงภายหลั
ก่สาธารณชนแล้ ว รวมทัไตรมาส
งห้
 ามไม่4ให้ปี เ2558
ปิ ดเผย–
นทุนหมุนงเวีการเปิ
ยน ดเผยข้ อมูลให้ แ250.19
ข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญนันต่
 อบุคคลอืนจนกว่าจะได้ มีการแจ้ งข้ อมูลนันให้
 แก่ตลาดหลักไตรมาส
ทรัพย์ ทั4งนี
 ปี  2560
บริ ษัท
กําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัติดงั กล่า วข้ างต้ น โดยจะพิจารณาลงโทษจาก
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
เจตนาของการกระทําและความร้ ายแรงของความผิดนันๆ
 ตามควรแก่กรณี ซึงเริ มตังแต่
 การตักเตือนเป็ น
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
หนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัว คราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน แล้ วแต่กรณี
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
 ห้ า มมิใ ห้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ า งของบริ ษั ท ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ทีมีหรื ออาจมี
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ผลกระทบต่อการเปลียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึงยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึงตนได้
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ล่วงรู้ มาในตําแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน มาใช้ เพือการซื อหรื อขายหรื อเสนอซื อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
บุคคลอืนซือ หรื อขาย หรื อเสนอซื อ หรื อเสนอขาย ซึงหุ้นหรื อหลักทรั พย์อืน (ถ้ า มี) ของบริ ษัท ไม่ว่า ทัง
ผู้เสนอขาย
ประกอบธุ
รกิจให้ บริ กนารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื
วยเรื
เฟอร์
2 เส้อนมทางระหว่
ทางตรงหรื อ1.
ทางอ้
อม ในประการที
่าจะเกิ
ดความเสียหายแก่
บริ ษัทอด้ไม่
ว่าทัองทางตรงหรื
 รี จํานวน
อทางอ้
และไม่ าง
หลักทรัพย์
เภอดอนสั
อําอเภอเกาะสมุ
จังหวัดสุรอาษฎร์
านีอและระหว่
าเภอเกาะพะงั
ว่าการกระทําดัอํงากล่
าวจะทํกาเพื
ประโยชน์ตย่อตนเองหรื
ผู้อืนธหรื
นําข้ อเท็จาจริงอํงาเช่เภอดอนสั
นนันออกเปิ
 กอํดเผยเพื
อให้ น
งหวั
สุราษฎร์ ธานี
ผู้อืนกระทําดังจักล่
าวดโดยตนได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่ววนที
หน้าา2111
นที 2.3
 1 หน้

บริ
ราชาเฟอร์รรี ีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



ค่ าตอบแทนของผู
ชี วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ที11.5
มาของการกํ
าหนด : ้ สอบบั
ตราส่
อัญ
ราคาเสนอขายและ
สําหรับงวดปี บัญชีส
ิ นสุP/E
ดวันratio
ที 31ของบริ
ธันวาคม
ษัทได้ จ่ายค่ยาวกัตอบแทนการสอบบั
ญชีให้ แก่บริ ษัท พี วี ออดิท
ษัทอื2557
นในอุตบริสาหกรรมเดี
น
ข้จํอามูกัลดทางการเงิ
รวมทัง สินน 800,000 บาท ประกอบด้ วย ค่า สอบบัญชี รายไตรมาสและค่า สอบบัญชีรายปี โดยไม่รวมค่า ใช้ จ่า ย
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพืเบ็อดประกอบการ
เตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็ นต้ น ซึง มีจํานวนรวม 192,173 บาท
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
สําหรั้ นทีบ งวด 6 เดือนแรก ปี 2558 สิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
บริ ษัท พี วี ออดิท จํากัด รวมทังสิ
 น 300,000 บาท ประกอบด้ วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าทดสอบระบบ IT ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็ นต้ น ซึง มีจํานวนรวม , 140,114 บาท
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ตลาดรอง
:
SET
 mai
11.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
 ไม่มี 
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

วัตถุประสงค์

Market Capitalization Test

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่ววนที
หน้าา2112
นที 2.3
 1 หน้

บริ
ราชาเฟอร์รี รจํี าจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)

บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรืออราชาเฟอร์
 
ทีมาของการกํ
าหนดบผิด:ชอบต่ออัสัตราส่
12.
ความรั
งคมวนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
12.1 นโยบายภาพรวม
เพือประกอบการ
30เป็จํานแบบอย่
กัด(มหาชน)
60.71 กการกํากับดูแ0.25
บรินษราคาหุ
ัทมีความมุ
ธุรกิพจี ให้
างที(ATP30)
ดีตอ่ สังคม ด้ วยหลักจริ ยธรรมและหลั
ลกิจการทีดี
ประเมิ
้ นที ง่ มัน ทีจะดํบริาษเนิัทนเอที
เพื
อสร้ างประโยชน์ให้ กับสังคม
ม และการพั
างยั
  เพือให้ บรรลุ
บริ ษัทจึงได้
บริ ษสิัทงแวดล้
เอ็นซีแออล
อินเตอร์ เนชัฒน นาอย่
แนล โลจิ
สติง กยืส์น ทังนี
 เป้าหมายดังกล่าว 0.25
เสนอขาย
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิ
จํากัจดการและจรรยาบรรณธุ
(มหาชน) (NCL) รกิจ และได้ วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทาง
ในการปฏิบตั ิดงั นี 
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ตลาดรอง
:
SET
 mai
12.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
12.2.1 การดําเนินงาน
Profit Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์การประกอบกิ
เข้ าจด
: วยความเป็
(1)
จการด้
นธรรม
ทะเบียน
บริ ษัทมุง่ มัน ดําเนินกิจการให้ เป็ นต้ นแบบทีดีของกิจการเรื อเฟอร์ รีในประเทศไทย ด้ วยการสร้ างความน่าเชือถือให้ กบั ผู้ลงทุน
วัตถุป้ มระสงค์
จําบนวนเงิ
โดยประมาณ
และผู
ีสว่ นได้การใช้
สว่ นเสียต่:อการดําเนินธุรกิวัจตถุเพิปมระสงค์
มูลค่าและส่งเสริ มการเติ
โตอย่นางยั
ง ยืนขององค์กร รวมถึงระยะเวลาใช้
การบริ หารจัเงิดนการ
เงิน กการกํากับดูแลกิจการทีดีอนั เป็ นสากลและเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนที
(ล้ าอนบาท)
โดยประมาณ
ตามหลั
ยู่ร่วมกันและสังคมไทย โดยยึ
ดหลักความ
ชําระหนี เงินกู้ราะยะยาว
38.00 ง ใสและเปิ ดเผยอย่
ไตรมาส
4 ปี 2558
รั บผิดชอบต่อผลการตัดสิน1.ใจและการกระทํ
ของตน (Accountability) ความโปร่
า งตรงไปตรงมา
(Transparency) การปฏิบตั 2.ิต่อทุเพืกอฝ่ใช้ายอย่
Treatment) การสร้ าไตรมาส
งคุณค่า4ของธุ
รกิจใน
ลงทุานงเสมอภาคและยุ
ซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่ ติธรรม (Equitable
150.00
ปี 2558
–
ระยะยาวแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย (LongTerm ValueAdded Creation to Stakeholders) และการส่งเสริ มไตรมาส
การปฏิบ4ตั ปีิทีเ2560
ป็ นเลิศ
(Promotion of Best Practices) ทังนี
  การเจริ ญเติบโตของบริ ษัทจะควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
และสังคมโดยได้ วางแนวปฏิบตั ิดงั นี 
ไตรมาส 4 ปี 2560
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
 ปฎิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี  กรณีทีจะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจา
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
กับคูค่ ้ าและเจ้ าหนี เป็ นการล่วงหน้ า เพือร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
 ปฎิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตังอยู
 บ่ นพื นฐานของการได้ รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมทังสองฝ่

าย
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สจุ ริ ตกับคูค่ ้ าและเจ้ าหนี 
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
 รายงานข้ อมูลทางการเงินทีถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงเวลาให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายรวมถึงเจ้ าหนี อย่างสมําเสมอ
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
 ไม่แสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการทีไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
 ไม่ทําลายชือเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากความจริ ง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน

บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญเกียวกับการป้องกันการมีสว่ นเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน บริ ษัทจึงได้ จดั ทํานโยบายเป็ นลายลักษณ์
อักษรและอนุมตั ิโดยมติของทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที 1/2558 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึง ครอบคลุมเรื องการ

ส่ส่วนที
หน้าา2113
วนที 2.3
 1 หน้

บริ
ราชาเฟอร์รี รจํี าจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)

บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรืออราชาเฟอร์
 
ปที้ องกั
นการคอร์าหนด
รัปชัน เพื:อให้ กรรมการ
ริ หาร และพนั
งานทุratio”)เท่
กคนเข้ าใจถึ
มาของการกํ
อกําไรก(“P/E
ากังบมาตรฐานด้
27.91 เท่าานจริ ยธรรมทีบริ ษัทใช้ ในการดําเนิน
อัตราส่ผูว้ บนราคาต่
ธุราคาเสนอขายและ
รกิจ พร้ อมทังติ
 ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมดังกล่าวอย่างจริ งจัง โดยแนวทางทีเกียวข้ องดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดงั นี 
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
เฉลีธรรม
ย (เท่จริ
า) ย ธรรม
ราคาพาร์
้ น)
 กลยุทธ์ ใ นการแข่ง ขัน ทางธุ รกิ จ ต้ องใช้บริอษย่ัทา งเป็ นธรรม โปร่ ง ใส ยึดP/E
มันratio
ในคุณ
และปฏิ(บาท/หุ
บัติ ตาม
เพือประกอบการ
กฏหมายทีเกียวข้ องอย่
บริ ษาัทงเคร่
เอทีงพครัี 30ด จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
 บริ ษัทได้ มีการสือ สารบริประชาสั
อสร้เานชั
งความรู
และความเข้
นโยบายว่า
ษัท เอ็นซีมแพัอลนธ์อินเพืเตอร์
น แนล ้ โลจิ
สติกส์ าใจกับผู้ทีเกีย วข้ องกับบริ ษัทเกียวกับ0.25
เสนอขาย
ด้ วยการต่อต้ านทุจริจํตาคอร์
รัปชัน (NCL)
กัด(มหาชน)
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานอาจรับหรื อให้ ของขวัญได้ ตามประเพณีนิย24.24
ม โดยของขวัญทีได้ รับหรื อให้ ต้องไม่
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท
ตลาดรอง
:
SET
 mai
 หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้ ว ยการต่อต้ า นทุจ ริ ตคอร์ รัปชัน จะต้ องได้ รั บ
หมวดธุรกิบทลงโทษทางวิ
จ (Sector) : นยั กลุและในขณะเดี
ม่ อุตสาหกรรมบริ
ยวกัการ
นบริ ษัทไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที
Profit Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าปฏิ
จดเสธการคอร์:รัปชัน
ทะเบี
ยน บริ ษัทจะประเมินความเสีย งด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทีอาจเกิดขึ นในแต่ละกระบวนการอย่างสมําเสมอ รวมถึงการหา
วิธีกการแก้
องทางการแจ้ งเบาะแส
หรื อข้ อนร้โดยประมาณ
องเรี ยนมายังกรรมการอิระยะเวลาใช้
สระของบริ เษงิัทน ใน
วัตถุประสงค์
ารใช้ ไขทีเ:หมาะสม และกํวัาตหนดช่
ถุประสงค์
จํานวนเงิ
กรณีทีพบเหตุการณ์การกระทําทีสอ่ ถึงการทุจริ ต หรื อการประพฤติม(ล้ิชาอบ
เงิน
นบาท)
โดยประมาณ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
อย่างไรก็ ตาม เพือให้ เกิ ดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที
เพือ2558
ใช้ ลงทุนมีซืมอเรื
ี ใหม่ บัติตามนโยบายดั
150.00
ไตรมาส
3/2558 เมือวันที 17 มิถ2.ุนายน
ติออนุเฟอร์
มัติแรนวปฏิ
ง กล่า ว โดยกํา หนดให้
บริ ษั ท4ต้ปีอ2558
งไม่จ่า–ย
ไตรมาส 4 ปี 2560
ค่าตอบแทนในรู ปแบบใดๆ เพือได้ รับบริ การหรื อสิงตอบแทนใดๆ ทีมีมลู ค่าเกินกว่าค่าตอบแทนทีหน่วยงานราชการหรื
อนิติ
3. เพืตออ่ ใช้สาธารณชน
เป็ นเงินทุนหมุ
ยน ษัทต้ องจ่ายค่าตอบแทนดั
250.19 งกล่าว บริ ษัทไตรมาส
4 าปีตอบแทน
2558 –
บุคคลนันได้
 กําหนดหรื อเปิ ดเผยไว้
ทังนี
 นเวี หากบริ
ต้ องจ่ายค่
ปี 2560
ในชือของหน่วยงานราชการหรื อนิติบคุ คลนันเท่
 านัน โดยกําหนดให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั  วนั ที 17 มิถนุ ายนไตรมาส
2558 เป็4นต้
นไป
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
(3) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
บริ ษัทมีบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีเพือโดยสารและขนส่ง โดยยึดหลักความ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ซือสัตย์ ความไว้ วางใจ และมุ่งมัน ในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน ใจแก่ลกู ค้ าในการรับบริ การทีมีคณ
ุ ภาพ ตรงต่อ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
เวลา ปลอดภัย ในราคาทีเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี 
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร


รายละเอี
ดเกีบยตั วกั
บ ญ:ญาบริข้ อษตกลง
ัทประกอบธุ
จหลักางๆ
2 ประเภท
 ยปฎิ
ิตามสั
หรื อเงืรอกินไขต่
ทีมีตอ่ ลูคืกอค้ า
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
รกิจให้ บริ การเรืน อใจให้
โดยสารและขนส่
อด้ วยเรื
อเฟอร์
2 เส้
 มุ่งมัน ในการสร้ างความพึ
งพอใจและความมั
กับลูกค้ าให้ ไงด้ทางเรื
รับการบริ
การอย่
างมีรี คจําุณนวน
ภาพที
ดีเนลิทางระหว่
ศ ภายใต้าง
หลักทรัพย์ความปลอดภัยทีเหมาะสม
อําเภอดอนสั
ก อําเภอเกาะสมุ
ย จังหวัสงูดขึสุนอย่
ราษฎร์
รวมทังยกระดั
บมาตรฐานให้
างต่ธอานีเนืและระหว่
องและจริางงอํ
จังาเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน



จังหวัยดวกั
สุราษฎร์
ธานีการอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์ ในเวลาทีเหมาะสม และไม่
 เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี
บการบริ
ประกอบธุ
รกิจมจํพัาหน่
ายสินค้ดาีแบนท่
บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง2.รวมทั
งรั กษาสั
นธภาพที
ละยัาง เรืยืนอและในเรื อเฟอร์ รี
 จัดระบบการบริ การลูกค้ า ให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนความไม่พอใจและดําเนินการตอบสนองความต้ องการลูกค้ า
อย่างรวดเร็ ว

ส่ส่วนที
หน้าา2114
วนที 2.3
 1 หน้

บริ
ราชาเฟอร์รี รจํี าจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)

บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรืออราชาเฟอร์
 
(4)
การปฏิาบหนด
ัติต่อแรงงานอย่
ทีมาของการกํ
: อัาตงเป็
ราส่นธรรม
วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
บริ
ษัทได้ ให้ ความสําคัญของบุคลากรว่
าเป็ นทรั
พยากรที
ีค่าตมากที
สดุ ซึงจะนํ
P/E ratio
ของบริ
ษัทอืนมในอุ
สาหกรรมเดี
ยวกัานพาให้
 ธุรกิจของบริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่าง
มัข้ อน มูคงลทางการเงิ
บริ ษัทจึงนได้ กําหนดนโยบายการดูแลสิทธิแบริละการปฏิ
บตั ิทีดีต่อบุคลากรเป็
าคัเฉลี
ญ เพื
อส่าง)เสริ มคุราคาพาร์
ณภาพชี(บาท/หุ
วิตในการ
ษัท
P/E นสํ
ratio
ย (เท่
้ น)
เพื
อ

ประกอบการ
ทํางานทีดีขึ น สร้ างแรงจูงใจในการทํางาน และพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มทีและต่อเนือง รวมทังให้
 ความเอาใจ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ

ใส่
ต่อสวั
สดิก าร้ นทีการปรั
บปรุ ง ลัก ษณะวิธี การทํา งาน สถานที ทํา งานและจัดหาอุป กรณ์ เ ครื องป้องกัน ให้ สอดคล้ อ งกับ
เนชัน แนล โลจิยสและอาชี
ติกส์ วอนามัยในการทํ

เสนอขาย
กฏหมายแรงงานไทย
และข้ อบริบัษงคััทบเอ็ทีนเซีกีแ ยอล
วข้ อิอนงกัเตอร์
บความปลอดภั
างานอย่างเคร่ ง0.25
ครั ด เพือให้
จําแกัละโรคที
ด(มหาชน)
พนักงานปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ
เกิด(NCL)
จากการทํางาน โดยทีผา่ นมาบริ ษัทได้ ดําเนินการดังนี 
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ั พนักงานใหม่ เพือให้ พนักงานมีความเข้ าใจในการทํางานเป็ นองค์กร และปฏิบตั ิตาม
 จัดให้ มีการปฐมนิเทศให้ กบ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
นโยบายของบริ ษัทไปในทิศทางเดียวกัน
หมวดธุ
รกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
 ให้ ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละ
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าคน
จด
:  Profit Test
ทะเบียน การแต่งตัง และการโยกย้ าย รวมทังการให้

รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทําด้ วยความเสมอภาค สุจริ ตใจ
และตั
ง อยู่บนพื: น ฐานของความรู
และความเหมาะสม
รวมทัง การกระทํา หรื
อการปฏิบเงิัตนิ ของ
วัตถุประสงค์
การใช้
วัตถุ้ปความสามารถ
ระสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
พนักงานนันๆ

เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
 จัดให้ มีสวัสดิการทีเหมาะสม เช่น ทีพกั อาศัย อาหาร ตรวจสุขภาพประจําปี กองทุนสํารองเลี ยงชีพ เป็ นต้ น
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
 เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยจัดส่งให้ เข้ าอบรมหลักสูตรและสัมมนาต่างๆ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ภายนอกบริ ษัท
ไตรมาส 4 ปี 2560
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานในท่าเรื อและบนเรื อเฟอร์ รีตลอดเวลาให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ
3. เพื
ป็ นเงินทุกนงานเสมอ
หมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
อนามัย ร่างกายและทรั
พย์อสใช้นิ เของพนั
ไตรมาส 4 ปี 2560
 ปฏิบตั ิตามกฏหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
(5)
ฒนาชุ
มชนและสั
งคม
ปั นผลการดําเนินงานด้ านพัภาษี
เงินได้
นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทแกํก่าหนด
ทังนี
  การจ่
ายเงิอมกั
นปั นบผลดั
กล่มาให้
วอาจมี
ารเปลีสย่วนแปลงขึ
บริ ษั ท สนับ สนุน กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์
ชุ ม ชนและสั
ง คมพร้
ส่ง งเสริ
พ นักกงานมี
นร่ ว มทํ านอยู
งาน่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดํ
แผนการลงทุ
น ความจําอเป็มของชุ
น และความเหมาะสมอื
ๆ ในอนาคต
อาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ร่วมกับชุามเนิชนนงาน
ตลอดจนพั
ฒนาสภาพแวดล้
มชนและสังคมเพือนให้
มีความ
คณะกรรมการบริ
อผู้ถือสหุว่ ้ นนร่ของบริ
ษัทเห็นสมควร
เป็ นอยูท่ ีดีขึ น และอยูร่ ่วมกันตามที
อย่างเกื
อกูล โดยบริ ษัทษได้ัทสและ/หรื
ง่ เสริ มการมี
วมในการสร้
างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็รายละเอี
นการส่ยงดเกี
เสริยมวกั
ด้ าบนทุน:การศึ
ตรหลานของพนั
กงานและชุ
บริกษษาของบุ
ัทประกอบธุ
รกิจหลัก 2 ประเภท
คือ มชนรอบบริ ษัท การจ้ างงานในท้ องถิน และโครงการ
ต่ผู้าเสนอขาย
งๆ เพือพัฒนาชุมชนให้ เข้1.
มปแข็ระกอบธุ
ง อีกทังร กิบริจให้
ษัทบจัริดกให้
อสารและประชาสั
มพัอนด้ธ์วโยเรื
ครงการหรื
กรรมเพื
งคมและาง
ารเรืมีกอารสื
โดยสารและขนส่
งทางเรื
อเฟอร์ รี อจํกิาจนวน
2 เส้อนสัทางระหว่
สิหลั
งแวดล้
้ มีส่วนได้กอํ
สว่ านเสี
ย รวมทัยงเปิ
 จังดโอกาสให้
ผ้ ูมธีสานี่วนได้
ส่วนเสีายงอํได้าเภอดอนสั
มีส่วนร่ วมในโครงการหรื
อน
กทรัพอย์มกับชุมชน สังคม และผู
อําเภอดอนสั
เภอเกาะสมุ
หวัดสุราษฎร์
และระหว่
กอําเภอเกาะพะงั
กิจกรรมนันๆ
 ตามความเหมาะสม
 บริ ษัทธานี
มีแนวปฏิบตั ิเพือให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยใช้ ทรัพยากรอย่างยัง ยืน
จังหวัทัดงนี
สุ ราษฎร์
ดังนี 
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี





 ให้ ค วามสํา คัญกับ กิ จ กรรมของชุม ชนและสัง คม โดยมุ่ง เน้ น ให้ เ กิ ดการพัฒ นาสัมคม ชุม ชน สิง แวดล้ อม มุ่ง
สร้ างสรรค์ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังสนั
 บสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 ปลูกฝั งจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง แวดล้ อมให้ เกิดขึ นในบริ ษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือง
ส่ส่วนที
หน้าา2115
วนที 2.3
 1 หน้

บริ
ราชาเฟอร์รี รจํี าจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)

บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรืออราชาเฟอร์
 
 ให้ คาวามร่
มี การปฏิ
ิอ ย่า งเคร่
ง ครั ดตามเจตนารมณ์
ทีมาของการกํ
หนดว มมื: อ และควบคุ
นราคาต่
อกําบไรัต(“P/E
ratio”)เท่
ากับ 27.91 เท่า ของกฏหมาย และกฏระเบีย บที
อัตราส่มวให้
เกียวข้ อง
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตอบสนองอย่
างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและชุมชน อันเนืองมาจาก
ข้ อมูลทางการเงิ
น
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
การดําเนินงานของบริ ษัท โดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มทีกบั เจ้ าหน้ าทีภาครัฐ และหน่วยงานทีเกียวข้ อง
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
(6)
การดูแลรักษาสิงแวดล้บริอษมัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
กัดน(มหาชน)
บริ ษัทได้ ตระหนักว่าการดํจําาเนิ
กิจการท่(NCL)
าเรื อ และเรื อเฟอร์ รีเพือใช้ โดยสารและขนส่งมีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม บริ ษัท

ัท เกียวรติ
ธนาขนส่
ง จํากัาดคั(มหาชน)
(KIAT)อมทังทางนํ
0.10งจั
จึงได้ แสดงความรับผิดชอบต่อบริสังษคมด้
ยการให้
ความสํ
ญต่อสิงแวดล้

า24.24
เสียง และอากาศ และรวมทั
 ดให้ มี
มาตรการรั
ต่างๆ
เพือป้องกันและรั
ษาไว้ ซึงระบบนิเวศน์และสิงแวดล้ อมของชุมชนทีบริ ษัทประกอบ
ตลาดรอง กษาความปลอดภั
: ยSET
 กmai
กิจการอยู่ รวมทังสร้
 างวัฒนธรรมองค์กร ด้ วยการสร้ างจิตสํานึกของพนักงานและผู้ปฏิบตั ิงานทีทา่ เรื อ และบนเรื อเฟอร์ รีให้ รัก
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชนและประเทศชาติ ทังนี
  บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิและดําเนินการเพือลด

Profit
Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์
เ
ข้
า
จด
:
ผลกระทบต่อสิง แวดล้ อมดังต่อไปนี 
ทะเบียน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพนํ าทิ งจากทุกจุดทีปล่อยออกจากท่าเรื อเป็ นประจําทุกเดือน และตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุประสงค์
การใช้ เวณท่
: าเทียบเรื อวัเป็ตนประจํ
ถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ กรมเจ้ าท่ระยะเวลาใช้
นํ าในทะเลบริ
าทุก 3 เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้
าพิจารณาทุเงิกนครัง
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
โดยมีผ ลการตรวจสอบคุณภาพนํา ทิ ง จากบุคคลภายนอกทีแ สดงว่
า ได้ ผ่า นเกณฑ์ มาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
 จัดให้ มีการตรวจสอบระบบบําบัดนํ าเสียสําเร็ จรู ป (SATS) ทุกๆ 3 เดือน เพือให้ เกิดความมัน ใจว่าระบบดังกล่าว
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ไตรมาส 4 ปี 2560
 จัดเตรี ยมภาชนะรองรับขยะ ณ จุดต่างๆ ให้ เพียงพอกับการใช้ งานภายในบริ เวณท่าเรื อ และกําหนดให้ ห้ามทิ งขยะ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
นํ าเสีย และสารเคมีลงทะเล
ไตรมาส 4 ปี 2560
 จัดให้ มีโครงการปลูกไม้ ยืน ต้ นขนาดใหญ่ เพื อป้องกัน การชะล้ างพังทะลายของดิน และมลภาวะทางเสีย งและ
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
อากาศ
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ปั นผล
12.2.2 การจัดทํารายงาน สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
บริ ษัทมีนโยบายให้ฐานะการเงิ
สรุปผลงานด้
นความรัาบเนิผินดงาน
ชอบต่แผนการลงทุ
อสังคมและรายงานต่
ษัทเป็ นประจํ
าทุกปี
น าผลการดํ
น ความจําอเป็คณะกรรมการบริ
น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
เพือจัดให้ มีกรอบแนวทางการทํ
างาน
งบประมาณ และความเหมาะสมกั
บการดํษัทาเนิ
งานของบริ ษัท โดยจะเปิ ดเผยในแบบ
ตามที
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ
เห็นนสมควร
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 561) และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู้เสนอขาย
1.ปตระกอบธุ
รกิจให้ งบแวดล้
ริ การเรื
12.3 กิจกรรมเพือประโยชน์
่ อสังคมและสิ
อมอโดยสารและขนส่
(after process) งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมเพื
อําอเภอดอนสั
จังหวัอดมอย่
สุราษฎร์
างอําเภอดอนสั
กอํดาเภอเกาะพะงั
ประโยชน์กตอํ่อาสัเภอเกาะสมุ
งคมและสิงยแวดล้
างต่อธเนืานีองและระหว่
โดยกําหนดวงเงิ
นในการจั
ทําโครงการ น

จังหวั
ธานี บาท ซึง รองกรรมการผู้จดั การ สายงานแผนงานและการเงินเป็ นผู้ดแู ล
ต่างๆ ในแต่ละปี เป็ นจํานวนวงเงิ
นไม่ดเสุกิรนาษฎร์
1,000,000
2.ประกอบธุ
าหน่งให้
ายสิ
บนท่าเรืมอตั และในเรื
อเฟอร์ รนี ทีได้ กําหนดไว้ และทุกโครงการจะต้ อง
และรับผิดชอบในการตรวจสอบวงเงิ
นรวมรกิก่จอจํนส่
ผ้ มู นีอค้ําานาจอนุ
ิตามขนาดวงเงิ
รายงานสรุ
ปให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส ทังนี
  กิจกรรมเพือชุมชน สังคม

และสิง แวดล้ อมสามารถสรุปได้ ดงั นี 

ส่ส่วนที
หน้าา2116
วนที 2.3
 1 หน้

บริ
ราชาเฟอร์รี รจํี าจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)

บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรืออราชาเฟอร์
 
 โครงการความปลอดภั
และอุ
บัติภยั อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ
าหนด : อัตยราส่
วนราคาต่
บริ ษัทได้ จดั ทํากิจกรรมต่างๆ เพือส่งเสริ มความปลอดภัย และป้องกันอุบตั ิภยั ทีอาจเกิดขึ นต่อชีวิตร่ างกาย และ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
ของลู
ก
ค้
า
ของบริ
ษ
ั
ท
โดยให้
องค์กรต่างๆ ทีเกียวข้ องด้ านความปลอดภัยและอุบตั ิภยั มีสว่ นร่ วมทํางานกับบริ ษัทใน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
การดู
แล และรักษาความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท อาทิเช่น การตรวจตราความปลอดภัยและ
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีเวณท่
พี 30าจํเรืากัอดและบนเรื
(มหาชน) (ATP30)
60.71 อและการตรวจสอบความ
0.25
เฝ
้ าระวันงราคาหุ
เพือป้้ นองกั
อของบริ ษั ท การตรวจสอบสภาพเรื
ประเมิ
ที นอาชญากรรมบริ
ปลอดภั
กุ เฉิสนติกการตรวจสอบอุ
ปกรณ์
ษัท อเอ็มแผนจั
นซีแอลดอิการสถานการณ์
นเตอร์ เนชัน แนลฉโลจิ
ส์
 เพือรักษาความปลอดภั
0.25 ย และ
เสนอขายยของผู้โดยสารบนเรื อบริการซ้
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้การป
นอุบตั ิภ(NCL)
ยั เป็ นต้ น
จํา้ กัองกั
ด(มหาชน)
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
 โครงการกิจกรรมทางสังคม
ตลาดรองบริ ษัทมีนโยบายด้
: านกิSET

จกรรมทางสั
งคมทีต
งอยู
ั  mai
่บนพื นฐานของสังคมส่วนรวม โดยมีภารกิจ “เพือสังคม” เป็ นการ
หมวดธุรกิจ ง(Sector)
: มกลุช่ม่ วอุยเหลื
ตสาหกรรมบริ
การ
ตอบแทนสั
คมหรื อ ส่ง เสริ
อ สัง คม และสาธารณประโยชน์
ทัง ทางตรงและทางอ้ อ ม โดยเฉพาะด้ า นศาสนา
ศิเกณฑ์
ลปวัฒเข้นธรรม
ญ กิจกรรมงานกาชาด
กิจกรรมส่งเสริ ม
Profit Testอาทิเช่น งานทอดกฐิ น งานบายศรี สขู่ วัMarket
Capitalization Test
าจด และขนบธรรมเนี
:  ยมประเพณี
ช่ทะเบี
วยเหลื
ยนอพีน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมวิงเพือการกุศล กิจกรรมต่อต้ านยาเสพติด และโครงการโตไปไม่โกง เป็ น
ต้วัตนถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
เงิน

(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
 โครงการชุมชนสัมพันธ์
38.00 ก อําเภอเกาะสมุ
ไตรมาส
4 ปี 2558 น
บริ ษัทได้ สนับสนุน1.การศึชํากระหนี
ษาแก่เงินนกั กูเรี้ ระยะยาว
ยนและโรงเรี ยนในเขตพื นทีอําเภอดอนสั
ย และเกาะพะงั
เพืกอษาเพื
ใช้ ลงทุอนสร้ซืาอเรื
รีใหม่
ไตรมาสาเรี4ยปีนจนมี
2558ก–าร
อย่างต่อเนือง โดยได้ มอบทุน2.การศึ
งขวัอเฟอร์
ญและกํ
าลังใจแก่เยาวชนผู150.00
้ มีความวิริยะอุตสาหะในการเล่
ไตรมาส 4 ปี 2560
เรี ยนดี ตลอดจนเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึงเป็ นส่วนหนึงของการร่ วมพัฒนาการศึกษาของประเทศ
อีกทัง
บริ ษัทยังได้ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนต่
น นการแข่
ดงานวันเด็กในพื นทีท้อไตรมาส
งถิน ซึงสร้
3. เพือใช้ เป็ นเงิานงๆทุนเช่หมุ
เวียน งขันกีฬาและการจั250.19
4 ปีางเสริ
2558มให้
–
เยาวชนของชาติเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต นอกจากนัน บริ ษัทยังได้ สง่ เสริ มไตรมาส
กิจกรรมต่
งๆ เพือ
4 ปีา2560
ช่นโยบายการจ่
วยเหลือสังคมายเงิ
และสร้
บั ชุมชนไม่
วา่ นทางตรงหรื
อทางอ้
ม โดยมี
ระสงค์
เพือร่ว30มกัของกํ
นพัฒานาชุ
นา ก
น า:งนิตบริิสมัษพััทนมีธ์นกโยบายจ่
ายเงิ
ปั นผลในแต่
ละปี อในอั
ตราไม่วตั นถุ้ อปยกว่
าร้ อยละ
ไรสุทมธิชนหลัพังฒ
จากหั
ทรั
ยากรมนุษย์ และพัฒนาสิ
งแวดล้
เช่น การร่ วมกันนปลู
กป่ าในชุมชน
ตว์นํ าในฤดูวางไข่และเงิ
การ น
ปั นพผล
ภาษี
เงินได้อนมิตอาทิ
ิบุคคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
ษัทการรณรงค์
และหลังหัหก้ าเงิมจั
นสํบาสัรองตามกฎหมาย
รณรงค์หยุดการปล่อยนํ าเสียสะสมอื
ลงสูท่ ะเล
ร่วมทําายเงิ
งานกั
ษัทงกล่
และการขยายฐานลู
ค้ าไปสูช่ นอยู
ุมชน่กับ
นๆ การรั
ตามทีบบบุริคษลากรในชุ
ัทกํ าหนดมชนเข้
ทังนี
 าการจ่
นปับนบริ
ผลดั
า วอาจมีการเปลียกนแปลงขึ
เป็ นต้ น
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรือราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ

ทีมาของการกํ
าหนด ม:ภายในและการบริ
อกําไรดการความเสี
(“P/E ratio”)เท่
อัตราส่วนราคาต่
13.
การควบคุ
หารจั
 ยางกับ 27.91 เท่า

ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในการประชุ
ม
คณะกรรมการบริ
ษัท ครัง ที 1/2558 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึง มีคณะกรรมการตรวจสอบครบ
ข้ อมูลทางการเงิน
ัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า)มภายในของบริ
ราคาพาร์ (บาท/หุ
้ น)
ทัเพืงสามท่
 อประกอบการ
านเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้บริพิษจารณาประเมิ
นความเพียงพอของระบบควบคุ
ษัท ตาม
แบบประเมิ
นความเพี
ากับหลั60.71
กทรัพย์และตลาดหลักทรั0.25
พย์ โดยการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัมดภายในของคณะกรรมการกํ
(มหาชน) (ATP30)
ประเมินราคาหุ
้ นที ยงพอของระบบการควบคุ
สอบถามข้
น คือเนชัน แนล โลจิสติกส์
บริ ษัทาเอ็นต่นซีางๆ
แอล5 อิส่นวเตอร์

0.25
เสนอขาย อมูลจากฝ่ ายบริ หารในด้
1) สภาพแวดล้ อมการควบคุ
ม (NCL)
จํากัด(มหาชน)
2) การประเมินความเสีย ง
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
3) มาตการควบคุม
ตลาดรอง4) ระบบสารสนเทศและการสื
:
SET
อ สารข้ อมูล mai
ระบบการติ
ตาม
หมวดธุรกิ5)
จ (Sector)
: ดกลุ
ม่ อุตสาหกรรมบริการ
บนั บริ ษCapitalization
ัทมีระบบการควบคุ
Profit Test ษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปั จจุMarket
Test มภายในที
เกณฑ์เข้ าภายหลั
จด งการประเมิ
: น คณะกรรมการบริ
เพี
ย งพอและสอดคล้
อ งกับ แบบประเมิ น การควบคุม ภายในของสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
ทะเบี
ยน
หลั
พย์ โดยเฉพาะในส่
ภายในทีเกียวกับเรื องการทํ
าธุรกรรมกั
บผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ระยะเวลาใช้
กรรมการ ผู้บเงิรินหาร
วัตถุกปทรัระสงค์
การใช้ : วนของการควบคุ
วัตถุปมระสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
และบุ
ของแบบประเมินความเพี
ยงพอของระบบ
เงิน คคลทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวนัน (ตามข้ อ 10.2.1 และข้ อ 12.1 ถึง(ล้12.3
านบาท)
โดยประมาณ
การควบคุมภายใน) บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีรัดกุมและเพียงพอ รวมทังยั
 งได้ มีการจัดจ้ างบริ ษัทอิสระจากภายนอก
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
เพือทําหน้ าทีในการสํารวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัท พร้ อมทังรายงานผลการตรวจสอบต่

อคณะกรรมการ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ตรวจสอบ
ไตรมาส 4 ปี 2560
รายละเอียดเกียวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยูใ่ นเอกสารแนบ 2
เพือษใช้ั ทเป็พีนเงิ
นทุนทหมุจํนาเวีกัดยนได้ เ ข้ า ตรวจสอบงบการเงิ
250.19 น ของบริ ษั ทสํา หรั
ไตรมาส
–
ทัง นี  ผู้ส อบบัญชี จ3.ากบริ
วี ออดิ
บปี สิน 4สุปีด2558
วัน ที 31
ปี 2560
ธันวาคม 2557 พร้ อมทังทํ
 าการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีขไตรมาส
องบริ ษัท4 ตามที
เห็น

ยเงิน : ใ นการกํ
บริ ษัทามีหนดขอบเขตการปฏิ
นโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่
ละปี ในอัตราไม่รัดนกุ้ อมยกว่
าร้ อยละ 30 ของกํ
ทธิ หลังจากหัก
ว่นโยบายการจ่
า จํ า เป็ น เพือาประโยชน์
บัติงานตรวจสอบให้
และเหมาะสม
รวมทัาง ไรสุ
ตรวจสอบตาม
ปั นผล
เงินาได้งบการเงิ
นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัทาเนิ
และหลั
งหักเงินษสํัทาโดยถู
รองตามกฎหมาย
มาตรฐานการสอบบั
ญชีเพือภาษี
แสดงว่
นแสดงฐานะการเงิ
นและผลการดํ
นงานของบริ
กต้ องตามทีคและเงิ
วรใน น
นๆ ตามที
าหนดญชีทัไงนี
ด้ แ จ้การจ่
นปัมนคณะกรรมการตรวจสอบครั
ผลดังกล่า วอาจมีการเปลียง ทีนแปลงขึ
สาระสําคัญตามหลักการบัญสะสมอื
ชีทีรับรองทั
ว ไป ทับงนี
 ริ ษ ผูัท้ สกํอบบั
งต่อทีายเงิ
ประชุ
 1/2558นอยู
เมือ่กับ
เนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นญและความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าฐานะการเงิ
ผู้สอบบัญนชีไผลการดํ
ม่มีข้อสังาเกตจากการตรวจสอบและสอบทานบั
ชีของบริ ษัท
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
นอกจากนี  ผู้สอบบัญชี ได้ สอบทานการควบคุมทัว ไป (General Control) และการควบคุมเฉพาะระบบงาน
รายละเอียดเกีControl)
ยวกับ ที: เกียบริวข้ษอัทงกั
ประกอบธุ
รกิจหลัก 2 อประเภท
(Application
บการประมวลผลข้
มูลทางบัคือญชีของบริ ษัทในช่วงไตรมาสที 2 และ 3 ของปี 2558 โดย
ผู้เสนอขาย ปข้ อสัง เกตของผู1.้ สปอบบั
ระกอบธุ
กิจให้ บริ การเรื
อโดยสารและขนส่
เฟอร์ รี จํานวน
2 เส้และวั
นทางระหว่
สามารถสรุ
ญชี แรละความเห็
นของผู
้ บริ หารของบริงษทางเรื
ั ท ลงวัอนด้ วทียเรื
 14อพฤษภาคม
2558
นที 14าง
กทรัพย์2558 ได้ ดงั นี 
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
กัหลั
นยายน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ข้ อสังเกตของผู
้ สอบบั
นของฝ่ ายบริหาร
2.ประกอบธุ
รกิจจํญาชีหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ความเห็
รี
 1. จากการสุ่มสอบทานการปรับปรุ งข้ อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ บริ ษั ทอยู่ระหว่า งดํา เนินการ และคาดว่า จะแล้ ว
ณ วัน ที 1 เมษายน 2558 พบว่ า เครื อ งคอมพิ ว เตอร์ ที เสร็ จภายในตุลาคม 2558
ให้ บริ การระบบ TMS (Ticket Management System) มี
การปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มูล ไวรั ส ล่า สุด เมื อ วัน ที 5 มกราคม
ส่ส่วนที
หน้าา2118
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บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรือราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ

้ สอบบั
ญชี อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91ความเห็
ทีมาของการกําหนด ข้ อสั: งเกตของผู
วนราคาต่
เท่า นของฝ่ ายบริหาร
อัตราส่
2558 ซึ ง ยั ง ไม่ เ ป็ นปั จจุ บั น และอาจส่ ง ผลให้ ระบบ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สารสนเทศที

ส
ํ
า
คั
ญ
ของบริ ษั ท เกิ ด ความเสี ย งจากภั ย
ข้ อมูลทางการเงิน
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
คุกคามของไวรัสคอมพิวเตอร์ ชนิดใหม่ๆบริได้ษัท
เพือประกอบการ
ัท เอที
พี 30 จํามกัสต็
ด(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
2.นราคาหุ
บริ ษัท้ นมีทีก ารจัดทําสมุบริดษทะเบี
ยนควบคุ
อกตัว โดยสาร
ซึง บริ ษัทได้ กําหนดวิ
ธีการจัดทําสต็อกตัว โดยสารใหม่
ประเมิ
การบั
ทึกเจํนชั
านวนเล่
ของสติกส์โดยทํา สต็อกการ์ ดคุมตามจํ า นวนเล่ม0.25
และเลขที
บริ ษัทโดยจะมี
เอ็นซีแอล
อินนเตอร์
น แนล มโลจิ
เสนอขายอยูใ่ นรูปแบบของ Excel
ตัว โดยสารทังการรั

บจํเข้
ายออก
แล้ วมาคํานวณยอด เพือให้ ครอบคลุมจํ า นวนใบของตัว ทีมีแต่ละเล่ม
ากัาดและจ่
(มหาชน)
(NCL)
คงเหลือ แต่จากการตรวจสอบวิธีการควบคุมสต็อกของตัว และให้ จัดทําเหมื
อนกันทุกจุดทีมีการเบิกตัว โดย
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
โดยสารดังกล่าว พบว่า
ปกติจะตรวจนับทุกเดือน และกําหนดให้ มีการสุ่ม
ตลาดรอง
:
SET
 mai
บริ ษัทมีการควบคุมตัว โดยสารเพียงระดับของจํานวนเล่ม ตรวจนับจากสํา นักงานกรุ งเทพฯ หรื อสํา นักงาน
หมวดธุรกิเท่จ า(Sector)
: กลุม่ มอุถึตงสาหกรรมบริ
การว โดยสาร
ดอนสัก ทุก 36 เดือ น และเมือ วิธีก ารดัง กล่า วมี
นัน ไม่ได้ ครอบคลุ
จํานวนใบของตั
บหนึงแล้ ว บริ ษTest
ัทจะพิจารณา
Test
Market Capitalization
เกณฑ์เบริ
ข้ าจดษั ท มี ก ารบั:น ทึ
ก ข้ อ มูลProfit
บางรายการในทะเบี
ย นคุม ไม่ ความเทียงตรงระดั
รู ปแบบโปรแกรมคอมพิว เตอร์ เ พือควบคุมสต็อก
ทะเบียน ถูกต้ อง
ว โดยสารให้
มีความเทียงตรงและมี
ประสิทธิเภงินาพ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จําตันวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
ยิ ง ขึ(ล้น าทันบาท)
ง นี  บริ ษั ท คาดว่ า จะดํ าโดยประมาณ
เนิ น แล้ วเสร็ จ
เงิน
ภายใน 6 เดือน นับจากวิธีการจัดทําสต็อกการ์ ดมี
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ความเทียงตรง
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558
ทัง นี  บริ
ษั ท ได้ จั ด ทํ า สต็ อ กการ์
ด แบบใหม่
ต าม–
ไตรมาส 4 มปีบั2560
คํ า แนะนํ า ของผู้ สอบบั ญ ชี และจะเริ
น ทึ ก
จํา นวนเล่
มและเลขทีของตัว โดยสารเพื
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4อปีควบคุ
2558ม–
สต็อกตัว โดยสารแล้ วตังแต่
 วนั ทีไตรมาส
 1 ตุลาคม4 ปี2558
2560
นโยบายการจ่
ายเงิน  บริ ษ: ัทได้
บริแษต่ัทงมีตันงบริ
นปัแนอลผลในแต่
ในอัออดิ
ตราไม่
30 ของกําไรสุซึทงธิเป็หนบริ
ลังจากหั
นอกจากนี
 โยบายจ่
ษัท พีาแยเงิ
อนด์
อินเทอร์ละปี
นอล
ท จํนา้ อกัยกว่
ด (“ผูาร้้ ตอยละ
รวจสอบภายใน”)
ษัท ก
ผล
เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
งหัก้ ตเงิรวจสอบภายในได้
นสํารองตามกฎหมาย
อิปัสนระจากภายนอก
ทําหน้ าภาษี
ทีตรวจสอบและติ
ดตามระบบควบคุ
มภายในของบริ
ษัท โดยผู
เข้ าทํและเงิ
าการ น
นๆ ตามทีบริ ษางานที
ัทกํ าหนด
 ของบริ
 การจ่ษาัทยเงิอันนได้
ปั นแผลดั
งกล่า วอาจมีการเปลียระบบงานวงจร
นแปลงขึ นอยู่กับ
ตรวจสอบภายในระบบงานสะสมอื
และกระบวนการทํ
สํา คัทัญงนี
ก่ ระบบงานวงจรรายได้
น ผลการดํ
นงาน แผนการลงทุ
น ความจํ
น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
รายจ่าย ระบบงานสินทรัพย์ฐานะการเงิ
และระบบงานซ่
อมบําารุเนิงและคลั
งอะไหล่ ในระหว่
างวันาทีเป็ 10
– 27 มีนาคม 2558 และได้
จดั ทํา
ตามที
ค

ณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
รายงานการติดตามผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน (“รายงานประเมินระบบควบคุมภายใน”) ลงวันที 13 พฤษภาคม
รายละเอี
ดเกีอยเสนอแนะเพื
วกับ : บริอษให้ัทบประกอบธุ
รกิจหลัโดยสามารถสรุ
ก 2 ประเภท คือปข้ อสัง เกตของผู้ตรวจสอบภายใน และความเห็นของ
2558
พร้ ยอมข้
ริ ษั ทพิจารณา
ผู้บเสนอขาย
ริ หารของบริ ษัทได้ ดงั นี  1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
1. จากการสุ่ม ตรวจนั
เงิ น สดย่รอกิจยจํจําหน่
า นวน
ายบริ
ารได้ กํ าอชัเฟอร์
บ ให้ เรจ้ี า หน้ า ที เ พิ ม ความระมัด ระวัง ในการ
2.ปบระกอบธุ
ายสิ5นค้ าฝ่บนท่
าเรืหอและในเรื
รายการ พบจํานวน 1 รายการมีผลต่างจาก ตรวจสอบเงิ น สดย่ อ ย และทํ า การตรวจนับ เงิ น สดย่ อ ยอย่ า ง

การตรวจนับ ซึง มีเงินเกิน 3 บาท
สมําเสมอเพือให้ เป็ นไปตามวงเงินสดย่อยทีได้ กําหนดไว้

ส่ส่วนที
หน้าา2119
วนที 2.3
 1 หน้



บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรือราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ

ข้ อสัางหนด
เกตของผู
ทีมาของการกํ
: ้ ตรวจสอบภายใน
27.91 เท่นาของฝ่ ายบริหาร
อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ ความเห็
2. จากการตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ ฝ่ ายบริ หารได้ แจ้ งว่าอยู่ระหว่างดําเนินการโอนย้ ายกรรมสิทธิของ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ERP
เปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
เล่มทะเบียนรถ และการ รถยนต์ ดัง กล่า ว ซึง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นมิ ถุน ายน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท 2558ทัง นี  เมื อ เดืP/E
ratio เฉลีย (เท่2558
า) บริ
ราคาพาร์
้ น)
ต่อภาษี รถยนต์ จํ า นวนทัง หมด 24 รายการ
อ นพฤษภาคม
ษั ท ได้ ด(บาท/หุ
ํ า เนิ น การ
เพือประกอบการ
ษัท เอที
พี ไ30ด้ เจํปลี
ากัยดนเป็
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
พบว่า้ นมีทีค่มู ือทะเบียบรินรถที
ยงั ไม่
น โอนย้
ายกรรมสิทธิของรถยนต์
ดงั กล่าวมาเป็ นกรรมสิท0.25
ธิของบริ ษัท
ประเมินราคาหุ
จําษนวน
แก่เนชัน แนล
เสร็ จโลจิ
เรี ยสบร้ติอกยแล้
ัท เอ็4นซีรายการ
แอล อินได้
เตอร์
ส์ ว ซึง มีรายละเอี
 ยดดังนี 
0.25
เสนอขายกรรมสิทธิของบริ ษัทบริ
รถบรรทุกนํ ามัน (818654
สฎ) Izusu
 รถบรรทุกนํ ามัน (818654 สฎ) Izusu
จํากัด(มหาชน)
(NCL)
รถบรรทุกนํ ามัน (815316
 รถบรรทุ
กนํ ามัน (815316
24.24สฎ) Mitsubishi 0.10
บริ ษัท เกีสฎ)
ยรติMitsubishi
ธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน)
(KIAT)
รถบรรทุกนํ ามัน (919865) Nissan
 รถบรรทุกนํา มัน (919865) Nissan ซึง เดิม จดทะเบียนที
ตลาดรอง
:
SET
 mai
กรุ งเทพฯ บริ ษัทได้ เปลียนเลขทะเบียนใหม่เป็ น 824227 สุ
รถบรรทุกนํ ามัน (879017 กทม) Hino
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ราษฎร์ ธานี
โดยคู่มื อ ทะเบี ยนรถดัง กล่า วระบุชื อ ในนาม
Market Capitalization
เกณฑ์เข้ าบริ
จดษั ท ราชาไบโอดี
:  เ ซลProfit
จํ า กัTest
ด และบริ ษั ท  รถบรรทุกนํ ามัน (879017
กทม) Hino ซึงTest
เดิมจดทะเบียนที
ทะเบียน ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จํากัด
กรุ งเทพฯ บริ ษัทได้ เปลียนเลขทะเบียนใหม่เป็ น 824228 สุ
ราษฎร์จํธาานี
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
นวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ษัทอยู่ระหว่างดําเนินการสํ
ารวจและติดตัง
เงิน 3. การประเมิ น สภาพคลัง อะไหล่ พบว่า มี ก าร ฝ่ ายบริ หารแจ้ งว่า(ล้บริ
านบาท)
โดยประมาณ
ติดตังกล้
 องวงจรปิ1.ด ซึงชํไม่
สามารถมองเห็
นได้ กล้ องวงจรปิ ดเพิมเติ38.00
ม เพือทีจะติดตังกล้
 องวงจรปิ
ดให้4 คปีรอบคลุ
าระหนี
เงินกู้ระยะยาว
ไตรมาส
2558 ม
อย่างชัดเจน
ทุกพืน ทีของคลัง สินค้ า และอะไหล่ เพือทีจะได้ สามารถควบคุม
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
และมองเห็นการเข้ าออกของคลังได้ อย่างชัดเจน
ไตรมาส 4 ปี 2560
  ปั จจุบนั บริ ษัท250.19
อยู่ระหว่างพิจารณาการจั
ดซื อกล้
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทังนี
ไตรมาส
4 ปีองวงจรปิ
2558 – ด
เพิมเติม ซึง คาดว่าจะสามารถดําเนินการแล้ วไตรมาส
เสร็ จภายในไตรมาส
4 ปี 2560
ที 3 ของปี 2558
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล ทังนี
ภาษี เงินใได้ห้ คนวามเห็
ิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
งหักาเงิบริ
นสํษาัทรองตามกฎหมาย
และเงิน
  ผู้ตรวจสอบภายในได้
นไว้ ในรายงานประเมิ
นระบบควบคุ
มภายในว่
มีระบบควบคุมภายใน
นๆ ตามที
ัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงิงนทีปั 2/2558
นผลดังกล่
ารเปลียนแปลงขึ
นอยู
ในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญทีเพีสะสมอื
ยงพอ และที
ประชุบมริ ษคณะกรรมการตรวจสอบครั
เมือาวัวอาจมี
นที 13กพฤษภาคม
2558 ได้
รับ่กับ
ฐานะการเงิ
น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุ
าเป็ว น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ทราบข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของผู
้ ตรวจสอบภายในตามที
กล่าวข้ างต้ นเรีน ยความจํ
บร้ อยแล้
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
อนึง ในอดีต บริ ษัทมีการซื อทีดินจากบุคคลภายนอก แต่ไม่ได้ บนั ทึกบัญชีการซื อทีดินดังกล่าวในงบการเงิน (โปรดดู
รายละเอียยดเพิ
ดเกียมวกั
ษัทประกอบธุ
รกิจหลั
ก 2 ประเภท
รายละเอี
เติบมในส่:วนทีบริ 2.4
บทที 16 การวิ
เคราะห์
และคําคือธิอบายของฝ่ ายจัดการ) ทําให้ งบการเงินทีผ่านมาไม่ได้ รับรู้
ผู้เสนอขาย
1.ปางไรก็
ระกอบธุ
กิจปัให้จบจุบริ กนั ารเรื
งทางเรื
ด้ วยเรืวอธิ เฟอร์
นทางระหว่ทาี ง
การได้
มาของทีดินดังกล่าวอย่
ตามรณ
บริ ษอัทโดยสารและขนส่
มีระบบควบคุมทรั
พย์สนิ อโดยใช้
ีตงงบประมาณ
ั  รี จํานวน 2ซึเส้
ง จะเสนอให้
หลักทรัมพคณะกรรมการบริ
ย์
เภอดอนสัมกตั อํิเป็านประจํ
เภอเกาะสมุ
งหวัดสุราษฎร์
ธานีษและระหว่
างอําเภอดอนสั
ประชุ
ษัทพิอํจาารณาอนุ
าทุกยช่วจังปลายปี
และบริ
ัทได้ มีการลงทุ
นและนําข้กออํมูาลเภอเกาะพะงั
ทังหมดเข้

าน
จังพหวัย์ดสสุินรใดๆ
าษฎร์จะต้
ธานีองผ่านระบบ PR และ PO ทําให้ ไม่มีโอกาสทีจะบันทึกบัญชีทรัพย์สินไม่
ระบบ ERP ซึงการลงทุนในทรั
ครบถ้ วน รวมทังมี
 การจัดทํา2.
ทะเบี
ยนทรัพรย์กิสจนิ จําซึหน่
ง มีานยสิ
โยบายตรวจนั
นประจํอาเฟอร์
ทุกปี รอีี กทังบริ
 ษัทได้ ทําการตรวจสอบการเป็ น
ประกอบธุ
นค้ าบนท่าเรืบอเป็และในเรื
ผู ้ ถือกรรมสิทธิ ในทีดินกับกรมทีดินแล้ ว พบว่า ทีดินทังหมดที

แสดงและปรับปรุ งในงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 มี
ความถูกต้ องและครบถ้ วน ทําให้ มนั ใจว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมทรัพย์สนิ และเอกสารทีสาํ คัญของบริ ษัททีรัดกุมเพียงพอแล้ ว
และจะไม่ปัญหาเหมือนเช่นในอดีตอีก

ส่ส่วนที
หน้าา2120
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

ทีมาของการกํ
าหนด : างกั
14.
รายการระหว่
นอัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
14.1
กษณะความสั
ข้ อมูลลัทางการเงิ
น มพันธ์
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
บริ ษัทมีการทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันทีเกิดขึ นนันเป็
 นการทํารายการ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
้ นทีษ ัท และบริ ษัททีเกียวข้ องกันซึง มีบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งเป็ นผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริ หาร ซึงสามารถสรุ
กัประเมิ
บผู้ถือนหุราคาหุ
้ นของบริ
ป
บริ
ษ
ั
ท
เอ็
น
ซี
แ
อล
อิ
น
เตอร์
เ
นชั
น

แนล
โลจิ
ส
ติ
ก
ส์

0.25
ลัเสนอขาย
กษณะความสัมพันธ์ได้ ดงั นี 
จํากัด(มหาชน) (NCL)
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะความสั24.24
มพันธ์
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
กลุ่มครอบครัวชโยภาส

เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 86.58 ของ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ทุนชําระแล้ ว (132
ล้ านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน ประกอบด้ วย
1. นายอภิ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
การ ชาติ ชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ ถือ
หุ้นทางตรงในบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.50 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
2. นายอภิชยั ชโยภาส (น้ องชายนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริ ษัท คิดเป็ น
ทะเบียน
สัดส่วนร้ อยละ 12.50 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
วัตถุประสงค์การใช้ :
วั3.
ตถุปนางอภิ
ระสงค์ญญา ลอยชูศกั ดิ (น้
จําอนวนเงิ
นโดยประมาณ
เงินษัท
งสาวนายอภิ
ชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นระยะเวลาใช้
ทางตรงในบริ
เงิน
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.50 ของทุ(ล้นาชํนบาท)
าระแล้ ว (132 ล้ านบาท) โดยประมาณ
ชนม์ ชโยภาส กรรมการบริ38.00
ษั ท (บุต รชายนายอภิ ชาติ
ชโยภาส)
อ หุ้น
1. ชําระหนี4.เงินกูนายอภิ
้ ระยะยาว
ไตรมาส
4 ปี ถื2558
ทางตรงในบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.54 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
2. เพือใช้ ล5.
งทุนซืนางสาวอรณิ
อเรื อเฟอร์ รีใชหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
า ชโยภาส (บุตรสาวนายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริ ษัท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.33 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท) ไตรมาส 4 ปี 2560
กุลนชโยภาส
ชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริ
ดเป็ น–
3. เพือใช้ เป็6.นเงินนางพิ
ทุนหมุ
เวียน (มารดานายอภิ250.19
ไตรมาส 4ษัทปี คิ2558
สัดส่วนร้ อยละ 2.42 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
ไตรมาส 4 ปี 2560
7. นางสาวดวงกมล ยืนยง (ภรรยานายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริ ษัท คิด
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.29 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
8. นายทวีศกั ดิ ชโยภาส (ญาตินายอภิชาติ ชโยภาส) ถือหุ้นทางตรงในบริ ษัท คิดเป็ น
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
สัดส่วนร้ อยละ 2.08 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
ฐานะการเงิน9.ผลการดํ
าเนิงนสนา
งานชโยภาส
แผนการลงทุ
ความจํ
าเป็ชโยภาส)
น และความเหมาะสมอื
นๆษในอนาคต
นางสาวอั
(ญาตินนายอภิ
ชาติ
ถือหุ้นทางตรงในบริ
ัท คิด
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.08 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
10.รบริ
ัท กแกรนด์
เฉวงบีคืชอจํากัด ถือหุ้นทางตรงในบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.33
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุ
กิจษหลั
2 ประเภท
าระแล้
ว (132 ล้ านบาท)งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจของทุ
ให้ บรินกชํารเรื
อโดยสารและขนส่
กลุ
เป็ นผู
หุ้นของบริ ษยัท จัโดยถื
รวมกัธนานี
ในบริ
ษัทคิดเป็างอํ
นสัาดเภอดอนสั
ส่วนร้ อยละ
ของทุน น
หลั่มกครอบครั
ทรัพย์ วตังประพฤทธิกลุ อําเภอดอนสั
กอํ้ ถาือเภอเกาะสมุ
งหวัดอสุหุร้ นาษฎร์
และระหว่
กอํ9.25
าเภอเกาะพะงั
ชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน ประกอบด้ วย
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
1. นางประคอง ตังประพฤทธิกุล (ภรรยานายธีรเดช ตังประพฤทธิกุล) ถือหุ้นทางตรง
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ในบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.33 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)

2. นางสุภัทร ตังประพฤทธิกุล (ญาตินายธี รเดช ตังประพฤทธิกุล) ถือหุ้นทางตรงใน
บริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.33 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
3. น.ส.ธีรดา ตังประพฤทธิกลุ (บุตรสาวนายธีรเดช ตังประพฤทธิกุล) ถือหุ้นทางตรงใน
บริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.33 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
ส่ส่วนที
หน้าา2121
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

บุทีมคาของการกํ
คลทีอาจมีาคหนด
วามขัด:แย้ ง อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่
ลักษณะความสั
ากับ 27.91 เท่มาพั นธ์
4. นายวรงค์ ตังประพฤทธิกลุ (บุตรชายนายธีรเดช ตังประพฤทธิกุล) ถือหุ้นทางตรงใน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.25 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
ข้ อมูลทางการเงิน
ัท
P/Eอหุratio
เฉลีย (เท่าษ)ัท คิดราคาพาร์
บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด (“GCB”) ประกอบธุบริ
รกิษจโรงแรมและภั
ตตาคาร และถื
้ นทางตรงในบริ
เป็ นสัดส่ว(บาท/หุ
นร้ อยละ้ น)
เพือประกอบการ
นชําระแล้(ATP30)
ว (132 ล้ านบาท) โดยมีกลุ60.71
่มครอบครัวชโยภาสและนายธี
รเดช ตัง
บริ ษัท เอทีพ33.33
ี 30 จําของทุ
กัด(มหาชน)
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
ประพฤทธิกลุ เป็ นกรรมการ และถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้

อมรวมกันเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
100 ของทุนชําระแล้ วของ GCB
จํากัด(มหาชน) (NCL)

บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด
ประกอบธุรกิจเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ การให้ เช่า และบริ การขายตัว เรื อและขนส่งทาง
บริ ษัท เกียรติบกธนาขนส่
กัด(มหาชน)
(KIAT) นกรรมการ 24.24
(“RFP”)
โดยมี กงลุจํ่มาครอบครั
วชโยภาสเป็
โดยกลุ่ม ครอบครั วชโยภาส0.10
ถือ หุ้นทัง
ทางตรงและทางอ้
มรวมกันเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนชําระแล้ วของ RFP
ตลาดรอง
:
SET
 อmai
บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ จํากัด
ประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมและภัต ตาคาร โดยมี ก ลุ่ม ครอบครั ว ชโยภาส นายธี ร เดช ตัง
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
(“PST”)
ประพฤทธิกลุ และนายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญาเป็ นกรรมการ และถือหุ้นทังทางตรงและ

Testอมรวมกันเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนMarket
Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profitทางอ้
ชําระแล้Capitalization
วของ PST
ทะเบี
น .เอฟ.ที. จํากัด (“RFT”)
บริ
ษัทยอาร์
ประกอบธุรกิจให้ บริ การห้ องพักและร้ านอาหาร โดยมีกลุ่มครอบครั วชโยภาส และนาย
เกียรติเดชปั ญญา เป็ นกรรมการและถื
อหุ้นทังทางตรงและทางอ้

อมรวมกันเงิเป็น น
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัพิตทถุกั ปษ์ระสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนชําระแล้ วของ
เงิน
(ล้ าRFT
นบาท)
โดยประมาณ
บริ ษัท เอลการจัดการ จํากัด (“AL”)
ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายตัว โดยสารเครื องบิน โดยมีกลุ่มครอบครั วชโยภาสเป็ น
1. ชําระหนีกรรมการและถื
เงินกู้ระยะยาวอหุ้นทังทางตรงและทางอ้
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558

อมรวมกันเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนชําระ
2. เพือใช้ ลแล้
งทุวนของ
ซื อเรืAL
อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ปี 2560่ม
บริ ษัท ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จํากัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็ นไตรมาส
กรรมการ4 โดยกลุ
(“CPH”)
ชโยภาส
ดส่วนร้4อยละ
100–
3. เพือใช้ เป็ครอบครั
นเงินทุนวหมุ
นเวียนและถื อหุ้นทัง ทางตรงและทางอ้
250.19 อมรวมกันเป็ นสั
ไตรมาส
ปี 2558
ของทุนชําระแล้ วของ CPH
ไตรมาส 4 ปี 2560
บริ ษัท เจ้ าพระยาลอด์จ จํากัด (“CPL”) ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีกลุ่มครอบครัวชโยภาส และนายธีรเดช ตังประพฤทธิกุลเป็ น
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่
ายเงิและถื
นปั นอผลในแต่
อยกว่านร้ เป็
อยละ
ของกํ
าไรสุ
ลังจากหั
กรรมการ
หุ้นทังทางตรงและทางอ้
 ละปี ในอัตราไม่นอ้มรวมกั
นสัด30
ส่วนร้
อยละ
100ทธิ หของทุ
น ก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นชํิตาิบระแล้
ุคคลของงบการเงิ
วของ CPL นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามที
บริ ษัทกํ าประธานกรรมการบริ
หนด ทังนี
  การจ่ายเงิ
นปัและกรรมการผู
นผลดังกล่า วอาจมี
การเปลียษนแปลงขึ
นายอภิชาติ ชโยภาส
เป็ นกรรมการ
หาร
้ จัดการของบริ
ัท โดยถือนอยู
หุ้น ่กับ
ฐานะการเงินทางตรงในบริ
ผลการดําเนิ
น ความจํ
าเป็ นนและความเหมาะสมอื
นๆและถื
ในอนาคต
ษัทนงาน
คิดเป็แผนการลงทุ
นสัดส่วนร้ อยละ
12.50 ของทุ
ชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท)
อ
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัทานนางสาวดวงกมล
และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ
เห็นสมควร
หุ้นทางอ้ อมผ่
ยื นยงษัท(ภรรยา)
และบริ ษัท แกรนด์เ ฉวงบีช จํ ากัด
(บริ ษรกิัทจทีหลั
นายอภิ
าติ ชโยภาส
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุ
ก 2 ชประเภท
คือ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.62
ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท) ทังนี
  กลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นรวมกันในบริ ษัทคิด
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 86.58 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท) และ
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
เป็ นกรรมการ GCB, RFP, RFT, AL, PST, CPH และ CPL
จั
ง
หวั
ด
สุ
ร
าษฎร์
ธานี
นางพิกลุ ชโยภาส
เป็ นมารดาของนายอภิชาติ ชโยภาส โดยถือหุ้นทางตรงในบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
2.ประกอบธุ2.42
รกิจจําของทุ
หน่ายสิ
ค้ าบนท่
าเรื อและในเรื
อเฟอร์
รี ่มครอบครั วชโยภาส ถือหุ้นรวมกันใน
นชํนาระแล้
ว (132
ล้ านบาท)
และกลุ
บริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 86.58 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท) และ

เป็ นกรรมการใน GCB, RFT และ CPL
นายอภิชนม์ ชโยภาส
เป็ นกรรมการของบริ ษัท และเป็ นบุตรชายของนายอภิชาติ ชโยภาส โดยถือหุ้นทางตรงใน
บริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.54 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท) และกลุ่มครอบครัว
ส่ส่วนที
หน้าา2122
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

บุทีมคาของการกํ
คลทีอาจมีาคหนด
วามขัด:แย้ ง อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่
ลักษณะความสั
ากับ 27.91 เท่มาพั นธ์
ชโยภาส ถือหุ้นรวมกันในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 86.58 ของทุนชําระแล้ ว (132
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ล้ านบาท) และ
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษGCB,
ัท RFP, RFT และ PSTP/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เป็ นกรรมการ
เพือประกอบการ
ข องนายอภิชาติ ชโยภาส 0.25
โดยถื อ หุ้น
นายธีรเดช ตังประพฤทธิกลุ
บริ ษัท เอทีพเป็ี 30นประธานกรรมการของบริ
จํากัด(มหาชน) (ATP30) ษัท และเป็ นญาติ60.71
ประเมินราคาหุ้นที
ทางอ้ อมผ่านนางประคอง ตังประพฤทธิกลุ (ภรรยา) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.33 ของทุน
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท) และกลุ่มครอบครัวตังประพฤทธิกุล ถือหุ้นรวมกันในบริ ษัทคิด
จํากัด(มหาชน) (NCL)
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9.25 ของทุนชําระแล้ ว (132 ล้ านบาท) และ
24.24
บริ ษัท เกียรติเป็ธนนาขนส่
ง จํGCB,
ากัด(มหาชน)
0.10
กรรมการ
PST และ(KIAT)
CPL
นายพิ
ทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการของบริ
ัท และถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.08 ของทุนชําระแล้ ว
ตลาดรอง
:
SET
 ษmai
(132 ล้ านบาท) และ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เป็ นกรรมการ RFT และ PST

เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียลันกษณะของรายการระหว่ างกัน
14.2

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์
บริ ษกัทารใช้
มีการทํา:รายการระหว่าวังกัตถุนปอัระสงค์
นเนืองมาจากการดําเนิจํนาธุนวนเงิ
รกิจกับนโดยประมาณ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ระยะเวลาใช้
ง สําหรับปีเสิงินนสุด
านบาท)
วัเงินนที 31 ธันวาคม 2557 และสําหรับงวด 6 เดือน ปี 2558 สิ นสุดวันที 30 มิถนุ (ล้ายน
2558 ซึง สามารถสรุปได้โดยประมาณ
ดงั นี 
าระหนี
เงินกู้ระยะยาว
ก) รายการระหว่า1.งกันชํในปี
2557
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

หน่ วย: บาท

1. รายรับ
รายได้ จากการขาย
และให้ บริการ
รายได้ อืน
นโยบายการจ่
ายเงิน
มูลค่าขายอุปกรณ์
ปั นผล
รวม

2. รายจ่าย
ค่าใช้ จ่าย
มูลค่าซื ออุปกรณ์

GCB

RFP

38.00

PST

RFT

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
76,809.88

1/

189,528.79

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4CPL
ปี 2560

AL

CPH

250.19

41,230.00

67,996.31



ไตรมาส 4 ปี 2558 –

ไตรมาส
4 ปี 2560

นางพิกุล



299,100.00 305,700.00



: 299,100.00
บริ ษัทมีนโยบายจ่19,800.00
ายเงินปั นผลในแต่
ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ
30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหั
ก

6,663.55






ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
375,909.88
215,992.34 340,330.00 373,696.31




สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
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
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร


20,865.50





















รายละเอี
ยดเกียวกับ : 1,792,629.96
บริ ษัทประกอบธุร277,197.95
กิจหลัก 2 ประเภท
คือ
รวม
1,800.00
5,500.00 453,080.40 62,562.05 3,487,551.02 576,447.34
ผู3.้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
รายการคงค้ าง
หลักทรั
อําเภอดอนสั6,378,674.00
กอําเภอเกาะสมุย9,129.00
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และระหว่างอํ าเภอดอนสั กอําเภอเกาะพะงั
ลูกพ
หนีย์การค้ า/ลูกหนี อืน
31,974.00
14,868.00
 น

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 
เงินมัดจํา




696,000.00

ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า



2.ประกอบธุ
าหน่ายสินค้ า16,050.00
บนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์
 รกิจจํ44,000.00
 รี
53,803.92

202,653.852/

1,800.00

2,000.00

43,098.20

13,430.60

65,606.16



รายได้ รับล่วงหน้ า



1/













เงินประกัน



600,000.00













เจ้ าหนี อืน

3,791,215.00

ส่ส่วนที
หน้าา2123
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



หมายเหตุ : 1/ รายการในตารางเป็ นการจําหน่ายบัตรโดยสารเรื อเฟอร์ รีแบบตัว วัน (ใช้ ภายใน 1 วัน) ให้ แก่พนักงานของ RFP นอกจากนี  ในปี 2557
ทีมาของการกํ
าหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
บริ ษัทได้ จําหน่ายบัตรโดยสารเรื อเฟอร์ รีล่วงหน้ าตัว เล่มให้ แก่ RFP ในฐานะตัวแทนจําหน่าย ด้ วย เป็ นจํานวนรวมประมาณ 38.75 ล้ าน
ราคาเสนอขายและ
ratio
น การนํามาใช้ และรับรู้ เป็ นรายได้ ในปี 2557 แล้ ว เป็ น
P/Eวงหน้
บาท โดยบัตรโดยสารล่
าดังของบริ
กล่าวได้ษ
ถูกัทจํอืาน
หน่ในอุ
ายต่ตอสาหกรรมเดี
ให้ แก่ลูกค้ าทัว ยไปวกัและมี
ข้ อมูลทางการเงิจํนานวนประมาณ 34.96 ล้ านบาท คงเหลือเป็ นรายได้ รับล่วงหน้ า ณ สิ นปี 2557 เป็ นจํานวนประมาณ 3.79 ล้ านบาท
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ2/ รายการในตารางได้ รวมรายการเงินทดรองรับและเงินทดรองจ่ายจากการขายบัตรโดยสารร่ วมกับการให้ บริ การรถรับส่งทีให้ บริ การโดย
พี 30เป็ จํนจําากันวนรวมประมาณ
ด(มหาชน) (ATP30)
ง ณษัท
สิ นปีเอที2557
0.18 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม60.71
ถ้ าหากพิจารณายอดภาระหนี0.25
สะสมทังหมดที


ประเมินราคาหุ้นRFP
ที ทีมียอดคงค้ าบริ
ต้ องจ่ายให้ แก่ RFP สําหรับบริ การดังกล่าวในปี 2557 จะมีจํานวนรวมประมาณ 0.69 ล้ านบาท
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํานกัในงวด
ด(มหาชน)
ข) รายการระหว่างกั
6 เดื(NCL)
อน ปี 2558
หน่ วย: บาท

ตลาดรอง

:

1. รายรับ

GCB

RFP

PST

ให้ บริ การ

100,393.091/

16,410.00

3,099.73

28,200.00

75,600.00

28,200.00

41,400.00

175,993.09

44,610.00

104,122.00

16,050.00

: 

วั2.ตถุรายจ่
ประสงค์
การใช้
าย
เงิน ค่าใช้ จ่าย

:

Profit Test

82,812.23
886,130.58

วัตถุประสงค์

3. รายการคงค้ าง
ลูกหนี การค้ า/ลูกหนี อืน
เงินมัดจํา
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

นโยบายการจ่
ยเงิาน
รายได้ รับล่วางหน้
ปั นผลเงินประกัน
หมายเหตุ :

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
28,879.00

5,423,895.00

14,478.00









11,000.00

16,050.00

20,000.00

2/



3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
689,211.83

0.10

CPH

CPL

44,499.73























4,800.0038.00
196,968.92

150.00

15,658.00











600.00



250.19

นางพิกุล



Market Capitalization Test

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)
4,800.00
196,968.92

1. ชําระหนี เงิ104,122.00
นกู้ระยะยาว 16,050.00
886,130.58

รวม

AL

54,612.23

เกณฑ์เข้ าจด
รายได้ อืน
ทะเบียน
รวม

RFT

SET
 mai

หมวดธุ
รกิจจากการขายและ
(Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
รายได้

เจ้ าหนี อืน

24.24

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

ระยะเวลาใช้ เงิน
72,753.02 โดยประมาณ
1,836,744.31

288,524.22

4 ปี 2558 288,524.22
72,753.02ไตรมาส
1,836,744.31
ไตรมาส 4 ปี 2558 –


ไตรมาส
4 ปี 2560


696,000.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –


ไตรมาส 4 ปี 2560


89,965.07

: บริ ษัทมีน โยบายจ่
ายเงิน1/ ปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่
30 ของกํ
2,102,220.00
 น้อยกว่าร้ อยละ

 าไรสุทธิ หลัง จากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบ600,000.00
ุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
ษ ัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย


และเงิ น
สะสมอื
นๆาหน่
ตามที
ริ ษัทกํ าหนด
  การจ่
นปั1นวันผลดั
การเปลี
ยนแปลงขึ
1/ รายการในตารางเป็
นการจํ
ายบัตบรโดยสารเรื
อเฟอร์ รทัี แงนี
บบตั
ว วัน (ใช้าภยเงิ
ายใน
) ให้ แงก่กล่
พนัากวอาจมี
งานของ RFP
นอกจากนี
 ในงวด 6นอยู
เดือน่กับ
แรก ปี 2558 บริฐานะการเงิ
ษัทได้ จําหน่ายบันตผลการดํ
รโดยสารเรื าอเฟอร์
ี ลว่ งหน้แผนการลงทุ
าตัว เล่มให้ แก่นRFP
ในฐานะตั
าหน่าย ด้ วย เป็ นจํานวนรวมประมาณ
เนินรงาน
ความจํ
าเป็วนแทนจํ
และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
18.39 ล้ านบาท โดยบัตรโดยสารล่วงหน้ าดังกล่าวได้ ถกู จําหน่ายต่อให้ แก่ลกู ค้ าทัว ไป และมีการนํามาใช้ และรับรู้ เป็ นรายได้ ในงวด 6 เดือน
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

แรก ปี 2558 แล้ ว เป็ นจํานวนประมาณ 16.29 ล้ านบาท คงเหลือเป็ นรายได้ รับล่วงหน้ า ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็ นจํ านวน
รายละเอียดเกียประมาณ
วกับ 2.10
: ล้บริานบาท
ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ

ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

2/ รายการในตารางได้
รวมรายการเงิ
ทดรองรั
และเงิอนโดยสารและขนส่
ทดรองจ่ายจากการขายบั
ตรโดยสารร่
วมกัอบเฟอร์
การให้รี บจํริาการรถรั
บริ การโดยาง
1.ประกอบธุ
รกิจนให้
บริ กบารเรื
งทางเรื
อด้ วยเรื
นวน บ2ส่เส้งทีนให้ทางระหว่
RFP ทีมียอดคงค้ างอํณ
สิ นงวดไตรมาสที
ปี 2558 เป็ นจํยานวนรวมประมาณ
นบาท อย่าางไรก็
าม ถ้ าหากพิกจอํ
ารณายอดภาระหนี
าเภอดอนสั
กอํา 2เภอเกาะสมุ
จังหวัดสุราษฎร์0.67
ธานีล้ าและระหว่
งอําตเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั น
สะสมทังหมดที

ต้องจ่ายให้ แก่ RFP สําหรับบริ การดังกล่าวในงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 จะมีจํานวนรวมประมาณ 1.29 ล้ านบาท

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี



ประกอบธุ
รกิจจําหน่ายสิางกั
นค้นาดับนท่
อเฟอร์ รี งแยกตามประเภทของรายการได้ ดงั นี 
ลักษณะและมูลค่า2.
ของการทํ
ารายการระหว่
งกล่าาเรืวข้อและในเรื
างต้ น สามารถแบ่

ส่ส่วนที
หน้าา2124
วนที 2.3
 1 หน้









บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



ทีมาของการกํ
าหนดคา่ โดยสารและบรรทุ
: อัตราส่วกนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

รายการรายได้

ราคาเสนอขายและ
ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
น (บาท)
P/E ratio
บุคคลทีอาจ
ลักษณะของรายการ
มูลยค่วกั
ารายการ
ความจําเป็ นและ
ข้ อมูลทางการเงิ
น
มีความขัดแย้ ง
ปี 2557 P/E ratio
H1/2558
สมผล ้ น)
บริ ษัท
เฉลีย (เท่า) ความสมเหตุ
ราคาพาร์ (บาท/หุ
เพื1.อบริ
ประกอบการ
ษัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด บริ ษัทขายบัตรโดยสารเรื อเฟอร์ รี
บุ ค คลที อ าจมี ค วามขั ด แย้ งมี
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
้ นที . จํากัด
ให้ แก่บคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
สวัส ดิ ก ารให้ สิ ท ธิ แ ก่ พ นั ก งาน
2. บริ ษนัทราคาหุ
อาร์ .เอฟ.ที
เอ็นซีคแา่ อล
อินเตอร์ เนชัน แนล

เดิน ทางระหว่างอํ0.25
าเภอดอนสัก
เสนอขาย
โดยสารและบรรทุ
ก โลจิสติกส์
3. บริ ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด บริ ษัท รายได้
+ RFP (NCL)
4. บริ ษัทแปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ จํากัด(มหาชน)
101,410.00
73,580.00 และอํ า เภอเกาะสมุ ย โดยใช้
จํากัด

ตลาดรอง

61,370.00
บริ ษัท+เกีRFT
ยรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

:

+ GCB

SET
 mai
+ PST

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตลูสาหกรรมบริ
กหนี การค้ า การ
+ RFP Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit
+ RFT
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

42,880.00
41,230.00
9,480.00


+ GCB

วัตถุประสงค์

+ PST

บริ การเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัท โดย
0.10
บริ ษัทจะสรุ ปยอดรวมทีเกิ ดขึ น
37,360.00
จริ งในแต่ละเดือนเพือเรี ยกเก็ บ
16,410.00 รายได้ ค่ า โดยสารและบรรทุ ก
จากบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
Market
Capitalization
24,440.00
ในอัตราเท่าTest
กับลูกค้ าทัว ไป ซึง
570.00 ถื อ ว่ า เป็ นการประกอบธุ ร กิ จ
13,810.00 ปกติของบริ ษัท

24.24
1,810.00

13,490.00
จํานวนเงินโดยประมาณ

4,100.00
(ล้ านบาท)4,420.00

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
1. ชํา: ระหนี เงินกู้ระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบมี
การทํ
ารายการดั
บริ การตามลักษณะการประกอบธุ
กิจปกติ
2. เพืคอวามเห็
ใช้ ลงทุนนว่ซืา อเรื
อเฟอร์
รีใหม่ งกล่าวเป็ นการให้
150.00
ไตรมาส 4 ปี ร2558
–
ของบริ ษั ท ซึงบริ ษัทจะสรุ ปยอดรวมของค่าโดยสารทีเกิ ดขึ นจริ ง ในแต่ละเดือนเพือเรี ยกเก็ บเงิ นจากบุไตรมาส
คคลทีอ4าจมี
ความ
ปี 2560
ขัดแย้ งในอัตราเดียวกันกับลู3.กค้ าเพืทัอว ใช้ไปเป็โดย
นทีน 30
RFT, GCB และ PSTไตรมาส
มียอดค้4 าปีงชํ2558
าระกั–บ
นเงินณทุนวัหมุ
เวียนมิถนุ ายน 2558 RFP,
250.19
บริ ษัทเป็ นจํานวน 24,440 บาท 570 บาท 13,810 บาท และ 4,420 บาท บาท ตามลําดับ ซึงบริ ษัทได้ไตรมาส
รับชําระหนี
งกล่าว
4 ปี ดั2560
ครบแล้ วทังจํ
 านวนในเดือนสิงหาคม 2558 จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่วนที
หน้าา2125
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



ทีมาของการกํ
าหนดคา่ อาหารและเครื
: อัตราส่
กําาไรยสิ(“P/E

รายการรายได้
องดืวมนราคาต่
และจําอหน่
นค้ าสํratio”)เท่
าเร็ จรูป ากับ 27.91 เท่า

ราคาเสนอขายและ
ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
วกัน (บาท)
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง P/E ratio
ลักของบริ
ษณะรายการ
มูลค่ ายรายการ
ความจําเป็ นและความ
ข้ อมูลทางการเงิน
สมเหตุสมผล
ปี 2557 P/E ratio
H1/2558
บริ ษัท
เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
เพื1.อบริ
ประกอบการ
ษัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด บริ ษัทจําหน่ายอาหารและ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งมีสวัสดิการ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
้ นที . จํากัด
2. บริ ษนัทราคาหุ
อาร์ .เอฟ.ที
เครื องดืม และสินค้ าสําเร็ จรูป
ให้ สิทธิ แก่พนักงานมาทานอาหารและ
อล ออิาจมี
นเตอร์
เนชัน แนล โลจิสติกส์

3. บริ ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด บริ ษัทให้เอ็
แก่นบซีคุ แคลที
ความ
เครื องดืม และซื อสิ0.25
นค้ าสําเร็ จรู ป เช่น
เสนอขาย
ดแย้ ง (NCL)
เครื องดื ม แอลกอฮอล์ นํ า ดื ม และ
จํากัดขั(มหาชน)
 รายได้ คา่ อาหารและเครื องดืม
และสินค้ าสําเร็ จรูป
RFP
SET+
 mai
+ RFT
กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
+ GCB
  Profit
Testา
ลูกหนี การค้
+ RFP
+ RFT
วัตถุประสงค์
+ GCB

บ ะ ห มี กึ ง สํ า เ ร็ จ รู ป เ ป็ น ต้ น ที
0.10
ร้ านอาหารและร้ านสะดวกซื อ “Fresh
88,118.79 26,813.09 Mart” ของบริ ษั ท โดยบริ ษัท จะสรุ ป
6,626.31
1,289.73 ยอดรวมทีเกิดขึ นจริ งในแต่ละเดือนเพือ
33,929.88 17,252.23 เรี ยกเก็บรายได้ คา่ อาหารและเครื องดืม
Market Capitalization
และจําหน่ายสิTest
นค้ าสําเร็ จรูปจากบุคคล
13,942.00
9,655.00 ที อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในอัต ราเท่ า กั บ
240.00
460.00 ลูกค้ าทัว ไป ซึงถือว่าเป็ นการประกอบ
จํ8,520.00
านวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
5,105.00 ธุรกิจปกติของบริ ษัท

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

ตลาดรอง

:

หมวดธุรกิจ (Sector) :
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

:

24.24

วัตถุประสงค์การใช้ :
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการดังกล่าวเป็ นการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท ซึง บริ ษัทจะสรุป
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ยอดรวมของค่าอาหารและเครื องดืม และสินค้ าสําเร็ จรูปทีเกิดขึ นจริ งในแต่ละเดือนเพือเรี ยกเก็บเงินจากบุคคลทีอาจมีความ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ขัดแย้ งในอัตราเดียวกันกับลูกค้ าทัว ไป โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 RFP, RFT และ GCB มียอดค้ างชําระกับบริ ษัทเป็ น
อใช้ เ5,105
ป็ นเงินบาท
ทุนหมุตามลํ
นเวียนาดับ ซึงบริ ษัทได้ รับ250.19
4 ปี 2558อ–น
จํานวน 9,655 บาท 460 3.บาทเพืและ
ชําระหนี ดังกล่าวครบแล้ไตรมาส
วทังจํ
 านวนในเดื
ไตรมาส 4 ปี 2560
สิงหาคม 2558 จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่วนที
หน้าา2126
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ




รายการรายได้
ทีมาของการกํ
าหนดคา่ โฆษณา
: อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

ราคาเสนอขายและ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง P/E ratio
ลักของบริ
ษณะรายการ
มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ นและความ
ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ยวกัน (บาท)
สมเหตุสมผล
ปี 2557
H1/2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ษัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด บริ ษัทได้ ให้ บริ การโฆษณาป้าย
การทํ า รายการนี เ ป็ นการเพิ ม
เพื1.อบริ
ประกอบการ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
2. บริ ษนัทราคาหุ
แกรนด์้ นเฉวงบี
และโฆษณาในแผ่นพับแนะนํา
ช่องทางรายได้ ใ ห้ แ0.25
ก่ บ ริ ษั ท และ
ประเมิ
ที ช จํากัด
3. บริ ษัทแปซิฟิก ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ บริ ษัทสถานที
งเทีอิยนว เตอร์
แก่บคุ เนชั
คลทีน แนล

เป็ นการใช้ ประโยชน์0.25
จากทรัพย์สิน
เอ็นซีทแอ่ อล
โลจิสติกส์

เสนอขาย
จํากัด
อาจมีความขัดแย้ ง
ของบริ ษัท โดยบริ ษัทเรี ยกเก็บค่า
จํากัด(มหาชน) (NCL)
4. บริ ษัทอาร์ .เอฟ.ที จํากัด

ตลาดรอง

:

หมวดธุรกิจ (Sector) :
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

:

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

 รายได้ คา่ โฆษณา
โ ฆ ษ ณ า ป้ า ย ใ น ส ถ า น ที
24.24 ประกอบการของบริ0.10
19,800.00
39,600.00
บริ ษัท+เกีRFP
ยรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ษัท และในเรื อ
299,100.00
28,200.00 เฟอร์ รี ของบริ ษั ท และโฆษณาใน
GCB
SET+
 mai
299,100.00
28,200.00 แผ่ นพับแนะนํ า สถานทีท่องเที ย ว
+ PST
305,700.00
41,400.00 (Guide Map) จากบุคคลทีอาจมี
กลุม่ อุต+สาหกรรมบริ
การ
RFT
ลูกหนี การค้
ความขัดแย้ ง Test
ในอัตราเดียวกันกับ
  Profit
Testา
Market Capitalization
13,992.00
6,930.00
+ RFP
ลูกค้ าทัว ไป
9,964.00
9,964.00
+ GCB
5,029.00
10,058.00
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
+ PSTวัตถุประสงค์
14,628.00(ล้ านบาท)
14,628.00
+ RFT
โดยประมาณ

1. ชํา: ระหนี เงินกู้ระยะยาว
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพืคอวามเห็
ใช้ ลงทุนนว่ซืา อเรื
อเฟอร์
รีใหม่ งกล่าวเป็ นการช่
150.00
คณะกรรมการตรวจสอบมี
การทํ
ารายการดั
วยเพิมช่องทางรายได้ไตรมาส
ให้ แก่บริ4ษัปีท 2558
และเป็–น
ไตรมาสษ4ัทและในเรื
ปี 2560 อ
การใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของบริ ษัท โดยอนุญาตให้ ลกู ค้ าติดตังป
 ้ ายโฆษณาในสถานทีประกอบการของบริ
เฟอร์ รีของบริ ษัท อีกทังบริ
 ษ3.ัทมีนเพืโยบายจั
ดทํนาทุแผ่นหมุ
นพันบเวีแนะนํ
ว เพือเป็ นการประชาสัมไตรมาส
พันธ์ ตารางเวลาการ
อใช้ เป็ นเงิ
ยน าสถานทีท่องเทีย250.19
4 ปี 2558 –
ให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัท สําหรับการเดินทางไปกลับเกาะสมุย และเกาะพะงัน ดังนัน การทีสามารถจั
ดหาลู4 กปีค้2560
ามาลง
ไตรมาส
โฆษณาในแผ่นพับฯ ดังกล่าว จะช่วยทําให้ บริ ษัทมีรายได้ มาหักกลบกับค่าใช้ จ่ายในการพิมพ์แผ่นพับฯ โดยบริ ษัทได้ คิดค่า
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
โฆษณากับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งในอัตราเดียวกันกับลูกค้ าทัว ไป โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 RFP, GCB, PST
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
และ RFT มียอดค้ างชําระกับบริ ษัทเป็ นจํานวน 6,930 บาท 9,964 บาท 10,058 บาท และ 14,628 บาท ตามลําดับ ซึง บริษัท
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ได้ รับชํ า ระหนีด งั กล่า วครบแล้ ว ทัง จํา นวนในเดือนสิง หาคม 2558 จึง มีความเห็นว่า การเข้ า ทํา รายการดัง กล่า วมีความ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
สมเหตุสมผลและเหมาะสม
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่วนที
หน้าา2127
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



รายการรายได้
ทีมาของการกํ
าหนดคา่ เช่:า

อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

ราคาเสนอขายและ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง P/E ratio
ลักษณะรายการ
มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ นและความ
ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ยวกัน(บาท)
สมเหตุสมผล
ปี 2557
H1/2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด บริ ษัทได้ ให้ บริ การเช่าพื นที
บริ ษั ทไ ด้ ให้ RFP เช่ า พื น ที ใ น
เพืบริอษประกอบการ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
 รายได้ คา่ เช่า

36,000.00 บริ เวณท่ า เรื อสมุ ย0.25
สากลและ
ประเมินราคาหุ้นที
5,700.00
อใช้ เป็ นจุด
บริ ษลูัทกหนี
เอ็นการค้
ซีแอลา อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์ 
 ท่าเรือดอนสักสากล เพื0.25
เสนอขาย
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของ RFP ทีจอง
จํากัด(มหาชน) (NCL)
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ

บัต รโดยสารของบริ ษั ท ในระบบ
24.24 ออนไลน์ ในอัต ราค่0.10
า เช่ า 5,000
บาท/เดือน และ 1,000 บาท/เดือน
ตามลํ า ดั บ ซึ ง เป็ นอั ต ราตามที
กําหนดในสัญญา

Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้นาของกรรมการตรวจสอบ
จด
:  : Profit Test
ความเห็
ทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการดังกล่าวเป็ นการช่วยเพิมรายได้ ให้ แก่บริ ษัท อีกทังเป็
 นการใช้
วัตถุประสงค์
การใช้
: ษัท โดยอนุวัตญถุาตให้
ประสงค์
านวนเงิ
ระยะเวลาใช้
งินอใช้
ประโยชน์
จากทรั
พย์สนิ ของบริ
RFP เช่าพื นทีในบริ เจํวณท่
าเรืนอโดยประมาณ
สมุยสากล และท่าเรื อดอนสั
กสากล เเพื
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
เป็เงินนจุดให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของ RFP ทีจองบัตรโดยสารของบริ ษัทในระบบออนไลน์
(โปรดดูรายละเอียดของสั
ญญาในส่วนที
1. ชําระหนี เงินรกูกิ้ รจะยะยาว
ไตรมาส
4 ปี 2558
2.2 บทที 5 ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุ
หัวข้ อ 5.3.1 ก) สัญญาให้ เช่38.00
าพื นทีในอาคารจําหน่ายตั
ว โดยสารที
อําเภอ
เกาะสมุยและ ข) สัญญาให้ เ2.ช่าพืเพืนทีอใใช้นอาคารจํ
าหน่
ายตัรว ี ใโดยสารที
อําเภอดอนสั
ก) โดย ณ วันที 30 มิถไตรมาส
นุ ายน 2558
RFP–มี
ลงทุนซื อเรื
อเฟอร์
หม่
150.00
4 ปี 2558
ยอดค้ างชําระกับบริ ษัทเป็ นจํานวน 5,700 บาท ซึง บริ ษัทได้ รับชําระหนี ดังกล่าวครบแล้ วทังจํ
 านวนในเดืไตรมาส
อนกรกฎาคม
2558
4 ปี 2560
จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
 รายการการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีไม่ได้ ใช้ งานแล้ ว
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งภาษี เงิ นได้ นลัิตกิบษณะรายการ
มูลค่ ารายการ
(บาท) งหักเงินสําความจํ
าเป็ นและความ
ปั นผล
ุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
รองตามกฎหมาย
และเงิน
สมเหตุสมผล
ปี 2557
H1/2558
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
บริ ษัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด
บริ ษัทมีการจําหน่ายทรัพย์สนิ ที
บริ ษัทได้ จําหน่ายชุดอ่างล้ างจาน
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
ไม่ได้ ใช้ งานแล้ ว
จํ า นวน 1 ชุด ซึงปั จจุบัน ไม่ไ ด้ ใ ช้
ตามทีคเงิณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ถือ6,663.55
หุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร งานแล้ ว ให้ แก่ RFP ในราคาตาม
นรับจากการจําหน่าย
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

พย์สิน รกิจหลัก 2 ประเภท คือ
: บริ ษัททรั
ประกอบธุ

มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ทั ง นี  การทํ า
 ขาดทุนรจากการจํ
าย อโดยสารและขนส่
466.45งทางเรื อด้วยเรื อเฟอร์
รายการดั
ง กล่2าเส้
วทํนาทางระหว่
ให้ เกิ ด ผลาง
1.ประกอบธุ
กิจให้ บริากหน่ารเรื
รี จํานวน
ทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
เป็ นจํานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิม
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ของราคาขาย ซึง เป็ นราคาทีตกลง
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ร่วมกัน


ความเห็
นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทได้ ซื อชุดอ่างล้ างจาน มูลค่า 10,000 บาทในเดือนเมษายน 2556 เพือ
ใช้ ง านในแผนกภัตตาคารของบริ ษัท ต่อมา บริ ษัทเห็นว่า บริ ษัทไม่มีความจํ าเป็ นต้ องใช้ ชุดอ่า งล้ า งจานดัง กล่า ว จึง ได้
ส่ส่วนที
หน้าา2128
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



จํทีามหน่
ายทรัพย์าสหนด
นิ ดังกล่า: วให้ แ
ก่ RFP
ค่า(“P/E
ตามบัratio”)เท่
ญชี ซึง เป็ นราคาที
ตกลงร่
าของการกํ
อัตราส่ในราคาตามมู
วนราคาต่อกํลาไร
ากับ 27.91
เท่าวมกัน ทําให้ เกิดผลขาดทุนจากการ
จํราคาเสนอขายและ
าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นจํานวนเท่ากับภาษี มูลค่าเพิมของราคาขายดังกล่าว ทังนี
  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
แม้
าหน่านยทรัพย์สินดังกล่าวในราคาตามมูลค่าตามบัญชี จะทําให้ เกิดผลขาดทุนเป็ นจํานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิม
ข้ อวมูา่ ลการจํ
ทางการเงิ
บริไษด้ ัทใช้ งานแล้ ว และหากเก็บP/E
(เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ
แต่
องจากเป็ นการจําหน่ายทรัพย์สินทีบริ ษัทไม่
ไว้ จratio
ะมีแต่เฉลี
เสือย มราคาลงตามระยะเวลา
จึง้ นมี)
เพือเนืประกอบการ
บริ ษงัทกล่เอที
พี ค30วามสมเหตุ
จํากัด(มหาชน)
60.71
0.25
ความเห็
ว่า การเข้
าวมี
สมผล(ATP30)
ประเมินนราคาหุ
้ นที าทํารายการดั

ษัท ซเอ็ื อหรื
นซีแออล
อินเตอร์
ส์ องกัน อย่างไรก็ ตาม ในอนาคต หากบริ0.25
เสนอขาย
ทังนี
  บริ ษัทมีนโยบายทีบริจะไม่
ขายสิ
นทรัพเนชั
ย์กน บั แนล
บริ ษโลจิ
ัททีสเกีติยกวข้
ษัทมีความ
จํานกัดทรั(มหาชน)
จํ า เป็ นที จ ะต้ อ งซื อ หรื อ ขายสิ
พ ย์ ใ ห้ แ(NCL)
ก่ บุค คลที เ กี ย วข้ องกัน และ/หรื อ บริ ษั ท ที เ กี ย วข้ อ งกัน บริ ษั ท มี น โยบายให้
24.24
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู
ความเห็
เกียวกับ(KIAT)
ความสมเหตุสมผลและความจํ
าเป็ นของการทํ
บริ้ พษิจัทารณาและให้
เกียรติธนาขนส่
ง จํากัดน(มหาชน)
0.10ารายการ
ก่ตลาดรอง
อนทํารายการ และจะต้: องปฏิSET
บตั ิใ
ห้ เป็ นไปตามกฎหมายว่
 maiาด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คํา สัง หรื อ ข้ อกํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน และตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย รวมถึง การปฏิ บัติ ตาม
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีสําคัญของ
Profit บริTest
Capitalization
Test นทีได้ รับ
เกณฑ์
เข้ าอจด
บริ
ษัทหรื
บริ ษัทย่อย (ถ้ า: มี)นอกจากนี
ษัทจะเปิ ดเผยการทํารายการระหว่างกันไว้Market
ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ทะเบียน
การตรวจสอบ/สอบทานจากผู
้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังแบบ

561 และรายงานประจําปี
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน

ง
เงิน รายการค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างทีป รึกษาด้ านการบริ หารและดูแลงานก่อสร้
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง1. ชําระหนีลัเงิกนษณะรายการ
กู้ระยะยาว
บริ ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

มูลค่ ารายการ
(บาท)
38.00
ปี 2557
H1/2558

บริ ษัทว่าจ้ างทีปรึกษาด้ านการ
บริ หารและดูแลงานก่อสร้ าง

150.00

ความจํ
าเป็ นและความ
ไตรมาส
4 ปี 2558
สมเหตุสมผล

ไตรมาส 4 ปี 2558 –

บริ ษัทได้ ว่าจ้ าง GCB เพือเป็ นที
ไตรมาส 4 ปี 2560
ปรึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารและดูแ ล
3. เพื อค่ใช้
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
าใช้เป็จา่ นเงิ
ยค่นาทีทุป นรึหมุ
กษานเวียน
1,440,000.00 720,000.00 งา น ก่ อ ส ร้ า งอา ค าร แ ละ ง า น
นๆ เนือ4งจากบริ
ษัทไม่มี
ไตรมาส
ปี 2560
 เจ้ าหนี อืน

 ก่อสร้ างอื
วิศวกรทีมีความเชียวชาญในเรื อง
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ต ก ล ง จ่ า ย
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินค่สําารองตามกฎหมาย
และเงิ
น
ตอบแทนในอั ต ราเดื
อ นละ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมี
การเปลีบาท
ยนแปลงขึ
120,000
ซึงเป็ นอัตนอยู
ราที่กตับก
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆนในอนาคต
ลงตามทีกําหนดในบั
ทึกข้ อตกลง
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร ฉบั บ ลงวั น ที 1 กั น ยายน 2556
(กั น ยายน 2556 – สิ ง หาคม
: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
2557) แ ล ะ ฉ บั บ ล ง วั น ที 1
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์กัรนี ยายน
จํานวน2557
2 เส้(กันนทางระหว่
ยายน 2557าง–
สิงหาคม 2558)
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงัน

จังหวั: ดสุราษฎร์ ธานี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนืองจาก บริ ษัทมีแผนทีจะ

ก่อสร้ างท่าเทียบเรื อที 3 และ 4 ทีทา่ เรื อสมุยสากล และมีงานก่อสร้ างและปรับปรุงอืนๆ ซึง ในการดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว
จะต้ องมีวิศวกรทีมี license มาควบคุมงานด้ วยแต่บริ ษัทไม่มีวิศวกรทีมีความเชียวชาญในด้ านการบริ หารและดูแลงาน
ก่อสร้ าง ซึง ณ ขณะนัน บริ ษัทได้ พิจารณาและเปรี ยบเทียบแล้ ว เห็นว่า เงินเดือนของวิศวกรในระดับผู้ควบคุมงานมีอตั รา
ส่ส่วนที
หน้าา2129
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

ค่ทีอมนข้
างสูง และจะเป็
ยแก่วนราคาต่
บริ ษัทในระยะยาว
ษัทจึงตัดสิานกัใจที
จะเปิ เท่
ดโอกาสให้
บริ ษัทต่างๆ เสนอราคาเพือ
าของการกํ
าหนด นภาระค่
: าใช้อัจต่าราส่
อกําไร (“P/Eบริratio”)เท่
บ 27.91
า
การเปรี
ยบเทียบ สําหรับการเป็ นทีปรึ กษาในด้ านการบริ หารและดูแลงานก่อสร้ างต่างๆ ของบริ ษัท และมีผ้ เู สนอราคามา
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทัข้ งหมด
อมูลทางการเงิ
3 บริ ษนัท โดยที GCB ซึงมีวิศวกรประจําทีคอยดูแลและควบคุมงานต่อเติมและซ่อมแซมในส่วนของโรงแรมและ
ษัท บาท ดังนัน บริ ษัทP/E
ย (เท่าเพื
) อเป็ราคาพาร์
(บาท/หุ
้ น)
ภัเพืตอตาคาร
เป็ นผู้เสนอราคาตําสุดในอัตราเดือนละบริ120,000
จึงได้ratio
ว่าจ้เฉลี
าง GCB
นทีปรึ กษาด้
านการ
ประกอบการ
ษัทของบริ
เอทีพี 30
ากัด(มหาชน)
(ATP30)
60.71
บริ
หารและดู
แลงานก่
ษัทจํโดยทํ
าสัญญาเป็
นเวลา 1 ปี และเมือครบสั
ญญา ก็ได้ ต่อสัญญาอี0.25
ก 1 ครัง ซึง
ประเมิ
นราคาหุ
้ นที อสร้ างต่บริางๆ
สัเสนอขาย
ญญาฉบับล่าสุดมีระยะเวลาสิ
ที 31
งหาคม
และตกลงจ่
ตราเดือนละ 120,000
บริ ษนสุัทดเอ็ในวั
นซีแนอล
อินสิเตอร์
เนชัน 2558
แนล โลจิ
สติกส์ ายค่าตอบแทนในอั

0.25 บาท
ซึง เป็ นอัตราทีตกลงตามทีกําหนดในบั
นทึกข้(NCL)
อตกลงฉบับลงวันที 1 กันยายน 2556 (ระยะเวลา 1 ปี ตังแต่
 กนั ยายน 2556 –
จํากัด(มหาชน)
สิงหาคม 2557) และฉบับลงวับริ
นทีษ ั1ท กัเกีนยยายน
2557ง (ระยะเวลา
1 ปี(KIAT)
ตังแต่
 กนั ยายน 2557
– สิงหาคม 2558) และเป็
24.24
รติธนาขนส่
จํากัด(มหาชน)
0.10นอัตราที
ตํากว่าอัตราค่าบริ การของบริ ษัทอืนทีนํามาเปรี ยบเทียบ โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทไม่มียอดค้ างชําระสําหรับ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ค่าใช้ จ่ายค่าทีปรึกษากับ GCB
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ทังนี
  ณ ปั จจุบนั สัญญาฉบับลงวันที 1 กันยายน 2557 ได้ สิ นสุดลงแล้ ว บริ ษัทมีนโยบายทีจะไม่ต่อสัญญากับ GCB
Test ษัท เพือทําหน้ าทีบริ หารและดูแลงานก่
Market
เกณฑ์เษข้ัทาจด
:  นพนัProfit
โดยบริ
จะจัดหาวิศวกรมาเป็
กงานของบริ
อสร้ าCapitalization
งต่างๆ ของบริTest
ษัทเอง เนืองจาก
ทะเบี
เห็
นว่ายมีนปริ มาณงานทีเกียวกับการบริ หาร ดูแล และซ่อมแซมงานก่อสร้ างต่างๆ อย่างต่อเนือง
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน

เงิน รายการค่าใช้ จ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานทีอาคารชโยภาส
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง1. ชําระหนีลัเงิกนษณะรายการ
กู้ระยะยาว
นางพิกลุ ชโยภาส

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

มูลค่ ารายการ
(บาท)
38.00
ปี 2557
H1/2558

บริ ษัทเช่าอาคารสํานักงานที
อาคารชโยภาส

150.00

ความจํ
าเป็ นและความ
ไตรมาส
4 ปี 2558
สมเหตุสมผล

ไตรมาส 4 ปี 2558 –

ในปี 2557 บริ ษัทได้ ต่อสัญญาเช่า
ไตรมาส 4 ปี 2560
อาคารสํานักงานทีอาคารชโยภาส
3. เพื อค่ใช้
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
าใช้เป็จา่ นเงิ
ยค่นาเช่ทุานหมุนเวียน
576,447.34 288,524.22 ซึ ง ตัง อยู่ที เ ขตดิ น แดง กรุ ง เทพฯ
จากนางพิไตรมาส
กลุ ชโยภาส
นเวลา 3
4 ปีเป็2560
 เจ้ าหนี อืน


ปี สิ น สุด วัน ที 31 ธั น วาคม 2559
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
เพื อ ใช้ เป็ นที ทํ า การของฝ่ ายงาน
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงิสนั
นสํบาสนุ
รองตามกฎหมาย
นต่างๆ โดยเช่าจําและเงิ
นวน 2 น
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมี
การเปลี
นอยู่กับ
ชัน รวมพื
น ที เช่ยานแปลงขึ
ทัง หมด 285.52
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆาในอนาคต
ตารางเมตร ในอัตราค่
เช่า (รวม
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร ค่านํ าค่าไฟฟ้า) เดือนละ 160 บาท
ต่อตารางเมตร รวมภาษี หัก ณ ที
: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
จ่ายในอัตราร้ อยละ 5 ซึง เป็ นอัตรา
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์
ี จํานวน  ก2ํ าเส้หนดในสั
นทางระหว่
ที ตรกลงตามที
ญ ญาาง
นอัตราทีกอํ
ตําากว่เภอเกาะพะงั
าอัตราค่าเช่า น
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอํและเป็
าเภอดอนสั
ของอาคารอืนทีนํามาเปรี ยบเทียบ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2.ประกอบธุ
รกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนืองจาก

บริ ษั ท มี ความจํ า เป็ นที จ ะต้ อ งมีสํา นัก งานในกรุ ง เทพฯ เพื อใช้ เ ป็ นที ทํ า การของฝ่ ายงานสนับ สนุน ต่า งๆ ในการติ ด ต่อ
 ่ทีเขต
ประสานงานและดําเนินธุรกิจ ดังนัน ในปี 2557 บริ ษัทจึงได้ ต่อสัญญาเช่าอาคารสํานักงานทีอาคารชโยภาส ซึงตังอยู

ส่ส่วนที
หน้าา2130
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



ดิทีนมแดง
กรุงเทพฯ
จํานวน: 2 ชัน คือัอตชัราส่
น 3วนราคาต่
และชัน อ4กํรวมพื
นทีเช่ratio”)เท่
าทังหมด

285.52
ตารางเมตร
าของการกํ
าหนด
าไร (“P/E
ากับ 27.91
เท่า จากนางพิกุล ชโยภาส ซึงเป็ น
มารดาของนายอภิ
กรรมการของบริ ษัท และเป็ นผู้ถือหุ้นทางตรงในบริ ษัท เป็ นระยะเวลา 3 ปี สิ นสุดวันที 31
ราคาเสนอขายและชาติ ชโยภาส
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ธัข้นอวาคม
2559 ในอั
มูลทางการเงิ
น ตราค่าเช่า (รวมค่านํ าค่าไฟฟ้า) เดือนละ 160 บาทต่อตารางเมตร รวมภาษี หกั ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ
บริ ษ ัท5 ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุ
P/E ratioรกิเฉลี
) ราคาพาร์
(บาท/หุ
้ น) 
5เพื(โปรดดู
รายละเอียดของสัญญาในส่วนที 2.2 บทที
จ หัย ว(เท่
ข้ อา5.3.1
ช) สัญญาเช่
าพื นที
อประกอบการ
ษัทตเอที
พี 30 จํากักดําหนดในสั
(มหาชน) ญ
(ATP30)
60.71
0.25นทีนํามา
ของอาคารชโยภาส)
ตราที
กลงตามที
ญา และเป็ นอัตราทีตํากว่
าอัตราค่าเช่าของอาคารอื
ประเมินราคาหุ้นที ซึงเป็ นอับริ
เปรี
ยบเทียบ โดย ณ วันที 30 บริ
มิถษนุ ัทายน
ัทไม่เนชั
มียน อดค้
งชําสระสํ
เอ็น2558
ซีแอล บริ
อินษเตอร์
แนลาโลจิ
ติกส์าหรับค่าเช่าสํานัก งานกับนางพิกลุ ชโยภาส
0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)

 รายการค่าใช้ จ่ายค่าเช่าพืบรินที
3 และค่
้ า ของอาคารโรงแรมเวโรนิ
ก24.24
้า
ษอัทาคาร
เกียรติชัธน นาขนส่
ง จําาไฟฟ
กัด(มหาชน)
(KIAT)

ตลาดรอง
 mai
บุคคลทีอาจมีความขัด:แย้ ง SET
ลักษณะรายการ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
บริ ษัทเจ้ าพระยาลอด์จ จํากัด

เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2557
H1/2558

บริ ษัทเช่าพื นทีอาคารชั น 3 ของ

0.10
ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ในช่วงปลายปี 2556 บริ ษัทได้ ทํา

Profit Test ก้า
:  อาคารโรงแรมเวโรนิ

Market Capitalization
Test
สัญญาเช่าพื นทีอาคาร ชั น 3 ของ

1,392,000.00 อาคารโรงแรมเวโรนิก้า ซึงตั งอยู่ที
เขตดินระยะเวลาใช้
แดง กรุงเทพฯ เรวมพื
:
วั้ตาถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
งิน นทีเช่า
 ค่าไฟฟ
125,805.72
90,434.26
580 ตารางเมตร จาก
 เงินมัดจํา
(ล้ านบาท)696,000.00 ประมาณโดยประมาณ
696,000.00
CPL เป็ นเวลา 3 ปี สิ นสุดวันที 30

เจ้
า
หนี
อื
น

13,824.61
17,032.37
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส
2558
กัน ยายน
25594 ปีในอั
ต ราค่า เช่ า
เดื อนละ
232,000
บาท –หรื อคิ ด
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558
เป็ นเดื อนละ 400 บาทต่ อตาราง
ไตรมาส 4 ปี 2560
เมตร ซึ งเป็ นอัต ราที ต กลงตามที
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาสญญา
4 ปี และเป็
2558นอั
– ตราที
กําหนดในสั
ตํากว่ไตรมาส
าอัตราค่า4เช่ปีาของอาคารอื
2560 น
ที นํ า มาเปรี ย บเที ย บ และตกลง
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
จ่า ยค่าไฟฟ้าตามจํา นวนหน่ว ยที
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสําใช้รองตามกฎหมาย
และเงิCPL
น
จริ งในอัตราทีกําหนดโดย
 ค่าใช้ จา่ ยค่าเช่า

2,784,000.00

สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
:
ฐานะการเงิ
น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีค วามเห็
ณะกรรมการบริ
อผูด้ ถหาพื
ือหุ้นของบริ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
นว่า บริ ษษัทัทมีแและ/หรื
ผนทีจะจั
นทีเพือษไว้ัทตเห็ิดนต่สมควร
อและรองรับลูกค้ าและผู้มาติดต่องาน
ของบริ
ษัทยดเกี
และใช้
งาน เช่น รศูกินจย์หลัCall
ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายบุคคล และห้ องประชุม เป็ น
รายละเอี
ยวกัใบนส่วนของสํ
: บริาษนััทกประกอบธุ
ก 2Center
ประเภทฝ่ คืายการตลาด
อ
ต้ผู้นเสนอขาย
จึงได้ ทําสัญญาเช่าพื นที1.
อาคาร
ชัน 3รของอาคารโรงแรมเวโรนิ
ก้า ซึง ตังอยู
 งทางเรื
ท่ ีเขตดิอด้นวแดง
งเทพฯ
ประมาณาง
ประกอบธุ
กิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
ยเรื อกรุเฟอร์
รี จํารวมพื
นวน นที
2 เส้เช่นาทางระหว่
580
ตารางเมตร
จาก CPL เป็ นเวลา
3 ปี สิกนสุ
นที 30 กันยยายน
ในอัตธานี
ราค่และระหว่
าเช่าเดือานละ
232,000 กบาท
หรื อคิดเป็ น น
หลักทรั
พย์
อําเภอดอนสั
อํดาวัเภอเกาะสมุ
จังหวั2559
ดสุราษฎร์
งอําเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
เดือนละ 400 บาทต่อตารางเมตร
ซึง ดเป็สุรนอั
ตราที
ตกลงตามทีกําหนดในสัญญา และเป็ นอัตราทีตํากว่าอัตราค่าเช่าของอาคาร
จังหวั
าษฎร์
ธานี
อืนทีนํามาเปรี ยบเทียบ และตกลงจ่ายค่าไฟฟ้าตามจํานวนหน่วยทีใช้ จริ งในอัตราทีกําหนดโดย CPL (ปี 2557 และงวด 6
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
เดือนแรก ปี 2558 CPL กําหนดคิดค่าไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ 10 บาท) (โปรดดูรายละเอียดของสัญญาในส่วนที 2.2 บทที 5

ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ หัวข้ อ 5.3.1 ซ) สัญญาเช่าพื นทีในโรงแรมเวโรนิก้า) โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
บริ ษัทมียอดค้ างชําระสําหรับค่าไฟฟ้า กับ CPL เป็ นจํานวนเงิน 17,032.37 บาท

ส่ส่วนที
หน้าา2131
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

ทังนี
  ณาวัหนด
นทีทําสั:ญญาเช่
ษัทวนราคาต่
ได้ วางเงิอนกํมัาดไรจํา(“P/E
ซึงสามารถเรี
ยกคื
เมือสัเท่ญาญาครบกํ
าหนดเป็ นจํานวน 3 เดือน
ทีมาของการกํ
ratio”)เท่
ากับนได้27.91

อัาตบริราส่
หรื
อคิดเป็ นจํานวนเงิน 696,000 บาท พร้ อมทังได้
 ชําระค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2556)
เป็ นจํานวน
ข้ อมูลทางการเงิ
น 696,000 บาท อย่างไรก็ดี เนืองจากบริ ษัทต้ องใช้ ระยะเวลาหนึงในการตกแต่งและปรับปรุ งพื นทีเช่า
ษัท เพือขอผ่อนผันให้ นําP/E
(เท่าว) ในเดืราคาพาร์
(บาท/หุ
บริ
ัทจึงได้ มีการทําหนังสือ ลงวันที 15 ธันวาคมบริ2556
ค่าเช่ratio
าทีไเฉลี
ด้ ชําย ระแล้
อนตุลาคม
 เดือ้ นน)
เพือษประกอบการ
บริ ษ3ัทเดืเอที
พี 30 จํากัด(มหาชน)
0.25งสือตอบ
ธัประเมิ
นวาคม
2556้ นมาเป็
อนแรกของปี
2557 แทน(ATP30)
ซึง CPL ได้ ผ่อนผันให้ แ60.71
ก่บริ ษัทตามทีร้องขอตามหนั
นราคาหุ
ที นค่าเช่าใน
รัเสนอขาย
บ ลงวันที 19 ธันวาคม 2556บริด้ษวยเหตุ
งได้ เเรินชั
 มรัน บแนล
รู้เป็ นค่
 เดือนมกราคม 2557 เป็ นต้
นมา ด้ วย
ัท เอ็นนซีี แ บริอลษอิัทนจึเตอร์
โลจิาสใช้ติจก่าส์ยค่าเช่าตังแต่
0.25
เหตุนี  คณะกรรมการตรวจสอบมี
วามเห็น(NCL)
ว่า การเข้ าทํารายการดังกล่า วมีความจํ าเป็ น และมีความสมเหตุสมผลและ
จํากัดค(มหาชน)
เหมาะสม
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ตลาดรอง
:
SET
 mai
 รายการค่าใช้ จ่ายค่าเช่าทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ างทีอาํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี บริ เวณทีต งโรงงานไบโอดี
ั
เซล
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
: 

เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

ลักษณะรายการ

Profit Test

มูลค่ ารายการ (บาท)
ความจําเป็ นและความ
Market
Capitalization
Test
สมเหตุสมผล
ปี 2557
H1/2558

บริ ษัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

บริ ษัทเช่าทีดินพร้ อมสิงปลูก
สร้ างบริวัเตวณที
ตั งโรงงานไบโอ
:
ถุประสงค์
ดีเซล
 ค่าใช้ จา่ ยค่าเช่า
1. ชําเงิระหนี
เงินกู้ระยะยาว
นจ่ายล่วงหน้ าค่าเช่าทีด ิน

บริ ษั ท ได้ เ ช่า ที ดิ น เนื อ ที 6230 ไร่
พ ร้ อมสิ ง ป ลู กระยะเวลาใช้
ส ร้ า ง บ ริ เ วเงิณนที ตั ง
จํานวนเงินโดยประมาณ
จาก RFP เพือใช้
(ล้ านบาท) โรงงานไบโอดีเซลโดยประมาณ
62,000.00 33,000.00 เป็ นสถานทีเก็บนํ ามัน ผสมนํ ามัน และ
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
44,000.00 11,000.00 ผลิ ต นํ า มัน ไบโอดี เ ซล เป็ นเวลา 3 ปี
สิ นสุดวันที 31ไตรมาส
สิงหาคม4 2557
โดยตก
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ปี 2558
–
ลงชําระค่าเช่าไตรมาส
เป็ นรายปี4ในอั
ตราปี ละ
ปี 2560
60,000 บาท และได้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส
4
ปี
2558
–
อีก 3 ปี สิ นสุดวันที 31 สิงหาคม 2560
ในอัตราค่าเช่าไตรมาส
เป็ นรายปี4ๆปีละ2560
66,000
บาท ซึ30
งเป็ นอั
ตราที
กํ าหนดในสั
ญญา ก
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ
ของกํ
าไรสุ
ทธิ หลังจากหั
และสอดคล้ องกั บ มูล ค่ า ในรายงาน
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น ซึ ง จั ด ทํ า โดยผู้
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าปวอาจมี
การเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ร ะ เ มิ น ร า ค า อิ ส ร ะ เ มื อวั น ที 6
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
พฤษภาคม 2554

ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2554 บริ ษัทได้ ซื อเครื องจักรทีเกียวข้ องกับการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลจาก
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน โดยเครื องจักรดังกล่าวติดตังอยู
 ่บนทีดินของ RFP ซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกันอีกแห่งหนึง ด้ วยเหตุนี 
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
บริ ษัทจึงจําเป็ นต้ องเช่าทีดิน เนื อที 6230 ไร่ พร้ อมสิง ปลูกสร้ าง บริ เวณทีตงโรงงานผลิ
ั
ตนํ ามันไบโอดีเซล ซึงตังอยู
 ่ทีอําเภอ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จาก RFP เพือใช้ เป็ นสถานทีเก็บนํ ามัน ผสมนํ ามัน และผลิตนํ ามันไบโอดีเซล โดยบริ ษัทได้
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริ ษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ซึง ได้ จดั ทํารายงานประเมินโดยมีวตั ถุประสงค์
 อสาธารณะ เพือทีบริ ษัทจะนํามาใช้ ในการกําหนดมูลค่าค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินดังกล่าว อนึง บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าเป็ น
เพื
เวลา 3 ปี สิ นสุดวันที 31 สิงหาคม 2557 โดยตกลงชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ในอัตราปี ละ 60,000 บาท และได้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า
อีก 3 ปี สิ นสุดวันที 31 สิงหาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าเป็ นรายปี ๆ ละ 66,000 บาท ซึงเป็ นอัตราทีกําหนดในสัญญา และ

ส่ส่วนที
หน้าา2132
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

สอดคล้
องกับามูหนด
ลค่าในรายงานประเมิ
พย์สินอซึกํงาจัไรด(“P/E
ทําโดยบริ
ษัท สยามแอพเพรซั
ทีมาของการกํ
: อัตราส่นวทรั
นราคาต่
ratio”)เท่
ากับ 27.91 เท่าล แอนด์ เซอร์ วิส จํา กัด เมือวันที 6
พฤษภาคม
2554 โดยบริ ษัทได้ จ่ายค่าเช่า ล่วงหน้ าเป็ นรายปี ทําให้ ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริ ษัทมีรายการเงินจ่า ย
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ล่ข้วองหน้
า
ค่
า
ที
ด

น
ิ
เป็
นจํ
า
นวน
11,000
บาท (โปรดดูรายละเอียดของสัญญาในส่วนที 2.2 บทที 5 ทรัพย์สนิ ทีใช้ ในการประกอบ
มูลทางการเงิน
ษัทกสร้ างทีอํา เภอดอนสักP/E
ย (เท่ธาานี
) ) ทัราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
ธุเพืรกิอประกอบการ
จ หัว ข้ อ 5.3.2 ก) สัญญาเช่า ทีดินพร้ อมสิบริง ปลู
จังratio
หวัด สุเฉลี
ราษฎร์
ง นี  คณะกรรมการ
ษัท วเอที
จํากับริด(มหาชน)
0.25ตมีมลู ค่า
ตรวจสอบมี
ความเห็
า่ ในช่
งทีพผา่ี 30
นมา
ษัทไม่ได้ ผ(ATP30)
ลิตนํ ามันไบโอดีเซลเพือใช้60.71
งาน เนืองจากต้ นทุนการผลิ
ประเมินราคาหุ
้ นที นว่า แม้ วบริ
สูเสนอขาย
งกว่าราคานํ ามันดีเซลทีรัฐบาลมี
เพือนช่แนล
วยเหลื
อ ย อย่างไรก็ตาม บริ ษัท0.25
สามารถใช้
บริ ษัทนโยบายตรึ
เอ็นซีแอล งอิราคาไว้
นเตอร์ เนชั
โลจิอสผูติ้ ปกระกอบการรายย่
ส์
เครื องจักรดังกล่าวเป็ นระบบ จํStandby
กล่าวคื
อ ในอนาคต หากส่วนต่างของราคานํ ามันดีเซลและราคานํ ามันพืชปรับสูงขึ น
ากัด(มหาชน)
(NCL)
ซึงเป็ นการเอื อประโยชน์สําหรับริบษการผลิ
ตนํธามั
นไบโอดี
หรื อหากบริ
ษัทประสบปั ญ24.24
หาขาดแคลนนํ ามันเชือ เพลิ
ง บริ ษัทก็
ัท เกียรติ
นาขนส่
ง จําเกัซล
ด(มหาชน)
(KIAT)
0.10
สามารถใช้ ประโยชน์จากพื นทีทีเช่านี ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ ใช้ พื นทีนี สําหรับสํารองเก็บนํ ามัน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
และผสมนํ ามันเพือใช้ ในเรื อเฟอร์ รีเป็ นหลัก และมีทดสอบการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลเป็ นระยะๆ ด้ วยเหตุนี  จึงมีความเห็นว่า
หมวดธุาทํรกิาจรายการดั
(Sector)งกล่:าวมีกลุความสมเหตุ
ม่ อุตสาหกรรมบริ
การเข้
สมผลการ
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิมเติมว่า ในการต่อสัญญาเช่า
ครั
ง ต่อเไป
จะจัดให้ มีการประเมิ
ย์สินดังกล่าวใหม่อีกครัง เพือกําหนดหาอัMarket
ตราค่าCapitalization
เช่าใหม่ ทีเป็ นอัTest
ตราตลาดทีเป็ น
Profit พTest
เกณฑ์
ข้ าจด
:  นราคาทรั
ปัทะเบี
จจุบยนั นทีสดุ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
สําหรับยานพาหนะทีจอดรอคิวเพือข้ ามเรื อเฟอร์ รีกลับไปทีทา่ เรื อดอนสัก รวมทังเป็
 นทีพกั ของคนงานก่อสร้ าง และเป็ นที
1. ในงานก่
ชําระหนี
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
เก็บเครื องมือและอุปกรณ์
อสร้เงินากูง้ ระยะยาว
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
มูลค่ ารายการ (บาท)
ความจําเป็ นและความ
ไตรมาส
ปี 2560
สมเหตุ4สมผล
ปี 2557
H1/2558

ั  านพักคนงานและทีจอดรถสํารอง
 รายการค่าใช้ จ่ายค่าเช่าทีดินทีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพือใช้ เป็ นทีตงบ้

บริ ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด 3. เพืบริอษใช้ัทเเช่ป็ านเงิ
ทีดนิ ทุทีอนําหมุ
เภอเกาะ
ในปี 2555
บริ ษัทได้4เช่ปีาที2558
ดิน เนื–อทีรวม
นเวียน
250.19
ไตรมาส
สมุย
27072 ไร่ไตรมาส
ซึงตั งอยู4่ทีปีอํา2560
เภอเกาะสมุย
 ค่าใช้ จา่ ยค่าเช่า
240,000.00 120,000.00 จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี จาก GCB เป็ น
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีเจ้นาโยบายจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผลในแต่
ล
ะปี20,000.00
ในอัตราไม่น้อ20,000.00
ยกว่าร้ อยละเวลา
30 3ของกํ
าไรสุทธิ หลังจากหัก
หนี อืน
ปี สิ น สุด วัน ที 15 มิ ถุน ายน
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงิ2558
นสํารองตามกฎหมาย
นด
และได้ ต่อสัญญาอีก และเงิ
3 ปี สิ นสุ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมี
ยนแปลงขึ
นอยูม่กทีับดิน
วันที ก15ารเปลี
มิถนุ ายน
2561 โดยเพิ
ทีเช่าเป็ น 27344 นไร่ๆในอั
ตราค่าเช่า
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร เท่าเดิม คือ เดือนละ 20,000 บาท เพือ
ใช้ สําหรับเป็ นทีตั งบ้ านพักคนงาน และ
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ทีจอดรถสํ า รองสํ าหรั บ ยานพาหนะที
ผู้เสนอขาย
จอดรอคิ
วเพือข้2าเส้
มเรืนอทางระหว่
เฟอร์ รีกลับาไปที
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์
รี จํานวน
ง 
เรื อ ดอนสักกอํรวมทั
ง เป็ นที พั ก ของ
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอํท่าาเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
น
คนงานก่
อ
สร้
า
งและเป็
นที
เ

ก็
บ
เครื

อ
งมื
อ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และอุ ป กรณ์ ใ นงานก่ อ สร้ าง ซึ ง เป็ น
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
อัตราทีตกลงตามทีกําหนดในสัญญา


ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในอดีตทีผ่านมา บริ ษัทได้ เช่าทีดิน เนื อทีรวม 27072 ไร่ ซึงตังอยู
 ่ทีอําเภอ
เกาะสมุย จัง หวัด สุราษฎร์ ธานี จาก GCB เพือรองรับแผนการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อที 3 และ 4 ของท่า เรื อสมุยสากล ซึง
ส่ส่วนที
หน้าา2133
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

จะต้
องมีการรื อา ถอนสิ
ยูบ่ ริ เวณหน้
าท่(“P/E
าเทียบเรื
อ เช่น บ้าากันพั
กพนักเท่
งาน
ทีมาของการกํ
หนด ง ปลู: กสร้ างต่อัาตงๆ
ราส่ทีวอนราคาต่
อกําไร
ratio”)เท่
บ 27.91
า ภัตตาคาร โรงซ่อมและคลังอะไหล่
ห้ราคาเสนอขายและ
องนํ า และร้ านขายของทีระลึก เป็ นต้ น จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ พื นทีจํานวนมาก เพือใช้ สําหรับเป็ นพื นทีวางและจัดเก็บสิง
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ปลู
ก
สร้
างที

ถ
ู
ก
รื
อ

ถอนดั
ง
กล่
า
ว รวมทังใช้
 เป็ นทีตัง ของบ้ า นพักพนักงานทดแทนอาคารเก่าทีถูกรื อ ถอน และใช้ เ ป็ นทีเ ก็ บ
ข้ อมูลทางการเงิน
บริอษดััทงกล่าว โดยบริ ษัทมีการเช่P/E
(เท่าา)งต่อเนืราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
เครื
งมือและอุปกรณ์ทีใช้ ในงานก่อสร้ างท่าเทียบเรื
าทีratio
ดินดังเฉลี
กล่ยาวอย่
องมาโดยตลอดใน
เพือ อประกอบการ
ษัท เอที
(มหาชน)
อัประเมิ
ตราค่นาราคาหุ
เช่าเดิม้ นทีคื อ 20,000 บริบาทต่
อเดืพอี 30
น ทัจํงนี
ากัด การก่
อสร้ า(ATP30)
งท่าเทียบเรื อดังกล่าวได้ แ60.71
ล้ วเสร็ จในปี 2556 แต่บริ0.25
ษัทก็ยงั เช่า
พืเสนอขาย
นทีดงั กล่าวตามเดิมและไม่บริ
ได้ษลัทดพืเอ็นที
าลงอินเนื
องจากในอนาคต
าวทังหมด

นซีแเช่อล
เตอร์
เนชัน แนล โลจิสติบริ
กส์ษัทอาจมีความจํ าเป็ นต้ องใช้ พื นทีดงั กล่
0.25
เหมื อนเดิม ทัง นี  ในปั จ จุบันจํบริ
ั ท ได้ ใ ช้ พ(NCL)
ื น ที เ ช่ า ดัง กล่า วสํา หรั บ เป็ นที ตัง บ้ า นพัก คนงานและที จ อดรถสํา รองสํา หรั บ
ากัดษ(มหาชน)
ยานพาหนะทีจ อดรอคิ ว เพือบริ
ข้ าษมเรื
รี กลับไปที
อดอนสั(KIAT)
ก รวมทัง เป็ นทีพัก24.24
ของคนงานก่อ สร้ าง และเป็
ัท เกีอยเฟอร์
รติธนาขนส่
ง จําทกั่าดเรื(มหาชน)
0.10 นทีเ ก็ บ
เครื องมือและอุปกรณ์ในงานก่อสร้ าง โดยได้ ทําสัญญาเป็ นเวลา 3 ปี สิ นสุดวันที 15 มิถนุ ายน 2558 ในอัตราเดือนละ 20,000
ตลาดรอง
:
SET
 mai
บาท ซึง เป็ นอัตราทีตกลงตามทีกําหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิมเติมว่า เมือคํานวณอัตราค่าเช่า
รกิจนอั
(Sector)
: กลุม่จะพบว่
อุตสาหกรรมบริ
การ
ดัหมวดธุ
งกล่าวเป็
ตราต่อตารางวา
าเป็ นอัตราประมาณ
1.84 บาทต่อตารางวา ซึง เป็ นอัตราค่าเช่าทีถกู มาก แต่เนืองจาก
ทีเกณฑ์
ดินทีเข้ช่าจด
ส่วนใหญ่เป็ นพื: นทีทียงั ไม่Profit
ได้ พฒ
ั นา ดังนัน หากนําพื นทีใช้ งานจริ ง คือ ประมาณ
936 ตารางวาTest
(3,744 ตาราง
Test
Market Capitalization
เมตร)
ทะเบียมาคํ
น านวณเทียบกับค่าเช่า จะได้ ประมาณ 21.37 บาทต่อตารางวา หรื อประมาณ 5.34 บาทต่อตารางเมตร ซึงยังคง
เป็วัตนค่
เช่าทีถกกู ารใช้
เมือเทียบกั
ว่าบริ ษัทจะไม่สามารถหาพื
ช่าในลักษณะเดียวกันในพื
นทีใกล้ เคีเงิยนงกัน
ถุปาระสงค์
: บค่าเช่าโดยทัวัว ตไป
ถุปแม้
ระสงค์
จํานวนเงินทีนเโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เพื
งมีความเห็
นว่า การเข้ าทํา
เงินอการเปรี ยบเทียบได้ เนืองจากส่วนใหญ่เป็ นการให้ เช่าห้ องพัก ดังนัน คณะกรรมการตรวจสอบจึ
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ทังนี
  ในปี 2558 บริ ษัทได้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าอีก 3 ปี สิ นสุดวันที 15 มิถนุ ายน 2561 โดยเพิมทีดินทีเช่าเป็ น 27344 ไร่
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เพือให้ มีพื นทีสําหรับยานพาหนะขับสวนไปมาระหว่างพื นทีเช่าและถนนทางหลวงมีความกว้ างเพิมขึ นและสะดวกเพิมขึ น
ไตรมาส 4 ปี 2560
ภายใต้ เงือนไขอัตราค่าเช่าเหมือนเดิม (โปรดดูรายละเอียดของสัญญาในส่วนที 2.2 บทที 5 ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบ
3. าเพื
นทุนหมุนยเวีจัยงนหวัดสุราษฎร์ ธานี) 250.19
ไตรมาส
–
ธุรกิจ หัวข้ อ 5.3.2 ข) สัญญาเช่
ทีดอินใช้ทีเอป็ํานเงิ
เภอเกาะสมุ
โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน
2558 4บริปีษ2558
ัทมียอด
ไตรมาส 4 ปี 2560
ค้ างชําระสําหรับค่าเช่าทีดิน กับ GCB เป็ นจํานวนรวม 20,000 บาท
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่วนที
หน้าา2134
วนที 2.3
 1 หน้
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(มหาชน)
บริ




รายการค่าาหนด
ใช้ จ่ายค่:าสาธารณู
โภคและค่
าเช่อากํพืาไรนที(“P/E
สําหรัratio”)เท่
บร้ านขายอาหารตามสั
ทีมาของการกํ
วนราคาต่
ากับ 27.91 เท่ง าและร้
 านสะดวกซื อ “Fresh Mart” ที
อัตปราส่

โครงการตลาดศรี ราชา 2 ทีอาํ เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูบุลคทางการเงิ
คลทีอาจมีนความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
าเป็ นและความ
มูลค่ ารายการ (บาท)
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า)ความจํราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
สมเหตุ
สมผล
ปี 2557
H1/2558
เพือประกอบการ
พาี 30
ด(มหาชน)
60.71บริ ษัทได้ เช่าพื นทีสําหรับ0.25
บริ ษัทนราชาเฟอร์
ั  นา จํากัด บริ ษัทบริเอที
ษัทเช่
พื นทีจําสกัําหรั
บร้ าน (ATP30)
ร้ านขายอาหาร
ประเมิ
ราคาหุ้นรีพทีฒ
และร้เนชั
าน น แนล โลจิสติกส์
อ “Fresh Mart”
บริ ษัทขายอาหารตามสั
เอ็นซีแอล อินงเตอร์
 ตามสัง และร้ านสะดวกซื0.25
เสนอขาย
ทีโครงการตลาดศรี ราชา 2 ของ RFP ซึง
จํากัดสะดวกซื
(มหาชน)อ “Fresh
(NCL)Mart” ที
โครงการตลาดศรี ราชา 2

บริ ษัท ค่เกีาใช้ยรติ
(KIAT)
จา่ ธยค่นาขนส่
าเช่า ง จํากัด(มหาชน)54,000.00
ตลาดรอง

:

 ค่
าใช้ จา่ ยค่าไฟฟ้า  mai 133,476.00
SET
 ค่าใช้ จา่ ยค่านํ าประปา

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตเจ้สาหกรรมบริ
าหนี อืน การ
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

ตั งอยู่ทีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์

24.24
0.10 1 ปี สิ นสุด
27,000.00 ธานี จํานวน 5 ห้ อง เป็ นเวลา

วัตถุประสงค์
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

42,532.00 วันที 31 ธันวาคม 2557 ในราคา 4,500
6,390.00
1,590.00 บาท/เดือน และได้ ต่ออายุสัญญาเช่าอีก
21,493.00 22,656.00 1 ปี สิ นสุด วัน ที 31 ธั นวาคม 2558 ใน
ตราค่าเช่าเท่าเดิTest
ม ซึงเป็ นอัตราทีตกลง
Market อัCapitalization
ตามทีกําหนดในสัญญา และเป็ นราคาค่า
เ ช่ า ที ตํ า ก ว่ า RFP เ รี ย ก เ ก็ บ จ า ก
จํานวนเงินโดยประมาณ
บุคคลภายนอกระยะเวลาใช้ เงิน
(ล้ านบาท) ทั งนี  ตามสัญญาเช่
โดยประมาณ
าดังกล่าว กําหนดให้
บริ ษั ท ชํ า ระค่ไตรมาส
า สาธารณู4 ปปีโภคที
38.00
2558 ใ ช้ จริ ง
ให้ แก่ RFP ตามอัตราที RFP ประกาศ ซึง
150.00
2558
เป็ นอัตราเดียไตรมาส
วกันกับที4 ปีRFP
เรี ย–กเก็ บ
4 ปี 2560
จากผู้เช่ารายอืไตรมาส
น

3. เพื: อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า RFP ได้ เปิ ดดําเนินการโครงการตลาดศรี ราชา 2 ซึงตังอยู
 ่ทีอําเภอเกาะสมุย
: วตับริถุษประสงค์
ัทมีนโยบายจ่
นปั นผลในแต่
ละปีาในอั
ตราไม่
าร้ อยละเป็ 30
าไรสุ
ลังจากหัก
จันโยบายการจ่
งหวัดสุราษฎร์ายเงิ
ธานีน โดยมี
เพือใช้ เาป็ยเงิ
นสถานที
แ หล่งรวมร้
นขายสิ
นค้ านต่้ อายกว่
งๆ และใช้
นจุดของกํ
จําหน่
ายบัทตธิ หรโดยสาร
ผล รีของบริ ษัท รวมทังเป็
เงินได้ นจิตอดรถบั
ิบุคคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
ษัทษและหลั
กเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
เรืปั อนเฟอร์
 ภาษี
นสถานที
สทีเดินทางด้ วนยเรื
อเฟอร์ รีของบริ
ัทจากอํงาหัเภอดอนสั
กมาทีอําเภอเกาะสมุ
ยน
สะสมอืนๆ ตามทีราชา
บริ ษ2ัทกํสําาหรั
หนด
 การจ่
ปั นผลดังกล่า วอาจมี
การเปลี
ยนแปลงขึ
นอยู่กับ
ดังนัน บริ ษัทได้ เช่าพื นทีในโครงการตลาดศรี
บใช้ทัเงนี
ป็ นที
ตงของร้
ั  ายเงิานนขายอาหารตามสั
ง และร้
านสะดวกซื
อ “Fresh
ผลการดํ
แผนการลงทุ
และความเหมาะสมอื
นๆเป็ในอนาคต
Mart” เพือรองรับและให้ บริ กฐานะการเงิ
ารแก่ลกู ค้ านในบริ
เวณดัางเนิ
กล่นางาน
ว โดยได้
เช่าพื นที นจําความจํ
นวน 5าห้เป็องน รวมเป็
น 75 ตารางเมตร
นเวลา
ณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
หุ้นตของบริ
ษัทเห็นสมควร
1 ปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคมตามที
2557คในราคา
4,500 บาท/เดื
อน ซึอง ผูเป็้ ถือนอั
ราทีตกลงตามที
กําหนดในสัญญา และเป็ นราคาค่า
เช่
าทีตํากว่ยดเกี
า RFP
คลภายนอก
อ่ อายุสญ
ั คือญาเช่าอีก 1 ปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่า
รายละเอี
ยวกัเรีบยกเก็: บจากบุ
บริ ษัทคประกอบธุ
รกิจและได้
หลัก 2ตประเภท
เช่
เท่าเดิม ทังนี
  ตามสัญญาเช่
าดังกล่ารวกิจกํให้
าหนดให้
บริอษโดยสารและขนส่
ัทชําระค่าสาธารณู
ปโภคที
ช้ จริองเฟอร์
ให้ แก่รี จํRFP
ราที RFPาง
ผู้เาสนอขาย
1.ประกอบธุ
บริ การเรื
งทางเรื
อด้ วใยเรื
านวนตามอั
2 เส้ นตทางระหว่
ประกาศ
ยกเก็บจากผู
ารายอืน (ในปี
6 เดืและระหว่
อนแรก ปีางอํ
2558
RFP กํากหนดค่
าไฟฟ้าใน น
หลักทรัพย์ซึง เป็ นราคาเดียวกับทีอํเารีเภอดอนสั
กอํ้ เาช่เภอเกาะสมุ
ย จัง2557
หวัดสุและงวด
ราษฎร์ ธานี
าเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
อัต รา 7 บาท/หน่ว ย และค่า นํจัาง หวั
ประปาในอั
ดสุราษฎร์ตธรา
านี 30 บาท/หน่ว ย) (โปรดดูรายละเอี ยดของสัญ ญาในส่ว นที 2.2 บทที 5
ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุ
กิจ หัวข้ อรกิ5.3.2
สัญ
ของโครงการตลาดศรี
ราชา 2 ทีอําเภอเกาะ
2.ปรระกอบธุ
จจําหน่ค)ายสิ
นค้ญาเช่
าบนท่าาอาคารพาณิ
เรื อและในเรืชอย์เฟอร์
รี
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี) โดย ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมียอดค้ างชําระสําหรับค่าเช่าพื นทีและค่าสาธารณูปโภค

ซึง บัน ทึก บัญ ชี เ ป็ นรายการเจ้ า หนีอ ื นเป็ นจํ า นวนรวม 22,656 บาท แบ่ง เป็ นยอดค้ า งชํ า ระสํา หรั บค่า เช่า พืน ทีใ นเดือ น
มิถนุ ายน 2558 จํานวน 4,500 บาท และค่าไฟฟ้าและค่านํ าประปาสําหรับเดือนมิถนุ ายน 2558 เป็ นจํานวน 17,556 บาท
และ 600 บาท ตามลําดับ จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ส่ส่วนที
หน้าา2135
วนที 2.3
 1 หน้

250.19


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ




รายการค่าาหนด
ใช้ จ่ายค่า: สวัสดิ
การอาหารพนั
กงานอกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ
อัตราส่วนราคาต่

ราคาเสนอขายและ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง P/E ratio
ลักษณะรายการ
มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ นและความ
ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ยวกัน (บาท)
สมเหตุสมผล
ปี 2557
H1/2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ัทเจ้ าพระยาลอด์จ จํากัด
บริ ษัทจ่ายค่าสวัสดิการ
บริ ษั ท มี ส วั ส ดิ ก ารเลี ย งอาหาร
เพืบริอษประกอบการ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
อาหารพนักงาน
พ นั ก ง า น ที ทํ า ง 0.25
า น ที อ า ค า ร
ประเมินราคาหุ้นที
ดิการเนชัน แนล โลจิ497,600.00
297,500.00
สํา นัก งานที เช่า (อาคารชโยภาส
บริ ษัท ค่เอ็าใช้นซีจแา่ ยค่
อลาอิสวันสเตอร์
สติกส์

0.25
เสนอขาย
อาหารพนักงาน
และอาคารโรงแรมเวโรนิ ก้ า) เขต
จํากัด(มหาชน) (NCL)
 เจ้ าหนี อืน

50,000.00

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน
ความเห็
นของกรรมการตรวจสอบ
:
วัตถุประสงค์
การใช้ :
วัตถุประสงค์

53,600.00 ดินแดง กทม. โดยว่าจ้ าง CPL ใน
24.24 การทําอาหารให้ แก่0.10
พนักงานของ
บริ ษัททุกวันทําการของบริ ษัท โดย
คิดในอัตรา 100 บาทต่อคนต่อวัน
ซึง เป็ นอัตราเดียวกันกับที CPL คิด
กั บ คู่ ค้ ารายอื
 น ที เ ป็ นบริ ษั ท ที
Market Capitalization
Test
เกียวข้ องกัน

จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
กงานทีทํา งานทีอาคารสํ
า นักงานทีเช่า
เงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษั ทมีสวัสดิการเลี ยงอาหารพนั
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
(อาคารชโยภาสและอาคารโรงแรมเวโรนิ
นแดง กทม. โดยว่าจ้ าง CPL38.00
ในการทําอาหารมื อเช้ าและมื
อกลางวั
นให้ แก่
1. ชําระหนีกเงิ้ าน) กูเขตดิ
้ ระยะยาว
ไตรมาส
4 ปี 2558
พนักงานของบริ ษัททุกวันทําการของบริ ษัท โดยคิดในอัตรา 100 บาทต่อคนต่อวัน ซึง เป็ นอัตราเดียวกันกับที CPL คิดกับคูค่ ้ า
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
รายอืนทีเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน โดย ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริ ษัทมียอดค้ างชําระสําหรับค่าใช้ จ่ายค่าสวัสดิการ
ไตรมาส 4 ปี 2560
อาหารพนักงาน กับ CPL เป็ นจํานวนรวม 53,600 บาท จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
4 ปีส2560
 รายการค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าสําหรับค่าบริ การพื นทีและระบบของงานไทยเทียวไทยทีศนู ย์การประชุไตรมาส
มแห่งชาติ
ริ ิ กิต์
นโยบายการจ่
น ดแย้: ง บริ ษัทมีลักนษณะรายการ
โยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่
ะปี ในอัต(บาท)
ราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30
ของกํ
ไรสุทธิ หลังจากหัก
บุคคลทีอาจมีาคยเงิ
วามขั
มูลค่ าลรายการ
ความจํ
าเป็านและความ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย
สมเหตุสมผล และเงิ น
ปี 2557
H1/2558
  การจ่ายเงินปั นผลดัในช่
งกล่วงเดื
า วอาจมี
ยนแปลงขึ
่ก ับ
บริ ษัทแปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ สะสมอื
บริ ษัทจ่นาๆยค่ตามที
าใช้ จา่ บย ริ ษัทกํ าหนด ทังนี
อนพฤศจิกการเปลี
ายน 2557
และในเดืนอยู
อนเมษายน
จํากัด
ล่วงหน้ าสํานหรัผลการดํ
บค่าบริ การาเนินงาน แผนการลงทุน ความจํา2558
ศูน ย์ ก ารประชุม แห่ง ชาติ
สิ ริ กิ ต์ ไ ด้ เ ปิ ดให้
ฐานะการเงิ
เป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
พื นทีคแณะกรรมการบริ
ละระบบทีศนู ย์การษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นผูสมควร
้ สนใจทําการจองพื นทีจัดงานไทยเทียวไทย ครั ง ที
ตามที
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

34 และครัง ที 35 ซึงจะจัดขึ นในระหว่างวันที 5 – 8

: บริษค่ัทาใช้ประกอบธุ
จหลัา ก 2 ประเภท
คือ
จา่ ยจ่ายล่รวกิงหน้
16,050.00
16,050.00 มีนาคม 2558 และในระหว่างวันที 3 – 6 กันยายน
าบริ การพืรนที
ละระบบ
 16,050.00
1.ปค่ระกอบธุ
กิจแให้
บริ การเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื อด้2558
วยเรืตามลํ
อเฟอร์าดัรบี จํโดยบริ
านวนษัท2มีเส้ความประสงค์
นทางระหว่ทาีจงะเข้ า
ร่ วมงานดั
าว ซึง PSTกได้
ทธิ เพือใช้ พนื นทีใน
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่
างอํงกล่
าเภอดอนสั
อํจาองสิ
เภอเกาะพะงั
งานดังกล่าวแล้ วในอัตรา 44,000 บาทต่อครัง (ไม่
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
รวมภาษี มลู ค่าเพิม) ด้ วยเหตุนี  บริ ษัท และ CPH จึง



2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี ได้ ขอแบ่งพื นทีออกงานดังกล่าวจาก PST โดยแต่ละ

รายตกลงจ่ า ยคื น ค่ า บริ ก ารพื น ที แ ละระบบให้ แ ก่
PST ในอัตรา 15,000 บาทต่อรายต่อครั ง (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม)

ส่ส่วนที
หน้าา2136
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



ความเห็
นของกรรมการตรวจสอบ
ทีมาของการกํ
าหนด : อั:ตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็
ว่า การเช่
นทีอตอกงานไทยเที
ratioนของบริ
ษัทอืานพืในอุ
สาหกรรมเดียยวกัวไทย
น ครัง ที 34 และครัง ที 35 ทีศนู ย์การประชุม
P/E
ข้ องมูชาติ
ลทางการเงิ
แห่
สริ ิ กิต์ ซึนง จัดขึ นในระหว่างวันที 5 – 8 มีนาคม
 3 –ratio
6 กันเฉลี
ยายน
นการเปิ ดโอกาสให้
บริ ษัท2558 และในระหว่างวันทีP/E
ย (เท่2558
า) เป็ราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
เพื
อ

ประกอบการ

บริ ษัทขยายช่องทางการจําหน่ายตัว เรื อเฟอร์ รีแก่ผ้ ทู ีมาร่ วมงานดังกล่าว ทังนี
  เนืองจาก PST ได้ จองสิทธิเพือใช้ พื นทีในงาน
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
0.25
ราคาหุ
้ นที ชําระค่าจองพื นทีดงั กล่าวล่วงหน้ าเป็ นจํานวน 44,000 บาทต่อ60.71
ดัประเมิ
งกล่านวแล้
ว โดยได้
ครัง (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม) ในเดือน
บริ ษัท เอ็น2558
ซีแอลด้อิวนยเหตุ
เตอร์นเนชั
โลจิสCPH
ติกส์ตกลงทีจะร่วมกันแบ่งพื นทีเช่าดังกล่าวเท่
0.25
เสนอขาย
พฤศจิ
กายน 2557 และเดือนเมษายน
ี  บริน ษแนล
ัท และ
าๆ กันกับ
PST โดยแต่ละฝ่ ายตกลงจ่ายคืจํานกัค่ดา(มหาชน)
จองพื นที(NCL)
ดงั กล่าวให้ แก่ PST ในอัตรา 15,000 บาทต่อรายต่อครัง (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม)
และบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายล่วงหน้
าใช้ จ่ายรวมภาษี
ม) ในงบการเงินประจําปี0.10
2557 ของ
บริ ษาัทจําเกีนวน
ยรติธ16,050
นาขนส่งบาท
จํากัด(ค่
(มหาชน)
(KIAT) มูลค่าเพิ24.24
บริ
ษัทสําหรับการเช่าพื นที
ยวไทย ครังที 34maiโดยบริ ษัทได้ ไปออกงานดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนมีนาคม
ตลาดรอง
: ออกงานไทยเที
SET
2558 และได้ บนั ทึกกลับรายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวด 3 เดือนแรก ปี 2558 เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ล่วงหน้ าจํานวน 16,050 บาท (ค่าใช้ จ่ายรวมภาษี มลู ค่าเพิม) ในงบการเงินงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 ของบริ ษัทสําหรับการ
 ครัProfit
Test2558 และจะ
เกณฑ์
เข้ าอจด
เช่
าพื นที
อกงานไทยเที:ยวไทย
ง ที 35Test
โดยบริ ษัทได้ ไปออกงานดังกล่าวเรี ยบร้Market
อยแล้ วCapitalization
ในเดือนกันยายน
น บรายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวด 9 เดือนแรก ปี 2558 ต่อไป จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี
บัทะเบี
นทึกยกลั
วัตถุประสงค์กสารใช้
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ความสมเหตุ
มผล :
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
 รายการค่าใช้ จ่ายเดินทางปฏิ
ตั งิ าน เงิได้นกูแ้ ก่ระยะยาว
ค่าตัว เครื องบินและค่าบริ การจองตั
1. ชํบาระหนี
38.00ว เครื องบิน
ไตรมาส 4 ปี 2558
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง 2. เพือใช้ ลลังทุกษณะรายการ
นซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
บริ ษัทเอลการจัดการ จํากัด

บริ ษัทจ่ายค่าใช้ จา่ ยเดินทางปฏิบตั ิงาน

3.  ค่เพื
เป็ นเงิ
นทุนบหมุ
าใช้อจใช้า่ ยเดิ
นทางปฏิ
ตั ิงนานเวียน
 เจ้ าหนี อืน

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายการ (บาท)
มูลค่ า150.00
ปี 2557
H1/2558

ความจํา4เป็ปีนและความ
ไตรมาส
2558 –
สมเหตุสมผล
ไตรมาส 4 ปี 2560

บริ ษัทมีนโยบายให้ AL รับผิดชอบใน

250.19 196,968.92 การจัไตรมาส
4 ปีวเครื
2558
453,080.40
ดการจองตั
 องบิ–น สําหรั บ
2560 กงาน
43,098.20
 การเดิไตรมาส
นทางปฏิ4บตั ปีิงานของพนั

ปรึากไรสุ
ษาของบริ
โดย AL
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30และที
ของกํ
ทธิ หลัษงัทจากหั
ก จะ
สํารองจ่ายค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวไปก่อน
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
และจะเรี ยกเก็ บ จากบริ ษั ท เป็ น
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีประจํ
การเปลี
ยนแปลงขึ นอยู่กับ
า ทุ ก เดื อ นตามอั ต ราค่ า ตั ว
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
ๆ ในอนาคต
เครื องบินทีเกิดขึนนจริ
ง บวกค่าบริ การ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ในอัตรารายการละ 300 บาท ซึงเป็ น

อัต ราที ต กลงร่ ว มกัน และใกล้ เคี ย ง
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
กับผู้ให้ บริ การรายอืน
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ความเห็
:
หลักทรัพนย์ของกรรมการตรวจสอบ
อําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน

จังหวั
ดสุราษฎร์
านีษัทมีนโยบายให้ AL รับผิดชอบในการจัดการจองตัว เครื องบินสําหรับการ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็
นว่าธบริ
เดินทางปฏิบตั ิงานของพนัก2.
งานและที
ารองจ่อาเฟอร์
ยค่ารใช้ี จ่ายดังกล่าวไปก่อน และจะเรี ยกเก็บ
ประกอบธุปรรึกิกจษาของบริ
จําหน่ายสิษนัทค้ าโดย
บนท่ALาเรืจะสํ
อและในเรื
จากบริ
ษัทเป็ นประจําทุกเดือนตามอัตราค่าตัว เครื องบินทีเกิดขึ นจริ ง บวกค่าบริ การในอัตรารายการละ 300 บาท ซึงเป็ น

อัตราทีตกลงร่วมกันและใกล้ เคียงกับผู้ให้ บริ การรายอืน โดย ในปี 2557 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายเดินทางปฏิบตั ิงานทีต้องจ่ายคืนแก่
AL เป็ นจํานวนรวม 453,080.40 บาท แบ่งเป็ นค่าตัว เครื องบิน 386,180.40 บาท และค่าบริ การ 66,900 บาท และในงวด 6
เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายเดินทางปฏิบตั ิงานทีต้องจ่ายคืนแก่ AL เป็ นจํานวนรวม 196,968.92 บาท แบ่งเป็ น
ส่ส่วนที
หน้าา2137
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

ค่ทีามตัาของการกํ
ว เครื องบินาหนด
167,568.92
าบริ การอ29,400
บาทratio”)เท่
ทังนี
  ณ าวักันบที 27.91
30 มิถเท่นุ าายน
: บาท
ราส่วนราคาต่
กําไร (“P/E
 2558 บริ ษัทไม่มียอดค้ างชําระ
อัตและค่
สํราคาเสนอขายและ
าหรับค่าใช้ จ่ายเดินทางปฏิบตั ิงาน กับ AL จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื
อ

ประกอบการ
 รายการค่าใช้ จ่ายทีพกั และค่าอาหารสําหรับการเดินทางปฏิบตั ิงาน
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
มูลค่ ารายการ (บาท)
ความจําเป็ นและความ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติปีก2557
ส์

0.25
เสนอขาย
สมเหตุ
สมผล
H1/2558
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(NCL)
1. บริ ษัทอาร์ . เอฟ. ที. จํากัด
บริ ษัทจ่ายค่าใช้ จา่ ยทีพกั และ
บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานและที

24.24
2. บริ ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด บริ ษัทค่าเกี
อาหารสํ
าหรับการเดิ
ปรึ ก ษาของบริ0.10
ษั ท ที ต้ อ งเดิ น ทาง
ยรติธนาขนส่
ง จํานกัทาง
ด(มหาชน) (KIAT)
3. บริ ษัทแปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์
ปฏิบตั ิงาน
มาปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งจั ง หวั ด
ตลาดรอง
:
SET
 mai
จํากัด
 ค่าใช้ จา่ ยเดินทางปฏิบตั ิงาน
กรุงเทพฯ และจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
หมวดธุ
(Sector) จ จํ: ากัดกลุม่ อุต+สาหกรรมบริ
การ
4. บริ ษรัทกิเจ้จาพระยาลอด์
RFT
5,500.00
4,800.00 ใช้ บริ การที พักและทานอาหารใน
5. บริ ษัทปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท + GCB
33,803.92
36,930.58 โรงแรมของบริ ษั ท ที เกี ย วข้ อง ซึ ง
Market
Capitalization Test
เกณฑ์
เข้ าจด
:  Profit Test
จํากัด
+ PST
1,800.00
 อยู่ใกล้ กับสถานประกอบการของ
ทะเบียน
+ CPL
31,387.95
30,900.00 บริ ษัท และมีความสะดวกในการ
+ CPH
200.00
ัก โดยมี การคิเงิดนค่า บริ ก าร
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ  จองทีพระยะเวลาใช้
 เจ้ าหนี อืน
ตามอัตราที
คิดกับลูกค้ าภายนอก
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
+ RFT
2,000.00
600.00
1. ชํา+ระหนี
เงิ
น
กู
้
ร
ะยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
GCB
33,803.92

1,800.00

2. เพือ+ใช้PST
ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
+ CPL

14,400.00
ไตรมาส 4 ปี 2560

+ CPH
200.00

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบมี
นว่าาการที
งานของบริ
ัทต้ตอราไม่
งเดินนทางมาปฏิ
บตั ิงานระหว่
งหวัทดธิกรุ
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทคมีวามเห็
นโยบายจ่
ยเงินพปั นันกผลในแต่
ละปีษในอั
้ อยกว่าร้ อยละ
30 ของกํางจั
าไรสุ
หลังงเทพฯ
จากหัก
และจั
ษัทมีเงิคนวามจํ
องจัดหาทีพกั นให้เฉพาะของบริ
แก่พนักงานดั
าว ทังนี
ษัททีเกียวข้ อและเงิ
งของ น
ปั นผลงหวัดสุราษฎร์ ธานี บริภาษี
ได้ นิตาิบเป็ุคนต้
คลของงบการเงิ
ษัทงกล่
และหลั
ง หัก เนืเงิอนงจากบริ
สํารองตามกฎหมาย
บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู
ใ่ นพื
ดงั กล่บาริวษบริ
จึงมีทันงนี
โยบายให้
นักนงานและที
รึ กาษาของบริ
ษัทใช้ ยบนแปลงขึ
ริ การทีพกั นอยู
ของ่กับ
สะสมอื
นๆนทีตามที
ัทกํษาัทหนด
  การจ่าพยเงิ
ปั นผลดังปกล่
วอาจมีการเปลี
บริ ษัททีเกียวข้ อง เพราะอยูใ่ ฐานะการเงิ
กล้ กบั สถานประกอบการของบริ
ัท และมีความสะดวกในการจองที
พกั โดยมีการคินดๆค่าในอนาคต
บริ การ
น ผลการดําเนินงานษแผนการลงทุ
น ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
ตามอัตราทีคิดกับลูกค้ าภายนอก
ณ วันที 30 ษมิัทถนุ และ/หรื
ายน 2558
ัทมียอดค้
างชํ
าระสําหรับค่าใช้ จ่ายทีพกั สําหรับการ
ตามทีคโดย
ณะกรรมการบริ
อผู้ถือบริ
หุ้นษของบริ
ษัทเห็
นสมควร
เดินทางปฏิบตั ิงาน กับ RFT และ CPL เป็ นจํานวน 600 บาท และ 14,400 บาท ตามลําดับ จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํา
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


ส่ส่วนที
หน้าา2138
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ


รายการค่าาหนด
ซื อวัสดุข:องใช้ อ
ืนๆอัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ

ราคาเสนอขายและ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง P/E ratio
ลักของบริ
ษณะรายการ
มูลค่ยาวกั
รายการ
ความจําเป็ นและความ
ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
น (บาท)
สมเหตุสมผล
ปี 2557
H1/2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด
บริ ษัทซื อคอมพิวเตอร์
บริ ษัทซื อคอมพิว เตอร์ Notebook
เพืบริอษประกอบการ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25 ลค่าตาม
Notebook
จาก RFP ในราคาตามมู
ประเมินราคาหุ้นที
ดุของใช้
อืนๆเนชัน แนล โลจิสติ20,865.50
ตกลงร่วมกัน
บริ ษัท ค่เอ็าซืนอวัซีแสอล
อินเตอร์
กส์
  บัญชี ซึง เป็ นราคาที
0.25
เสนอขาย
 เจ้ าหนี อืน


จํากัด(มหาชน) (NCL)
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
คณะกรรมการตรวจสอบมี
นว่า RFP ได้ ซmai
ื อคอมพิวเตอร์ Notebook ตังแต่
 เดือนพฤษภาคม 2557 ในราคา
ตลาดรอง
:
SETความเห็

21,400 บาท โดยมีนโยบายตัดค่าเสือ มราคา 5 ปี ทังนี
  ทีผา่ นมา ฝ่ ายขายของบริ ษัทได้ มีการยืมคอมพิวเตอร์ Notebook จาก
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
RFP มาใช้ งานโดยตลอด ดังนัน เมือพิจารณาแล้ วเห็นว่า บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ Notebook บริ ษัทจึงได้ ซื อ
 าวจาก
Profit
Test
Market
Capitalization
เกณฑ์วเข้เตอร์
าจด Notebook:ดังกล่
วามเห็นว่า การ
คอมพิ
RFP
ในราคาตามมูลค่าตามบัญชี ซึงเป็ นราคาที
ตกลงร่
วมกัน จึงมีคTest
น
เข้ทะเบี
าทํายรายการดั
งกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ทัวัตงนี
 ถุป บริระสงค์
ษัทมีกนารใช้
โยบายทีจ:ะไม่ซื อหรื อขายสิวัตนถุทรัประสงค์
พย์กบั บริ ษัททีเ กียวข้ องกัจํนานวนเงิ
อย่างไรก็
ตาม ในอนาคต หากบริระยะเวลาใช้
ษัทมีความจํเงิานเป็ น
นโดยประมาณ
ทีเงิจนะต้ องซื อหรื อขายสินทรัพย์ให้ แก่บคุ คลทีเกียวข้ องกันและ/หรื อบริ ษัททีเกียวข้
งกัน บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการ
(ล้ าอนบาท)
โดยประมาณ
ตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้
บความสมเหตุสมผลและความจํ
าเป็ นของการทํารายการก่
อนทํา4รายการ
1. คชํวามเห็
าระหนีนเงิเกีนยกูวกั
้ ระยะยาว
38.00
ไตรมาส
ปี 2558
และจะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนด
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดเกียวกับการ
ไตรมาส 4 ปี 2560
เปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเ กียวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง ทรัพย์สนิ ทีสาํ คัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี)
3. เพืารายการระหว่
อใช้ เป็ นเงินทุนาหมุ
น
250.19 นทีได้ รับการตรวจสอบ/สอบทานจาก
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
นอกจากนี  บริ ษัทจะเปิ ดเผยการทํ
งกันนไว้เวีใยนหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ไตรมาส 4 ปี 2560
561 และรายงานประจําปี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังแบบ

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
 รายการค่าใช้ จ่ายค่าบริ การ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
กษณะรายการ
ค่ ารายการ (บาท)
ความจําเป็ นและความ
สะสมอืนๆลัตามที
บริ ษัทกํ าหนด ทังนี
 มูล การจ่
ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมี
การเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
สมเหตุสมผล
ปี 2557
H1/2558
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
1. บริ ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริ ษัทจ่ายค่าบริ การ
ในปี 2557 บริ ษัทจ่ายค่าบริ การสําหรับ
ตามที
ค

ณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
2. บริ ษัทเจ้ าพระยาลอด์จ จํากัด
 ค่าใช้ จา่ ยค่าบริ การ
ค่า รถรั บ ส่งพนัก งานไปอบรมสัมมนา
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์



+ GCB รกิจหลัก 2 ประเภท 12,116.74
: บริ ษัทประกอบธุ
คือ

 และค่าถ่ายเอกสาร ให้ แก่ GCB โดย
+ CPLรกิ จให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
 งทางเรื
13,642.50
ต ราค่รีาจํบริานวน
ก ารตามอั
 ต กลง าง
1.ประกอบธุ
อด้ วยเรืคิดออัเฟอร์
2 เส้ตนราที
ทางระหว่
 เจ้ าหนี อืน
ร่วมกัน
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
 ส่วนในงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัท

+ GCB
จังหวั+ดCPL
สุราษฎร์ ธานี
 จ่า ยค่า บริ ก ารล้ า งแอร์ แ ละเติ มนํ า ยา

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี แอร์ สําหรับพื นทีเช่าทีโรงแรมเวโรนิก้า
ให้ แก่ CPL โดยคิดอัตราค่าบริ การตาม
อัตราทีตกลงร่วมกัน

ส่ส่วนที
หน้าา2139
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

ความเห็
นของกรรมการตรวจสอบ
ทีมาของการกํ
าหนด : อั:ตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็
ว่า ค่าษบริัทกอืารในปี
2557 จํานวนยวกั
12,116.74
บาท แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ค่า
ratioนของบริ
นในอุตสาหกรรมเดี
น
P/E
ข้ อามูรถรั
ลทางการเงิ
เช่
บส่งพนักนงานของบริ ษัทไปอบรมสัมมนา จํบริ
านวน
ยเอกสาร
จํานวน
บาท ทังนี
  ในช่้ วนง)
ษัท 7,062 บาท และค่าถ่าP/E
ratio เฉลี
ย (เท่5,054.74
า) ราคาพาร์
(บาท/หุ
วัเพืนอทีประกอบการ
 30 กันยายน 2557 และวันที 1 ตุลาคม 2557 บริ ษัทได้ มีการเชิญวิทยากรเพือจัดอบรมสัมมนาให้ ความรู้ แก่พนักงาน
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินษราคาหุ
ของบริ
ัท บริ ษ้ นัททีจึ งได้ เช่ารถบัสจาก GCB เพืออํานวยความสะดวกในการรับส่งพนักงาน โดยคิดค่าเช่าในอัตราเหมาตามที
อินเตอร์
เนชัน าแนล
โลจิสติกส์
 มมนาข้ างต้ น และมีก0.25
เสนอขาย
ตกลงร่
วมกัน นอกจากนี  บริ ษบริัทษได้ัทวเอ็่าจ้นาซีงแอล
GCB
ในการถ่
ยเอกสารประกอบการอบรมสั
ารใช้ บริ การ
จํากัด(มหาชน)
เครื องถ่ายเอกสารอืนๆ โดย GCB
ตกลงคิดค่(NCL)
าบริ การถ่ายเอกสารในอัตรา 0.53 บาทต่อหน้ า (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) ซึง เป็ น
อัตราทีตกลงร่วมกัน จึงมีความเห็
าทํารายการดั
งกล่าวมี(KIAT)
ความสมเหตุสมผล24.24
บริ ษนัทว่เกีา ยการเข้
รติธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)

0.10

ตลาดรอง
SET
 mai
ส่วนค่าบริ การทีเกิ: ดขึ นในงวด
6 เดือนแรกปี 2558
จํานวน 13,642.50 บาท เป็ นค่าล้ างแอร์ ขนาด 9,000 – 60,000 บี
ทีหมวดธุ
ยู และค่
มนํ ายาแอร์: จํากลุ
นวน
เครื องทีตงอยู
ั  การบ่ นพื นทีเช่าทีชนั  3 ของโรงแรมเวโรนิก้า โดยบริ ษัทฯ ตกลงจ่ายให้ แก่ CPL
รกิาจเติ(Sector)
ม่ อุ17
ตสาหกรรมบริ
ในอัตราค่าบริ การเหมารวมเครื องละ 750 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม) ซึงเป็ นอัตราทีตกลงร่ วมกันทีเทียบเคียงกับราคา
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ตลาดได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ทะเบียน
วัตถุปรายการค่
ระสงค์กาารใช้

ใช้ จ่ายค่า: อบรมสัมมนา วัตถุประสงค์
เงิน

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2557 38.00H1/2558

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

ความจําเป็ นและความ
ไตรมาส
ปี 2558
สมเหตุ4สมผล

1. บริ ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด 2. เพืบริอษใช้ัทลจ่งทุ
ายค่นาซืใช้อเรื
จา่ อยค่
าอบรม
บริ ษั ทไตรมาส
จ่ า ยค่ า ใช้
ยค่ า อบรม
เฟอร์
รีใหม่
150.00
4 ปีจ่ า2558
–
2. บริ ษัทเจ้ าพระยาลอด์จ จํากัด
สัมมนาพนักงานของบริ ษัท
สัมมนาพนั
ก
งานของบริ
ษ
ั
ท
ให้
ไตรมาส 4 ปี 2560 แ ก่
ให้ แก่บคุ คลทีอาจมีความ
GCB และ CPL โดยจ่า ยตาม
3. เพืขัอดใช้
250.19
ปี ค2558
แย้เงป็ นเงินทุนหมุนเวียน
อัตราทีไตรมาส
บคุ คลทีอ4าจมี
วามขัด– แย้ ง
 ค่าใช้ จา่ ยค่าอบรมสัมนาและ
คิดกับบุไตรมาส
คคลทัว ไป4 ปี 2560
คลากร
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทจัมีดนหาบุ
โยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
+ GCB
66,709.30

ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
+ CPL
28,800.00

สะสมอื เจ้นาๆหนีตามที

บ
ริ
ษ
ั
ท
กํ
า
หนด
ทั
งนี


การจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผลดั
ง
กล่
า
วอาจมี
การเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
อืน
ฐานะการเงิ
น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจํ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
+ GCB


CPL
ตามทีค+ณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

รายละเอีนยของกรรมการตรวจสอบ
ดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุ
รกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ความเห็
:
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
บริ ก2557
ารเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื
อด้ วยเรื
รี จํานวนษ2ัทเส้
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็รกินจว่ให้
า ในปี
บริ ษัทมีการจัดอบรมสั
มนาให้
แก่พอเฟอร์
นักงานของบริ
เป็นนจํทางระหว่
านวน 2าง
หลักทรัพย์
กอํดาค่เภอเกาะสมุ
ย จับงค่หวั
ดสุราษฎร์
ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
ครัง ทีโรงแรมของบริ ษัททีเกียวข้อําอเภอดอนสั
ง ซึง มีการคิ
าใช้ จ่ายสําหรั
าอาหารว่
างและเครื
 องดืมตามจํ
านวนพนักกอํ
งานที
เข้ าอบรม น
จังคหวัวามขั
ดสุราษฎร์
และตามอัต ราที บุค คลที อ าจมี
ด แย้ งธคิานีด กับ บุค คลทัว ไป จึ ง มี ค วามเห็ น ว่า การเข้ า ทํ า รายการดัง กล่า วมี ค วาม
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
สมเหตุสมผล


ส่ส่วนที
หน้าา2140
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ


รายการค่าาหนด
ใช้ จ่ายค่า: รับรองอัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ

ราคาเสนอขายและ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง P/E ratio
ลักของบริ
ษณะรายการ
มูลค่ยาวกั
รายการ
ความจําเป็ นและความ
ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
น (บาท)
สมเหตุสมผล
ปี 2557
H1/2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ษัทปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท บริ ษัทจ่ายค่ารับรอง
บริ ษั ท มี ก ารเลี ย งรั บ รองและซื อ
เพื1.อบริ
ประกอบการ
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25 แก่ลกู ค้ า
จํากัด นราคาหุ้นที
 ค่าใช้ จา่ ยค่ารับรอง
ของขวัญตามเทศกาลให้
ประเมิ
72,753.02 รวมทั ง มี ก ารซื อ ของไหว้ ทํ า บุ ญ
2. บริ ษัทเจ้ าพระยาลอด์จ จํากัด บริ ษัท+เอ็CPH
นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติ62,362.05
กส์

0.25
เสนอขาย
19,957.35
12,267.55 อาคารสํานักงาน โดยใช้ บริ การที
3. บริ ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด
+ CPL
จํากัด(มหาชน) (NCL)

9,200.00
ตลาดรอง
หมวดธุรกิจ (Sector)

+ GCB
บริ ษัท เจ้เกีายหนีรติอืธนนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
13,230.60
CPH
:
SET+
 mai
1,781.55
+ CPL
: กลุม่ อุต+สาหกรรมบริ
การ

GCB

โรงแรมของ CPH, CPL และ GCB
24.24 และจ่ายตามอัตราที
0.10
บุคคลทีอาจมี
 ความขัดแย้ งคิดกับบุคคลทัว ไป
4,932.70


Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้นาของกรรมการตรวจสอบ
จด
:  : Profit Test
ความเห็
ทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีการเลี ยงรับรองและซื อของขวัญตามเทศกาลให้ ลกู ค้ า รวมทังมี
 การซื อ
วัตถุประสงค์
การใช้
ประสงค์
านวนเงิ
ของไหว้
ทําบุญ
อาคารสํา:นักงาน โดยใช้ บวัริตกถุารที
โรงแรมของบริ ษัททีเกียจํวข้
อง คือนโดยประมาณ
CPH, CPL และ GCB ซึง ระยะเวลาใช้
มีการคิดค่าเใช้งินจ่าย
เงิน ตราทีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งคิดกับบุคคลทัว ไป โดย ณ วันที 30 (ล้มิถานบาท)
ตามอั
นุ ายน 2558 บริ ษัทมียอดค้โดยประมาณ
างชําระกับ CPL
1. ชําดัระหนี
้ ระยะยาว
38.00
เป็ นจํานวน 4,932.70 บาท ตามลํ
บ จึงเงิมีนคกูวามเห็
นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่
าวมีความสมเหตุสมผลไตรมาส 4 ปี 2558
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง 3. เพือลัใช้
กษณะรายการ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน มูลค่ ารายการ (บาท)
250.19
ปี 2557
H1/2558

ความจํ
าเป็ นและความ
ไตรมาส
4 ปี 2558 –
สมเหตุสมผล

 รายการการจําหน่ายบัตรโดยสารรับล่วงหน้ าให้ แก่ตวั แทนจําหน่าย และเงินวางประกัน

บริ ษัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์



ไตรมาส 4 ปี 2560

บริ ษัทจําหน่ายบัตร
บริ ษัทได้ แต่งตั ง RFP เป็ นตัวแทนจําหน่ายบัต ร
: บริ ษโดยสารเรื
ัทมีนโยบายจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผลในแต่
ล
ะปี
ในอั
ต
ราไม่
น
้
อ
ยกว่
าร้ อยละอเฟอร์
30 ของกํ
าไรสุ
ทธิ หวแทนจํ
ลังจากหั
อเฟอร์ รี
โดยสารเรื
รี ตามสั
ญญาตั
าหน่กายตัว
ภาษีล่เวงิงหน้
นได้านให้ิตแิบกุ่คRFP
คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท และหลัลงวั
งหันกทีเงิ 22นสํสิางรองตามกฎหมาย
ใน
หาคม 2554 โดยกํ าและเงิ
หนดให้นRFP
ฐานะตั
นประกันกเป็ารเปลี
นจํานวน
300,000นอยู
บาท่กับต่อมา
สะสมอื
นๆวแทนจํ
ตามทีาหน่
บริาษยัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังวางเงิ
กล่า วอาจมี
ยนแปลงขึ
 รายได้ คนา่ โดยสารและ
3,791,215.00
งจากมี การทํา ธุร กรรมมากขึ
น บริ ษั ทจึงได้ มี
ฐานะการเงิ
ผลการดําเนินงาน
แผนการลงทุ2,102,220.00
น ความจําเป็เนืน อและความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
บรรทุกรับล่วงหน้ า
หนั ง สื อ ถึ ง RFP ลงวั น ที 15 พฤษภาคม 2556
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
 ลูกหนี การค้ า
6,341,260.00 5,377,170.00 ขอให้ วางเงินคํ าประกันเพิมขึ นอีก 300,000 บาท
: บริ ษัทเงิประกอบธุ
คือ
นวางประกัรนกิจหลัก 2 ประเภท
600,000.00
600,000.00 รวมเป็ น 600,000 บาท โดย RFP ได้ นําเงินมาวาง
เพิมเมืรี อจํวัานนวน
ที 31 พฤษภาคม
2556 าง
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วประกั
ยเรื อนเฟอร์
2 เส้ นทางระหว่
ตามสัาญงอํญาข้
างต้ น บริ ษกอํ
ัทได้าเภอเกาะพะงั
จําหน่ายบัตรโดยสาร
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่
าเภอดอนสั
น
เรื อเฟอร์ รีล่วงหน้ า (ตัวเล่ม) ให้ แก่ RFP ในฐานะ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตัวแทนจําหน่าย เพือให้ RFP จําหน่ายต่อให้ แก่
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี ลูก ค้ า ทัว ไปอี ก ทอดหนึ ง โดยบริ ษั ท ให้ ส่ ว นลด
สํ า หรั บ การจํ า หน่ า ยบั ต รโดยสารเรื อเฟอร์ รี
ล่วงหน้ าแก่ RFP ในอัตราเท่ากับตัวแทนจําหน่าย
รายอืน

ส่ส่วนที
หน้าา2141
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

ความเห็
นของกรรมการตรวจสอบ
ทีมาของการกํ
าหนด : อั:ตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
นว่า การทํ
รายการดั
งกล่าวเป็
นการเพิ
ratio ของบริ
ษัทอืนาในอุ
ตสาหกรรมเดี
ยวกั
น มรายได้ และช่องทางการจําหน่ายบัตร
P/Eความเห็
ข้ อมูลทางการเงิ
โดยสารเรื
อเฟอร์นรีของบริ ษัท โดยบริ ษัทจําหน่ายบับริ
ตรโดยสารเรื
อเฟอร์ รีลว่ งหน้ าP/E
ซึง มีratio
อายุ เฉลี
1 ปีย ให้(เท่แก่า)RFP ราคาพาร์
ตามสัญญาตั
วแทน
ษัท
(บาท/หุ
้ น)
เพื
อ

ประกอบการ
การจําหน่ายตัว ลงวันที 22 สิงหาคม 2554 และให้ สว่ นลดสําหรับการจําหน่ายบัตรโดยสารเรื อเฟอร์ รีลว่ งหน้ าแก่ RFP ใน
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ที าหน่ายรายอื
อัประเมิ
ตราเท่นาราคาหุ
กับตัว้ นแทนจํ
นๆ และมีการให้ สว่ นลดพิเศษสําหรับการส่งเสริ มการขายในปี 2557 ด้ วย ทังนี
  ในปี 2557
ัท ตเอ็รโดยสารเรื
นซีแอล อินเตอร์
เนชัรีลน ว่แนล
ส์ เป็ นจํานวนรวมประมาณ

เสนอขาย
บริ
ษัทมีการทํารายการ (จําหน่บริาษยบั
อเฟอร์
งหน้โลจิ
า) สกัติบกRFP
38.75 ล้ า0.25
นบาท โดย
จําากัยต่
ด(มหาชน)
บริ ษัทได้ รับรู้ สว่ นที RFP จําหน่
อให้ แก่ล(NCL)
กู ค้ าทัว ไปเป็ นรายได้ ค่าโดยสารและบรรทุกเป็ นจํานวน 34.96 ล้ านบาท และมี
ยอดคงเหลือของบัตรโดยสารทีบริยษงั ัทไม่เกีได้ยนรติําธมาใช้
และบั
เป็ นรายได้
รับล่วงหน้ า ณ สิ24.24
นปี 2557 เป็ นจํานวน 3.79
นาขนส่
ง จํานกัทึดก(มหาชน)
(KIAT)
0.10ล้ านบาท
ส่ตลาดรอง
วนในงวด 6 เดือนแรก ปี: 2558SET
บริ ษ
ัทมีการทํารายการในส่
วนนี กับ RFP เป็ นจํานวนรวมประมาณ 18.39 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
 mai
ส่วนที RFP ได้ จําหน่ายต่อให้ แก่ลกู ค้ าทัว ไปและบริ ษัทได้ บนั ทึกเป็ นรายได้ คา่ โดยสารและบรรทุกเป็ นจํานวน 16.29 ล้ านบาท
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
และส่วนของบัตรโดยสารทียงั ไม่ได้ นํามาใช้ และบันทึกเป็ นรายได้ รับล่วงหน้ า ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็ นจํานวน
Profit
Market 2Capitalization
เกณฑ์ล้เาข้นบาท
าจด โดย RFP: มีย
2.10
อดค้ างชํ
าระเป็Test
นลูกหนี การค้ าของบริ ษัท ณ สิ นงวดไตรมาสที
ปี 2558 เป็ นจํTest
านวน 5.38 ล้ าน
ทะเบีแบ่
ยนงเป็ นเช็ครับล่วงหน้ าจํานวน 2.82 ล้ านบาท และลูกหนี ทียงั ไม่ถึงกําหนดชําระ จํานวนรวมประมาณ 2.56 ล้ านบาท
บาท
วัตถุประสงค์
: างชําระดังกล่
วัตาถุวครบทั
ประสงค์งจํ
นวนเงิปีนโดยประมาณ
โดยบริ
ษัทได้กรัารใช้
บชําระยอดค้
 านวนในเดือนสิจํงาหาคม
2558 นอกจากนี  บริ ษัทระยะเวลาใช้
ได้ กําหนดให้เงินRFP
เงิน นคํ าประกันสํา หรับการเป็ นตัว แทนจํ าหน่ายเป็ นจํานวน 600,000 บาทด้
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
วางเงิ
วย จึงมีความเห็นว่า การเข้
า ทํารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

 รายการการให้ บริ การขนส่งผู้โดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2557 250.19
H1/2558

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์



ความจําเป็ นและความ
ไตรมาส
ปี 2558 –
สมเหตุส4มผล

ไตรมาส
ปี 2560
บริ ษัทมีรายการเงินทดรองจ่าย
เพื อ เป็ นการเพิ
 ม ช่ อ4งทางในการ
บส่งให้าแยเงิ
ก่ RFP
กู ค้ า ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละจํา30
หน่าของกํ
ยบัตรโดยสาร
ั ท และ ก
: บริ ษัทค่มีานรถรั
โยบายจ่
นปัทีนลผลในแต่
าไรสุทธิ หบริลัษงจากหั
นเตอร์ เน็ตของ นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงิRFP
ได้ ร่วมกันออกบัตรโดยสาร
ภาษี เงิจองผ่
นได้านนระบบอิ
ิติบุคคลของงบการเงิ
นสํารองตามกฎหมาย
และเงิน
สายการบินพันธมิตร
เพือให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีและรถรับ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
 เงินทดรองจ่าย
80,850.00 427,680.00 ส่งแก่ ลูก ค้ า ของบริ ษั ท ที จองบัต ร
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ของสาย
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร การบินพันธมิตร โดยลูกค้ าทีจอง
ซื อจะจ่ายเงินค่าจองให้ แก่สายการ
: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
บินพันธมิ ตร และเมื อบริ ษัท และ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
RFP ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารแล้ ว เสร็ จในแต่
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอํลาะเภอดอนสั
เ ดื อน บ กริ ษัอํทาจเภอเกาะพะงั
ะ เ รี ย ก เ ก็ บ น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ค่าบริ การของเรื อเฟอร์ รีและรถรับ
ส่งกับสายการบินพันธมิตร และจะ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
จ่ายชําระค่าบริ การรถรับส่งให้ แก่
RFP อี ก ท อ ด ห นึ ง โ ด ย อั ต ร า
ค่า บริ ก ารที ชํา ระให้ แ ก่ RFP เป็ น
อัตราเท่ากับชําระให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ
รายอืนของบริ ษัท

บริ ษัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

ส่ส่วนที
หน้าา2142
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

ความเห็
นของกรรมการตรวจสอบ
ทีมาของการกํ
าหนด : อั:ตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็
า การเข้
าทําษรายการดั
าวเป็ นการช่
ของบริ
ัทอืนในอุตงกล่
สาหกรรมเดี
ยวกัวนยเพิ
 มช่องทางและโอกาสในการจําหน่ายบัตร
P/Eนว่ratio
ข้ อมูลทางการเงิษนัท ซึงจะช่วยทําให้ บริ ษัทมีรายได้ เพิมขึ น โดยบริ ษัทได้ ร่วมกับ RFP และผู้ให้ บริ การรถรับส่งรายอืนในการ
โดยสารของบริ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื
อ

ประกอบการ
ให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีและรถรับส่งแก่ลกู ค้ าทีจองซื อบัตรโดยสารผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของสายการบินพันธมิตร โดยสายการ
ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
นราคาหุ
้ นทีนผู
 ้ จดั เก็บค่บริ
บิประเมิ
นพันธมิ
ตรจะเป็
าให้ บริ การทังหมดแต่

เพียงฝ่ ายเดียวจากผู้โดยสารทีทําการจองผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของสาย
ัท เอ็RFP
นซีแอล
เนชัน ลแนล
สติกส์
เสนอขาย
การบิ
นพันธมิตร และเมือบริ ษบริัทษและ
ได้ ใอิห้นบเตอร์
ริ การแก่
กู ค้ าโลจิ
ของสายการบิ
นพันธมิตรแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเป็ 0.25
นผู้เรี ยกเก็บ
จําบกัส่
ด(มหาชน)
(NCL)นพันธมิตร และภายหลังจากหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ แล้ ว จะชําระค่าบริ การรถ
ค่าบริ การของเรื อเฟอร์ รีและรถรั
งกับสายการบิ

รับส่งให้ แก่ RFP อีกทอดหนึง บริโดยอั
บริ การทีง ชจํํากัระให้
แก่ RFP(KIAT)
เป็ นอัตราเท่ากับ24.24
ชําระให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การรถรั0.10
บส่งรายอืน
ษัท เกีตราค่
ยรติาธนาขนส่
ด(มหาชน)
ของบริ
ษัท ทังนี
  บริ ษัทได้:เริ มให้ บSET
ริ การผ่
านช่องทางนี ตังแต่
 mai
เดือนกันยายน 2557 โดยมีมลู ค่ารวมสะสมในปี 2557 และงวด 6
ตลาดรอง

เดือนแรก ปี 2558 ทีต้องชําระให้ แก่ RFP เป็ นจํานวน 278,185 บาท และ 541,200 บาท ตามลําดับ และมียอดเงินทดรอง
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
จ่ายให้ แก่ RFP ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็ นจํานวน 427,680 บาท ด้ วยเหตุนี  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็น
Profit Testสมผล
Market Capitalization Test
เข้ าาจด
ว่เกณฑ์
า การเข้
ทํารายการดัง:กล่าวมีความสมเหตุ
ทะเบียน

วัตถุปรายการการให้
ระสงค์การใช้ บริ การขนส่
:
วัตถุอปเนืระสงค์
นวนเงินษโดยประมาณ

งผู้โดยสารต่
องผ่านระบบอินเตอร์ เน็จํตาของบริ
ัท (ETicket)
เงินบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

บริ ษัทราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด

รายการเงินทดรองรับค่า
2. เพืบริอษใช้ัทลมีงทุ
นซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

(ล้ านบาท)

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2557 38.00
H1/2558

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ
ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ไตรมาส
4 ปี 2558

บริ ษั ท มี น โยบายที จ ะให้ บริ ก าร
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
รถรับส่งของ RFP ทีลกู ค้ าจอง
ขนส่ ง ผู้ โดยสารแบบต่ อ เนื อง
ไตรมาส 4 ปี 2560
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของ
ดั ง นั น บ ริ ษั ท แ ล ะ RFP ไ ด้ ทํ า
3. เพืบริอษใช้ัทเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
4 ปี ง2558
–
สัญญาร่ไตรมาส
วมบริ การขนส่
ผู้โดยสาร
 เงินทดรองรับบัตรเครดิต
100,310.85 238,875.83 ต่อเนืองผ่าไตรมาส
นระบบอิ4นเตอร์
เน็ตบน
ปี 2560
เว็บไซด์ของบริ ษัท (ETicket) ใน
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละเดือ30นสิของกํ
าไรสุทธิ หลังจากหัก
งหาคม 2557 โดย RFP มี
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงิหน้
นสําที
ารองตามกฎหมาย
และเงิ
 จั ด หารถรั บ ส่ ง ระหว่
างน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมี
การเปลี
สนามบิ
นและท่ยานแปลงขึ
เรื อ ส่วนบรินอยู
ษัทมี่กับ
หน้ าทีให้ บริ การเรื อเฟอร์
ี ข้ามฟาก
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ รในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร ซึ ง บ ริ ษั ท จ ะ เ ป็ น ผู้ จั ด เ ก็ บ ค่ า
ให้ บริ ก ารทั ง หมดแต่ เ พี ย งฝ่ าย
: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
เดี ย ว และหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์
รี จํกาํ นวน
2 เส้ญญาก่
นทางระหว่
ตามที
หนดในสั
อนนําส่งาง
บริ การให้ แกก่ อํ
RFP
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอํค่าาเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงัน

150.00

จังหวั: ดสุราษฎร์ ธานี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นการช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางอย่าง
ต่ อเนืองให้ แก่ผ้ โู ดยสารทีสามารถจองบัตรโดยสารเรื อเฟอร์ รีและบัตรโดยสารรถรับส่งผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัท อีก
ทังเป็
 นการช่วยเพิมช่องทางการจําหน่ายตัว และเพิมรายได้ ให้ แก่บริ ษัท โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้จัดเก็บค่าให้ บริ การทังหมดแต่

เพียงฝ่ ายเดียวจากผู้โดยสารทีทําการจองผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัท และจะหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ ตามทีระบุในสัญญา

ส่ส่วนที
หน้าา2143
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



ก่ทีอมนนํ
าส่งค่าบริาหนด
การให้ แก่: RFPทัอังนี
 ตราส่
 บริ ษวนราคาต่
ัทได้ เริ มทดลองให้
บริ กratio”)เท่
ารผ่านช่อางทางนี
ตังแต่
 เท่เาดือนพฤษภาคม 2557 และได้ จดั ทํา
าของการกํ
อกําไร (“P/E
กับ 27.91
เป็ราคาเสนอขายและ
นสัญญาในเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีมลู ค่ารวมสะสมในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 ทีต้องชําระให้ แก่ RFP
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เป็ข้ อนจํ
า
นวน
409,243.23
บาท
และ 751,673.91 บาท ตามลําดับ และมียอดเงินทดรองรับจากลูกค้ าทีจองใช้ บริ การของ RFP
มูลทางการเงิน
บริ ษัท บาท ด้ วยเหตุนี  คณะกรรมการตรวจสอบจึ
P/E ratio เฉลีย (เท่า) งมีคราคาพาร์
ณ
นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 เป็ นจํานวน 238,875.83
วามเห็นว่(บาท/หุ
า การเข้้ นา)
เพือสิประกอบการ
บริ ษัทสมผล
เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ทํประเมิ
ารายการดั
งกล่้ นทีาวมี
นราคาหุ
 ความสมเหตุ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

ากัยดหายในข้
(มหาชน)อ(NCL)
 รายการเงินทดรองจ่ายค่าจํเสี
หาผิดสัญญาจ้ างแรงงานและการละเมิด
24.24
นาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัท เกียรติ
ลักธษณะรายการ
มูลค่ ารายการ (บาท)
เสนอขาย

ตลาดรอง

:

1. บริ ษัทอาร์ . เอฟ. ที. จํากัด
2. บริ ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด

SET
 mai

ปี 2557

H1/2558

0.25

0.10
ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

บริ ษัทได้ ทดรองจ่ายค่าเสียหาย
ของคดีความให้ แก่บคุ คลทีอาจ
มีProfit
ความขัTest
ดแย้ ง
 ลูกหนี อืน
+ RFT
วัตถุประสงค์
+ GCB

บริ ษัท RFT และ GCB ถูกฟ้องร้ อง
เรี ย กค่ า เสี ยห าย ในข้ อห าผิ ด
Market Capitalization
Test
: 
สัญญาจ้ างแรงงานและการละเมิ
ด
โดยเมือวันที 29 มกราคม 2558

 ศาลฎี ก าได้ พิ พ ากษาให้ บริ ษั ท
:
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน

 RFT และ GCB ร่ วมกันจ่ายชําระ
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
เงิ น ให้ แ ก่ โจทก์
เป็ นจํ า นวน 1.22
ล้ านบาทไตรมาส
พร้ อมดอกเบี
ย โดย
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
4 ปี 2558
บริ ษัทได้ วางเงินเพือชําระหนี ตาม
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
คํ า พิ พ ากษาที ศ าลแรงงานทั ง
ไตรมาส1.66
4 ปีล้ า2560
จํานวนประมาณ
นบาท ที
ศาลแรงงานแล้
ว ด้4วยเหตุ
นี  บริ–ษัท
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส
ปี 2558
จึ ง ได้ เรี ยกเก็
บ ค่ า4เสีปีย หายจาก
ไตรมาส
2560
RFT และ GCB ในอัตราเท่าๆ กัน
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละรายละ
30 ของกํ
าไรสุทบาท
ธิ หลังจากหัก
558,481.32

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
คณะกรรมการตรวจสอบมีฐานะการเงิ
ความเห็นว่นา ผลการดํ
การเข้ า ทําาเนิรายการดั
ง กล่า วเป็ นการปฏิ
า พิพากษาของศาลฎี
า ซึง มี
นงาน แผนการลงทุ
น ความจํบาัตเป็ิตนามคํ
และความเหมาะสมอื
นๆ กในอนาคต
กําหนดเวลาในการวางเงินเพืตามที
อชําระหนี
 ด้ วยเหตุนี  บริ
ัทจึงได้ อทผูดรองจ่
ยค่าเสีษยัทหายไปทั
งจํ
 านวนประมาณ 1.66 ล้ านบาท
คณะกรรมการบริ
ษัทษและ/หรื
้ ถือหุ้นาของบริ
เห็นสมควร
(จ่ายแทน RFT และ GCB ไปก่อน) เพือความสะดวกและรวดเร็ ว หลังจากนัน จึงได้ เรี ยกเก็บค่าเสียหายทีทดรองจ่ายไปก่อน
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
จาก RFT และ GCB ในอัตราเท่าๆ กัน รายละประมาณ 0.56 ล้ านบาท โดย RFT และ GCB ได้ ชําระค่าเสียหายดังกล่าวคืน
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ให้ แก่บริ ษัทแล้ วในเดือนเมษายน 2558 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
มีความสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการนําเงินของบริ ษัทมหาชนจํากัดไปชําระแทนให้ แก่บริ ษัททีเกียวข้ อง คณะกรรมการ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตรวจสอบจึงได้ กําชับต่อผู้บริ หารของบริ ษัทว่า บริ ษัทจะต้ องไม่มีการทํารายการในลักษณะเช่นนี อีกในอนาคต โดยบริ ษัท
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
จะต้ องจ่ายชําระเฉพาะในส่วนทีเป็ นภาระของบริ ษัทเท่านัน และห้ ามมิให้ จ่ายแทนให้ แก่บคุ คลและ/หรื อบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
 วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
ไม่

ส่ส่วนที
หน้าา2144
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ




รายการให้าหนด
ความช่วยเหลื
ในการวางโฆษณา
Mapratio”)เท่
ของบริ ษัทาในสถานที
ษัททีเกียวข้ องกัน
ทีมาของการกํ
: อ
อัตราส่วนราคาต่อGuide
กําไร (“P/E
กับ 27.91ปเท่ระกอบการของบริ
า

ราคาเสนอขายและ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง P/E ratio
ลักของบริ
ษณะรายการ
(บาท)
ความจําเป็ นและความ
ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดีมูยลวกัค่ านรายการ

สมเหตุสมผล
ปี 2557
H1/2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
 บริ ษั ท ได้ นํ า แผ่ น พับ แนะนํ า
ษัทแกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริ ษัททีเกียวข้ องกันได้ ให้ ความ

เพื1.อบริ
ประกอบการ
ี 30 จํอาในการวางโฆษณา
กัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
2. บริ ษนัทราคาหุ
แปซิฟิก้ นไซท์
ากัษดัท เอทีช่พวยเหลื
สถานที ท่ อ งเที
 ย ว (Guide
ประเมิ
ที ซีอิ ง ทัวร์ จํบริ
3. บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที จํากัด บริ ษัท เอ็นGuide
โดยไม่
Map) ไปวางไว้
ซีแอลMap
อินเตอร์
เนชัคิดน แนล โลจิสติกส์

0.25 ในที ตั ง
เสนอขาย
4. บริ ษัท เอลการจัดการ จํากัด
ค่าบริ การ
โรงแรมของบริ ษัททีเกียวข้ อง
จํากัด(มหาชน) (NCL)
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ

24.24

เพื อเป็ นการประชาสัมพัน ธ์
ตารางเวลาเดิ0.10
น เรื อ เฟอร์ รี
ข อ ง บ ริ ษั ท โ ด ย บ ริ ษั ท ที
เกี ยวข้ องไม่ได้ คิด ค่าบริ ก าร
ใดๆ กับบริ ษัท

Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้นาของกรรมการตรวจสอบ
จด
:  : Profit Test
ความเห็
ทะเบียน
การพิจารณาเข้ าทํารายการดังกล่าวกระทําโดยบริ ษัททีเกียวข้ อง ซึงมีกรรมการและครอบครัวของกรรมการเป็ นผู้ถือ
ประสงค์
การใช้ :
วัตถุสปอบทานรายการดั
ระสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เสงินมผล
หุวั้ ตนถุหลั
ก โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
ง กล่า วและมี
ความเห็
นว่า มี ความจํ า เป็ นและสมเหตุ
เงินองจากในสัญญาให้ บริ การโฆษณาแผ่นพับแนะนําสถานทีท่องเทียว (Guide
(ล้ านบาท)
เนื
Map) กําหนดให้ นําแผ่นพัโดยประมาณ
บฯ ของบริ ษัทไป
1. ชํอาระหนี
ะยะยาว
ไตรมาส
ปี 2558
วางไว้ ในสถานประกอบการและเรื
ของบริเงิษนัทกู้รรวมทั
งในโรงแรมของบริ

ษัททีเกีย38.00
วข้ อง เพือเป็ นการประชาสั
มพันธ์4ตารางเวลา
เดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทให้ แ2.ก่นกั เพื
ท่อองเที
วและผู
ริ การเรื อเฟอร์ รี ซึงจะช่
วยทําให้ นกั ท่องเทียวและผู
้ สนใจใช้
บริ ก–าร
ใช้ ลยงทุ
นซื อเรื้ สอนใจใช้
เฟอร์ รบี ใหม่
150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558
เรื อเฟอร์ รีเลือกมาใช้ บริ การได้ ตามเวลาทีต้องการ และจะช่วยสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัท โดยบริ ษัททีเกียไตรมาส
วข้ องทีเ4ป็ปีนเจ้2560
าของ
โรงแรมดังกล่าวไม่ได้ คิดค่าบริ การใดๆ สําหรับการดําเนินการดังกล่าวกับบริ ษัท
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
 รายการคํ าประกันเงินกู้ยม
ื สถาบันการเงินให้ แก่บริ ษัท
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ง เงิ นได้ นิติบลัุคกคลของงบการเงิ
ษณะรายการ นเฉพาะของบริ
มูลค่ าของเงิ
กู้ยืมคงค้งาหังกเงินความจํ
าเป็ นและความสมเหตุ
ปั นผลบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ภาษี
ษัทนและหลั
สํารองตามกฎหมาย
และเงิสนมผล
(ล้ านบาท)
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
31 ธ.ค. 57 30 มิ.ย. 58
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
1. นายอภิชาติ ชโยภาส
เป็ นผู้คํ าประกัน รวมทั งนํา
เป็ นการคํ า ประกัน ร่ วมกับทีดิ นพร้ อมสิ ง
ตามที
ค

ณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
2. บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ทรัพย์สินของตนเองคํ าประกันกับ
ปลูก สร้ างของบริ ษัท และที ดินพร้ อมสิ ง
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์



สถาบันการเงิ
วงเงิ
งสิ น คือ
: บริ ษัทประกอบธุ
รกิจนหลั
ก น2รวมทั
ประเภท

ปลูกสร้ างของบริ ษัท ทีเกี ยวข้ อง และคํ า
420 ล้ านบาท ซึง ประกอบด้ วย
ประกัน ส่ว นตัว ของกรรมการ ซึงเป็ นไป
1.ประกอบธุ
รกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์
รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินรวม

 ตามเงือนไขและสัญญาทีทํากับสถาบัน
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
8 ล้ านบาท
การเงิ น ในปี 2555 เพื อ ใช้ เป็ นวงเงิ น
จังหวัด2.สุวงเงิ
ราษฎร์
ธ
านี
นกู้ระยะสั นโดยทําตัว

 สําหรับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
สัญญาใช้
เป็ นหลั
วงเงินาเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
2.ประกอบธุ
รกิจจํเงิานหน่
ายสิกนฐาน
ค้ าบนท่
รวม 10 ล้ านบาท
3. วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินรวม
218.34
191.85
402 ล้ านบาท

ส่ส่วนที
หน้าา2145
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



ความเห็
นของกรรมการตรวจสอบ
ทีมาของการกํ
าหนด : อั:ตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็
นว่า การพิ
าทํารายการคํ
ratio ของบริ
ษัทอืจนารณาเข้
ในอุตสาหกรรมเดี
ยวกันาประกั
 นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในวงเงิน
P/E
ข้ อมูล420
ทางการเงิ
น
รวม
ล้ านบาทในปี
2555 เป็ นการกระทําโดยกรรมการ
ง โดย
สิ นปีย (เท่
2557
ณ สิ นไตรมาสที
บริ ษัท และบริ ษัททีเกียวข้ อP/E
ratioณเฉลี
า) และราคาพาร์
(บาท/หุ้น 2)
อประกอบการ
ปีเพื2558
บริ ษัทมีหนี เงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินค้ างชําระเป็ นจํานวนประมาณ 218.34 ล้ านบาท และ 191.85 ล้ านบาท
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิานดัราคาหุ
้ นที
ตามลํ
บ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายการดัง กล่าวและมีความเห็นว่า มีความจํา เป็ นและสมเหตุสมผล
ัท นเอ็ของสถาบั
นซีแอล อินนเตอร์
สติบกการดํ
ส์ าเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่0.25
เสนอขาย
เนื
องจากเป็ นเงือนไขของการกูบริ้ ยษืมเงิ
การเงิเนชั
น น เพืแนล
อใช้โลจิ
สาํ หรั
บริ ษัท โดย
จํากัดน(มหาชน)
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมคํ าประกั
เงินกู้ยืม (NCL)

ยรติธานาขนส่
ง จํากัดา(มหาชน)
(KIAT) เพิมเติม บริ24.24
ทังนี
  ในอนาคต หากบริบริษษัทัทมีคเกีวามจํ
เป็ นในการทํ
รายการประเภทนี
ษัทจะดําเนินการอย่างยุ0.10
ติธรรม และ
ตลาดรอง นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
:
SET
 mai
ขอความเห็
ซึง นายอภิ
ชาติ ชโยภาส และบริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทที
เกี
ยวข้ อรงกิมีจน(Sector)
โยบายให้ ก:ารสนั
การคํ าประกักนารเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
หมวดธุ
กลุบม่ สนุ
อุตนสาหกรรมบริ

าทางการเงิ
Profit
Test นและสัญญาเช่าซื อให้ แก่บริ ษัท
เกณฑ์รายการคํ
เข้ าจด าประกันตามสั
: ญญาเช่

ทะเบี
น อาจมีความ
บุคยคลที

วัตถุประสงค์การใช้
ขัดแย้ ง
เงิน

นายอภิชาติ ชโยภาส

ลักษณะรายการ

:

Market Capitalization Test

มูลค่ าของภาระหนีส ินคงค้ าง*
านบาท)
จํา(ล้นวนเงิ
นโดยประมาณ
31 ธ.ค. 57
30 มิ.ย. 58

วัตถุประสงค์
เป็ นผู้ คํ า ประกั น สั ญ ญาเช่ า ซื อ
าระหนี
เงินกู้ระยะยาว
สํ า1.
หรั บชํการซื
อ ยานพาหนะของ
บริ ษ2.ัท ในวงเงิ
เพือใช้นลรวม
งทุน4.35
ซื อเรืล้ าอนบาท
เฟอร์ รีใหม่
และ 8.43 ล้ านบาท สําหรับปี 2557
และงวด 6 เดื อ นแรก ปี 2558
3. าดัเพืบ อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ตามลํ

2.28

(ล้ านบาท)
38.00

5.97

150.00
250.19

หมายเหตุ: * มูลค่าของภาระหนี สินคงค้ างทีแสดงอยูใ่ นตารางข้ างต้ นได้ รวมดอกเบี ยรอการตัดจําหน่ายด้ วย

ความจําเป็ นและความ

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

สมเหตุสมผล

เป็ นการคํ าประกันสําหรับการ
ไตรมาส 4 ปี 2558
ซื อ ยานพาหนะตามเงื
 อ นไข
และสัไตรมาส
ญ ญาที ท4ํ า กัปี บ2558
บริ ษั ท–
ลิสซิง ไตรมาส 4 ปี 2560

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัท:มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ความเห็
นของกรรมการตรวจสอบ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมี
นว่าบการพิ
รายการดั
วกระทํ
าโดยกรรมการ
ซึงเป็ยนแปลงขึ
นผู้ถือหุ้นนอยู
ใหญ่่กับ
สะสมอืความเห็
นๆ ตามที
ริ ษัทกํจาารณาเข้
หนด ทัางนี
 ทํา การจ่
ายเงิงนกล่
ปั นาผลดั
งกล่
า วอาจมีการเปลี
ของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายการดั
งกล่าวและมี
ความเห็
มีความจําเป็ นและสมเหตุ
สมผล
ฐานะการเงิน ผลการดํ
าเนินงาน แผนการลงทุ
น ความจํ
าเป็นว่นาและความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
เนืองจากเป็ นไปตามเงือนไขของสั
ญาเช่าทางการเงิ
าหรับการเช่
อใช้ ในการดําเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิด
ตามทีญ
คณะกรรมการบริ
ษัทนสํและ/หรื
อผู้ถือาหุซื้ นอยานพาหนะ
ของบริ ษัทเห็นเพื
สมควร
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท โดยผู้คํ าประกันไม่ได้ คิดค่าธรรมเนียมคํ าประกันดังกล่าวกับบริ ษัท
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ทังนี
  ในอนาคต หากบริ ษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการประเภทนี เพิมเติม บริ ษัทจะดําเนินการอย่างยุติธรรม และ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ขอความเห็
น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง นายอภิชาติ ชโยภาส มีนโยบายให้ การสนับสนุนการคํ าประกันสัญญาเช่า
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ทางการเงินของบริ ษัท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
14.3 มาตรการหรือขัน ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน

ทีผา่ นมา เนืองจากบริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจึงไม่ได้ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื

อเข้ ามา
ส่ส่วนที
หน้าา2146
วนที 2.3
 1 หน้




บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ

พิทีจมารณาความสมเหตุ
โดยในการพิ
าของการกําหนด สมผลของการทํ
: อัตราส่ารายการ
วนราคาต่และความเหมาะสมของราคา
อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91
เท่า จารณาเข้ าทํารายการระหว่างกัน
กรรมการ
หรื อผู้บริ หารทีมีสว่ นได้ เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และจะพิจารณาโดยคํานึงถึง
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผลประโยชน์
ข
องบริ
ษ
ั
ท
เป็
นหลั
ก
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ทังนี
  ภายหลัง จากทีบริ ษั ทได้ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และได้ เ ข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
หลั
กทรันพราคาหุ
ย์ฯ แล้้ นวทีขั นตอนการอนุ

มตั ิการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
บริ ษัทคํเอ็าสันง ซีหรื
แอลอข้อิอนกํเตอร์
เนชัน แนล โลจิสติกส์ ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แ0.25
เสนอขาย
หลั
กทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
าหนดของคณะกรรมการกํ
ห่งประเทศ
จํากัดหรื(มหาชน)
(NCL)
ไทยโดยเคร่งครัด โดยทีกรรมการ
อบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ
กับบริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการพิ
มตั งิกจํารเข้
ทํารายการระหว่
 24.24
และหากรายการระหว่างกั0.10
นมีมลู ค่าสูง
บริ ษัท เกีจยารณาอนุ
รติธนาขนส่
ากัดา(มหาชน)
(KIAT) างกันนันๆ
ตามเกณฑ์
ให้ ม
ีทีปรึกษาทางการเงิ
อิสระเพือให้ ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว พร้ อมทังนํ
 าเสนอ
ตลาดรอง ทีกําหนด บริ ษ: ัทจะจัดSET
 นmai
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิก่อนการทํารายการ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
Market Capitalization Test
เกณฑ์นโยบายการทํ
เข้ าจด
:  Profit
14.4
ารายการระหว่
างกัTest
น
ทะเบียน
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่างกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ได้ ดงั นี 
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน

รายการธุ
ร
กิ
จ
ปกติ
แ
ละรายการสนั
บ
สนุ
น
ธุ
ร
กิ
จ
ปกติ
ซ
ง

ึ
มี
เ
งื

อ
นไขทางการค้
า
ทั
ว

ไป
เช่
น
การจํ
า
หน่
าโดยประมาณ
ยบัตรโดยสารเรื อ
เงิน
(ล้ านบาท)
เฟอร์ รี การจํ าหน่ายสินค้ า สําเร็ จรู ป อาหาร และเครื องดืม ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่ารั บรอง และ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ค่าใช้ จ่ายเดินทางปฏิบตั ิงาน (ค่าทีพกั ) เป็ นต้ น บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้ มีเงือนไข
เพือใช้ ลงทุานเนิซื นอเรืการค้
อเฟอร์าปกติ
รีใหม่ในราคาตลาด ซึง150.00
4 ปีเกิ2558
ต่างๆ เป็ นไปตามลั2.กษณะการดํ
สามารถเปรี ยบเทียบได้ไตรมาส
กับราคาที
ดขึ นกั–บ
ไตรมาส 4 ปี 2560
บุคคลภายนอก และให้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามสัญญาทีตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด พร้ อมทังกํ
 าหนดราคาและเงื
อนไข
รายการต่า งๆ ให้ ช3.ัดเจน
  ผู้ตรวจสอบภายใน
เพือเป็ใช้นธรรม
เป็ นเงินและไม่
ทุนหมุนกเวี่อยให้นเกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์
250.19 ทังนี
ไตรมาส 4 ปี (Internal
2558 –
Auditor) จะทําหน้ าทีตรวจสอบข้ อมูลและจัดทํารายงานเพือให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ไตรมาส 4 คปี วามเห็
2560 น
ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุ
มผลของการทํ
ารายการเป็
ทุกๆ ไตรมาส
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นสผลในแต่
ละปี ในอั
ตราไม่น้อนประจํ
ยกว่าร้าอยละ
30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก

ปั นผล รายการธุรกิจปกติภาษี
เงินได้ นิติบุคบคลของงบการเงิ
ษัท และหลั
กเงิและรายการระหว่
นสํารองตามกฎหมาย
และรายการสนั
สนุนธุรกิจปกตินซเฉพาะของบริ
ึงไม่มีเงือนไขทางการค้
าทังวหั ไป
างกันและเงิ
อืนๆ น
นๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด
  การจ่ายเงิคนวามเห็
ปั นผลดั
การเปลีสยมผลและความ
นแปลงขึ นอยู่กับ
บริ ษัทมีนโยบายให้สะสมอื
คณะกรรมการตรวจสอบเป็
นผู้พทัิจงนี
ารณาและให้
นเกีงกล่
ยวกัา วอาจมี
บความสมเหตุ
น ผลการดํ
นงาน แผนการลงทุ
ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
ในอนาคต
จําเป็ นของการทําฐานะการเงิ
รายการก่อนทํ
ารายการาเนิและจะต้
องปฏิบตั ิให้ เนป็ นไปตามกฎหมายว่
าด้ วยหลักทรัพย์นแๆละตลาด
อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
หลักทรัพย์ และข้ อตามที
บังคับคณะกรรมการบริ
ประกาศ คําสัง ษหรืัทอและ/หรื
ข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํ
ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
บตั ริตกิามข้
รายละเอียแห่
ดเกีงประเทศไทย
ยวกับ : รวมถึ
บริ ษัทงการปฏิ
ประกอบธุ
จหลัอกกํ2าหนดเกี
ประเภทยวกั
คือบการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกันและการ
งทรัพย์รสกิินจทีให้สบําคัริ กญารเรื
ของบริ
ษั ทหรื อบริ ษั ทย่งทางเรื
อย (ถ้อาด้มีว)ยเรื
โดยรายการระหว่
นๆ ได้ แก่าง
ผู้เสนอขายได้ มาหรื อจํ า หน่ายไปซึ
1.ประกอบธุ
อโดยสารและขนส่
อเฟอร์ รี จํานวนา2งกัเส้นนอืทางระหว่
นิ หรื อบริ กการอื
ๆ เช่น การได้
หน่ายทรั
ย์สนิ เป็ นต้
อให้ ความ น
หลักทรัพย์รายการเกียวกับทรัพอํย์าสเภอดอนสั
อํานเภอเกาะสมุ
ย จัมงาหรื
หวัดอสุจํราาษฎร์
ธานีพและระหว่
างอํน าและรายการรั
เภอดอนสักอํบาหรื
เภอเกาะพะงั
ช่ว ยเหลือ ทางการเงิจันงหวั
เช่ดนสุรการกู
าษฎร์้ ยธื มานีการคํ า ประกัน และการใช้ ท รั พ ย์ สิน เป็ นหลัก ประกัน เป็ นต้ น ในกรณี ที
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชียวชาญ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
อิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

หรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี

ส่ส่วนที
หน้าา2147
วนที 2.3
 1 หน้


บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
บริ



สําหรัาบหนด
รายการระหว่
างกั
ทีอวาจเกิ
ดขึ นในอนาคตนั
น กรรมการจะต้
องปฏิเท่บาตั ิตามระเบียบต่างๆ ทีได้ กําหนดขึ น
ทีมาของการกํ
: 
อัตนราส่
นราคาต่
อกําไร (“P/E ratio”)เท่
ากับ 27.91
และกรรมการจะต้
ายการใดๆ ทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัท
ราคาเสนอขายและองไม่อนุมตั ิร
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมทั
งจะต้

อ
งเปิ
ดเผยรายการดั
ง
กล่
าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ทังนี
  กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ รับทราบภาระหน้ าทีดงั กล่าวนี แล้ ว และในอนาคตหากมีการแต่งตังกรรมการ

บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
้ นที คณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ทู ีจะได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบท่
านใหม่
บริ ษัท เอ็นาซีทีแอล
อินอเตอร์
สติมกีกส์ารแต่งตังด้
0.25
เสนอขาย ทกุ ท่านรับทราบภาระหน้
ตรวจสอบใหม่
ทีจะต้
งปฏิเนชั
บตั น ิกแนล
่อนทีโลจิ
จะให้
 วย 
จํากัด(มหาชน) (NCL)
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบ
24.24
บริ ษัทและรายงานประจํ
เกียรติธนาขนส่ง จําาปีกัดทั(มหาชน)
(KIAT)
0.10กรรมการ
บัญชีของบริ ษัท รวมทังแบบ

561
งนี
  ในการทํ
ารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ นในอนาคต
ตลาดรอง
 mai
จะต้
องปฏิบตั ิตามระเบีย: บต่างๆSET
ทีไ
ด้ กําหนดขึ น และกรรมการจะต้
องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความ
ขัหมวดธุ
ดแย้ งทางผลประโยชน์
กษณะอื
นใดกับบริ ษกัทารรวมทังจะต้
 องเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการ
รกิจ (Sector) ใ:นลักลุ
ม่ อุตสาหกรรมบริ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่วนที
หน้าา2148
วนที 2.3
 1 หน้



บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
บริ
ราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)





ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง



อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

:

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)
ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
1. ชําระหนีบริเงิษนักูท้ ระยะยาว
38.00

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ
ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพืRAJA
อใช้ ลงทุ
นซื อเรื อPORT
เฟอร์ รีใPUBLIC
หม่
150.00
FERRY
COMPANY
LIMITED

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

250.19

ส่ วนที 2.4
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นและผลการดํ
าเนินงาน
ภาษี เงินได้ นิติบฐานะการเงิ
ุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 1 หน้ า 2





บริ
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

15.
ข้ อมูาหนด
ลทางการเงิ
าํ คัญ
ทีมาของการกํ
: นทีอั สตราส่
วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

ราคาเสนอขายและ
15.1
สรุ ปรายงานการสอบบัญP/Eชี ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท ทย์ วิวรรณธนานุตร์ P/E
ราคาพาร์ยน(บาท/หุ
ปี 2555 – 2556
ตรวจสอบโดย นายประวิ
ผู้สratio
อบบัญเฉลี
ชีรย ับ(เท่
อนุาญ) าตเลขทะเบี
4917 ้ น)
เพือประกอบการ
บริ ษัท60.71
เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 0.25
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
ประเมินราคาหุ้นที
ปี 2557 และงวด 6 บริ ตรวจสอบและสอบทานโดย
นายประวิ
ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขทะเบี0.25
ยน 4917
ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล
โลจิสติกทส์ย์
เสนอขาย
เดือนแรก ปี 2558 จํากัวิวดรรณธนานุ
ตร์
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
(มหาชน) (NCL)
สําหรับงบการเงินงวดปี
 31 ธันงวาคม
24.24
บริ ษสิัทนสุเกีดยวัรตินทีธนาขนส่
จํากัด2555
(มหาชน) (KIAT)
0.10
ชีสาํ หรั
บงบการเงินของบริ
ษัทในปี 2555 ได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไขว่า งบการเงินได้
ตลาดรองรายงานของผู้ส:อบบัญSET

 mai
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุดวันเดียวกัน โดย
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ ให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี 
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อผิดพลาดทางการบัญชีเกียวกับการบันทึกราคาทุนของ
ทะเบียน
ทีดิน ดังนัน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และวันที 1 มกราคม 2554 ทีแสดงเปรี ยบเทียบได้ มีการปรับ
ถุประสงค์
การใช้ :
วัตถุประสงค์ ญชีแล้ ว ซึง ผู้สอบบั
จํานวนเงิ
เงิน น
ย้วัอตนหลั
งผลกระทบจากการแก้
ไขข้ อผิดพลาดทางการบั
ญชีไนด้โดยประมาณ
ตรวจสอบรายการปรับปรุระยะเวลาใช้
งดังกล่าวและเห็
(ล้ าใหม่
นบาท)
ว่เงิานรายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสม และได้ นําไปปรับปรุงงบการเงิน ปี 2554
โดยถูกต้ องตามควรแล้โดยประมาณ
ว ทังนี
  การแสดง
1. ชํ้ สาอบบั
ระหนีญเงิชีนตกู้่อระยะยาว
ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขของผู
งบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 38.00
31 ธันวาคม 2555 มิได้ เไตรมาส
กียวกับเรื4 อปีงที2558
ผ้ สู อบ
บัญชีขอให้ สงั เกตข้ างต้ นนี  2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ รับการแต่งตังให้
 ทําการตรวจสอบ สอบทาน หรื อใช้ วิธีการอืนใดต่องบการเงินไตรมาส
ของบริ ษ4ัทปีสํ2560
าหรับปี
2554 นอกเหนือจากการตรวจสอบรายการปรั
ชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็
ความ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุบนปรุหมุงดันงเวีกล่
ยนาว ดังนัน ผู้สอบบัญ250.19
ไตรมาสนหรื
4 ปีอให้
2558
–
เชือมัน ต่องบการเงินของบริ ษัทสําหรับปี 2554 โดยรวม
ไตรมาส 4 ปี 2560

งบการเงิ
ที 31 ธันาวาคม
(ก่อนปรั
ปรุ งตใหม่
) ของบริ
ตรวจสอบโดยผู
อบบั
น ซึง ก
นโยบายการจ่
ายเงินนสําหรั: บปีบริสิ ษนสุัทดมีวันนโยบายจ่
ยเงินปั2554
นผลในแต่
ละปีบในอั
ราไม่
น้อยกว่ษาัทร้ อยละ
30 ของกํา้ สไรสุ
ทธิญหชีลัองืจากหั
ได้
สดงความเห็นอย่างไม่มภาษี
ีเงือเนไข
นเกี ยวกับนการปรั
บปรุ ง ย้ ษอนหลั
งงบการเงิ
และผลจากการใช้
ปั นแผล
งินได้โดยมี
นิติบุควรรคเน้
คลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
ัท และหลั
งหักเงินนปีสํา2553
รองตามกฎหมาย
และเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นทีนอๆอกและปรั
นแปลงนโยบายการบั
ญชีกตารเปลี
ามรายงานลงวั
 27่กับ
สะสมอื
ตามทีบริบษปรุ
ัทกํงาใหม่
หนดและการเปลี
ทังนี
  การจ่ายยเงิ
นปั นผลดังกล่า วอาจมี
ยนแปลงขึนทีนอยู
กุมภาพันธ์ 2555 งบการเงินฐานะการเงิ
สําหรับปี สินนสุผลการดํ
ดวันที 31
วาคมแผนการลงทุ
2554 (ปรันบปรุ
งใหม่า)เป็และงบแสดงฐานะการเงิ
วันที 1
าเนิธันนงาน
ความจํ
น และความเหมาะสมอืนนๆณในอนาคต
มกราคม 2554 (ปรับปรุ งใหม่ตามที
) ทีแคสดงเปรี
ยบเทียบไว้
ทีนี  เป็อนส่
งของงบการเงิ
นและเป็ นยอดยกมาของงบการเงิน
ณะกรรมการบริ
ษัทณและ/หรื
ผู้ถือวหุนหนึ
้ นของบริ
ษัทเห็นสมควร
ดังกล่าว ตามลําดับ ทีผ้ สู อบบัญชีอืนได้ ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้ แล้ วดังกล่าว
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
สิ นสุดวัรนกิทีจ ให้
31บธัรินกวาคม
ผู้เสนอขายสําหรับงบการเงินงวดปี
1.ประกอบธุ
ารเรื อ2556
โดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์รายงานของผู้สอบบัญอําชีเภอดอนสั
สาํ หรับงบการเงิ
นของบริ ษัยทในปี
ได้ แสดงความเห็
นแบบไม่
มีเงือนไขว่
นได้ น
กอําเภอเกาะสมุ
จังหวั2556
ดสุราษฎร์
ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสั
กอํา างบการเงิ
เภอเกาะพะงั
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31จังธัหวั
นวาคม
2556
ดสุราษฎร์
ธานีและผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุดวันเดียวกันของ
บริ ษัท โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสํ
2.ประกอบธุารคักิญจจํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
าหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์นรี และผู้สอบบัญชีได้ ให้ สงั เกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นข้ อ 2 ในระหว่างปี 2556 บริ ษัทได้ นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 เรื อง ภาษี เงินได้ มาถือปฏิบตั ิเพือ

จัดทําและนําเสนองบการเงินนี  และได้ มีการปรับย้ อนหลังผลกระทบของการใช้ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว ทังนี
  ผู้สอบบัญชี
มิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขเกียวกับเรื องทีผ้ สู อบบัญชีขอให้ สงั เกตข้ างต้ น
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บริ
บริ ษษัทัท ท่ท่าาเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)



สําหรัาบหนด
งบการเงิ: นงวดปี
นที 31 ธัอนกํวาคม
2557ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ
ราส่ดววันราคาต่
าไร (“P/E
อัสิตนสุ
รายงานของผู้สอบบัญชีP/E
สาํ หรัratio
บงบการเงิ
ษัทตสาหกรรมเดี
ในปี 2557 ได้ยวกั
แสดงความเห็
นแบบไม่มีเงือนไขว่า งบการเงินได้
ราคาเสนอขายและ
ของบริ ษนของบริ
ัทอืนในอุ
น
แสดงฐานะการเงิ
ข้ อมูลทางการเงิน น ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุดวันเดียวกันของ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
บริ
ัท โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เพือษประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ

สําหรั้ นบทีงบการเงิ
นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 สิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
รายงานของผู้สอบบัญจํชีาสกัําดหรั
บ
งบการเงิ
น
ของบริ
ษ
ั
ท
ในงวดไตรมาสที

2
ปี
2558
สิ
นสุ
ด
วั
น
ที

30
มิ
ถ
น
ุ
ายน
2558 ได้
(มหาชน) (NCL)
แสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไขว่า ผู้สอบบัญชีไม่พบสิงทีเป็ นเหตุให้ เชือว่า ข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
จัดทําขึ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของผู้สอบบัญชี
ตลาดรอง
:
SET
 mai
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
15.2

ตารางสรุ ปงบการเงิน
 งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ ว
หน่ วย: ล้ านบาท

ปี 2555*

ปี 2556**

สอบทานแล้ ว
ปี 2557**

งวด 6 เดือน ปี 2558

จํานวน

สัดส่ วน

จํานวน

สัดส่ วน

จํานวน

สัดส่ วน

จํานวน

สัดส่ วน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

26.92

3.53%

42.07

5.84%

54.27

7.41%

58.55

7.82%

ลูกหนี การค้ าและลูกหนี อืน

16.32

2.14%

21.16

2.94%

18.94

2.59%

16.33

2.18%

สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ

30.65

4.02%

49.51

6.87%

45.96

6.27%

44.88

6.00%

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

3.86

0.51%

5.32

0.74%

6.65

0.91%

7.67

1.02%

63.33

8.30%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

125.83 17.17%

127.43

17.03%

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ ือไว้ เพือขาย
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

141.09 18.49%

118.06 16.39%

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

0.68

0.09%

0.68

0.09%

0.67

0.09%

0.67

0.09%

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

0.00

0.00%

0.98

0.14%

0.98

0.13%

1.23

0.16%

600.81 82.00%

615.34

82.21%

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  สุทธิ

616.28 80.78%

594.88 82.60%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4.79

0.63%

4.39

0.61%

3.45

0.47%

2.84

0.38%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

0.10

0.01%

1.23

0.17%

0.95

0.13%

0.95

0.13%
82.97%

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

621.85 81.51%

602.17 83.61%

606.87 82.83%

621.03

762.94 100.00%

720.23 100.00%

732.69 100.00%

748.46 100.00%


ส่วนที 2.4 หน้ าที 151

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)


ตรวจสอบแล้ ว
หน่ วย: ล้ านบาท

ปี 2555*

ปี 2556**

สอบทานแล้ ว
ปี 2557**

งวด 6 เดือน ปี 2558

จํานวน

สัดส่ วน

จํานวน

จํานวน

สัดส่ วน

สัดส่ วน

สัดส่ วน

สัดส่ วน

เจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนี อืน

53.77

7.05%

55.38

7.69%

55.25

7.54%

44.94

6.00%

หนี สินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึง ปี

83.36 10.93%

51.79

7.19%

92.57 12.63%

57.97

7.75%

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

1.07

0.14%

1.39

0.19%

0.78

0.11%

6.33***

0.85%

หนี สินหมุนเวียนอืน

6.25

0.82%

8.19

1.14%

8.42

1.15%

5.88

0.79%

21.00

2.75%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

หนี สินทีเกียวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย
รวมหนีส ินหมุนเวียน

165.46 21.69%

116.74 16.21%

157.02 21.43%

115.11

15.38%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

285.48 37.42%

218.44 30.33%

126.58 17.28%

135.69

18.13%

หนี สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

0.42

0.06%

2.10

0.29%

1.28

0.18%

3.68

0.49%

ประมาณการหนี สินระยะยาว

2.83

0.37%

3.45

0.48%

3.89

0.53%

2.40

0.32%

หนี สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

7.98

1.05%

7.86

1.09%

7.77

1.06%

8.07

1.08%

หนี สินไม่หมุนเวียนอืน

3.76

0.00%

4.37

0.61%

4.67

0.64%

4.68

0.63%

รวมหนีส ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส ิน

300.48 39.38%

236.22 32.80%

144.19 19.68%

154.53

20.65%

465.94 61.07%

352.96 49.01%

301.21 41.11%

269.64

36.03%
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บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)


ตรวจสอบแล้ ว

สอบทานแล้ ว

ปี 2555*

ปี 2556**

ปี 2557**

จํานวน สัดส่ วน
170.00

จํานวน สัดส่ วน
170.00

จํานวน
170.00

สัดส่ วน

ทุนจดทะเบียน

จํานวน สัดส่ วน
170.00

ทุนทีออกและชําระแล้ ว

132.00 17.30%

132.00 18.33%

132.00 18.02%

132.00

17.64%

2.32%

17.00

2.27%

314.18 42.88%

361.52

48.30%

หน่ วย: ล้ านบาท

งวด 6 เดือน ปี 2558

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว  สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร

14.10

1.85%

182.60 23.93%

ส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

17.00

2.36%

249.97 34.71%

17.00

(162.38) 21.28% (162.38) 22.55% (162.38) 22.16%

(162.38) 21.69%

130.68 17.13%

130.68 18.14%

130.68 17.84%

130.68

17.46%

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

297.00 38.93%

367.27 50.99%

431.48 58.89%

478.82

63.97%

รวมหนีส ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

762.94 100.00%

720.23 100.00%

732.69 100.00%

748.46 100.00%

หมายเหตุ : * ปรับปรุงการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพือให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของปี 2556
** ปรับปรุงการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพือให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของงวดไตรมาสที 2 ปี 2558
*** ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 6.33 ล้ านบาท เพิมขึ นจากยอด ณ สิ นปี 2555 – 2557 ซึง มีจํานวน 1.07 ล้ านบาท 1.39 ล้ านบาท และ 0.78 ล้ าน
บาท ตามลําดับ เนืองจากเป็ นภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลทีคาํ นวณจากผลประกอบการทีเกิดขึ นจริงในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 โดยบริ ษัทจะต้ องยืนแบบ ภงด.51 และเสียภาษีเงินได้
นิติบคุ คลดังกล่าวภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สุดท้ ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี หรื อภายในวันที 31 สิงหาคม 2558 ซึง เป็ นไปตามบทบัญญัติมาตรา 67 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
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บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ตรวจสอบแล้ ว
หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
กําไรขัน ต้ น
รายได้ อืน

ปี 2555*
จํานวน

สัดส่ วน

ปี 2556
จํานวน

สัดส่ วน

สอบทานแล้ ว
ปี 2557
จํานวน

สัดส่ วน

559.29 96.80%

622.47 96.08%

665.24 98.35%

(432.71) 74.89%

(486.90) 75.15%

(510.63) 75.49%

126.58 21.91%

135.58 20.93%

154.62 22.86%

18.48

3.20%

25.43

3.92%

11.19

1.65%

งวด 6 เดือน ปี 2557

งวด 6 เดือน ปี 2558

จํานวน

จํานวน

347.12

สัดส่ วน

สัดส่ วน

98.58%

312.57 97.93%

(251.23) 71.35%

(229.91) 71.81%

95.89

27.23%

5.02

1.42%

82.67 25.82%
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%

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ การ

(8.20)

1.42%

(8.53)

1.32%

(9.17)

1.36%

(4.00)

1.14%

(5.30)

1.66%

(53.48)

9.26%

(54.84)

8.46%

(44.91)

6.64%

(20.73)

5.89%

(22.61)

7.06%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน

(494.38) 85.57%

(550.26) 84.93%

(564.71) 83.48%

(275.96) 78.37%

(257.82) 80.53%

83.38 14.43%
(25.95) 4.49%

97.64 15.07%
(21.33) 3.29%

111.72 16.52%
(17.57) 2.60%

76.18
(8.54)

21.63%
2.43%

62.35 19.47%
(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%

ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

(6.12)

1.06%

(7.02)

(8.82)

1.30%

(7.52)

2.13%

(7.25)

กําไรสําหรับปี

51.31

8.88%

69.29 10.69%

85.33 12.61%

60.12

17.07%

47.34 14.78%

1.08%
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2.26%

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)


ตรวจสอบแล้ ว
หน่ วย: ล้ านบาท
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน:
ขาดทุนจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่
ภาษี เงินได้ เกียวกับองค์ประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

ปี 2555*
จํานวน

ปี 2556
สัดส่ วน

จํานวน

สัดส่ วน

สอบทานแล้ ว
ปี 2557
จํานวน

สัดส่ วน

งวด 6 เดือน ปี 2557

งวด 6 เดือน ปี 2558

จํานวน

จํานวน

สัดส่ วน

สัดส่ วน

(37.14)

6.43%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

9.82

1.70%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

(27.31)

4.73%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

24.00

4.15%

60.12 17.07%

47.34

14.78%

69.29 10.69%

85.33 12.61%

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
 นฐาน
0.39
0.65
0.52
หมายเหตุ : * ปรับปรุงการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพือให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของปี 2556
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0.46

0.36



บริ
ราชาเฟอร์รี รจํี าจํกัากัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรืออราชาเฟอร์



ทีมาของการกํ
าหนด น: สด อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
 งบกระแสเงิ
ราคาเสนอขายและ

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
หน่ วย: ล้ านบาท
ปี 2555* ปี 2556** ปี 2557** H1/2557 H1/2558
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุจ้ นกรรมดํ
ที าเนินงาน
กระแสเงิ
นสดจากกิ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
57.44
76.31
94.15
67.64
54.59
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

ค่าเสือมราคาและรายการตัดบัญชี

ตลาดรอง

ดอกเบี ยจ่าย

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ

หนี สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)

เข้ าจด ลค่าสินค้ า: 
ขาดทุเกณฑ์
นจากการลดมู
ทะเบียน

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์

Profit Test

24.24

47.16

47.85

25.91

21.33

0.31

(0.03)

0.10

23.63

27.96

17.57

8.54

7.76

0.06

0.00

0.19

Capitalization
0.21 Market
0.05
0.07 Test 0.00
0.00

วัตถุประสงค์

0.00

จํานวนเงินโดยประมาณ
(10.00)
(7.57)
(ล้ านบาท)

กลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิมขึ น)ลดลง
ลูกหนี การค้ าและลูกหนี อืน

31.74

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

สินค้ าคงเหลือ

นโยบายการจ่ายเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ปั นผล

0.00

0.01

ระยะเวลาใช้ เงิน
0.06
โดยประมาณ

0.10

0.00
0.00
0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

(0.25)

(0.37)

0.49

0.31

0.15

0.17

106.92

137.88

160.25

(6.82)

(4.81)

2.15

2.53

(18.91)

3.48

3.06

1.08

(0.89)

(0.02)

0.03

(13.89)

(10.26)

38.00

150.00
250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
100.02
90.41
ไตรมาส 4 ปี 2560
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
6.91
2.43
ไตรมาส 4 ปี 2560

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
(2.09)
(1.46)
(1.33)
1.37
(1.01)
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัสะสมอื
น
(0.19)
0.00 ยนแปลงขึ
0.00 นอยู่ก0.00
นๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงิ
นปั นผลดังกล่0.00
า วอาจมีการเปลี
ับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
0.28
0.00
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน(0.03)
ความจําเป็(1.13)
น และความเหมาะสมอื
น0.51
ๆ ในอนาคต
ตามที
ณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
การเปลียนแปลงในหนี สินดําเนินงานเพิ
มขึ คน(ลดลง)
เจ้ าหนี
การค้ าและเจ้
รายละเอี
ยดเกียาหนี
วกับอืน : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ

สนอขาย
หนี สิผูน้ เหมุ
นเวียนอืน

หลักทรัพย์ สินระยะยาว
ประมาณการหนี

1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่(1.08)
งทางเรื อด้ วยเรื1.94
อเฟอร์ รี จํา0.23
นวน 2 เส้(2.52)
นทางระหว่(2.54)
าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์1.68
ธานี และระหว่
น
0.13างอําเภอดอนสั
0.13 กอําเภอเกาะพะงั
0.00
(1.65)
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

จ่ายชําระหนี สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน

(0.56)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.38

0.61

0.29

(0.00)

0.02

98.19

114.09

165.39

95.46

78.47

(11.77)

(6.83)

(9.52)

(2.05)

(1.41)

86.41

107.27

155.87

93.40

77.06

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2156



บริ
ราชาเฟอร์รี รจํี าจํกัากัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรืออราชาเฟอร์



ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ตรวจสอบแล้ ว
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ปี 2555*
ปี 2556** ปี 2557**
ข้ อมูลทางการเงินหน่ วย: ล้ านบาท
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า)
เพืนอสดจากกิ
ประกอบการ
กระแสเงิ
จกรรมลงทุน
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
ราคาหุ
้ นที
ซื อทีดนิ ประเมิ
อาคารนและอุ
ปกรณ์
(33.20)
(24.67)
(52.77)
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

ซื อสินทรัเสนอขาย
พย์ไม่มีตวั ตน
(0.54)
(0.73)
(0.18)
จํากัด(มหาชน) (NCL)
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์

เงินมัดจํารับจากการจําหน่ายสินทรัพย์

ตลาดรอง

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เข้ าจด
: 
รับเงินกู้เกณฑ์
ยืมระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
น
ทะเบียน

วัตถุปสินระสงค์
: น
จ่ายชําระหนี
ภายใต้กสารใช้
ญ
ั ญาเช่าการเงิ
เงิน

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

จ่ายเงินปั นผล

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

3. เพือสุใช้ทเธิป็ นเงินทุนหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง

(0.01)

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(23.71)

29.14

(52.94)

(19.74)

(37.90)

Market Capitalization
Test
0.00
0.00
0.00

0.00

24.24

(99.45)

(51.24)

จํานวนเงิน(0.70)
โดยประมาณ(0.90)
(0.37)

จ่ายดอกเบี ย

(37.90)

0.01

(46.73)

จ่ายชําระค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

0.25

(19.73)

0.01

18.35

วัตถุประสงค์

H1/2558

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

54.53

Profit Test

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

H1/ 2557

10.03

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

สอบทานแล้ ว

(2.01)

(ล้ านบาท)
0.00

(24.39)

38.00
(21.10)

0.00

150.00
0.00

(55.14)

(121.26)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

7.56

250.19
15.15

19.36

26.92

0.00

0.10

(25.68)

(26.61)

0.00

0.00

(34.72)

(34.88)

42.07

54.27

ระยะเวลาใช้
(0.41) เงิน (0.58)
โดยประมาณ

ไตรมาส
4 ปี 2558 (7.69)
(8.62)
4 ปี 2558 – 0.00
(21.12) ไตรมาส0.00
ไตรมาส 4 ปี 2560
(17.47)

(90.73)

12.21
42.07

ไตรมาส
4 ปี 2558 – 4.28
38.95
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน ปี
26.92
42.07
54.27
81.02
58.55
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
หมายเหตุ : * ปรับปรุ งการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพือให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของปี 2556
นๆ ตามทีญบชีริใษหม่ัทกํเพืาอหนด
ทังนี
 อ การจ่
ายเงินปั นผลดังญกล่ชีใานงบการเงิ
วอาจมีกนารเปลี
ยนแปลงขึ นอยู
** ปรับปรุ งการจัดสะสมอื
ประเภทรายการบั
ให้ สอดคล้
งกับประเภทรายการบั
ของงวดไตรมาสที
2 ปี ่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
2558
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2157





บริ
ราชาเฟอร์รี รจํี าจํกัากัดด(มหาชน)
(มหาชน) 
บริ ษษัทัทท่ท่าเรืาเรืออราชาเฟอร์

อัตราส่าหนด
วนทางการเงิ
คัญวนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ที15.3
มาของการกํ
: นทีอั สตาํ ราส่
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตรวจสอบแล้ ว
สอบทานแล้ ว
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ
ษ
ั
ท
P/E
ratio
เฉลี
ย

(เท่
า
)
ราคาพาร์
(บาท/หุ้น)
หน่ วย: ล้ านบาท
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
6 เดือน ปี 2558
เพือประกอบการ
บริ ษัทRatio)
เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
อัตราส่
วนสภาพคล่
ประเมิ
นราคาหุ
้ นที อง (Liquidity
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติก0.85
1.01
0.80 0.25
1.11
ส์

เสนอขาย
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วจํ(เท่
0.26
0.54
0.47
0.65
ากัาด)(มหาชน) (NCL)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.52
0.76
1.14
1.131/
24.24
บริาษ(เท่
ัท เกีา)ยรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี การค้
51.66
36.73
33.13 0.10
35.121/
ระยะเวลาเก็บหนี เฉลีย (วั: น) SET
6.97
9.80
10.87
10.251/
ตลาดรอง
 mai
อัตราส่รกิวนหมุ
นเวียนสินค้:าคงเหลื
า)2/
19.78
20.47
16.98
18.081/
หมวดธุ
จ (Sector)
กลุม่ ออุต(เท่สาหกรรมบริ
การ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย (วัน)
18.20
17.59
21.20
19.911/
 Profit Test
Market
เกณฑ์
เข้ าวจด
:  (เท่
อัตราส่
นหมุนเวียนเจ้ าหนี
า)
14.64
19.27 Capitalization
22.98Test
23.141/
ทะเบี
ยน
ระยะเวลาการชํ
าระหนี  (วัน)
24.59
18.68
15.66
15.561/
Cycleการใช้
(วัน)
8.71
16.40
วัตCash
ถุประสงค์
:
วัตถุประสงค์
จํ0.58
านวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน 14.591/
เงินอัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
Ratio)
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.0021.78%
ไตรมาส 4 ปี 255826.45%
อัตรากําไรขันต้
 น (%)
22.63%
23.24%
ไตรมาส 4 ปี 2558 17.52%
–
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน2. (%)เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
11.61% 150.0011.60%
15.11%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
133.13%
148.54%
155.05%
ไตรมาส 4 ปี 2560140.74%
อัตรากําไรสุทธิ (%)
8.88%
12.61%
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.1910.69%
ไตรมาส 4 ปี 2558 14.78%
–
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
18.00%
20.86%
21.37%
20.80%1/
ไตรมาส 4 ปี 2560
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
(Efficiency Ratio)
ตราผลตอบแทนจากสินทรัภาษี
พย์ (%)
6.67% ษัท และหลั
9.34%
12.78%
ปั นอัผล
เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ
งหักเงินสํา11.75%
รองตามกฎหมาย และเงิ
น 1/
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัสะสมอื
พย์ถาวรน(%)
13.11%
19.04%
23.04%
ๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่
ายเงินปั นผลดั
งกล่า วอาจมีก22.09%
ารเปลียนแปลงขึ นอยู
่กับ 1/
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ฐานะการเงิ
(เท่า)
0.75น ความจําเป็0.87
0.93 นๆ ในอนาคต
0.861/
น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุ
น และความเหมาะสมอื
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิ
น (FinancialษัทPolicy
ตามทีคณะกรรมการบริ
และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
Ratio)
รายละเอี
ดเกียสินวกัต่บอส่วนของผู
: บริ้ ถษือหุัท้ นประกอบธุ
อัตราส่วยนหนี
(เท่า) รกิจหลัก 2 ประเภท คือ 1.57
0.96
0.70
0.56
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
ยเรื อเฟอร์ รี จํา10.38
นวน 2 เส้ นทางระหว่11.86
าง
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี
ย (เท่าร)กิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
4.57 งทางเรื อด้ ว6.36
หลัอักตทรั
อําเภอดอนสั
กอําBasis)
เภอเกาะสมุ
ราษฎร์ ธานี และระหว่
น
ราส่พวย์นความสามารถชําระภาระผู
กพัน (Cash
(เท่า) ย จังหวัดสุ0.81
0.73 างอําเภอดอนสั
1.08กอําเภอเกาะพะงั1.06
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%) จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
0.00%
0.00%
24.75%
0.00%
1/
หมายเหตุ : ปรับให้ เป็ นมูลค่2.
าต่ปอระกอบธุ
ปี (Annualization)
ยบเที
รกิจจําหน่าเพืยสิอการเปรี
นค้ าบนท่
าเรืยอบและในเรื อเฟอร์ รี
2/
คํานวณโดยใช้ ต้นทุนขายเทียบกับสินค้ าคงเหลือประเภทอาหารและเครื องดืม
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บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ที16.
มาของการกํ
าหนด และคํ
: าอธิ
ราส่วนราคาต่
ไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
อับตายของฝ่
การวิเคราะห์
ายจัอกํดาการ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
16.1
ภาพรวมของผลการดํ
า
เนินงาน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เดิม บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประกอบธุรกิจเกียวกับการให้ บริ การท่าจอดเรื อ ให้ เช่าเรื อ
เพือประกอบการ
ัท เอทีพี 30
จํากัด(มหาชน)
60.71 างปี 2551 บริ ษัทได้0.25
โดยสารนราคาหุ
และขายสิ
อโดยสาร
รวมทังให้
 (ATP30)
เช่าเรื อโดยสาร ต่อมา ในระหว่
มีการปรับ
ประเมิ
้ นที นค้ าบนท่าบริเรื ษอและในเรื
โครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจของบริ ษัทบริเพืษัทอขยายขอบเขตการดํ
าเนิน แนล
นธุรกิโลจิ
จเกีสยติวกั
งทางเรื0.25
อ โดยได้ ซื อ
เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั
กส์บการให้ บริ การโดยสารและขนส่

เสนอขาย
ธุรกิจเดินเรื อ (ทีดินและเรื อโดยสาร)
จากบริ(NCL)
ษัททีเกียวข้ องกันและอยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ส่งผลทําให้ ธุรกิจหลักของ
จํากัด(มหาชน)
บริ ษัท ณ ปั จจุบนั คือ การให้บริบษริ กัทารโดยสารและขนส่
อ ให้(KIAT)
บริ การท่า เทียบเรื อ24.24
และขายสินค้ าบนท่าเรื อ0.10
และในเรื อ
เกียรติธนาขนส่ง จํากังทางเรื
ด(มหาชน)
โดยสาร ทังนี
  บริ ษัทได้ ให้ บริ การเดินเรื อโดยสารแก่บคุ คลทัว ไป จํานวน 2 เส้ นทาง คือ เส้ นทางระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลและ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ท่า เรื อสมุยสากล และเส้ นทางระหว่า งท่า เรื อดอนสักสากลและท่า เทียบเรื อเอนกประสงค์ ของเทศบาลตํา บลเกาะพะงัน
หมวดธุ
กิจ (Sector)
: ทกลุ
การ ษัทจํานวน 2 ท่า คือ ท่าเรื อดอนสักสากล และท่าเรื อสมุยสากล ซึง ทีผา่ น
(“ท่าเรื อรเกาะพะงั
น”) โดยมี
า่ เรืม่ ออุเป็ตสาหกรรมบริ
นทรัพย์สนิ ของบริ
Market
เกณฑ์
จด ษัทเท่านันที
มา มีเพีเข้ยางบริ
 : เป็ 
นผู้ใช้ บProfit
ริ การท่Test
าเทียบเรื อทีอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุ
ย ทํCapitalization
าให้ บริ ษัทยังไม่Test
มีรายได้ จากการ
ทะเบี
ให้ บริยกนารท่าเทียบเรื อแก่ลกู ค้ าภายนอก ส่วนท่าเรื อเกาะพะงัน บริ ษัทได้ ใช้ บริ การท่าเทียบเรื อกับเทศบาลตําบลเกาะพะงันโดย
าธรรมเนี
ยมการใช้: ท่าตามจํานวนครั
จอด และบริ ษัทมีร้านอาหารและร้
านกาแฟทีตงอยู
ั  ่บริ เวณท่
าเรื อ และร้เานค้
วัจ่ตาถุยค่ประสงค์
การใช้
วัตถุง ปทีระสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
งิน า
อภายใต้ เครื องหมายการค้ า “Fresh Mart” ซึงตังอยู
 ่บริ เวณท่าเรื อและในเรื
อโดยสาร เพือจําหน่ายสิโดยประมาณ
นค้ าอุปโภคและ
เงิสะดวกซื
น
(ล้ านบาท)
บริ โภคให้ แก่ผ้ โู ดยสาร
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
นอกจากนี  ในระหว่างปี 2554 บริ ษัทได้ ซื อธุรกิจผลิตนํ ามันไบโอดีเซลและยานพาหนะ จากบริ ษัททีเกียวข้ องกันและ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน เพือผลิตและใช้ ในการดําเนินธุรกิจให้ บริ การโดยสารและขนส่งทางเรื อเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ที
ไตรมาส 4 ปี 2560
ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคานํ ามันดีเซลเพือช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ทําให้ บริ ษัทไม่ได้ มีการผลิตนํ ามันไบโอดีเซล
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เพือใช้ ดําเนินงาน เนืองจากต้ นทุนในการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลมีจํานวนสูงกว่าราคานํ ามันดีเซลตามนโยบายของรัฐบาล มี
ไตรมาส 4 ปี 2560
เพียงแต่ทดสอบการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลเป็ นระยะๆ และนํานํ ามันไบโอดีเซลทีผลิตได้ ไปใช้ กบั รถบรรทุกทีวิงในบริ เวณท่าเรื อ
นโยบายการจ่
น กบั บุ: คคลภายนอก
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
และไม่ได้ จําหน่ายเงิ
ายให้
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
จากการซื อธุรกิจเดินเรื อในปี 2551 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งการบันทึกบัญชีดงั กล่าวโดยใช้ นโยบายบัญชีรวมธุรกิจ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ส่งผลทํา ให้ บริ ษั ทมีส่ว นเกิ นทุน จากการรวมธุรกิ จ ภายใต้ การควบคุมเดียวกันติดลบจํ า นวน
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ประมาณ 135 ล้ านบาทและเพิมขึ นเป็ นติดลบจํานวน 141 ล้ านบาทจากการซื อธุรกิจผลิตนํ ามันไบโอดีเซลและยานพาหนะใน
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ปี 2554 ในราคาทีสงู กว่ามูลค่าตามบัญชี ต่อมา บริ ษัทได้ พบว่าได้ บนั ทึกมูลค่าตามบัญชีของทีดินทีซื อจากบริ ษัททีเกียวข้ อง
รายละเอี
ยดเกียเป็วกันจํ
บ านวนสู
: บริ
ษัทประกอบธุ21รกิล้จาหลั
ก 2 ประเภท
อ บปรุ งส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
กันในปี 2551
งไปประมาณ
นบาท
จึงได้ มีกคืารปรั
ผูเดี้ เสนอขาย
ประกอบธุ
กิจให้ บในปี
ริ การเรื
อโดยสารและขนส่
ด้ วยเรืงกล่
อเฟอร์
รี จํา2556
นวน 22557
เส้ นทางระหว่
ยวกันติดลบเพิมขึ นเป็ นจํา1.
นวน
162 ล้ ารนบาท
2555
และมีจํานวนคงทีงต ทางเรื
ามจําอนวนดั
าวในปี
และงวด าง
หลั
พย์ 2558
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
3 เดืกอทรันแรกปี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
นอกจากนี  ในระหว่างปี 2550 – 2551 บริ ษัทได้ มีการประเมินทรัพย์สนิ ประเภททีดินและเรื อและได้ บนั ทึกส่วนเกินทุน
ระกอบธุ
รกิ้ ถจือจํหุา้ นหน่อย่ายสิ
นค้ าตบนท่
อและในเรื
จากการตีราคาสินทรัพย์ไว้ อ2.
ยูใ่ ปนส่
วนของผู
างไรก็
าม เนืาเรืองจากทรั
พย์อสเฟอร์
ินทีซรื ี อมาและได้ บนั ทึกส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ไว้ เป็ นการซื อจากบริ ษัททีเกียวข้ องกัน จึงต้ องปรับปรุ งโดยหักส่วนเกินทุนดังกล่าวออกเนืองจากถือว่าเป็ นการ
รวมธุรกิ จภายใต้ ควบคุมเดียวกัน นอกจากนี  บริ ษั ทได้ มีก ารปรั บปรุ งส่วนเกินทุนของทีดินส่ว นทีไม่ได้ ใ ช้ งานเป็ นราคาทุน
เนืองจากมีการเปลีย นแปลงนโยบายบัญชีสาํ หรับทีดินดังกล่าวโดยบันทึกเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนแทน รวมทังมี
 การ

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2159





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ปรุงข้ อผิดาพลาดในการบั
ทึกอับัตญราส่
ชี ทํวนราคาต่
าให้ สว่ นเกิ
จากการตี
ราคาสินากัทรับพ27.91
ย์ทีบนั เท่
ทึกาอยู
ทีปรัมบาของการกํ
หนด : น
อกํนาทุไรน(“P/E
ratio”)เท่
 ใ่ นบัญชีองค์ประกอบอืนของส่วน
ของผู้ถือหุ้นมียอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2555 เป็ นจํานวนประมาณ 176 ล้ านบาท
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
ต่อมา นในระหว่างปี 2555 บริ ษัทได้ มีการประเมิ
ใหม่
บริ ษัท นราคาทีดินใหม่ โดยราคาที
P/E ratioประเมิ
เฉลีย น(เท่
า)มีราคาลดลงจากราคาที
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื
อประกอบการ
ประเมิ
นไว้ ในปี 25502551 กล่าวคือ ราคาประเมินทีดินในปี 25502551 มีจํานวนรวมประมาณ 210 ล้ านบาท แบ่งเป็ นราคา
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ

ประเมินนราคาหุ
ทีดินที้ นอํทีาเภอดอนสั
ก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จํานวน 148 ล้ านบาท (คํานวณตามวิธีรายได้ เนืองจากผู้ประเมินราคามี
บริ ษพัทย์สเอ็นิ นสํซีาแหรั
อลบอิใช้นใเตอร์
เนชัาน เนิแนล
โลจิสาติเรืกอส์ของบริ ษัท จึงเป็ นวิธีการทีสอดคล้ องกับ0.25
เสนอขาย
ความเห็นว่าทีดินดังกล่าวเป็ นทรั
นการดํ
นงานท่
ภาวะตลาด
จํากัด(มหาชน)
(NCL)
ของทรัพย์ สินและการใช้ ประโยชน์
สงู สุดและดี
ทีสุด ณ ขณะนัน)
 และทีดินทีอํา เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จํ านวน
24.24 สามารถนํา มาเที ย0.10
บริ ษัท เกียรติธี เธปรี
นาขนส่
ากัด(มหาชน) (KIAT)
ประมาณ 62 ล้ า นบาท (คํ า นวณตามวิ
ย บเทีงยจํบราคาตลาดเนื
องจากมี ข้อมูล ตลาดที
บเคี ยงหรื อ
เปรี ยบเทียบกับทรัพย์สิน:ทีประเมิSET
นได้
) ต่อมา ได้ มีการประเมิ
ตลาดรอง
 maiนราคาทีดินดังกล่าวใหม่ในปี 2555 โดยผู้ประเมินราคารายใหม่
ซึงใช้ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสํา หรับทีดินทีตัง อยู่อําเภอดอนสัก และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เนืองจากผู้
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ประเมินราคามีความเห็นว่าเป็ นวิธีทีดีทีสดุ และชัดเจนทีสดุ เนืองจากเป็ นการวิเคราะห์มูลค่าจากการซื อขายในตลาดเป็ น
Profitายคลึ
Testงกันหรื อประเภทเดียวกันทีสามารถนํามาสนั
Market
Capitalization
Testานวนมากพอ
เกณฑ์
าจด ข้อมูลตลาดที
: ม
สําคัญเข้โดยมี
ีลกั ษณะคล้
บสนุ
นทางการตลาดจํ
ทะเบี
เพือนํยานมาเทียบเคียงหรื อเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สินทีประเมินได้ โดยตรง ซึงได้ ประเมินราคาไว้ ประมาณ 91 ล้ านบาท และ 84
วัล้ตาถุนบาท
ประสงค์
การใช้
: นประมาณวั175
ตถุปล้ระสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณนทีดินทัง 2 ระยะเวลาใช้
เงิน มา
ตามลํ
าดับ รวมเป็
านบาท ดังนัน เมือนําผลรวมของราคาประเมิ
แห่งในปี 2551
เงิเปรีน ยบเทียบกับผลรวมของราคาประเมินทีดินในปี 2555 จะพบว่า มีสว่ นต่างเป็
(ล้ านจํ
นบาท)
านวนลดลงประมาณ 35โดยประมาณ
ล้ านบาท และมี
การปรับปรุงค่าใช้ จ่ายในการประเมิ
นราคาประมาณ
2 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีการปรั
บมูลค่าทีดินทีประเมินใหม่
ลดลงเป็
านวน
1. ชําระหนี
เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส
4 ปีนจํ2558
ประมาณ 37 ล้ า นบาท รวมทังมี
 การปรับปรุ งจํ านวนประมาณ 8 ล้ านบาท อันเนืองมาจากในปี 2556 บริ ษัทได้ มีการนํา
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 เรื อง ภาษี เงินได้ มาถื อปฏิบัติ ซึงกํ าหนดให้ บริ ษัทระบุผลแตกต่างชัว คราวทีเกิดจากความ
ไตรมาส 4 ปี 2560
แตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี อากร เพือรับรู้ ผลกระทบทางภาษี เป็ นสินทรัพย์หรื อ
อใช้ เป็กนเงิ
นทุทนีกหมุ
นเวียส่นงผลให้ องค์ประกอบอื
250.19
–
หนี สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั3.ญชีตเพืามหลั
เกณฑ์
ําหนด
นของส่วนของผู้ถือหุ้นไตรมาส
ณ วันที 431ปี ธั2558
นวาคม
2555 มีจํานวนลดลงเหลือประมาณ 131 ล้ านบาท และมียอดเป็ นจํานวนคงทีตามจํานวนดังกล่าวจนถึง ณไตรมาส
วันที 304 ปีมิถ2560
นุ ายน
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
2558
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ในงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ของปี 2558 บริ ษัทได้ มีการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางการบัญชีเกียวกับการบันทึกทีดินที
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน ทีตงอยู
ั  ใ่ นจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2557 ณ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
วันที 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 ทําให้ อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน และกําไรสะสม มีจํานวนเพิมขึ น
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
เป็ นจํานวนเท่ากับราคาทุนทีซื อมาภายหลังการหักค่าเผือการด้ อยค่า (ถ้ ามี) คือ 0.98 ล้ านบาท นอกจากนี  ในเดือนกรกฎาคม
รายละเอี
ษัทประกอบธุ
ก 2 ประเภท
คือดินจํานวน 1 แปลงทีไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงานและเคยถูก
2558 บริยษดเกี
ัทได้ยแวกั
ต่งบตังบริ
 :ษัทบริ
ประเมิ
นราคาเพือรกิทํจาหลั
การประเมิ
นราคาที
ผูตั้ เงค่
1.ประกอบธุ
รกิจให้ปบระเมิ
ริ การเรื
งทางเรื
ด้ วยเรื
2 เส้ นทางระหว่
สนอขาย
าเผือการด้ อยค่าไว้ และพบว่
า ราคาตลาดที
นได้อมโดยสารและขนส่
ีราคาสูงกว่าราคาทุ
นทีซอื อมา
บริ ษอเฟอร์
ัทจึงได้รี กจํลัาบนวน
รายการขาดทุ
นจาก าง
หลั
กทรัอพยค่ย์ า ของทีดินแปลงดังอํกล่
าเภอดอนสั
กอําอเภอเกาะสมุ
ย จังหวั
สุราษฎร์ ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
การด้
าวเป็ นรายได้
ืนจํ า นวน 0.25
ล้ าดนบาทในงวด
6 เดือนแรกของปี
2558 กและส่
งผลทํา ให้ น
ราษฎร์
านี 2558 มีจํานวนเพิมขึ นตามราคาทุนของทีดินแปลงดังกล่าว คือ 0.25 ล้ าน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน จัณงหวั
วันดทีสุ 30
มิถนุ ธายน
บาท เป็ น 1.23 ล้ านบาท (โปรดดู
รายละเอีรกิยจดเพิ
มเติามยสิในหั
อ “อสั
มทรัพย์อเเฟอร์
พือการลงทุ
น”)
2.ประกอบธุ
จําหน่
นค้วาข้บนท่
าเรืงอหาริ
และในเรื
รี
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การวิาหนด
เคราะห์ ก: ารดํา
เนิอันตงานและฐานะทางการเงิ
และการเปลี
นแปลงที
ที16.2
มาของการกํ
ราส่วนราคาต่อกําไร (“P/Eนratio”)เท่
ากับ ย27.91
เท่า ส าํ คัญ
ราคาเสนอขายและ
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้รายได้
อมูลทางการเงิ
รวม น
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
รายได้ หลักของบริ ษับริ
ทมาจากการให้
อโดยสารและขนส่
เส้ นทางเดินเรื อระหว่างท่า0.25
เรื อดอนสัก
ษัท เอทีพี 30บจํริากกัารเรื
ด(มหาชน)
(ATP30) งทางเรื อ โดยมี60.71
ประเมินราคาหุ้นที
สากลและท่าเรื อสมุยสากล และระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อเกาะพะงัน รวมทังการจํ

าหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและใน
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
เรื อโดยสาร นอกจากนี  บริ ษั ทยังมีรายได้ อืนๆ ได้ แก่ รายได้ จากการให้ บริ การจองตัวเรื อโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร
จํากัด(มหาชน) (NCL)
รายได้ คา่ โฆษณา รายได้ คา่ เช่า ดอกเบี ยรับ กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และเศษซาก และรายได้ คา่ ดําเนินการ เป็ นต้ น ซึง
24.24
ษัท เกียรติปธนาขนส่
0.10
โครงสร้ างรายได้ รวมของบริ ษัทบริสามารถสรุ
ได้ ดงั นี ง :จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง
:

 mai
ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้
รSET
วมของบริ
ษัท
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

ลักษณะรายได้

: 

ปี 2555

Profit Test

รายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อ

วัตถุประสงค์การใช้ :
แบบประจําทางตามเทียวเวลา
เงิน

ล้ านบาท

ปี 2556

ร้ อยละ

วัตถุประสงค์

ล้ านบาท

2557

ร้ อยละ

81.57%

526.71

แบบประจําทางแบบเหมาลํา

40.92

7.08%

42.41

รวมรายได้ จากการให้ บริการเดินเรื อ

512.19

88.65%

569.13

87.84%

0.02

0.00%

0.28

0.04%

47.08

8.15%

53.07

8.19%

559.29

96.80%

622.47

96.08%

18.48

3.20%

25.43

3.92%

รายได้ บริ การอืน1/

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

รายได้ จากการจําหน่ายอาหารและสินค้ าสะดวกซื อ

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริการ
รายได้ อืน2/

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั รายได้
นผล รวม

ล้ านบาท

ร้ อยละ ล้ านบาท

จํานวนเงินโดยประมาณ
81.30% 566.43
83.74%
(ล้ านบาท)

471.26

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

6 เดือนแรกปี 2557

Market Capitalization Test

6.55%

294.83

43.82

6.48%

22.30

610.25

90.22%

317.13

0.19

0.03%

54.81

8.10%

665.24

98.35%

11.19

1.65%

38.00

150.00
250.19

6 เดือนแรกปี 2558

ร้ อยละ ล้ านบาท

ระยะเวลาใช้ เงิน
83.73% 264.15
โดยประมาณ
22.25

6.95%

90.06%

286.41

89.46%

8.48%

26.1

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
347.12
98.58% 312.57
ไตรมาส 4 ปี 2560
5.02

82.50%

6.33%

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
0.14

0.04%
ไตรมาส 4 ปี 2560

29.857

ร้ อยละ

1.42%

7.59


8.17%
97.63%
2.37%

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
100.00% 647.90 100.00% 676.43
100.00% 320.17
ภาษี เงินได้ นิ577.77
ติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท และหลั100.00%
งหักเงิน352.14
สํารองตามกฎหมาย
และเงิ100.00%
น
หมายเหตุ: 1/ รายได้ บริ การอืนเป็ นรายได้ ทีบริ ษัทได้ คิดค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้โดยสารให้ กับรถโดยสารซึงเป็ นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุบนั บริ ษัทได้ ยกเลิกบริ การนีแ ล้ ว
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ตังแต่
 ปี 2558
น บผลการดํ
นงาน าแผนการลงทุ
น ตความจํ
เป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
2/ รายได้ อืน ประกอบด้ วยฐานะการเงิ
รายได้ จากการให้
ริ การจองตัวาเรืเนิ
อโดยสารผ่
นสายการบินพันธมิ
ร รายได้ คา่าโฆษณาป
้ ายทีท่าเรื อและในเรื อ ค่าโฆษณาในแผ่
นพับ
แนะนําสถานทีท่องเทียว (Guide Map) รายได้ จากการจําหน่ายทรัพย์สินและเศษซาก รายได้ ค่าดําเนินการ รายได้ ค่าเช่าแผงและตู้เอทีเอ็ม ดอกเบี ยรับ และรายได้ อืนๆ เป็ นต้ น
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
มีรายได้ รรวมประมาณ
578 ล้ าคืนบาท
รายละเอียในปี
ดเกีย2555
วกับ – 2557
: บริบริษษัทัทประกอบธุ
กิจหลัก 2 ประเภท
อ 648 ล้ านบาทและ 676 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิมขึ น
างต่อเนืองหรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย ของรายได้ รวมในอัตราประมาณร้ อยละ 8 ต่อปี โดยรายได้ หลักมาจากการให้ บริ การ
ผูอย่
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
เดิ
น
เรื
อ
ซึ
ง

คิ
ด
เป็
นสั
ด
ส่
ว
นประมาณร้
อยละ 8890 ของรายได้ รวม ส่วนรายได้ ทีสําคัญรองลงมา ได้ แก่ รายได้ จากการจําหน่าย
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
อาหารและสินค้ าสะดวกซื อซึง มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 8 ของรายได้ รวม
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ในงวด 6 เดือนแรกของปี
2558รบริ
มีราายได้
320 ล้ าอนบาท
2.ประกอบธุ
กิจษจําัทหน่
ยสินรค้วมประมาณ
าบนท่าเรื อและในเรื
เฟอร์ รีลดลงประมาณร้ อยละ 10 เมือเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี 2557 โดยมีรายได้ หลักมาจากการให้ บริ การเดินเรื อ และรายได้ จากการจําหน่ายอาหารและสินค้ าสะดวกซื อ
ซึง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 89 และร้ อยละ 8 ของรายได้ รวม ตามลําดับ

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2161





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

จากการขายและการให้
ารวนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีรายได้
มาของการกํ
าหนด : บอัตริกราส่
ราคาเสนอขายและ
 รายได้ จากการให้ บริการP/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
ธุรกิจการให้ บริ การของบริ ษัทเป็ นการให้บริบษริ ักทารเดินเรื อเฟอร์ รีแบบประจํ
ทางตามเที
ยวเวลา
Ferry
P/E าratio
เฉลีย (เท่
า) (Scheduled
ราคาพาร์ (บาท/หุ
้ น)
เพือประกอบการ
Service) และแบบประจําทางแบบเหมาลํ
Ferry(ATP30)
Service) ทีอําเภอดอนสัก60.71
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยเส้
นทางการ
บริ ษัท เอทีพาี 30(Chartered
จํากัด(มหาชน)
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
เดินเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทมี 2 เส้ นทาง คือ เส้ นทางระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากล และเส้ นทางระหว่างท่าเรื อ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ดอนสักสากลและท่าเรื อเกาะพะงัน โดยในช่วงต้ นปี 2555 บริ ษัทมีกองเรื อเฟอร์ รีจํานวน 14 ลํา เพือให้ บริ การการเดินเรื อแก่
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ผู้โดยสาร พร้ อมกับการบรรทุกรถยนต์ประเภทต่างๆ และสินค้ าทัว ไป ต่อมา บริ ษัทได้ ขายเรื อเฟอร์ รี จํานวน 1 ลํา คือ เรื อวัง
24.24 างปี 2556 เรื อเฟอร์0.10
เกียรติ
นาขนส่
จําบกัดให้(มหาชน)
นอก ในระหว่างปี 2555 ทําให้บริมีเษรื อัทเฟอร์
รีคธงเหลื
อสํงาหรั
บริ การ จํ(KIAT)
านวน 13 ลํา และในระหว่
รีจํานวน 1
ลํา คือ เรื อวัง เงิ น ได้ ถูก:ไฟไหม้ ขSET
ณะจอดอยู
่ทีท่าเรื อ ทําให้
ตลาดรอง

maiบริ ษัทต้ องจํ าหน่า ยเรื อวังเงิ นออกไป คงเหลือเรื อเฟอร์ รีสํา หรั บ
ให้ บริ การทั
 (Sector)
12 ลํา :จนถึกลุงปัม่ จอุจุตบสาหกรรมบริ
นั
หมวดธุ
รกิจงหมด
การ

บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อเป็ นจํานวน 512 ล้ านบาท 569 ล้ านบาท และ 610 ล้ านบาท ในปี 2555 –
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
2557 ตามลําดับ ซึง คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลียประมาณร้ อยละ 9 ต่อปี ทังนี
  อัตราเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึ น
ทะเบียน
ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินทางแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็ นหลัก ซึง มีสดั ส่วนคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 92 – 93 ของ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
รายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อรวม เนืองจากการให้ บริ การเดินเรื อแบบประจําทางตามเทียวเวลาจะให้ บริ การตังแต่
 เวลา
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
05.00 น. – 20.30 น. และมีเทียวเรื อให้ บริ การกว่า 40 เทียวต่อวัน โดยสามารถบรรทุกทังผู
 ้ โดยสารและรถยนต์ทกุ ประเภททีไม่
กู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส
4 ปี 2558
มีวตั ถุอนั ตราย ซึงภายในเรื อ1.เฟอร์ชํารระหนี
ี แต่ละลํเงินาจะจั
ดพื นทีสําหรับผู้โดยสารประมาณ
220400 คน และรถยนต์
ประมาณ
2370
คัน ซึง เป็ นพื นทีแยกออกจากกั
รีนนๆ
ั  ส่วนการให้ บริ กไตรมาส
ารเดินเรื4อปีแบบเหมา
2. นและขึ
เพือใช้นอยู
ลงทุก่ นบั ซืขนาดและการจั
อเรื อเฟอร์ รีใหม่ดพื นทีภายในเรื อเฟอร์
150.00
2558 –
ลําจะเป็ นการให้ บริ การบรรทุกสินค้ าทีมีลกั ษณะพิเศษตามทีผ้ ใู ช้ บริ การร้ องขอ เช่น นํ ามันและแก๊ ส เป็ นต้ไตรมาส
น ทังนี
 4 รายได้
จาก
ปี 2560
การให้ บ ริ ก ารเดิ น เรื อ มี จํ า นวนเพิ
 อ งมาจากการเพิ
้ โ ดยสารและยานพาหนะที
 บ รรทุ
(โปรดดู
3. เพือ มใช้ขึนเป็เนืนเงิ
นทุนหมุนเวียน  ม ขึน ของจํ า นวนผู250.19
ไตรมาส
4 กปี 2558
–
รายละเอียดในส่วนที 2.2 บทที 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้ อ 2.2.2.3 ลักษณะลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าไตรมาส
เป้าหมาย)4 ปีในขณะที
2560 
อัตราค่าโดยสารจะมีจํานวนคงทีเนืองจากอัตราค่าโดยสารจะถูกกําหนดโดยอ้ างอิงตามราคานํ ามันดีเซล ซึงรัฐบาลมีนโยบาย
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ตรึ งราคาไว้ ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร และเมือพิจารณารายได้ จากการให้ บริ การแบ่งตามพื นทีให้ บริ การ จะพบว่า ในระหว่างปี
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
2555 – 2557 รายได้ จากการให้ บริ การในเส้ นทางระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากลจะมีสดั ส่วนประมาณร้ อย
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ละ 68 – 69 ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อรวม เนืองจากมีจํานวนเทียวเรื อวิงมากกว่า
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อเป็ นจํานวน 286 ล้ านบาท ลดลงประมาณ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ร้ อยละ 10 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 เนืองจากการลดลงของอัตราค่าบริ การเดินเรื อเป็ นหลัก ซึงเป็ นไปตาม
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ ธานีทีกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการให้ บริ การเรื อเฟอร์ รีทกุ รายในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีกําหนดอัตราค่า
ผู้เสนอขาย
1.ปย ระกอบธุ
รกิจให้ บริ กามัารเรื
โดยสารและขนส่
อด้ วยเรื2558
อเฟอร์ราคานํ
รี จํานวน
เส้ นทางระหว่าง
โดยสารโดยอ้ างอิงตามการเปลี
นแปลงของราคานํ
นดีอเซล
โดยในช่วง 6 เดืงอทางเรื
นแรกของปี
ามันดี2เซลในประเทศ
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
ดสุราาษฎร์
ธานี และระหว่
างอํนาเภอดอนสั
อําาเภอเกาะพะงั
ได้ ปรับลดลงอย่างมากตามราคานํ
ามันในตลาดโลก
ส่งผลทํายให้จังอหวั
ตั ราค่
โดยสารของบริ
ษัทในเส้
ทางระหว่ากงอํ
เภอดอนสัก น
จังหวั
านี าโดยสารในเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงันไม่ได้ รับ
และอําเภอเกาะสมุยปรับลดลงเช่
นกัดนสุรส่าษฎร์
วนอัตธราค่
2.ประกอบธุ
จจําาหน่
ายสินค้จาําบนท่
าเรื อาและในเรื
เฟอร์ รี างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย
ผลกระทบเนืองจากช่วงราคาในการปรั
บอัรตกิราค่
โดยสารมี
นวนกว้
งกว่าเส้ นอทางระหว่
(โปรดดูช่วงราคาของอัตราค่าโดยสารของเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย และเส้ นทางระหว่างอําเภอดอน
สักและอํา เภอเกาะพะงัน ตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในส่ว นที 2.2 บทที 2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ หัว ข้ อ
2.2.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด) โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเดินทางแบบประจําทางตามเทียวเวลาคิดเป็ นสัดส่วน
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อยละ
92 ของรายได้
จากการให้
บริ การเดิอนกําเรืไรอรวม
รายได้าจกัากการให้
นทางระหว่างท่าเรื อดอนสัก
ทีประมาณร้
มาของการกํ
าหนด
: 
อัตราส่วนราคาต่
(“P/Eและมี
ratio”)เท่
บ 27.91บเท่ริ กาารในเส้

สากลและท่าเรื อสมุยสากล คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 66 ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อรวม
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
น จากการให้ บริ การเดินเรื อในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557  2558 สามารถแบ่งตาม
โดยรายได้
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื
ประกอบการบริ การ และตามพื นทีการให้ บริ การ ซึง มีรายละเอียดดังนี 
ลักอษณะการให้
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
รายได้ จากการให้ บริการเดินเรื อ
2555
ปี 2556
เดือนแรกปี 2558
บริ ษัท เอ็นซีปีแอล
อินเตอร์ เนชัน แนล
โลจิสติกส์ ปี 2557  6 เดือนแรกปี 2557 60.25
เสนอขาย
ล้ านบาท (NCL)
ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
จํากัด(มหาชน)
แบ่งตามลักษณะการให้ บริ การ
 แบบประจําทางตามเทียวเวลา

ตลาดรอง

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

:

471.26

92.01%

526.71

92.55%

566.43

92.82%

294.83

92.97%

40.92

7.99%

42.41

7.45%

43.82

7.18%

22.30

569.13

100.00%

610.25

100.00%

317.13

SET
 mai

 แบบประจําทางแบบเหมาลํา

หมวดธุ
รกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
การ
รวมรายได้ จากการให้ บริการเดินเรื อ
512.19
100.00%
แบ่งตามพื
เกณฑ์
เข้ านทีจดการให้ บริการ : 
อํยานเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย
ทะเบี
าเภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงั
วัตอํ
ถุประสงค์
การใช้
: น
เงิอํ
น าเภอเกาะสมุยอําเภอเกาะพะงัน*
รวมรายได้ จากการให้ บริการเดินเรื อ

24.24

Profit Test

0.10

264.15

92.23%

7.03%

22.25

7.77%

100.00%

286.41

100.00%

Market Capitalization Test

355.18

69.35%

389.76

68.48%

418.73

68.62%

215.00

67.79%

187.95

65.62%

156.98

30.65%

179.35

31.51%

191.51

31.38%

102.14

32.21%

98.46

34.38%

0.03

0.01%



512.19

100.00%

569.13

วัตถุประสงค์

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

จํานวนเงินโดยประมาณ



(ล้ านบาท)

100.00%

ปี 2555
ปี 2556
2. เพือใช้ ลงทุ
นซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
จํานวน
เทียว
(เทียว)

รายได้ /
เทียว
(บาท)

จํานวน
เทียว
(เทียว)

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

รายได้ /
เทียว
(บาท)

610.25

100.00%

38.00

ปี 2557
150.00

จํานวน
เทียว
(เทียว)

รายได้ /
เทียว
(บาท)

250.19



317.13

ระยะเวลาใช้ เงิน


โดยประมาณ

100.00%

286.41


100.00%

ไตรมาส 4 ปี 2558

6 เดือนแรกปี 2557 6 เดือนแรกปี 2558
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
จํานวน รายได้ / จํานวน รายได้ /
4 ยปีว 2560เทียว
เทียว
เทีไตรมาส
 ยว
เที
(เทียว)
(บาท)
(เทียว)
(บาท)

ไตรมาส 4 ปี 2558 –

อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย
11,413
31,121
12,212
31,918
12,663
33,068
6,262
34,333
6,285
29,904
ไตรมาส
4
ปี
2560
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
3,691
42,530
3,802
47,172
3,862
49,589
1,921
53,169
2,073
47,497
อํ
า
เภอเกาะสมุ
ย
อํ
า
เภอเกาะพะงั
น
*
1
30,000







นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
รวม
15,105
33,908
16,014
35,539
16,525
36,929
8,183
38,755
8,358
34,267
ปัหมายเหตุ
นผล : * ในปี 2553 บริ ษัทภาษี
เงินได้ดให้นบิตริิบการเดิ
ุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัทยอํและหลั
งหักนเงิแต่นตสํ่อมาได้
ารองตามกฎหมาย
ได้ ทดลองเปิ
นเรื อเฟอร์ รีในเส้ นทางระหว่
างอําเภอเกาะสมุ
าเภอเกาะพะงั
ยกเลิกการให้ บริ การบริและเงิ
การใน น
เส้ นทางนี ในช่วงปลายปี
2554นโดยรายได้
ริ การเรืาอเช่ยเงิ
าเหมาลํ
เภอเกาะสมุ
ยอํากเภอเกาะพะงั
นเทียวสุดท้ ายนอยู่กับ
สะสมอื
ๆ ตามทีทีเบกิดริขึษนในปี
ัทกํ า2555
หนดเป็ นการให้
ทังนี
 บ การจ่
นปั านระหว่
ผลดัางอํงากล่
า วอาจมี
ารเปลียนแปลงขึ

น ผลการดํ
เนินนจํ
งานานวน
แผนการลงทุ
น ความจํ
น และความเหมาะสมอื
ในปี 2556 บริ ษัทมีฐานะการเงิ
รายได้ จากการให้
บริ กาารเป็
569 ล้ านบาท
เพิมาขึเป็นประมาณ
57 ล้ านบาท คินดๆเป็ในอนาคต
นอัตรา
ตามที
ณะกรรมการบริ
ัท และ/หรื
อผู้ถมือขึหุนจากการให้
้ นของบริ ษัทเห็
เพิมขึ นประมาณร้ อยละ 11 เมื
อเทีคยบกั
บปี ทีผ่านมาษโดยเป็
นการเพิ
บรินกสมควร
ารแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็ น
หลัก ซึง เพิยดเกี
มขึ นประมาณ
หรื อประมาณร้
12 เมืคืออเทียบกับปี ทีผา่ นมา เนืองจากบริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการ
รายละเอี
ยวกับ : 55บริล้ าษนบาท
ัทประกอบธุ
รกิจหลัก อ2ยละ
ประเภท
อทีมีอายุรมกิากไปใช้
แบบเหมาลํ
า เพือใช้ ประโยชน์
ห้ สงู สุรดี จํโดยในปี
บริ ษัทมี าง
ผูตารางเวลาเดิ
้ เสนอขาย นเรื อใหม่ โดยนํ1.าปเรืระกอบธุ
จให้ บริ กวิงารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรืเอรื อด้เฟอร์
วยเรืรอี ใเฟอร์
านวน 2 2556
เส้ นทางระหว่
จํานวนเที

16,014
เทียว เพิกอํ
มขึานเภอเกาะสมุ
909 เทียว ยหรืจัองคิหวัดดเป็สุนอั
ตราเพิ
มขึและระหว่
นของจํานวนเที
ยวเดินเรื อกประมาณร้
อยละ น
หลั
กทรัพย์ยวเดินเรื อทังหมด
อําเภอดอนสั
ราษฎร์
ธานี
างอําเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
7 จากปี 2555 (จํานวนเทียวให้จังบหวั
ริ กดารทั
งหมด
 ธ15,105
สุราษฎร์
านี เทียว) ซึงสัดส่วนจํานวนเทียวของเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและ
อําเภอเกาะสมุย และเส้ นทางระหว่
างอํารเภอดอนสั
เภอเกาะพะงั
น คิอดเฟอร์
เป็ นประมาณร้
อยละ 76 และร้ อยละ 24 ของ
2.ประกอบธุ
กิจจําหน่ากยสิและอํ
นค้ าาบนท่
าเรื อและในเรื
รี
จํานวนเทียวทังหมด

ตามลําดับ โดยจํานวนเทียวทีเพิมขึ นในปี 2556 มาจากการให้ บริ การในเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสัก

และอําเภอเกาะสมุย ซึง มีจํานวน 12,212 เทียว คิดเป็ นรายได้ ประมาณ 390 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 68 ของรายได้ จาก
การให้ บริ การเดินเรื อ แต่เมือคํานวณเป็ นรายได้ เฉลีย/เทียว จะพบว่า เส้ นทางการเดินเรื อระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอ
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บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

น มีราายได้
ประมาณ
47,172
ว เพิมขึ นประมาณร้
ทีเกาะพะงั
มาของการกํ
หนดเฉลีย : ในปี 2556
วนราคาต่
อกําไรบาท/เที
(“P/Eยratio”)เท่
ากับ 27.91อยละ
เท่า 11 เมือเทียบกับปี 2555 ในขณะที
อัตราส่
เส้ นทางการเดินเรื อระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย มีรายได้ เฉลีย ในปี 2556 ประมาณ 31,918 บาท/เทียว เพิมขึ น
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประมาณร้
อ
ยละ
3
เมื

อ
เที
ย
บกั
บปี 2555 โดยทีรายได้ เฉลีย/เทียวของเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงันมี
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
จํ าอนวนสู
ง กว่า เส้ น ทางระหว่า งอํา เภอดอนสักและอํา เภอเกาะสมุย เนืองจากมีอัตราค่า บริ การต่อเทียวสูง กว่า เพราะใช้
เพื
ประกอบการ
บริ ษัทา กล่
เอทีาพวคืี 30อ จํเส้านกัทางระหว่
ด(มหาชน)างอํ
(ATP30)
60.71 นจะใช้ เวลาเดินทางประมาณ
0.25
ระยะเวลาในการเดิ
าเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงั
ประเมิ
นราคาหุ้นที นทางทีมากกว่
2 ชัว โมง 30 นาที ส่วนเส้ นทางระหว่
กและอํ
เภอเกาะสมุ
1 ชัว โมง 30
นาที ทังนี
 
บริ ษัท าเอ็งอํนซีาเภอดอนสั
แอล อินเตอร์
เนชัน าแนล
โลจิสติกยส์จะใช้ เวลาเดินทางประมาณ

0.25
เสนอขาย
รายได้ เฉลีย/เทียวของทัง 2 เส้จํานกัทางมี
จํานวนเพิ
มขึ นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ นของจํานวนผู้โดยสารและจํานวนรถที
ด(มหาชน)
(NCL)
บรรทุกเป็ นหลัก เนืองจากอัตบริราค่
บริยกรติารจะถู
กกํงา หนดโดยอ้
างอิง(KIAT)
ตามราคานํ ามันดี24.24
เซลเป็ นสําคัญ ซึงทีผ่า นมา
ษัทาเกี
ธนาขนส่
จํากัด(มหาชน)
0.10รัฐบาลมี
นโยบายตรึงราคานํ ามันดีเซลไว้ ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร เพือช่วยเหลือผู้ประกอบการทัว ไป ทําให้ อตั ราค่าบริ การมีจํานวนคงที
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเป็ นจํานวน 610 ล้ านบาท เพิมขึ นประมาณ 41 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เพิมขึ นประมาณร้ อยละ 7 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา โดยเป็ นการเพิมขึ นจากการให้ บริ การแบบประจําทางตามเทียวเวลาเป็ น
ProfitหรืTest
Market
Capitalization
เกณฑ์
าจด
หลัก ซึเงข้เพิ
มขึ นประมาณ: 40ล้ านบาท
อประมาณร้ อยละ 8 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา
โดยในปี
2557 บริ ษTest
ัทมีจํานวนเทียว
ทะเบี
ย
น
เดินเรื อทังหมด

16,525 เทียว เพิมขึ น 511 เทียว หรื อคิดเป็ นอัตราเพิมขึ นของจํานวนเทียวเดินเรื อประมาณร้ อยละ 3 จากปี
วั2556
ตถุประสงค์
การใช้ยวให้ บ:ริ การทังหมด
วัตถุประสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
(จํานวนเที

16,014
เทียว) ซึงสัดส่วนจํานวนเที
ยวของเส้
นทางระหว่างอําเภอดอนสั
กและอํเงิานเภอ
เงิเกาะสมุ
น ย และเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน คิดเป็ นประมาณร้
(ล้ านบาท)อยละ 77 และร้ อยละ
โดยประมาณ
23 ของจํานวน
เทียวทัง หมด ตามลําดับ โดยจํ
มขึ นในปี 2557 มาจากการให้ บ38.00
ริ การในเส้ นทางระหว่างอํ
าเภอดอนสั
กและ
1. าชํนวนเที
าระหนียเงิวที
นกูเ้ พิระยะยาว
ไตรมาส
4 ปี 2558
อําเภอเกาะสมุย ซึง มีจํานวน 12,663 เทียว คิดเป็ นรายได้ ประมาณ 419 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 69 ของรายได้ จากการ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ให้ บริ การเดินเรื อ แต่เมือคํานวณเป็ นรายได้ เฉลีย /เทียว จะพบว่า เส้ นทางการเดินเรื อระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะ
ไตรมาส 4 ปี 2560
งัน มีรายได้ เฉลียในปี 2557 ประมาณ 49,589 บาท/เทียว เพิมขึ นประมาณร้ อยละ 5 เมือเทียบกับปี 2556 ในขณะทีเส้ นทาง
3. กเพืและอํ
อใช้ เาป็เภอเกาะสมุ
นเงินทุนหมุยนมีเวีรยายได้
น เฉลีย ในปี 2557250.19
2558 –
การเดินเรื อระหว่างอําเภอดอนสั
ประมาณ 33,068 บาท/เทีไตรมาส
ยว เพิม4ขึ ปีนประมาณ
ไตรมาส 4 ปีม2560
ร้ อยละ 4 เมือเทียบกับปี 2556 ทังนี
  รายได้ เฉลีย /เทียวของทังสองเส้

นทางมีจํานวนเพิมขึ นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ
ขึ นของ
นโยบายการจ่
ายเงิน านวนรถที
: บริ ษัทบมีรรทุ
นโยบายจ่
นผลในแต่
ตราไม่
ยกว่าร้ อยละ
ของกําไรสุามัทนธิดีหเลัซลเป็
งจากหั
จํานวนผู้โดยสารและจํ
กเป็ นหลัากยเงิเนืนอปังจากอั
ตราค่ลาะปี
บริในอั
การจะถู
กกํนา้ อหนดโดยอ้
างอิง30
ตามราคานํ
นก
ปัสํนาคัผลญ ซึงทีผ่านมา รัฐบาลมีภาษี
เงินได้ นิตงิบราคานํ
ุคคลของงบการเงิ
ษัทตรและหลั
หักเงินอสํผู้าปรองตามกฎหมาย
นโยบายตรึ
ามันดีเซลไว้ นไม่เฉพาะของบริ
เกิน 30 บาท/ลิ
เพือช่วงยเหลื
ระกอบการทัว ไป ทํและเงิ
าให้ น
สะสมอืนๆ ตามที2557
บริ ษัทมีกํจําหนด
ทังนี
  อย่
 การจ่
ายเงิ
งกล่าดวอาจมี
ารเปลี
ยนแปลงขึทํนอยู
อัตราค่าบริ การในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี
นวนคงที
างไรก็
ตามนปัเนืนอผลดั
งจากเกิ
วิฤกตินกํ ามั
นในตลาดโลก
าให้่กับ
เนิบนริงาน
น ความจําเป็บนริ กและความเหมาะสมอื
นๆางอํ
ในอนาคต
รัฐบาลประกาศลดราคานํ ามัฐานะการเงิ
นดีเซลลงด้ วนยผลการดํ
ส่งผลทําาให้
ษัทมีแผนการลงทุ
การปรับอัตราราคาการให้
ารสําหรับเส้ นทางระหว่
าเภอ
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
อผู้ถือ2557
หุ้นของบริ
ษัทนเห็มานสมควร
ดอนสักและอําเภอเกาะสมุตามที
ยลดลงในช่
วงปลายไตรมาสที
 3 ของปี
เป็ นต้
ส่วนอัตราราคาการให้ บริ การสําหรับ
เส้ นทางระหว่
า เภอเกาะพะงั
ได้ ผลกระทบเนื
องจากช่วงราคาในการปรั บอัตราค่า โดยสารของ
รายละเอี
ยดเกียางอํ
วกับาเภอดอนสั
: บริกษและอํ
ัทประกอบธุ
รกิจหลัก 2นไม่
ประเภท
คือ
นทางการเดินเรื อระหว่างอํ1.
าเภอดอนสั
นมีจํานวนกว้ างงกว่
าเส้อนด้ทางการเดิ
ผูเส้้ เสนอขาย
ประกอบธุกรและอํ
กิจให้าบเภอเกาะพะงั
ริ การเรื อโดยสารและขนส่
ทางเรื
วยเรื อเฟอร์นรเรืี จํอาระหว่
นวนา2งอํเส้าเภอดอนสั
นทางระหว่ก าง
และอํ
ย (โปรดดูอํราายละเอี
ว นที 2.2 บทที
2 ลัดกสุษณะการประกอบธุ
ว ข้ อ 2.2.2.1
ทธ์ ท าง น
หลั
กทรัาพเภอเกาะสมุ
ย์
เภอดอนสัย กดในส่
อําเภอเกาะสมุ
ย จัง หวั
ราษฎร์ ธานี และระหว่รากิงอํจ าหัเภอดอนสั
กอํากลยุ
เภอเกาะพะงั
การตลาด)
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ในงวด 6 เดือนแรกของปี
2558รบริ
มีรายได้
การเป็ นจํอเฟอร์
านวนรี 286 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 31 ล้ าน
2.ประกอบธุ
กิจษจํัทาหน่
ายสินจค้ากการให้
าบนท่าเรืบอริและในเรื
บาท คิดเป็ นอัตราลดลงประมาณร้ อยละ 10 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ทีผ่านมา โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
บริ ษัทมีจํานวนเทียวเดินเรื อทังหมด

8,358 เทียว แบ่งเป็ นจํานวนเทียวของเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย
และเส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน เท่ากับ 6,285 เทียว และ 2,073 เทียว ตามลําดับ ทังนี
  สาเหตุหลักที

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2164





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

จากการให้
มีจําratio”)เท่
นวนลดลงเป็
ตราค่า บริ การของ
ทีรายได้
มาของการกํ
าหนดบริ การในงวด
: อั6ตเดื
ราส่อวนแรกของปี
นราคาต่อกํา2558
ไร (“P/E
ากับนผลมาจากการลดลงของอั
27.91 เท่า
เส้ นทางระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุยเป็ นสําคัญ ซึง ได้ ถกู ปรับลดลงตามการลดลงของราคานํ ามันดีเซล กล่าวคือ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อัข้ อตมูราค่
า
บริ
ก
ารในเส้
น
ทางดั
ง
กล่
าวสําหรับบุคคลทัว ไปในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจํานวนเท่ากับ 150 บาท/คน/เทียว และ
ลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ปรัอบประกอบการ
ลดลงเหลือ 120  130 บาท/คน/เทียว ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ซึงมีผลทําให้ มีรายได้ เฉลียของเส้ นทางการเดินเรื อ
เพื
ษัท เอทีพี 30ย จํมีาจกัํ าดนวนลดลงเหลื
(มหาชน) (ATP30)
0.25
ระหว่านงอํราคาหุ
าเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
อประมาณ 29,904 60.71
บาท/เทียว ในขณะทีรายได้
เฉลียของ
ประเมิ
้ นที กและอํบริ
เส้ นทางการเดินเรื อระหว่างอําบริเภอดอนสั
จําสนวนประมาณ
47,497 บาท/เทียว ไม่ได้ รับผลกระทบจาก
ษัท เอ็นซีกแและอํ
อล อิานเภอเกาะพะงั
เตอร์ เนชัน แนลนมีโลจิ
ติกส์
0.25
เสนอขาย
การลดลงของราคานํ ามันดีเซลจําเนืกัดอ(มหาชน)
งจากช่วงราคาในการปรั
บอัตราค่าโดยสารของเส้ นทางการเดินเรื อระหว่างอําเภอดอนสัก
(NCL)
และอําเภอเกาะพะงันมีจํานวนกว้
เส้ธนนาขนส่
ทางการเดิ
ระหว่างอํ(KIAT)
าเภอดอนสักและอํ24.24
าเภอเกาะสมุย
บริ ษาัทงกว่
เกียารติ
ง จํานกัเรืดอ(มหาชน)
0.10
 รายได้ จากการขาย:
ตลาดรอง
SET
 mai
ษัทมีรายได้ จ: ากการขาย
ซึง มาจากการจํ
หมวดธุรกิบริ
จ (Sector)
กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
การ าหน่ายสินค้ าประเภทอุปโภคและบริ โภคในบริ เวณท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ของบริ ษัท ซึงในปี 2555 – 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายจํานวน 47 ล้ านบาท 53 ล้ านบาท และ 55 ล้ านบาท ตามลําดับ
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 8 ของรายได้ รวม โดยรายได้ ทีเพิมขึ นในแต่ละปี มาจากรายได้ จากการขายสินค้ าสําเร็ จรู ป
ทะเบียน
เป็ นสําคัญ ส่วนรายได้ จากการขายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 26 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 8
วัของรายได้
ตถุประสงค์
การใช้
วัตถุประสงค์ จากการขายได้จํดานวนเงิ
ระยะเวลาใช้ เงิน
รวมเช่
นกัน ซึง :สามารถแบ่งประเภทของรายได้
งั นี  นโดยประมาณ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
รายได้ จากการขาย

ปี 2555
1. ชําระหนี
เงินกู้ระยะยาว ปี 2556

2.

รายได้ จากการขายสินค้ าสําเร็ จรูป
รายได้ จากการขายอาหารและเครื องดื3.
ม
รายได้ จากการรับฝากขายสินค้ าอืนๆ

ปี 2557
6 เดือนแรกปี
2558
38.00 6 เดือนแรกปี 2557ไตรมาส
4 ปี 2558
จํานวน สัดส่ วน จํานวน สัดส่ วน จํานวน สัดส่ วน จํานวน สัดส่ วน จํานวน สัดส่ วน
อใช้ ลงทุ
ซื อเรื อ(ล้เฟอร์
รีใหม่(ร้ อยละ) (ล้ านบาท) 150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558
(ล้เพื
านบาท)
(ร้ อนยละ)
านบาท)
(ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)–
39.23

83.33%

44.92

เพื7.73
อใช้ เป็ นเงิ
นทุนหมุน7.97
เวียน
16.42%
0.12

0.25%

0.17

84.65%

46.51

84.86%

25.76

15.03%

8.12

250.19
14.82%

3.99

0.32%

0.18

0.32%

0.10

86.30%ไตรมาส
20.034 ปี 2560
76.55%

ไตรมาส6.06
4 ปี
13.38%

2558
–
23.15%
0.32%ไตรมาส
0.084 ปี 2560
0.30%

นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัท47.08
มีนโยบายจ่
ายเงิน53.07
ปั นผลในแต่
ละปี ในอั
ตราไม่
น้อยกว่าร้29.85
อยละ 100.00%
30 ของกําไรสุ
ทธิ ห100.00%
ลังจากหัก
รวมรายได้ จากการขาย
100.00%
100.00%
54.81
100.00%
26.17
ปั นผล รายได้ จากการขายมาจากการขายสิ
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
และหลั
กเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
นค้ าสําเร็ จรู ปเป็นนสํ
าคัญ ซึงได้ แษก่ัท เครื
 องดืมงหัแอลกอฮอล์
นํ าดืม และบะหมี
กึง น
สะสมอื
าหนด ทังนี
 อ การจ่
ยเงิ–น85
ปั นของรายได้
ผลดังกล่าจวอาจมี
การเปลีงหมด
นอยู่กับ
สําเร็ จรู ป เป็ นต้ น โดยในช่วงปี
2555นๆ– ตามที
2557 มีบสริ ษดั ัทส่วกํนประมาณร้
ยละ า83
ากการขายทั
 ยนแปลงขึ
ซึงเป็ นการ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
าเนินMart”
งาน แผนการลงทุ
าเป็ เนวณท่
และความเหมาะสมอื
นๆรี ในอนาคต
ขายสินค้ าอุปโภคและบริ โภคในร้
านสะดวกซื
อ “Fresh
ของบริ ษัท ทีนตงอยู
ั ความจํ
 ่แถวบริ
าเรื อ และในเรื อเฟอร์
ส่วนใน
ตามที
ค

ณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 รายได้ จากการขายสินค้ าสําเร็ จรู ปมีสดั ส่วนลดลงเหลือประมาณร้ อยละ 77 ของรายได้ จากการ

รายละเอี
บ :ษัทบริ
รกิจหลัก 2 ประเภท
คือ กการขายเครื องดืมแอลกอฮอล์ ในพื นทีบริ เวณท่าเรื อ
ขายทังหมด
 ยดเกีเนืยอวกั
งจากบริ
ได้ ปษฏิัทบประกอบธุ
ตั ิตามนโยบายของภาครั
ฐ โดยยกเลิ
ผูและในเรื
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อเฟอร์ รี ทําให้ มียอดขายลดลง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุย จั องงดื
หวัมดสุซึรงาษฎร์
านีดและระหว่
างอําเภอดอนสั
นอกจากนี  บริ ษัทมีรายได้
จากการขายอาหารและเครื
คิดเป็ธนสั
ส่วนประมาณร้
อยละ 15ก–อํ16าเภอเกาะพะงั
ของรายได้ น
จังหวั–ด2557
สุราษฎร์
ธานีษัทได้ จดั สรรสถานทีในบริ เวณท่าเรื อเพือเป็ นร้ านอาหาร เพืออํานวยความ
จากการขายทังหมดในช่

วงปี 2555
โดยบริ
2.ปอระกอบธุ
รกิจจํา่รหน่
นค้ าบนท่นเรืาเรืออส่และในเรื
อเฟอร์
สะดวกให้ แก่ผ้ ทู ีมาใช้ บริ การเรื
เฟอร์ รีและอยู
ะหว่าายสิงรอการขึ
วนในงวด
6 เดืรอี นแรกของปี 2558 รายได้ จากการขาย
อาหารและเครื องดืมมีสดั ส่วนเพิมขึ นเป็ นประมาณร้ อยละ 23 ของรายได้ จากการขายทังหมด

เนืองจากรายได้ จากการขาย
สินค้ าสําเร็ จรู ปมีสดั ส่วนลดลงตามเหตุผลทีกล่าวข้ างต้ น และนอกจากนี  บริ ษัทได้ เริ มเปิ ดขายร้ านกาแฟเครื องหมายการค้ า
“ดอยช้ าง” ภายในบริ เวณท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากลในช่วงปลายปี 2557 และได้ เปิ ดให้ บริ การภัตตาคารแห่ง

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2165

บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 





ทีท่าเรื อสมุาหนด
ยสากลในช่
6 เดื
นแรกของปี
ทําให้ratio”)เท่
มีรายได้ จากการขายอาหารและเครื
 องดืมในงวด 6 เดือนแรก
ทีใหม่
มาของการกํ
: วง 
อัตอราส่
วนราคาต่2558
อกําไรจึง(“P/E
ากับ 27.91 เท่า
ของปี 2558 เพิมขึ นด้ วย
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
 รายได้ อ ืน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
พี 30 จจํากการให้
ากัด(มหาชน)
60.71
0.25 จากค่า
รายได้้ นอทีืน ของบริ ษัทบริได้ษัทแก่เอทีรายได้
บริ ก(ATP30)
ารจองตัว เรื อโดยสารผ่า นสายการบิ
นพันธมิตร รายได้
ประเมินราคาหุ
โฆษณาป้ายทีบริ เวณท่าเรื อและในเรื
โฆษณาในแผ่
Map) กําไร
บริ ษัท เอ็อนเฟอร์
ซีแอลรี อิรายได้
นเตอร์จเากค่
นชัน าแนล
โลจิสติกส์ นพับแนะนําสถานที
 ท่องเทียว (Guide 0.25
เสนอขาย
จากการจําหน่ายทรัพย์สนิ รายได้
จํากัจดากการขายเศษซาก
(มหาชน) (NCL) รายได้ คา่ ดําเนินการ รายได้ คา่ เช่า ดอกเบี ยรับ และรายได้ อืนๆ เป็ นต้ น
โดยในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ อืนประมาณ 1824.24
ล้ านบาท 25 ล้ านบาท 11 ล้ านบาท
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
และ 8 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 – 4 เมือเทียบกับรายได้ รวม
ตลาดรอง
:
SET
 mai
รายละเอียดของรายได้ อืนของบริ ษัทในปี 2555 – 2557และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557  2558 มีดงั นี 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
6 เดือนแรก ปี 2557
6 เดือนแรก ปี 2558
ปี 2555 การ
ปี 2556
ปี 2557
เกณฑ์เข้ าจดรายได้ อืน : 
รายได้ยจน
ากการให้ บริ การจองตัว ผ่านสาย
ทะเบี
การบินพันธมิตร

วัตถุประสงค์การใช้
รายได้ จากค่าโฆษณา
เงิน

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
รายได้ จากการขายเศษซาก
รายได้ ค่าดําเนินการ
รายได้ ค่าเช่า
ดอกเบี ยรับ
รายได้ อืนๆ*

นโยบายการจ่ายเงิน
ปัรวมรายได้
นผล อืนๆ

:

จํานวน
สัดส่ วน จํานวน สัดส่ วน จํานวน สัดส่ วน
านวน
สัดส่ วน
Profit Test
Market จํCapitalization
Test จํานวน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท)




2.57

วัตถุประสงค์

10.09%

5.27

47.11%

จํานวนเงินโดยประมาณ
2.43
9.93%
21.75%
(ล้ านบาท)

2.37

12.82%

2.52

10.00

54.12%

11.96

47.05%

0.00

0.29

1.56%

1.63

6.41%

1.17



0.02

0.06%

0.32

0.46

2.48%

0.42

1.66%

0.26

1.41%

0.37

5.10

27.61%

5.93

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่


3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

2.84
1.23

0.00%

0.00

10.47%

0.06

2.87%

0.08

0.40

3.59%

0.20

1.46%

0.32

2.85%

0.15

23.33%

1.27

11.37%

0.46

38.00

150.00

250.19

56.53%

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

3.00

ระยะเวลาใช้ เงิน
24.59%
2.15
โดยประมาณ

39.52%
28.27%

0.00%





1.18%

0.06

0.74%

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
1.50%
0.36
ไตรมาส 4 ปี 2560
4.01%

0.24

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
3.01%
ไตรมาส
4 ปี 0.09
2560
9.19%

1.70

4.77%
3.12%
1.23%
22.36%

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
25.43 100.00% 11.19
7.59
100.00%
100.00%
100.00%
ภาษี เงิน18.48
ได้ นิติบุค100.00%
คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท และหลั
งหักเงิ5.02
นสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
น
หมายเหตุ: * รายได้ อืนๆ ประกอบด้ วย รายได้
จากการเรี
กเก็บค่าบ
ไฟฟ้ริ ษา ั ท
รายได้
บตั รสมาชิ
รายได้งคกล่
่าปรัาบวอาจมี
และรายได้กเงิารเปลี
นชดเชยค่ยานแปลงขึ
สินไหมทดแทนและ
สะสมอื
นๆ ยตามที
กํ าหนด
ทักงนี
 กํา ไรจากอั
การจ่ตาราแลกเปลี
ยเงินปั นยนผลดั
นอยู่กับ
อืนๆ เป็ นต้ น
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ในปี 2555 รายได้ อืนของบริ ษัทมีจํานวนประมาณ 18 ล้ านบาท โดยรายได้ หลักมาจากกําไรจากการจําหน่ายเรื อวัง
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
นอกในราคา 10 ล้ านบาท ซึง ได้ ตดั ค่าเสือ มราคาหมดแล้ ว และรายได้ จากค่าโฆษณาทีบริ เวณท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี และใน
รายละเอี
ยดเกียาวกั
บ ท: ่องเที
บริ ษยวัทประกอบธุ
รกิจหลัก22ล้ประเภท
อ
แผ่นพับแนะนํ
สถานที
จํานวนประมาณ
านบาท คืนอกจากนี
 ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ พิเศษ คือ รายได้ จาก
ผูค่้ เาสนอขาย
ให้ บริ กดารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื อด้ วยเรื4อล้เฟอร์
รี จําซึนวน
นทางระหว่
ปรับทีเรี ยกเก็บจากบริ ษัท1.
ทีปเกีระกอบธุ
ยวข้ องเนืรกิอจงจากผิ
สัญญาซื
อขายทีดิน จํานวนประมาณ
านบาท
งเกิด2ขึ เส้
นจากบริ
ษัทที าง
หลั
ทรัอพงชํย์ าระค่าซื อทีดินทีเกาะวั
อํางเภอดอนสั
ย จังหวัยจากบริ
ดสุราษฎร์
างอํบาการชํ
เภอดอนสั
เกียกวข้
นอกล่าช้ ากอํ
บริาษเภอเกาะสมุ
ัทจึงได้ คิดดอกเบี
ษัทธทีานี
เกียและระหว่
วข้ องสําหรั
าระค่ากซือํอทีาเภอเกาะพะงั
ดินล่าช้ าใน น
สุราาษฎร์
อัตราเท่ากับอัตราดอกเบี ยทีบริจัษงัทหวัต้ อดงจ่
ยให้ แธก่านีเจ้ าหนี สถาบันการเงิน ซึง คิดเป็ นจํานวนประมาณ 4 ล้ านบาทในปี 2555
ระกอบธุ
าหน่ายสินค้ าบนท่
อและในเรื
รี
ในปี 2556 รายได้ อ2.
ืนปของบริ
ษัทรมีกิจจําจํนวนประมาณ
25 ล้าาเรืนบาท
เพิมอขึเฟอร์
นประมาณ
7 ล้ านบาทจากปี 2555 เนืองจาก

บริ ษัทได้ เริ มทําธุรกิจกับสายการบินพันธมิตร โดยผู้ใช้ บริ การจองตัว เครื องบินสามารถจองซื อตัว เรื อเฟอร์ รีในคราวเดียวกัน ซึง
เป็ นการเพิมช่องทางในการจําหน่ายตัว เรื อโดยสาร ทําให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การในส่วนนี ประมาณ 3 ล้ านบาทใน

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2166





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ยวกัน าบริ
ษัทมีกํา: ไรจากการจํ
าหน่
ายทรัพอย์กํสาินไรประมาณ
12 ล้ านบาท
งมาจากการจํ
ทีขณะเดี
มาของการกํ
หนด
วนราคาต่
(“P/E ratio”)เท่
ากับ ซึ27.91
เท่า าหน่ายทีดินทีเกาะวังนอกเป็ น
อัตราส่
หลัก และมีรายได้ เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนเรื อวังเงินไฟไหม้ จํานวนประมาณ 5 ล้ านบาท
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
น บริ ษัทมีรายได้ อืนจํานวนประมาณ 11 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 14 ล้ านบาทจากปี 2556 เนืองจากบริ ษัท
ในปี 2557
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื
อ

ประกอบการ
ไม่มีกํ า ไรจากการจํ า หน่า ยทรั พ ย์ สิน จํ า นวนประมาณ 12 ล้ า นบาท และไม่มีรายได้ เงิ น ชดเชยค่า สิน ไหมทดแทนจํ า นวน
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ
ที ในขณะเดี
ประมาณ
5 ล้ า้ นนบาท
ยวกัน บริ ษัทมีรายได้ จากการทําธุรกิจกับสายการบินพันธมิตรเพิมขึ น 2 ล้ านบาท เนืองจากมี
ษัท เอ็านมาท่
ซีแอล
อินยเตอร์

0.25
เสนอขาย
กลุม่ ลูกค้ าจากต่างประเทศเดิบริ
นทางเข้
องเที
วเพิมเนชั
ขึ นน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ อืนจํานวนประมาณ 8 ล้ านบาท เพิมขึ นจากงวดเดียวกันของปี 2557
24.24
บริ ษัทเนืเกีองจากในงวด
ยรติธนาขนส่ง6จํเดืากัอดนแรกของปี
(มหาชน) (KIAT)
0.10
ซึง มีจํานวนประมาณ 5 ล้ านบาท
2558 บริ ษัทมีรายได้ จากค่าโฆษณาเพิมขึ นประมาณ
1
ตลาดรอง
SET

maiานวนทีตํากว่าทีเคยตังประมาณการค่
ล้ านบาท และบริ ษัทได้ ชํ:าระค่าคดี
ความให้
แก่คกู่ รณี ซึง เป็ นจํ

าใช้ จ่ายไว้ ดังนัน บริ ษัทจึง
ได้ บนั ทึรกกิส่จวนต่
างดังกล่า:วกลักลุ
บเข้ม่ อุาตเป็สาหกรรมบริ
นรายได้ อืน กซึาร
ง มีจํานวนประมาณ 1 ล้ านบาท รวมทังมี
 การบันทึกกลับรายการขาดทุนจาก
หมวดธุ
(Sector)
การด้ อยค่าของทีดินเข้ าเป็ นรายได้ อืนเป็ นจํานวน 0.25 ล้ านบาท
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน
ต้ นทุนการให้ บริการ และต้ นทุนขาย
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
บริ ษัทมีต้นทุนขายและการให้ บริการรวมเป็ นจํานวนประมาณ 433 ล้(ล้านบาท
านบาท และ 230
เงิน
านบาท)487 ล้ านบาท 511 ล้โดยประมาณ
ล้ านบาท ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 77 ร้ อยละ 78 ร้ อยละ 77
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
และร้ อยละ 74 ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ ตามลําดับ ซึง มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี 
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
 ต้ นทุนการให้ บริการ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ต้ นทุนการให้ บริ การของบริ
ํานวนประมาณ
านบาท 462 ล้ านบาท และ
206 4ล้ าปีนบาท
3. เพือษใช้ัทเมีป็ จนเงิ
นทุนหมุนเวียน392 ล้ านบาท 440 ล้250.19
ไตรมาส
2558 ใน
–
ปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราต้ นทุนต่อรายได้ จากการให้ บไตรมาส
ริ การ ประมาณร้
อ
4 ปี 2560 ย
ละ 6877 ซึง ต้ นทุนการให้ บริ การมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี 
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
2557
2557 6 เดือนแรกปี 2558
ปั นผล ต้ นทุนการให้ บริการ ภาษี เงินได้ นิติบปี ุค2555
คลของงบการเงิปีน2556
เฉพาะของบริ ษัทปี และหลั
งหักเงิ6 นเดืสํอานแรกปี
รองตามกฎหมาย
และเงิน
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
ตามทีบริ ษ63.14%
ัทกํ าหนด
ทังนี
  การจ่
ายเงิ255.01
นปั นผลดั55.16%
งกล่า วอาจมี
ยนแปลงขึ
ับ
ค่านํ ามันเชื อเพลิงและนํ ามันหล่อลืน สะสมอืน ๆ247.59
245.20
55.68%
127.64ก ารเปลี
56.43%
104.26นอยู่ก50.67%
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน
12.40%
57.91
13.15% น ความจํ
59.46 า เป็12.86%
27.34
12.09% นๆ30.25
14.70%
ฐานะการเงิ48.62
น ผลการดํ
าเนินงาน
แผนการลงทุ
น และความเหมาะสมอื
ในอนาคต
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและค่าวัสดุอปุ กรณ์
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

และของใช้ สิ นเปลือง
35.85
9.14% 53.83
12.22% 58.39
9.34% 19.61
9.53%
12.63% 21.12
ค่
า
เสื
อ

มราคาและตั
ด
จ่
า
ย
26.31
6.71%
41.17
9.35%
41.45
8.97%
20.52
9.07%
24.45
11.88%
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ค่าจอดเรื อและค่าเทียวเรื อและค่าเรื อเทียบท่า
9.11
2.32% 15.01
3.41% 17.09
8.44
3.73%
8.84
4.30%
3.70%
ผู้เอืสนอขาย
1.ประกอบธุ24.66
รกิจให้ บริ6.29%
การเรื อโดยสารและขนส่
ยเรื อเฟอร์21.12
รี จํานวน9.34%
2 เส้ นทางระหว่
า8.93%
ง
นๆ*
27.24
6.19% ง ทางเรื
30.92 อด้ ว6.69%
18.38
หลัรวมต้
กทรันทุพนย์การให้ บริการ
392.13กอํา100.00%
440.37
205.79
100.00%างอํ226.19
100.00%
100.00%
อําเภอดอนสั
เภอเกาะสมุ
ย จังหวั100.00%
ดสุราษฎร์462.32
ธานี และระหว่
าเภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงั
น
หมายเหตุ: *อืนๆ ได้ แก่ ค่าไฟฟ้ าและสาธารณูปโภค ค่าทําตัว เรื อผ่านท่า ค่าเช่าทีดินและบริ การ ค่าเบี ยประกันภัย ค่ารักษาความปลอดภัย และต้ นทุนอืนๆ

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2.ประกอบธุ
บนท่
าเรืงอและนํ
และในเรื
เฟอร์อลืรีน ซึงมีจํานวนประมาณ 248 ล้ านบาท
ต้ นทุนการให้ บริ การหลั
กของบริรกิษจัทจํคืาหน่
อ ค่าายสิ
นํ นามัค้นาเชื
อเพลิ
ามันอหล่
245 ล้ านบาท 255 ล้ านบาท และ 104 ล้ านบาท ในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 63 ของต้ นทุนการให้ บริ การรวมในปี 2555 และปรับลดลงมาเหลือประมาณร้ อยละ 56 ร้ อยละ 55
และร้ อยละ 51 ของต้ นทุนการให้ บริ การในปี 25562557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ ทังนี
  สาเหตุทีค่านํ ามัน

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2167





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

เพลิงและนําหนด
ามันหล่อ: ลืนมีสดั อัส่ตวราส่
นลดลงเนื
องจากการเพิ
มขึratio”)เท่
นของค่าซ่าอกัมแซมบํ
งรัากษาและค่าวัสดุอุปกรณ์ และของใช้
ทีเชืมอ าของการกํ
วนราคาต่
อกําไร (“P/E
บ 27.91ารุเท่
สิ นเปลือง และค่าเสือมราคาและตัดจ่า ย ส่วนต้ นทุนหลักทีสําคัญรองลงมาได้ แก่ ค่าใช้ จ่า ยเกียวกับพนักงาน ซึงมีจํานวน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประมาณ
49
ล้
า
นบาท
58
ล้
า
นบาท 59 ล้ านบาท และ 30 ล้ านบาท ในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ตามลํ
าดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1215 ของต้ นทุนการให้ บริ การรวม ทังนี
  สาเหตุทีค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานในปี
เพื
อประกอบการ
ัท เอทีพกี 30
จําบกัค่ดา(มหาชน)
60.71
0.25
2556–2557
มีจ้ นําทีนวนเพิ
มขึ น บริ
เนืษองจากมี
ารปรั
แรงขันตํ
 (ATP30)
าเป็ น 300 บาท ตามนโยบายของภาครั
ฐ
ประเมิ
นราคาหุ

เอ็นซีแบอลริ กอิารเป็
นเตอร์นจํเนชั
น แนล โลจิสติก440
ส์ ล้ านบาท เพิม ขึ นประมาณ 48 ล้ านบาท
0.25 คิดเป็ น
เสนอขายในปี 2556 บริ ษัทมีตบริ้ นษทุันทการให้
านวนประมาณ
จํากัซึดง (มหาชน)
(NCL)
ร้ อยละ 12 เมือเทียบกับปี 2555
อัตราการเพิ
มขึ นดังกล่าวเป็ นการเพิมขึ นในอัตราทีสอดคล้ องกับการเพิมขึ นของรายได้ จาก
บริ ษัท เกียรติ
ธนาขนส่
จํากันด(มหาชน)
การให้ บริ การทีมีอตั ราเติบโตประมาณร้
อยละ
11 งโดยต้
ทุนหลักที(KIAT)
เพิมขึ นได้ แก่ ค่าซ่อ24.24
มแซมบํารุ งรักษาและค่าวั0.10
สดุอปุ กรณ์
และของใช้ สิ นเปลือง และค่
มราคาและตั
ดจ่าย ซึงเพิมmai
ขึ นประมาณ 18 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท ตามลําดับ เนืองจาก
ตลาดรอง
: าเสือ SET

ในปี 2556 บริ ษัทมีการซ่อมใหญ่ของเรื อเฟอร์ รี จํานวน 5 ลํา เมือเทียบกับการซ่อมใหญ่ จํานวน 2 ลําในปี 2555 โดยบริ ษัทจะ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ตัดจ่ายค่าซ่อมใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายในระยะเวลา 30 เดือน จึงทําให้ คา่ ใช้ จ่ายเกียวกับการซ่อมแซมดังกล่าวเพิมขึ นเป็ นประมาณ
Market
เกณฑ์
ข้ าจด ซึงการซ่อมใหญ่
: ดงั กล่Profit
54 ล้ าเนบาท
าวเป็ Test
นไปตามรอบของการซ่อมบํารุ ง กอปรกับในปี
2556Capitalization
บริ ษัทได้ เริ มตัTest
ดค่าเสือมราคา
ทะเบี
ย
น
สําหรับท่าเทียบเรื อและอุปกรณ์บนท่าเทียบเรื อสมุยสากล ซึงบริ ษัทได้ ลงทุนไปประมาณ 67 ล้ านบาท และมีการลงทุนอืนๆ
วัเพิตมถุเติ
ประสงค์
:
ตถุประสงค์
จํานวนเงิ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ม จึงทํกาารใช้
ให้ คา่ เสือ มราคาและตั
ดจ่าวัยในปี
2556 เพิมขึ นเป็ นประมาณ
41 ล้นาโดยประมาณ
นบาท
เงิน
นบาท)เพิมขึ นประมาณ 22โดยประมาณ
ในปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนการให้ บริ การเป็ นจํานวนประมาณ 462 ล้(ล้าานบาท
ล้ านบาท คิดเป็ น

1. ซึงชํอัาตระหนี
เงินกู้มระยะยาว
4 ปี 2558
ร้ อยละ 5 เมือเทียบกับปี 2556
ราการเพิ
ขึ นดังกล่าวเป็ นการเพิมขึ นในอัต38.00
ราทีสอดคล้ องกับการเพิไตรมาส
มขึ นของรายได้
จาก
การให้ บริ การ ทีมีอตั ราเติบโตประมาณร้
หลักทีเพิมขึ น ได้ แก่150.00
ค่านํ ามันเชื อเพลิงและนํไตรมาส
ามันหล่4อลืปีน2558
และค่–า
2. เพือใช้ ลองทุยละ
นซื 7อเรืโดยต้
อเฟอร์นทุรีในหม่
ซ่อมแซมบํารุ งรักษาและค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้ สิ นเปลือง ซึงเพิมขึ นประมาณ 10 ล้ านบาท และ 5 ล้ไตรมาส
านบาท4ตามลํ
าดับ
ปี 2560
เนืองจากในปี 2557 บริ ษัทมี3.การซ่เพืออมใหญ่
ของเรื
า่ นํ ามันเชื อเพลิงเพิมขึ นตามจํ
านวนเที
ยวเรื อ–ที
ใช้ เป็ นเงิ
นทุอนเฟอร์
หมุนรเวีี เพิยมนขึ นอีก 4 ลํา และมีค250.19
ไตรมาส
4 ปี 2558
ให้ บริ การเพิมขึ น
ไตรมาส 4 ปี 2560

ในงวด
บริ ษัทามียเงิ
ต้นนทุปันนการให้
บริลกะปี
ารเป็ในอั
นจํตาราไม่
นวนประมาณ
นบาท
20 ก
นโยบายการจ่
ายเงิ6 นเดือนแรกของปี
: บริ ษัทมี2558
นโยบายจ่
ผลในแต่
น้อยกว่าร้ 206
อยละล้ า30
ของกํลดลงประมาณ
าไรสุทธิ หลังจากหั
9 เมือเทียบกับงวดเดี
ยวกันของปีษัท2557
ซึงงเป็หันอั
สอดคล้ องกับและเงิ
การ น
ปัล้นานบาท
ผล คิดเป็ นอัตราลดลงประมาณร้
ภาษี เงินได้ นอิตยละ
ิบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
และหลั
กเงิตนราลดลงที
สํารองตามกฎหมาย
ลดลงของรายได้ จากการให้สะสมอื
บริ การนทีๆมตามที
ีอตั ราลดลงประมาณร้
อยละ
10ายเงิ
โดยต้
นหลังกล่
กทีาลวอาจมี
ดลงได้กแารเปลี
ก่ นํ ามัยนนแปลงขึ
เชื อ เพลิงนอยู
และ่กับ
บริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่
นปั นนทุผลดั
นํ ามันหล่อลืน ซึง ลดลงประมาณ
23 ล้ านบาท
หรื อลดลงประมาณร้
อยละ 18น เมื
อเทียาบกั
ยวกันของปี 2557นๆเนืในอนาคต
องจาก
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
าเนินงาน แผนการลงทุ
ความจํ
เป็บนงวดเดี
และความเหมาะสมอื
ราคานํ ามันเชื อเพลิงลดลง อีตามที
กทังบริ
 คณะกรรมการบริ
ษัทได้ ติดตังระบบ
 ษัทPurify
ลืน ทําษให้ัทสเห็ามารถนํ
และ/หรืนํอามัผู้ถนือหล่
หุ้นอของบริ
นสมควรานํ ามันหล่อลืนกลับมาใช้ งานได้
อีก
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
 ต้ นทุนขาย
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ต้ นทุนขายของบริ ษัทจัมีงหวั
จําดนวนประมาณ
สุราษฎร์ ธานี 41 ล้ านบาท 47 ล้ านบาท 48 ล้ านบาท และ 24 ล้ านบาท ในปี 2555 –
2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย ประมาณร้ อยละ 8692
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ซึง ต้ นทุนขายมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี 


นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2168

บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 





ทีมาของการกํ
:
ต้ นทุานหนด
ขาย
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
นค่าสินค้ า
เพืต้อนทุประกอบการ
ค่าใช้ จ่านยเกี
ยวกับพนั
ประเมิ
ราคาหุ
้ นกทีงาน

ค่าเสือมราคาและตัดจ่าย
เสนอขาย

วนราคาต่อกําไร ปี(“P/E
27.91 เท่า6 เดือนแรกปี 2557
อัตราส่
ปี 2555
2556 ratio”)เท่ากัปี บ2557
ratioร้ของบริ
อืนในอุตร้สาหกรรมเดี
ยวกันร้ อยละ
ล้ าP/E
นบาท
อยละ ษล้ัทานบาท
อยละ ล้ านบาท
30.23

74.50%

บริ ษ32.98
ัท

70.87%

บริ ษัท7.92
เอทีพี 30
จํากัด(มหาชน)
19.52%
10.66 (ATP30)
22.91%

34.05
11.08

ล้ านบาท

ร้ อยละ

6 เดือนแรกปี 2558
ล้ านบาท

ร้ อยละ

P/E
ratio เฉลี18.44
ย (เท่า73.63%
) ราคาพาร์
้ น)
70.48%
16.19 (บาท/หุ
67.12%
22.93% 60.715.09

0.25 25.05%
26.04

0.21

0.82%

0.28
0.25 1.15%

ค่าวัสดุอปุ กรณ์และของใช้ สิ นเปลือง

1.11%
บริ ษัท0.45
เอ็นซีแอล
อินเตอร์ เ0.40
นชัน แนล0.86%
โลจิสติกส์0.45
จํากัด(มหาชน)
(NCL) 0.21 0.45%
0.61
1.51%
0.16

0.33%

0.07

0.29%

0.13

อืน ๆ

บริ ษัท1.36
เกียรติธ3.36%
นาขนส่ง จํา2.29
กัด(มหาชน)
4.91% (KIAT)2.58

5.34% 24.241.24

4.94%

0.10 6.16%
1.49

รวมต้ นทุนขาย
ตลาดรอง

:

40.57
100.00%
46.53
SET

 mai100.00%

48.31

0.93%

100.00%



20.31%

25.04

100.00%

24.12

0.52%

100.00%

2556 และ: 2557
ัทมีต้นทุนขายเป็
หมวดธุรกิในปี
จ (Sector)
กลุม่ บริ
อุตษสาหกรรมบริ
การ นจํานวนประมาณ 47 ล้ านบาท และ 48 ล้ านบาท เพิมขึ นประมาณร้ อย
ละ 15เข้และร้
ยบกับปี ทีผ่านมา โดยต้ นทุนขายหลักได้ แก่ ต้ นทุนค่าสิMarket
นค้ า ซึงCapitalization
ประกอบด้ วยต้Test
นทุนจากการซื อ
 Profit Test
เกณฑ์
าจด อยละ 4 เมื: อเที
สินค้ ายสํนาเร็ จรู ป และต้ นทุนอาหาร เป็ นสําคัญ โดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 7075 ของต้ นทุนขายรวมในระหว่างปี 2555 –
ทะเบี
2557 ส่วนต้ นทุนขายหลักทีสาํ คัญรองลงมาได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน ซึงมีจํานวนประมาณ 8 ล้ านบาท 11 ล้ านบาท
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
และ 11 ล้ านบาทในปี 2555 – 2557 ตามลําดับคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2023 ของต้ นทุนขายรวม ทังนี
  สาเหตุที
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานในปี 2556–2557 มีจํานวนเพิมขึ น เนืองจากมีการปรับค่าแรงขันตํ
 าเป็ น 300 บาท ตามนโยบายของ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ภาครัฐ
2. เพือ2558
ใช้ ลงทุบรินษซืัทอเรืมีตอ้ นเฟอร์
รีใหม่ นจํานวนประมาณ
150.00
ไตรมาส 4อยละ
ปี 2558
ในงวด 6 เดือนแรกของปี
ทุนขายเป็
24 ล้ านบาท ลดลงประมาณร้
4 เมื–อ
ไตรมาส
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ทีผ่านมา โดยต้ นทุนขายหลักได้ แก่ ต้ นทุนค่าสินค้ า และค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนั
กงาน ซึ4งปีมีส2560
ดั ส่วน
3. 25
เพือของต้
ใช้ เป็ นเงิ
ทุนหมุนเวีตามลํ
ยน าดับ
ประมาณร้ อยละ 67 และร้ อยละ
นทุนขายรวม

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

ค่ าใช้ จ่าย ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่
ปั นผล ค่าใช้ จ่า ยทีสําคัญภาษี
เงินษได้ัทนประกอบด้
ิติบุคคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ ษัท และหลั
สํารองตามกฎหมาย
ของบริ
วย ค่า ใช้ จ่านยในการขายและบริ
การ ค่งาหัใช้กเงิจ่านยในการบริ
หาร และต้และเงิ
นทุน น
สะสมอืนๆ ตามที
ษัทกํ าหนด
ทังนี
  การจ่หาารมี
ยเงิสนดัปัส่นวผลดั
งกล่นาประมาณร้
วอาจมีการเปลี
ทางการเงิน โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ
การบริและค่
ใช้ จ่ายในการบริ
นรวมกั
อยละ ย11นแปลงขึ
เมือเทียนอยู
บกับ่กับ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํอยละ
าเนินงาน
แผนการลงทุ
เป็ นบและความเหมาะสมอื
ๆ ในอนาคต
รายได้ รวมในปี 2555 และลดลงเหลื
อประมาณร้
10 และร้
อยละ 8น ความจํ
เมือเทียาบกั
รายได้ รวมในปี 2556นและ
2557
คณะกรรมการบริ
อผู้ถือหุ6้ นเดืของบริ
ษัทเห็นสมควร
ตามลําดับ เนืองจากการเพิมตามที
ขึ นของรายได้
รวมในแต่ษลัทะปีและ/หรื
ส่วนในงวด
อนแรกของปี
2558 บริ ษัทมีรายได้ ค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ
การยวกั
และค่
ยในการบริ
หารรวมกั
น คิกด2เป็ประเภท
นประมาณร้
รายละเอี
ยดเกี
บ าใช้: จ่าบริ
ษัทประกอบธุ
รกิจหลั
คือ อยละ 9 เมือเทียบกับรายได้ รวม เพิมขึ นจากร้ อยละ 7 ใน
ยวกันของปี 2557 เนื
จ่าบยในการบริ
หารเพิมขึ นจากการตั
 อาด้ยโบนั
และปรั
นเดื2อนประจํ
าปี ใน าง
ผูงวดเดี
้ เสนอขาย
1.ปองจากมี
ระกอบธุคร่ากิใช้จให้
ริ การเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรืงจ่
วยเรื อสเฟอร์
รี จํบาเงินวน
เส้ นทางระหว่
ขณะเดี
มีสดั ส่วนลดลงเมื
อเทียบกับยรายได้
นกัธนานีคิดและระหว่
เป็ นประมาณร้
อยละ 24กอํของรายได้
รวม น
หลั
กทรัพยย์วกัน ต้ นทุนทางการเงิอํนาเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
จังหวัดรสุวมเช่
ราษฎร์
างอําเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
สําหรับในปี 2555 – 2557 และในงวด
เดือนแรกของปี
2558 โดยสามารถสรุปและวิเคราะห์คา่ ใช้ จา่ ยในแต่ละประเภทในช่วง
จังหวัดสุ6ราษฎร์
ธานี
ทีผา่ นมาได้ ดงั นี  :
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2169





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ
ทีมาของการกํ
าหนด : อักตาร
ราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ
าร ประกอบด้
าใช้ตจสาหกรรมเดี
่ายเกียวกับพนั
ค่าคอมมิชชัน ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่าย
ของบริ ษัทวอืยนค่ในอุ
ยวกักงานขาย
น
P/E กratio
ข้ส่องมูเสริลทางการเงิ
น นหลัก โดยในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนรวมประมาณ 8 ล้ านบาท 9
มการขายเป็
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื
ประกอบการ
ล้ าอนบาท
9 ล้ านบาท และ 5 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 12 ของรายได้ รวม
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
 ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หจํารในปี
2555 (NCL)
– 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนประมาณ 53 ล้ านบาท 55
ากัด(มหาชน)
ล้ านบาท 45 ล้ านบาท และ 23
าดังบจําหรื
คิดเป็ นประมาณร้
อยละ 9 ร้ อยละ 7 และร้ อยละ
บริ ษล้ัทานบาท
เกียรติธตามลํ
นาขนส่
กัดอ(มหาชน)
(KIAT) อยละ 9 ร้24.24
0.10 7 ของ
รายได้ รวม ตามลําดับ ซึงประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานเป็ นหลัก ซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 34  48 ของ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทีสําคัญอืนๆ ประกอบด้ วยค่าเสือมราคาของยานพาหนะและอุปกรณ์
หมวดธุ
รกิจและค่
(Sector)
ม่ อุตสาหกรรมบริ
าร ทีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2555 และ 2556 มีจํานวนค่อนข้ างสูง
สํานักงาน
าเช่าสํา: นักกลุ
งานและโกดั
ง ทังนี
  กสาเหตุ
เนืองจากในปี
มีค่า ใช้Profit
จ่ายเกีTest
 ยวกับค่า ธรรมเนียมธนาคารในการ Refinance
เงินกู้ยืมระยะยาว
Market Capitalization
Test เป็ นจํ านวน
เกณฑ์
เข้ าจด 2555 บริ:ษัท
ประมาณ
ทะเบี
ยน 10 ล้ านบาท ส่วนในปี 2556 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายเกียวกับค่าชดเชยค่าเสียหาย และค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะจากการขาย
านวนประมาณ
นี  จึงมีนผโดยประมาณ
ลทําให้ ค่าใช้ จ่ายเกียวกับระยะเวลาใช้
พนักงานในช่
วัทีตดถุินปจํระสงค์
การใช้ 8: ล้ านบาท และวั2ตถุล้ปานบาท
ระสงค์ ตามลําดับ ด้ วยเหตุ
จํานวนเงิ
เงินวงปี
ซึง าค่นบาท)
อนข้ างตํากว่าสัดส่วนปกติโดยประมาณ
เงิ2555
น – 2556 มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 34  35 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (ล้


ต้ นทุนทางการเงิน 1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพืษอัทใช้มาจากดอกเบี
ลงทุนซื อเรื อเฟอร์
รีใหม่นกู้ยืมสถาบันการเงิ
150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558
–
ต้ นทุนทางการเงินของบริ
ยจากเงิ
นและค่าใช้ จ่ายทางการเงิ
น โดยในปี
2555
4 ปีล้ า2560
2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวนประมาณ 26 ล้ านบาท 21 ล้ าไตรมาส
นบาท 18
นบาท
และ 8 ล้ านบาท ตามลําดับ 3.
คิดเป็เพืนอัอใช้
ตราดอกเบี
ายเฉลี
อยละ 7 ต่อปี โดยบริ ษัทไตรมาส
ได้ เบิกเงิ4นกูปี้ ร2558
ะยะยาว
เป็ นเงินทุยจ่
นหมุ
นเวียย นอยูร่ ะหว่างประมาณร้250.19
–
เพือ Refinance จํานวน 402 ล้ านบาทในปี 2555 และได้ ทยอยชําระคืนเงินกู้ดงั กล่าวตามงวดและเงือนไขที
กําหนดในสั
ญญา
ไตรมาส
4 ปี 2560
ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายดอกเบี ยจ่ายมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนือง
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
กําไร
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ในปี 2555 – 2557ฐานะการเงิ
และในงวดน6 ผลการดํ
เดือนแรกของปี
2558
บริ ษัทมีกํานไรขั
นต้
 นเป็าเป็นจํนาและความเหมาะสมอื
นวนประมาณ 127 ล้ านนบาท
136
าเนินงาน
แผนการลงทุ
ความจํ
ๆ ในอนาคต
ล้ านบาท 155 ล้ านบาท และตามที
83 ล้คานบาท
ตามลําดับษัทคิดและ/หรื
เป็ นอัตอรากํ
นต้
 นประมาณร้
อยละ 23 ร้ อยละ 22 ร้ อยละ 23 และ
ณะกรรมการบริ
ผู้ถือาหุไรขั
้ นของบริ
ษัทเห็นสมควร
ร้ อยละ 26 ตามลําดับ โดยจํานวนกําไรขันต้
 นจะมาจากธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อเป็ นหลัก ซึงมีรายละเอียด
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
สรุปได้ ดงั นี  :
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลั
 กํกาทรั
ไรขัพนย์ ต้ น – ธุรกิจให้ บริกอํารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรื
าเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
ย จังอหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัมดีกสุํารไรขั
าษฎร์
บริ ษัทมีผลประกอบการที
นต้
 นธานี
จากธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ ประมาณ 120 ล้ านบาท 129

ประกอบธุ
จจําหน่
ายสิานดัค้บาโดยจํ
บนท่าาเรืนวนกํ
อและในเรื
ล้ านบาท และ148 ล้ านบาท2.
ในปี
2555 –รกิ2557
ตามลํ
าไรขันต้
อเฟอร์
นมีจรํีานวนเพิมขึ นในแต่ละปี ตามการเพิมขึ น
 นประมาณร้ อยละ 23 ร้ อยละ 23 และร้ อยละ 24 ของรายได้ จากการให้ บริ การเรื อโดยสาร
ของรายได้ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
และขนส่งทางเรื อ ตามลําดับ ซึงเป็ นอัตราค่อนข้ างคงทีในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สําหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
บริ ษัทมีกําไรขันต้
 นจากธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ ประมาณ 81 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
 นประมาณ

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2170

บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 





28 ของรายได้
ารเรืวอนราคาต่
โดยสารและขนส่
งทางเรื
อ ซึง เป็ านสั
วนทีใกล้
ทีร้ อมยละ
าของการกํ
าหนด จากการให้
: บอัริตกราส่
อกําไร (“P/E
ratio”)เท่
กับดส่27.91
เท่าเคียงกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี
2557 ทีมีอตั รากําไรขันต้
 นประมาณร้ อยละ 29 ของรายได้ จากการให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ อย่างไรก็ตาม เมือ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
นํข้ อามูมาเปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
อั
ต
รากํ
า
ไรขั
นต้
 นในปี 2555 – 2557 จะพบว่า สาเหตุทีอตั รากําไรขันต้
 นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มี
ลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
อัตอราเพิ
มขึ น เนืองจากมีต้นทุนนํ ามันเชือ เพลิงลดลงและมีค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาและค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้ สิ นเปลือง
เพื
ประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ลดลง นราคาหุ้นที
ประเมิ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
 กําไรขัน ต้ น – ธุรกิจขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
บริ ษัทมีผลประกอบการทีมีกําไรขันต้
 นจากธุรกิจขาย ประมาณ 7 ล้ านบาทต่อปี ในช่วงปี 2555 – 2557 คิดเป็ นอัตรา
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
กําไรขันต้
 นประมาณร้ อยละ 1214 ของรายได้ จากการขาย โดยกําไรมาจากการขายสินค้ าสําเร็ จรู ปเป็ นหลักสําหรับในงวด 6
ตลาดรอง
mai 2 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
เดือนแรกของปี 2558 บริ:ษัทมีกําSET
ไรขั
นต้
 นจากธุรกิจขายประมาณ
 นประมาณร้ อยละ 8 ของ
รายได้ จรากการขาย
 : สาเหตุ
รากําไรขันต้
 กนาร
ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงจากช่วงเวลาทีผ่านมา เนืองจากบริ ษัทได้ ยกเลิก
หมวดธุ
กิจ (Sector)ทังนี
กลุม่ ทอุีอตตั สาหกรรมบริ
การขายเครื
าเรืTest
อและในเรื อเฟอร์ รี ซึง เป็ นสินค้ าทีมีกําไรขันต้
 Market
นสูง Capitalization Test
Profit
เกณฑ์
เข้ าจด องดืมแอลกอฮอล์
: บริ เวณท่
ทะเบี
ยน ทธิ
 กําไรสุ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ 6 เดือนแรกของปี
จํานวนเงิ
ระยะเวลาใช้
งิน
บริ ษกัารใช้
ทมีกําไรสุท: ธิในปี 2555  2557และในงวด
2558นโดยประมาณ
จํานวนประมาณ 51 ล้ านบาท
69 ล้ าเนบาท
เงิ85น ล้ านบาท และ 47 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิประมาณร้(ล้อายละ
นบาท)
โดยประมาณ
9 ร้ อยละ 11 ร้ อยละ 13
และร้ อยละ 15
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

ตามลําดับ

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือตใช้
นซื อเรื อเฟอร์
4 ปี 2558
–
บริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์
า่ งๆลงทุ
ในฐานะผู
้ ทีได้ รรับี ใหม่
การส่งเสริ มการลงทุ150.00
นตามพระราชบัญญัติสง่ ไตรมาส
เสริ มการลงทุ
น พ.ศ.
ไตรมาส 4 ปี 2560
2520 ในประเภทกิ จ การขนส่ง มวลชนและสิน ค้ า ขนาดใหญ่ ต ามบัต รส่ง เสริ ม การลงทุน เลขที 1190(2)/2553
เลขที
1188(2)/2553 และเลขที 1189(2)/2553
าหรันบทุเรืนหมุ
อราชา
9 ตามลําดับ โดยได้ รับไตรมาส
ยกเว้ นภาษี
นได้ น–ิติ
3. เพือใช้ เป็สํนเงิ
นเวีย7นเรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์
250.19
4 ปี เงิ2558
บุคคลสําหรับกําไรทีเกิดจากการใช้ บริ การของเรื อราชา 7 เรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9 เป็ นเวลา 8 ปี ซึงในระหว่
างปี 2555
– 2557
ไตรมาส
4 ปี 2560
และงวด 6 เดืาอยเงิ
นแรกของปี
2558
แยกรายได้
และกําลไรตามส่
จทีาได้ร้ อยละ
รับการส่30งเสริ
มการลงทุ
นโยบายการจ่
น : บริ
ษัทมีสามารถแบ่
นโยบายจ่างยเงิ
นปั นผลในแต่
ะปี ในอัตวนงานธุ
ราไม่น้อรกิยกว่
ของกํ
าไรสุทธินห(“BOI”)
ลังจากหัก
ได้ ดงั ต่อไปนีน เฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ปัและที
นผลไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุ
ภาษี เงินน(“NonBOI”)
ได้ นิติบุคคลของงบการเงิ

หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้ รวมยดเกียวกับ
รายละเอี
าใช้ จ่ายรวม
ผู้เค่สนอขาย
หลักํากไรก่ทรัอนภาษี
พย์
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

BOI
165
:
(136)
30

30

สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
6 เดือนแรกปี 2557
6 เดือนแรกปี 2558
ฐานะการเงิ
น ผลการดํNon
าเนินงาน แผนการลงทุ
นNon
ๆ ในอนาคต
Non
Nonน ความจํา เป็ น และความเหมาะสมอื
Non
BOI คณะกรรมการบริ
รวม BOI BOI
รวม อผู
BOI
ตามที
ษัท และ/หรื
้ ถือหุ้นBOI
ของบริรวม
ษัทเห็นBOI
สมควรBOI รวม BOI BOI รวม
578 ร217
648 คื231
บริ412
ษัทประกอบธุ
กิจหลั431
ก 2 ประเภท
อ

445

676

121

231

352

90

230*

320

(520) รกิ(177)
(183) (399) ง ทางเรื
(582) อด้(92)
(266)า ง
1.(385)
ประกอบธุ
จให้ บริ(394
การเรื อ(572)
โดยสารและขนส่
วยเรื อ(193)
เฟอร์ รี (284)
จํานวน(73)
2 เส้ น(193)
ทางระหว่
57 กอํ
39าเภอเกาะสมุ
37
76ย จังหวั
48ดสุราษฎร์
46 ธานี
94 และระหว่
30 างอํ38าเภอดอนสั
68 ก17
38
54 น
อํ28าเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
จั(6)งหวัดสุ(6)ราษฎร์ ธานี (7) (7)

(9)
(9)

(8)
(8)

(7)
(7)

2.ป22ระกอบธุ51รกิจจํ39าหน่ายสิ
บนท่าเรื48อและในเรื
30 นค้ า69
37 อเฟอร์
85 รี

30

30

60

17

30

47

หมายเหตุ: * ไม่ได้ นํารายการปรับปรุงสําหรับการกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า จํานวน 0.25 ล้ านบาท มารวมคํานวณ เนืองจากเป็ นการปรับปรุงภายหลังการคํานวณภาษี
ดังนัน บริ ษัทจะนํารายได้ สว่ นนี ไปรับรู้และคํานวณภาษีในงวดไตรมาสที 3 ของปี 2558

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2171





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ในปี า2555
นภาษี
ประมาณ
ล้ านบาท
และมีคา่ากัใช้บ จ27.91
่ายภาษีเท่เางินได้ นิติบคุ คลประมาณ 6 ล้ านบาท
ทีมาของการกํ
หนด บริ ษ: ัทมีกําไรก่
อัตอราส่
วนราคาต่
อกํา57
ไร (“P/E
ratio”)เท่
ซึง คิดเป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายภาษี ทีจ่ายจริ งประมาณร้ อยละ 11 ของกําไรก่อนภาษี เนืองจากมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประมวลรั
ษ
ฎากรว่
า
ด้
ว
ยการลดอั
ตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที (530) พ.ศ. 2554 กําหนดลดหย่อนอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เหลือประกอบการ
อร้ อยละ 23 ของกําไรสุทธิในปี 2555 จากอัตราปกติร้อยละ 30 กอปรกับบริ ษัทได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับ
เพื
บริ ษัท เอที
พี 307จํเรืากัอดอาร์
(มหาชน)
(ATP30)
0.25
รายได้นทราคาหุ
ีเกิดจากการใช้
อราชา
8 และเรื
ออาร์ 9 และมีการปรับกํ60.71
าไรก่อนภาษี ด้วยรายการที
ไม่ถือเป็ น
ประเมิ
้ นที บริ การของเรื
รายจ่า ย ซึงได้ แก่ หนีส งสัยจะสู
 สําอิรองขาดทุ
นค้สาติล้กาส์สมัย และค่า ใช้ จ ่า ยและดอกเบีย จ่า ยผลประโยชน์
บริ ษญัท เอ็การตั
นซีแงอล
นเตอร์ เนชันน จากสิ
แนล โลจิ
0.25
เสนอขาย
พนักงาน เป็ นต้ น รวมทังมี
 การปรั
งค่าเสือ (NCL)
มราคาของยานพาหนะกับค่างวดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงินตามหลักเกณฑ์
จํากับดปรุ
(มหาชน)
ของกรมสรรพากร ส่งผลทําให้บริคษงเหลื
ทธิในปีง จํ2555
ประมาณ
51 ล้ านบาท คิด24.24
เป็ นอัตรากําไรสุทธิในอัต0.10
ราประมาณ
ัท เกีอยกํรติาไรสุ
ธนาขนส่
ากัด(มหาชน)
(KIAT)
ร้ อยละ 9 ของรายได้ รวม อย่า งไรก็ ตาม ในปี 2555 บริ ษั ทมีรายการขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนจํ า นวนประมาณ 27 ล้ า นบาท
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ประกอบด้ วย ขาดทุนจากการตีมูลค่าทีดินทีอําเภอเกาะสมุยใหม่จํานวนประมาณ 37 ล้ านบาท และมีภาษี เงินได้ เกียวกับ
หมวดธุ
รกิจ (Sector)าไรขาดทุ
: กลุ
ม่ อุดตเสร็
สาหกรรมบริ
การ
องค์ประกอบของกํ
นเบ็
จอืน จํานวนประมาณ
10 ล้ านบาท ซึงเป็ นรายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการ
บัญชี ฉบั
อปฏิTest
บตั ิในปี 2556
Profit
Market Capitalization Test
เกณฑ์
เข้ าบจดที 12 เรื อง ภาษี
: เงินได้ มาถื
ทะเบียน ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 76 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประมาณ 7 ล้ านบาท

วัคิตดถุเป็ปนอั
ระสงค์
: ทีจ่ายจริ งเพียวังประมาณร้
ตถุประสงค์ อยละ 9 ของกําไรก่
จําอนวนเงิ
เงิน
ตราค่การใช้
าใช้ จ่ายภาษี
นภาษีนโดยประมาณ
เนืองจากมีพระราชกฤษฎีระยะเวลาใช้
กาออกตามความ
เงิในประมวลรั
น
(ล้ านบาท)
ษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที (530) พ.ศ.
2554 กําหนดลดหย่อนอัตโดยประมาณ
ราภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลเหลือร้ อยละ 20 ของกํ1.าไรสุชํทาธิระหนี
ในปี เงิ2556
จากอัตราร้ อยละ 23 ของกําไรสุ38.00
ทธิในปี 2555 รวมทังบริ
 ไตรมาส
ษัทได้ รับ4ยกเว้
นภาษี
นกู้ระยะยาว
ปี 2558
เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับรายได้ ทีเกิดจากการใช้ บริ การของเรื อราชา 7 เรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9 และมีการปรับปรุ งกําไรก่อนภาษี
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ตามวิธีการเหมือนปี 2555 ส่งผลทําให้ คงเหลือกําไรสุทธิในปี 2556 ประมาณ 69 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิในอัตรา
ไตรมาส 4 ปี 2560
ประมาณร้ อยละ 11 ของรายได้ รวม
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 94 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประมาณ
นบาท
ไตรมาส 49 ปีล้ า2560
คิดเป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายภาษี ทีจ่ายจริ งเพียงประมาณร้ อยละ 9 ของกําไรก่อนภาษี เนืองจากมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที (530) พ.ศ. 2554 กําหนดลดหย่อนอัตราภาษี เงินได้ นิติ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
บุคคลเหลือร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิ เหมือนปี 2556 รวมทังบริ
 ษัทได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับรายได้ ทีเกิดจาก
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
การใช้ บริ การของเรื อราชา 7 เรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9 และมีการปรับปรุงกําไรก่อนภาษี ตามวิธีการเหมือนปี 25552556 ส่งผล
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ทําให้ คงเหลือกําไรสุทธิในปี 2557 ประมาณ 85 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิในอัตราประมาณร้ อยละ 13 ของรายได้ รวม
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 55 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ประมาณ 7 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายภาษี ทีจ่ายจริ งเพียงประมาณร้ อยละ 13 ของกําไรก่อนภาษี เนืองจากมีพระราช
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที (577) พ.ศ. 2557 กําหนดให้ คงจัดเก็บอัตรา
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิ เหมือนปี 2556  2557 รวมทังบริ
 ษัทได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
สําหรับรายได้ ทีเกิดจากการใช้ บริ การของเรื อราชา 7 เรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9 และมีการปรับปรุ งกําไรก่อนภาษี ตามวิธีการ
จําหน่
นค้ า6บนท่
เรื อและในเรื2558
อเฟอร์ประมาณ
รี
เหมือนปี 25552557 ส่งผลทํ2.าปให้ระกอบธุ
คงเหลือรกํกิจาไรสุ
ทธิาใยสิ
นงวด
เดือานแรกของปี
47 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร
สุทธิในอัตราประมาณร้ อยละ 15 ของรายได้ รวม

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2172





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ราผลตอบแทนผู
ทีอัมตาของการกํ
าหนด ้ ถอื :หุ้น อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
ในปี 2555 2557 และในงวด
6 เดืของบริ
อนแรกของปี
2558
บริ ษัทมีอตั ยราผลตอบแทนผู
้ ถือหุ้นประมาณร้ อยละ 18 ร้ อยละ
ษัทอืนในอุ
ตสาหกรรมเดี
วกัน
P/E ratio
ข้21อมูร้ลอทางการเงิ
น อยละ 21 ตามลําดับ อนึง บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลัง
ยละ 21 และร้
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื
ประกอบการ
หักอภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกําหนด (โปรดดู
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ
รายละเอี
ยดเพิ้ นมทีเติ มในส่วนที 2.3 บทที 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.3 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล) ทังนี
  บริ ษัท
บริ ษัท เอ็นซีแอล อิ2555
นเตอร์–เนชั
น แนลเนืโลจิ
สติกส์ ษัทได้ นํากําไรดัง กล่าวไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุ
0.25
เสนอขาย
ไม่ได้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการในปี
2556
องจากบริ
นเวียนใน
กัด(มหาชน)
การลงทุนก่อสร้ างท่าเทียบเรื อจําของท่
าเรื อสมุ(NCL)
ยสากล อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเป็ นจํานวน

ประมาณ 85 ล้ านบาท และได้บริมีกษารจ่
ปั นผลระหว่
จการทีได้ รับการส่24.24
งเสริ มการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ0.10
หุ้นเดิมเป็ น
ัท เกีายยเงิ
รตินธนาขนส่
ง จํากัาดงกาลจากกิ
(มหาชน) (KIAT)
จํานวนประมาณ 21 ล้ า:นบาท คิSET
ดเป็
นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้
อยละ 25 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินของบริ ษัท ทังนี
 
ตลาดรอง
 mai
สาเหตุทีบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในปี 2557 ในอัตราทีตํากว่านโยบายทีกําหนด เนืองจากบริ ษัทต้ องการสํารองเงินสําหรับการ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ลงทุนในการซื อเรื อเฟอร์ รีเพิมเติม จํานวน 1 ลํา ซึง คาดว่าจะใช้ เงินลงทุนทังหมดประมาณ

200 ล้ านบาท ส่วนในงวด 6 เดือน
Market Capitalization Test
เกณฑ์
เข้ าจด
แรกของปี
2558 บริ ษัทไม่: ได้
มีการจ่Profit
ายเงินTest
ปั นผลระหว่างกาล
ทะเบียน
สําหรับในอนาคต บริ ษั ทจะดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามทีได้ ระบุในส่วนที 2.3 บทที 9 ข้ อมูล
วัหลั
ตถุกปทรัระสงค์
การใช้
วัตถุประสงค์
านวนเงิ
ระยะเวลาใช้ เงิน
พย์และผู
้ ถือหุ้น หั:วข้ อ 9.3 นโยบายการจ่
ายเงินปั นผล อย่างเคร่จํงครั
ด นโดยประมาณ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

สินทรัพย์ รวม

150.00

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
4 ปี 2560
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 มีจไตรมาส
ํานวนประมาณ
763
ล้ านบาท 720 ล้ านบาท 7333.ล้ านบาท
านบาท
พย์สว่ นใหญ่ ได้ แก่ ทีดินไตรมาส
อาคาร และอุ
ปกรณ์– 
เพือใช้และ
เป็ นเงิ748
นทุนล้หมุ
นเวียนตามลําดับ โดยสินทรั250.19
4 ปี 2558
สุทธิ ซึงมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 81 – 83 ของสินทรัพย์รวมทังหมด

ส่วนสินทรัพย์ทีสําคัญรองลงมา ได้
แก่ สิน4ค้ ปีาคงเหลื
ไตรมาส
2560 อ
และเงินสดและรายการเที
นโยบายการจ่
ายเงิน : ยบเท่
บริ ษาเงิัทมีนนสดโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก

นปี 2556
ล้ านบาทเมือษเทีัท ยและหลั
บกับปี ง2555
สาเหตุหลักมาจากการ
ปั นผล สินทรัพย์รวม ณ สิภาษี
เงินได้มีนจิตําิบนวนลดลงประมาณ
ุคคลของงบการเงิน43เฉพาะของบริ
หักเงินโดยมี
สํารองตามกฎหมาย
และเงิน
จําหน่ายทีดินทีเกาะวังนอกสะสมอื
ซึงได้ บนั ๆทึกตามที
เป็ นสิบนริทรัษัพทกํย์าไม่หนด
หมุนทัเวีงนี
ถือไว้ายเงิ
เพือนขายในราคาตามมู
ลค่ากตามบั
ประมาณนอยู
63่กับ
 ยนที
 การจ่
ปั นผลดังกล่า วอาจมี
ารเปลีญยชีนแปลงขึ
ล้ านบาท ในขณะเดียวกัน ทีฐานะการเงิ
ดิน อาคาร และอุ
ปกรณ์าเนิ
สุทนธิงาน
มีจําแผนการลงทุ
นวนลดลงเช่นกัความจํ
น โดยลดลงประมาณ
21 ล้ านบาท ตามการตั
ด
น ผลการดํ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
ค่าเสือ มราคาตามอายุการใช้ตามที
งานของทรั
พย์สนิ ทังนี
 ษ ในระหว่
างปีอผู2556
ษัทมีกษารลงทุ
นเพิมเติมในส่วนของการซ่อมแซมเรื อ
คณะกรรมการบริ
ัท และ/หรื
้ ถือหุ้นบริของบริ
ัทเห็นสมควร
ยานพาหนะ
 องตกแต่
กรณ์สํานักรกิงาน
พย์สินอืคืนอๆ มูลค่ารวมประมาณ 29 ล้ านบาท และมีการรับโอนงาน
รายละเอี
ยดเกีเครื
ยวกั
บ : งและอุ
บริ ษัทปประกอบธุ
จหลัและทรั
ก 2 ประเภท
างก่อสร้ างเป็ นอาคารและสิง ปลูกสร้ างทีทา่ เรื อสมุยสากลและท่าเรื อดอนสักสากล ซึงมีมลู ค่ารวมประมาณ 70 ล้ านบาท
ผูระหว่
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
รวมทั
ง

มี
ก
ารจํ
า
หน่
า
ยเรื
อ
วั
ง เงิ นทีถูกไฟไหม้ คืน ให้ แก่บริ ษั ท ประกัน และจํ า หน่า ยทรั พย์ สินอืนๆ ซึงมีมูลค่า ตามบัญชี รวม
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ประมาณ 5 ล้ านบาท นอกจากนี  บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชีเกียวกับการบันทึกทีดินทีไม่ได้ ใช้ ในการ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ดําเนินงาน โดยได้ นํามาบันทึกไว้ ในบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน เป็ นจํานวน 0.98 ล้ านบาท ในขณะเดียวกัน ณ สิ นปี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
2556 บริ ษัทมีสนิ ค้ าคงเหลือเพิมขึ นประมาณ 19 ล้ านบาท เนืองมาจากมีการสํารองอะไหล่และวัสดุสิ นเปลืองเพิมขึ นประมาณ

18 ล้ านบาทเพือเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการซ่อมใหญ่เรื อเฟอร์ รีในปี 2557 ตามรอบเวลา และมีลกู หนี การค้ าและลูกหนี อืน
เพิมขึ นประมาณ 5 ล้ านบาท

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2173





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

สําหรัาบหนด
สินทรัพ:ย์รวม 
ณอัสิตนปี
มีจํานวนเพิ
ขึ นประมาณ
ทีมาของการกํ
ราส่2557
วนราคาต่
อกําไร ม(“P/E
ratio”)เท่12ากัล้บานบาทเมื
27.91 เท่อาเที ยบกับปี 2556 ซึงมีสาเหตุหลักมา
จากการเพิมขึ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวนประมาณ 12 ล้ านบาท และการเพิมขึ นของทีดิน อาคาร และ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อุข้ อปมูกรณ์

สุ
ท
ธิ
จํ
า
นวนประมาณ
6 ล้ านบาท โดยในระหว่างปี 2557 บริ ษัทมีการลงทุนเพิมเติมในส่วนของการซ่อมแซมเรื อ งาน
ลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ระหว่
างก่อสร้ างอาคารและสิง ปลูกสร้ างทีทา่ เรื อสมุยสากลและท่าเรื อดอนสักสากล เครื องจักรและอุปกรณ์ เครื องตกแต่งและ
เพื
อประกอบการ
จํากัด(มหาชน)
60.71 างก่อสร้ างเป็ นอาคารและสิ
0.25
อุปกรณ์นราคาหุ
สาํ นักงาน
มูลพค่ี 30
ารวมประมาณ
53(ATP30)
ล้ านบาท และมีการรับโอนงานระหว่
ง
ประเมิ
้ นที และทรัพย์สบรินิ ษอืนัทๆเอที
ปลูกสร้ างทีท่าเรื อสมุยสากลและส่
ปรุอิงนและตบแต่
สํานัโลจิ
กงานเช่
ล้ านบาทใน
บริ ษัท วเอ็นปรั
นซีแบอล
เตอร์ เนชัน งแนล
สติกส์าแห่งใหม่ ซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 11 0.25
เสนอขาย
ขณะเดียวกัน ณ สิ นปี 2557 บริ
สนิ ค้ าคงเหลื
จําษกััทดมี(มหาชน)
(NCL)อลดลงประมาณ 4 ล้ านบาท เนืองมาจากมีการเบิกอะไหล่และวัสดุไปใช้ ใน
งานซ่อมแซม และมูลค่านํ ามันบริเชืษอเพลิ
สต็อกมีง จํมาลู กัค่ดา(มหาชน)
ลดลงตามการปรั
24.24 ามันในตลาดโลกและมี
ัท เกีงยทีรติเก็ธบนาขนส่
(KIAT) บราคาลดลงของนํ
0.10 ลกู หนี 
การค้ าและลูกหนี อืนลดลงประมาณ 2 ล้ านบาท
ตลาดรอง
:
SET
 mai
สินทรัพย์รวม ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 มีจํานวน 748 ล้ านบาท เพิมขึ นประมาณ 16 ล้ านบาทเมือเทียบกับ ณ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
สิ นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึ นของทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ซึง ในระหว่างงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัท
 Profit
Test อ และงานระหว่างก่อสร้ าง และซื อยานพาหนะเพิ
Market Capitalization
เกณฑ์
เข้ าจด
มีการลงทุ
นเพิมเติมในส่:วนของการซ่
อมแซมเรื
มจํานวน Test
5 คัน มูลค่ารวม
ทะเบี
ย
น
ประมาณ 43 ล้ านบาท และมีการรับโอนงานระหว่างก่อสร้ างเป็ นอาคารและสิงปลูกสร้ างทีท่าเรื อดอนสักสากล และท่าเรื อส
วัมุตยถุสากล
ประสงค์
การใช้
: งสินค้ าและอะไหล่
วัตถุประสงค์
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
ซึง ได้
แก่ อาคารโกดั
อาคารจ่ายกระแสไฟฟ้จํานวนเงิ
และอาคารบ้
านพักผู้บริ หาร เป็ นต้
น ซึงมีมลู ค่เงิานรวม
เงิประมาณ
น
(ล้ทานบาท)
โดยประมาณ
16 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีมลู ค่าเพิมขึ นสุ
ธิประมาณ 15 ล้ านบาท นอกจากนี
 บริ ษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเท่า1.เงินสดเพิ
มขึ นประมาณ
4 ล้ านบาท
ชําระหนี
เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
รายละเอียดของสิน2.ทรัพเพืย์หอลัใช้กลของบริ
งทุนซืษอเรืัทอสามารถสรุ
เฟอร์ รีใหม่ปได้ ดงั นี  :

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

 ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ  ืน
3. 2555
เพือใช้–เป็2557
นเงินทุนและ
หมุนณเวียวันนที 30 มิถุนายน 2558
250.19บริ ษัทมีลกู หนี การค้ไตรมาส
ปี 2558
–
ณวันที 31 ธันวาคม
าและลูก4หนี
อืน รวม
ไตรมาส
ประมาณ 16 ล้ านบาท 21 ล้ านบาท 19 ล้ านบาท และ 16 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้
อยละ 42 ปี– 2560
3 เมือ
นโยบายการจ่
ษัทมีนยดดั
โยบายจ่
เทียบกับสินทรัาพยเงิ
ย์รนวม ซึง: มีรบริ
ายละเอี
งนี  : ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล + ลูกหนีก ารค้ า ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
บริ ษัทประกอบกิจการให้ บริ การโดยสารและขนส่งทางเรื อแก่บคุ คลทัว ไป ซึงโดยส่วนใหญ่ (ประมาณร้ อยละ 6070
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558) บริ ษัทจะจําหน่ายตัว เรื อโดยสารสําหรับบุคคลทัว ไปและยานพาหนะเป็ นเงินสด
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
เว้ นแต่เป็ นการให้ บริ การขนส่งยานพาหนะให้ แก่นิติบคุ คลทีเป็ นลูกค้ าประจํา และ/หรื อเป็ นการจําหน่ายตัว เรื อโดยสารล่วงหน้ า
รายละเอี
ยดเกียาวกั
: บริ ษอัทการจํ
ประกอบธุ
กิจว หลั
2 ประเภท คือ
ให้ แก่ตวั แทนจํ
หน่บาย และ/หรื
าหน่ารยตั
เรื อกโดยสารทางออนไลน์
ผ่านเครื อข่ายของบริ ษัทสายการบินพันธมิตร และ/
ผูหรื้ เสนอขาย
1.ประกอบธุ
จให้ บาริสถานที
การเรื อทโดยสารและขนส่
อด้ วยเรืเครดิ
อเฟอร์
รี จํานวน
ทางระหว่
อการขายโฆษณาผ่านป้ายและแผ่
นพัรบกิแนะนํ
่องเทียว บริ ษัทได้งทางเรื
มีนโยบายให้
ตเทอมแก่
ลกู 2ค้ าเส้ดันงกล่
าวเป็ น าง
หลั
กทรัพย์ 15 – 60 วัน โดยพิจอํารณาจากข้
าเภอดอนสักออํ
เภอเกาะสมุ
ดสุราษฎร์ ธนานี
และระหว่าางอํ
ระยะเวลา
มูลาและประวั
ติลยกู จัค้งาหวัฐานะการเงิ
และผลการดํ
เนิานเภอดอนสั
งานของลูกกอํค้ าาเภอเกาะพะงั
และประวัติ น
จังหวัาดหน่
สุราาษฎร์
ธานี
การชําระเงินทีผา่ นมา อนึง ในการจํ
ยตัว เล่
มให้ แก่ตวั แทนจําหน่าย บริ ษัทมีการกําหนดเครดิตเทอมทีแตกต่างกัน ขึ นอยู่
2.ปเคราะห์
ระกอบธุ
กิจจํ โดยจะมี
าหน่ายสิทนงจ่
เรื อและได้
และในเรื
อเฟอร์
รี
กับการเจรจาต่อรอง และการวิ
ลกู รหนี
ั  ค้ าบนท่
ยเงินาสด
เครดิ
ตเทอมในระหว่
าง 1530 วัน ทังนี
  บริ ษัท รา
ั นา จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ อง และเป็ นตัวแทนจําหน่ายตัว เล่มของบริ ษัท ได้ รับเครดิตเทอมเป็ นจํานวน 15
ชาเฟอร์ รีพฒ
วัน โดยมีเงินวางประกันเป็ นจํานวน 600,000 บาทด้ วย ในขณะทีตวั แทนจําหน่ายทีมีฐานทุนเล็ก จะใช้ วิธีขายเป็ นเงินสด ไม่ให้
เครดิตเทอม และไม่ต้องมีเงินวางประกัน หรื อตัวแทนจําหน่ายทีมีฐานะการเงินทีดีจะได้ รับเครดิตเทอมเป็ นจํานวน 30 วันและ

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2174





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

้ องมีเงินวางประกั
วนลูวกนราคาต่
ค้ าทีลงโฆษณาผ่
านปratio”)เท่
้ ายและแผ่ากันบพับ27.91
แนะนํเท่าสถานที
ทีไม่มตาของการกํ
าหนด นกั: บบริ ษัทอัตส่ราส่
อกําไร (“P/E
า ท่องเทียวและเลือกชําระเป็ น
เครดิต จะต้ องจ่ายค่าโฆษณาในอัตราทีสงู กว่าลูกค้ าทีเลือกจ่ายเป็ นเงินสดล่วงหน้ าทังจํ
 านวน แต่จะได้ รับเครดิตเทอมเป็ น
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
60 วันเป็นนการทดแทน
ข้จํอามูนวน
ลทางการเงิ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีลกู หนี การค้ าสุทธิประมาณ 13 ล้ าน
ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
้ นที 19 ล้ านบาทบริและ
บาท 21นราคาหุ
ล้ านบาท
16 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 – 3 เมือเทียบกับสินทรัพย์รวม
ษัท เอ็าของบริ
นซีแอลษอิัทนณ
เตอร์
น แนล
โลจิสติ2555
กส์  2557และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558
0.25สามารถ
เสนอขาย
โดยรายละเอียดของอายุลกู หนีบริการค้
วันเนชั
ที 31
ธันวาคม
จํากัด(มหาชน) (NCL)
สรุปได้ ดงั นี  :
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ตารางแสดงอายุลูกหนีก ารค้ า
ตลาดรอง
:
SET
 mai
(หน่วย : ล้ านบาท)
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
ปี 2555การ
เกณฑ์เข้ าจด
: 
ทะเบี
ลูกหนียนยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชํ
วัตลูถุกหนี
ประสงค์
การใช้าระ :
เงินไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ นไป
ลูกหนีก ารค้ ารวม
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก ารค้ าสุทธิ

ปี 2556

Profit
มูลค่ าTest สัดส่ วน
7.99

มูลค่ า

62.46%

14.47

วัตถุประสงค์
3.13

ปี 2557

สัดส่ วน
68.56%

สัดส่ วน
มูลMarket
ค่ า Capitalization
มูลTest
ค่ า
14.44

75.75%

จํานวนเงินโดยประมาณ
6.47 30.68%(ล้ านบาท)
4.41 23.14%

24.46%

11.31%
1. ชําระหนี1.45
เงินกู้ระยะยาว
0.06

0.45%

0.03

0.07% 38.00 0.00
0.15%
0.03

0.01

0.17

1.32%

0.12

0.55%

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
12.79 100.00%

21.11 100.00%

(0.12)

0.90%

(0.12)

0.55%

12.67

99.10%

20.99

99.45%

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

6 เดือนแรก ปี 2558

150.00

0.18

0.01%
0.17%

(0.18)
18.88

93.69%

ระยะเวลาใช้ เงิน
0.84
5.05%
โดยประมาณ
ไตรมาส 4 ปี 2558




ไตรมาส 4 ปี 2558 –
0.93%
0.21
1.26%
ไตรมาส 4 ปี 2560

19.06 100.00%

250.19

15.50

สัดส่ วน

16.54 100.00%

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
0.93%
(0.21) 1.26%
ไตรมาส 4 ปี 2560

99.07%

16.33

98.74%

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
าเผือหนี สงสัยจะสู
ญของลูกหนีษ โดยพิ
จารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิและเงิ
นใน น
ปั นผล บริ ษัทมีนโยบายในการประมาณการค่
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ัท และหลั
งหักเงินสํารองตามกฎหมาย
อดีต การวิเคราะห์อายุหนี  และสภาวะเศรษฐกิ
นๆ
 ทัทังนี
งนี
ในการวิ
เคราะห์
อายุขงองหนี
ทีคงค้ ากงารเปลี
บริ ษัทยมีนแปลงขึ
นโยบายที
จะ่กับ
สะสมอืนๆ ตามทีบจ ริณษัทขณะนั
กํ าหนด
   การจ่
ายเงิ
นปั นผลดั
กล่า วอาจมี
นอยู
ตังสํ
 ารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูฐานะการเงิ
ญในอัตราร้นอผลการดํ
ยละ 100าของมู
ลค่าแผนการลงทุ
ลูกหนี สําหรับนลูความจํ
กหนี ทีคา้ าเป็งชํนาระเกิ
น 12 เดือนขึ นไป นๆ ในอนาคต
เนินงาน
และความเหมาะสมอื
ตามที
คณะกรรมการบริ
ัท และ/หรื
อผู้ถือหุ้นของบริ
ัทเห็นสมควร
ณ วันที 31 ธันวาคม
2555
บริ ษัทมีลกู หนีษการค้
ารวมประมาณ
13 ล้ าษนบาท
แบ่งเป็ นลูกหนี ทียงั ไม่ถึงกําหนดชําระ

จํานวนประมาณ
นสัดส่วนประมาณร้
ยละ 62คืของลู
 3
รายละเอี
ยดเกียวกั8บล้ านบาท
: บริคิษดัทเป็ประกอบธุ
รกิจหลัก 2 อประเภท
อ กหนี การค้ ารวม ลูกหนี ทีค้างเกินกําหนดชําระตังแต่
อนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จํา1.
นวนประมาณ
คิดอเป็โดยสารและขนส่
นสัดส่วนประมาณร้
อยละ
กหนี
กหนี ที าง
ผูเดื้ เสนอขาย
ประกอบธุรกิ5จล้ให้านบาท
บริ การเรื
งทางเรื
อด้ 36
วยเรืของลู
อเฟอร์
รี จํการค้
านวนารวม
2 เส้และลู
นทางระหว่
ค้ างเกิ
านวนกประมาณ
0.17 ล้ยาจันบาท
เป็ นสัธดานี
ส่วนประมาณร้
อยละ
1 ของลูกกอํหนี
การค้ ารวม น
หลั
กทรันพกํย์าหนดชําระ 12 เดือนขึอํานไปจํ
เภอดอนสั
อําเภอเกาะสมุ
งหวัดคิสุดราษฎร์
และระหว่างอํ
าเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
ทังนี
  ลูกค้ าทีค้างเกินกําหนดชําจัระส่
เป็ นลู
กหนี การค้ าของบริ ษัททีเกียวข้ องกัน ซึง มีจํานวนรวมประมาณ 4 ล้ านบาท คิด
งหวัวดนใหญ่
สุราษฎร์
ธานี
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ2.31ประกอบธุ
ของลูกหนี
ษัทาได้
งค่
ั  าเผือหนี
สงสัรยี จะสูญสําหรับลูกหนี การค้ าในปี 2555
รกิจการค้
จําหน่ารวม
ายสินโดยบริ
ค้ าบนท่
เรื อตและในเรื
อเฟอร์
เป็ นจํานวน 0.12 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1 ของลูกหนี การค้ ารวม เนืองจากคาดว่าจะไม่สามารถเรี ยกเก็บหนี 

ดังกล่าวได้ ทําให้ คงเหลือลูกหนี การค้ าสุทธิ ประมาณ 13 ล้ านบาท

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2175





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ณ วัานหนด
ที 31 ธัน:วาคม2556
บริวษนราคาต่
ัทมีลกู หนี
ารวมประมาณ
านบาทเท่แบ่
ทีมาของการกํ
อัตราส่
อกําการค้
ไร (“P/E
ratio”)เท่า21กับล้27.91
า งเป็ นลูกหนี ทียงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
จํานวนประมาณ 14 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 69 ของลูกหนี การค้ ารวม ลูกหนี ทีค้างเกินกําหนดชําระตังแต่
 3
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ไม่เกิน 12
ข้เดืออมูนแต่
ลทางการเงิ
น เดือน จํานวนประมาณ 7 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 31 ของลูกหนี การค้ ารวม และลูกหนี ที
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ค้ าองเกิ
นกําหนดชําระ 12 เดือนขึ นไปจํานวน ประมาณ 0.12 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1 ของลูกหนี การค้ ารวม
เพื
ประกอบการ
ษัทวเอที
พี 30
จํากักดหนี
(มหาชน)
(ATP30)
ทังนี
  ลูนกราคาหุ
ค้ าทีค้า้ นงเกิ
าระส่
นใหญ่
เป็ นลู
การค้ าของบริ
ษัททีเกียวข้ องกัน ซึง 60.71
ค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือน มี0.25
จํานวนรวม
ประเมิ
ที นกําหนดชํบริ
ประมาณ 5 ล้ านบาท คิดเป็ นสับริดษส่วัทนประมาณร้
หนี สการค้
ั  าเผือหนี สงสัยจะสู
ญสําหรับ
เอ็นซีแอล อิอนยละ
เตอร์25
เนชัของลู
น แนลกโลจิ
ติกส์ารวม โดยบริ ษัทได้ ตงค่
0.25
เสนอขาย
ลูกหนี การค้ าในปี 2556 คงทีเจํท่าากักัดบ(มหาชน)
ปี 2555 (NCL)
เป็ นจํานวน 0.12 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1 ของลูกหนี การค้ ารวม
เนืองจากคาดว่าจะไม่สามารถเรี
งกล่าวได้
คงเหลือ(KIAT)
ลูกหนี การค้ าสุทธิ 24.24
ประมาณ 21 ล้ านบาท 0.10
บริ ษยกเก็
ัท เกีบยหนี
รติธดันาขนส่
ง จําทํกัาดให้(มหาชน)
บริ ษัทมีลกู หนี การค้
ารวมประมาณ 19 ล้ านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี ทียงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ตลาดรองณ วันที 31 ธัน:วาคม 2557
SET
 mai
จํานวนประมาณ 14 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 76 ของลูกหนี การค้ ารวม ลูกหนี ทีค้างเกินกําหนดชําระตังแต่
 3
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จํานวนประมาณ 4 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 23 ของลูกหนี การค้ ารวม และลูกหนี ที
Profit
Test
Market Capitalization
เกณฑ์
ค้ างเกิเนข้กําาจด
หนดชําระ 12: เดือนขึ นไปจํ
านวน
ประมาณ 0.18 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้
อยละ 1 ของลูTest
กหนี การค้ ารวม
ทะเบี
ย
น
ทังนี
  ลูกค้ าทีค้างเกินกําหนดชําระส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี การค้ าของบริ ษัททีเกียวข้ องกัน ซึง ค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือน มีจํานวนรวม
วัประมาณ
ตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
3 ล้กาารใช้
นบาท คิด: เป็ นสัดส่วนประมาณร้
อยละ 16 ของลูกหนี การค้
ารวม โดยบริ
ษัทได้ ตงค่
ั  าเผือหนี สงสั
ยจะสูญสํเงิานหรับ
เงิลูกนหนี การค้ าในปี 2557 เพิมขึ นเป็ นจํานวน 0.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
อยละ 1 ของลูกหนี การค้ ารวม
เนืองจากคาด
ว่าจะไม่สามารถเรี ยกเก็บหนี1.ดังกล่
วได้ ทํเงิานให้กู้คระยะยาว
งเหลือลูกหนี การค้ าสุทธิ ประมาณ
19 ล้ านบาท
ชําาระหนี
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ณ วันที 30 มิถนุ ายน
ษัทนมีซืลอเรื
กู หนี
การค้รีใาหม่
รวมประมาณ 17 ล้150.00
านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี ทีไตรมาส
ยงั ไม่ถึงกํ4าปีหนดชํ
2. 2558
เพือใช้บริลงทุ
อเฟอร์
2558าระ
–
จํานวนประมาณ 15 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 94 ของลูกหนี การค้ ารวม ลูกหนี ทีค้างเกินกํไตรมาส
าหนดชํ4าระตั
งแต่
 3
ปี 2560
เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จํา3.นวนประมาณ
อยละ 5 ของลูกหนี การค้
ารวม 4และลู
กหนี–ที
เพือใช้ เป็ นเงิ1นล้ทุานนบาท
หมุนเวีคิยดนเป็ นสัดส่วนประมาณร้
250.19
ไตรมาส
ปี 2558
ค้ างเกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ นไปจํานวน ประมาณ 0.21 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1 ของลู
กหนี4การค้
ารวม
ไตรมาส
ปี 2560
ทังนี
  ลูกค้ าทีค้างเกินกําหนดชําระส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี การค้ าของบริ ษัททีเกียวข้ องกัน ซึง ค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือน มีจํานวนรวม
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ประมาณ 0.84 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5 ของลูกหนีก ารค้ ารวม โดยบริ ษัทได้ ตงค่
ั  า เผือหนี สงสัยจะสูญ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สําหรับลูกหนี การค้ าทีเป็ นลูกค้ าทัว ไปทีไม่ใช่บริ ษัททีเกียวข้ องกันและค้ างชําระเกิน 12 เดือนขึ นไปในงวด 6 เดือนแรกของปี
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
2558 เพิมขึ นเป็ นจํานวน 0.21 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1 ของลูกหนี การค้ ารวม เนืองจากคาดว่าจะไม่สามารถ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
เรี ยกเก็บหนี ดังกล่าวได้ ทําให้ คงเหลือลูกหนี การค้ าสุทธิ ประมาณ 16 ล้ านบาท
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทังนี
  ผู้บริ หารของบริ ษั ทมีความเห็นว่า นโยบายการตัง สํารองค่า เผือหนี สงสัยจะสูญ และระบบการควบคุมและ
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ติดตามการชําระหนี ของลูกหนี ทีกําหนดขึ นมีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับธุรกิจของบริ ษัท โดยทีผ่านมา บริ ษัทมีการ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ปรับปรุ งขันตอนการเรี

ยกเก็บหนี กับบริ ษัททีเกียวข้ องกันเพือให้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในงวดทีครบกําหนดชําระ ทําให้
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ยอดลูกหนี การค้ าทีเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกันทีค้างเกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือนในงวด 6 เดือนแรกปี 2558 ลดลงเหลือเพียง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
0.84 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5 ของลูกค้ าการค้ ารวม ทังนี
  ส่วนใหญ่ บริ ษัทจะสามารถเรี ยกเก็บหนี จากลูกค้ าทีค้าง
2.
ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
จํ
า
หน่
า
ยสิ
น
ค้
า
บนท่
า
อและในเรื
รี าระ ซึงในเดือนสิงหาคม 2558 บริ ษัท
เกินกําหนดชําระทีเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกันได้ ภายใน 1 เดือนนับเรืจากวั
นครบกํอาเฟอร์
หนดชํ
สามารถเรี ยกเก็บหนี จากยอดลูกหนี การค้ า – กิจการทีเกียวข้ องกัน ทีค้างชําระจํานวนรวมประมาณ 5 ล้ านบาท ณ สิ นงวดไตร
มาสที 2 ปี 2558 ได้ แ ล้ ว ทัง หมด อนึง บริ ษั ท อาจพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง นโยบายทางด้ า นลูก หนี ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมตาม
สถานการณ์โดยคํานึงถึงความเสีย งและประโยชน์ทีบริ ษัทจะได้ รับ

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2176





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ในปี า2555
6 วเดืนราคาต่
อนแรกของปี
ษัทมีอตั ราส่
ทีมาของการกํ
หนด – 2557
: และงวด
อกําไร2558
(“P/Eบริratio”)เท่
ากับวนหมุ
27.91นเวีเท่ยานลู
 กหนี ประมาณ 52 เท่า 37 เท่า 33
อัตราส่
เท่า และ 35 เท่า ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนทางการเงินทางด้ านระยะเวลาเก็บหนี เฉลีย ประมาณ 7 วัน 10 วัน 11 วัน และ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
10
วั
น
ตามลํ
า
ดั
บ
ซึ
ง

เป็
นระยะเวลาที
คอ่ นข้ างตําเมือเทียบกับนโยบายการให้ สนิ เชือแก่ลกู หนี การค้ าของบริ ษัท เนืองจากลูกค้ า
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ส่วอนใหญ่
เป็ นลูกค้ าเงินสด ทังนี
  สาเหตุทีระยะเวลาเก็บหนี เฉลีย ในปี 25562557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เพิมขึ นจาก
เพื
ประกอบการ
เอทีพี 30
(มหาชน) น(ATP30)
ปี 2555นราคาหุ
เนืองจากบริ
บลูจํกาค้กัาดสายการบิ
ทีเป็ นพันธมิตรในปี 255660.71
และให้ เครดิตเทอมแก่ลกู 0.25
ค้ าดังกล่าว
ประเมิ
้ นที ษัทได้ เริ มบริทําษธุัทรกรรมกั
เป็ นระยะเวลา 30 วัน อีกทังยอดขายจากการจํ
 บริ ษัท เอ็นซีแอล อิานหน่
ายตัเนชั
ว เล่น มแนล
และตั
เตอร์
โลจิว สแพ็ติกคส์เกจมีจํานวนเพิมขึ นในระยะเวลาดังกล่าว0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
+ลูกหนีอ  ืน
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ลูกหนี อืนประกอบด้ วย ลูกหนี พนักงาน ลูกหนี จากรายได้ ค่าเบี ยปรับ และลูกหนี เงินขาดเกินบัญชี ซึงมีจํานวนรวม
ตลาดรอง
: ล้ านบาท
SET
 0.33
mai ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที 30
ประมาณ 4 ล้ านบาท 0.34
0.23 ล้ านบาท และ
มิถนุ ายน
ตามลํา:ดับกลุ
โดยในปี
2555 บริ ษกัทารมีลกู หนี อืนค่อนข้ างสูงเนืองมาจากบริ ษัทมีรายได้ จากค่าปรับเนืองจากผิด
หมวดธุ
รกิจ2558
(Sector)
ม่ อุตสาหกรรมบริ
สัญญาซื
องกันTest
จํานวนประมาณ 4 ล้ านบาท ทังนี
  บริ ษัทได้
ตงค่
ั  าเผืCapitalization
อหนี สงสัยจะสูTest
ญสําหรับลูกหนี 
Market
เกณฑ์
เข้ าอขายที
จด ดินกับบริ: ษัททีเกียวข้Profit
อืนในปียน2555 ประมาณ 0.14 ล้ านบาท และเพิมเป็ น 0.17 ล้ านบาทในปี 2556 และ 2557 และเพิมเป็ น 0.32 ล้ านบาทในงวด
ทะเบี
6 เดือนแรกของปี 2558 ทําให้ คงเหลือลูกหนี อืนสุทธิ ประมาณ 4 ล้ านบาท 0.17 ล้ านบาท 0.06 ล้ านบาท และ 0.002 ล้ าน
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
บาท ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
 สินค้ าคงเหลือ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558

บริ ษัทมีนโยบายบั2.
นทึกเพื
มูลอค่ใช้าสิลงทุ
นค้นาซืคงเหลื
อในราคาทุ
ยถ่วงนํ าหนักหรื อมูลค่าสุไตรมาส
ทธิทีคาดว่
จะได้ ร–ับ
อเรื อเฟอร์
รีใหม่ นตามวิธีถวั เฉลี150.00
4 ปีา2558
แล้ วแต่ราคาใดจะตํากว่า โดยบริ ษัทจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้ าในงบกําไรขาดทุนในกรณี
ทีสินค้4าคงเหลื
ไตรมาส
ปี 2560อมี
การเสือ มคุณภาพ เสียหาย ล้ าสมัย และค้ างนาน ทําให้ ราคาทุนของสินค้ าคงเหลือในงวดบัญชีนนั  มีราคาสูงกว่ามูลค่าสุทธิที
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
คาดว่าจะได้ รับ อย่างไรก็ตาม เมือสถานการณ์ทีทําให้ การปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือให้ ตํากว่าราคาทุนหมดไปหรื อยังคงมีอยู่
ไตรมาส 4 ปี 2560
แต่เป็ นไปในทางทีลดลง บริ ษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนทีเคยรับรู้ ในงวดบัญชีก่อนๆ ในงบกําไรขาดทุนของงวดบัญชี
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นันๆ

ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือสุทธิประมาณ 31 ล้ าน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
บาท 50 ล้ านบาท 46 ล้ านบาท และ 45 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 4 ร้ อยละ 7 ร้ อยละ 6 และร้ อย
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ละ 6 เมือเทียบกับสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทังนี
  รายละเอียดของสินค้ าคงเหลือของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 – 2557
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 สามารถสรุปได้ ดงั นี  :
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้ าคงเหลือ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
(หน่วย : ล้ านบาท)
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ปี ธ2555
จังหวัดสุราษฎร์
านี

 อะไหล่และวัสดุสิ นเปลือง

ปี 2556

ปี 2557

สัดาส่ยสิ
วนนค้ าบนท่
สัดส่ วนอเฟอร์มูรลี ค่ า
มูลรค่กิาจจําหน่
มูลค่าาเรื อและในเรื
2.ประกอบธุ

6 เดือนแรกปี 2558

สัดส่ วน

มูลค่ า

สัดส่ วน

20.33

65.14%

38.09

76.00%

36.57

78.41%

36.87

80.93%

นํ ามันเชื อเพลิง

9.09

29.13%

9.27

18.50%

7.14

15.31%

6.28

13.79%

อาหารและเครื องดืม

1.79

5.73%

2.76

5.50%

2.93

6.29%

2.40

5.27%

นที 2.4
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ส่ส่ววนที
หน้าา2177





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
(หน่วย : ล้ านบาท)
ราคาเสนอขายและ
ปี 2555ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ปี 2556 ยวกัน
ปี 2557
6 เดือนแรกปี 2558
P/E ratio ของบริ
ข้ อมูลทางการเงิน
สับริ
ดส่ษวันท มูลค่ า
สัดส่ วน P/E มูratio
ส่ วาน) ราคาพาร์
สัดส่ วน้ น)
มูลค่ า
ลค่ า เฉลีย สัด(เท่
มูลค่ า (บาท/หุ
เพือประกอบการ
รวมสินค้ าคงเหลือ
50.12
100.00% 46.64 100.00%
45.56 100.00%
บริ ษัท เอที31.21
พี 30 จํากั100.00%
ด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
0.56
1.78% 0.61
1.22% 0.68
1.46%
0.68
1.50%
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
สินค้ าคงเหลือ –สุทธิ
30.65
98.78% 45.96
98.54%
44.88
98.50%
จํากัด(มหาชน)
(NCL)98.22% 49.51
สินค้ าคงเหลือของบริบริษษัทัทส่เกีวนใหญ่
อยู่ในรูงปจํของอะไหล่
และวั
สดุสิ นเปลืองมีจ24.24
ํานวนประมาณ 20 ล้ านบาท
ยรติธนาขนส่
ากัด(มหาชน)
(KIAT)
0.1038 ล้ าน
บาท 37 ล้ านบาท และ 37 ล้ านบาท ในปี 2555  2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ประมาณร้ อยละ 65 ร้ อยละ 76 ร้ อยละ 78 และร้ อยละ 81 ของมูลค่าสินค้ าคงเหลือทังหมด

สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
หมวดธุ
(Sector)2556
: บริ
กลุษม่ ัทอุตได้สาหกรรมบริ
การอกอะไหล่เพิมขึ นประมาณ 18 ล้ านบาท เพือรองรับการซ่อมใหญ่ของเรื อ
ตามลํารดักิบจ โดยในปี
สํารองเก็บสต็
เฟอร์ รีเตข้ามรอบเวลาซ่
อมบํ
งนี
  บริ ษัทมีนโยบายเก็บสต็อกอะไหล่สิ นเปลืMarket
องเป็ นเวลาไม่
เกิน 2 เดืTest
อน และอะไหล่
ProfitทัTest
Capitalization
เกณฑ์
าจด
: ารุงทีกําหนด
ชิ นใหญ่
ทะเบี
ยนเป็ นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
วัตถุประสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
งิน
สินกค้ารใช้
าคงเหลือส่: วนทีเหลือเป็ นนํวัตามัถุนปเชืระสงค์
อเพลิงมีจํานวนประมาณ
9 ล้ านบาท
9 ล้ านบาท 7 ล้ านบาท
และ 6 ล้ าเนบาท
เงิในปี
น 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นสัด(ล้
นบาท) อยละ 29 ร้ อยละ
โดยประมาณ
ส่วานประมาณร้
19 ร้ อยละ 15
และร้ อยละ 14 ของมูลค่าสิน1.ค้ าคงเหลื
อทัเงิงหมด
 นกู้ระยะยาว
สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน38.00
ตามลําดับ โดยนํ ามันเชื ไตรมาส
อเพลิง ประกอบด้
ชําระหนี
4 ปี 2558วย
(1) นํ ามันเชื อเพลิงทีซื อจากผู้จดั จําหน่าย ได้ แก่ นํ ามันดีเซล และนํ ามันเตา ซึง บริ ษัทจะนํามาผ่านกระบวนการผสมตามสูตรที
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
บริ ษัทคิดค้ นขึ นเพือใช้ ในการเดินเรื อเฟอร์ รี ของบริ ษัท และ (2) นํ ามันทีผสมแล้ วและอยู่ในเรื อเฟอร์ รีแต่ละลําของบริ ษัท ทังนี
 
ไตรมาส 4 ปี 2560
ในระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 นํ ามันทีผสมแล้ วและอยู่ในเรื อเฟอร์ รีแต่ละลําของบริ ษัทมีการ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เคลือ นไหวดังนี 
ไตรมาส 4 ปี 2560
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

6 เดือนแรกปี 2558

นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปริ มาณ จํานวนเงิน ปริ มาณ จํานวนเงิน ปริ มาณ จํานวนเงิน ปริ มาณ จํานวนเงิน
ปั นผล
นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ัทตและหลั
กเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิน
(ล้ านลิภาษี
ตร) เงิ น(ล้ได้านบาท)
(ล้ านลิตร) (ล้
านบาท) (ล้ าษนลิ
ร) (ล้งาหันบาท)
(ล้ านลิตร) (ล้ านบาท)
สะสมอื
นๆ ตามที
บริ ษัทกํ า0.25
หนด ทังนี
  การจ่
ายเงินปั น0.26
ผลดังกล่า วอาจมี
การเปลี0.24
ยนแปลงขึ นอยู
่ก ับ
ยอดยกมา
0.29
7.53
6.71
6.93
5.52
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
บวกเพิมในระหว่างปี
8.54
236.27
9.04
237.61
9.31
245.71
4.79
98.96
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
จํานวนทีมีสําหรับใช้

8.83

243.81

9.30

244.31

9.57

252.64

5.03

104.47

รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
หักใช้ ไปในระหว่างปี
(8.58)
(237.10)
(9.04)
(237.38)
(9.33)
(247.12)
(4.81)
(99.82)
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ยอดยกไป
0.25
6.71
0.26
6.93
0.24
5.52
0.22
4.65
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ทังนี
  บริ ษัทมีนโยบายจั
เก็ดบสุสต็
อกนํธามัานีนเชื อเพลิงประเภทนํ ามันดีเซลและนํ ามันเตาให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม โดย
จังดหวั
ราษฎร์
คํานึงถึงระดับราคา ณ จุดเวลาที
ซื อ ต้ นทุรกินจการเก็
กษา
Carrying
Cost)
2.ประกอบธุ
จําหน่บารัยสิ
นค้ า(Inventory
บนท่าเรื อและในเรื
อเฟอร์
รี ต้ นทุนการสัง ซื อ (Order Cost) และ
ต้ นทุนสินค้ าขาดแคลนให้ อยูใ่ นระดับตํา ซึง โดยปกติ บริ ษัทมีนโยบายทีจะจัดเก็บนํ ามันเชื อเพลิงไว้ ทีเรื อเฟอร์ รีเป็ นหลัก โดยจะ

จัดเก็บนํ ามันผสมไว้ ทีเรื อเฟอร์ รีแต่ละลํา ประมาณ 15,000 – 20,000 ลิตร/ลํา และจะจัดเก็บนํ ามันดีเซลและนํ ามันเตาขันตํ
 า
ไม่เกิน 10,000 ลิตรไว้ ทีคลัง ซึง เพียงพอสําหรับใช้ เดินเรื อเฟอร์ รีได้ อย่างต่อเนือง

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2178





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

นอกจากนี
ินค้อัาตสํราส่
าเร็วจนราคาต่
รู ปประเภทอาหารและเครื
 องดืมาเพื
จําหน่าเท่ยในร้
ทีมาของการกํ
าหนด  บริ ษ: ัทมีส
อกําไร (“P/E ratio”)เท่
กับอ27.91
า านอาหาร และร้ านสะดวกซื อบน
ท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัท โดยมีจํานวนประมาณ 2 ล้ านบาท 3 ล้ านบาท 3 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท ในปี 2555 –
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2557
และงวด
6
เดื
อ
นแรกของปี
2558 ตามลําดับ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 56 ของมูลค่าสินค้ าคงเหลือทังหมด

ในช่วง
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ระยะเวลาเดี
ยวกัน
เพื
อประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
ในช่ว้ นงปีที 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือประมาณ 20 เท่า
บริ ษัทาดัเอ็บนซีคิแดอล
อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสนติค้กาส์โดยเฉลียประมาณ
 18 วัน 18 วัน 21 วัน0.25
เสนอขาย
20 เท่า 17 เท่า และ 18 เท่า ตามลํ
เป็ นระยะเวลาการขายสิ
และ 20 วัน
จํากัดน(มหาชน)
ตามลําดับ ซึง เป็ นระยะเวลาขายสิ
ค้ าทีคอ่ นข้(NCL)
างคงที โดยในปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายในการจัดเก็บสินค้ าสําเร็ จรู ปประมาณ
24.24 องกับระยะเวลาขายสิ
บริ ษัท เกียเพื
รติอธนาขนส่
ง จํากัดอ(มหาชน)
(KIAT) กค้ า ซึงสอดคล้
0.10นค้ าของ
30  45 วันของประมาณการยอดขาย
ให้ เพียงพอต่
ความต้ องการของลู
บริ ษัทในปั จจุบนั
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ง ในปี 2555: – 2557
6 เดือกนแรกของปี
2558 บริ ษัทได้ ตงสํ
ั  ารองค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
หมวดธุรกิอนึ
จ (Sector)
กลุม่ อุและงวด
ตสาหกรรมบริ
าร
ซึง ได้ แก่ นํ ามันเชื อเพลิง และอะไหล่ เป็ นจํานวนประมาณ 0.56 ล้ านบาท 0.61 ล้ านบาท 0.68 ล้ านบาท และ 0.68 ล้ านบาท
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ตามลําดับ
ทะเบียน
นิ อาคาร
วัตถุทีป ดระสงค์
การใช้และอุ:ปกรณ์
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
เงิน
โดยประมาณ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558(ล้บริานบาท)
ษัทมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สุทธิ จํานวน
ประมาณ 616 ล้ านบาท 5951.ล้ านบาท
าดับ โดยมีรายละเอียดสรุไตรมาส
ปได้ ดงั นี4 ปี 2558
ชําระหนี601
เงินล้กูา้ รนบาท
ะยะยาวและ 615 ล้ านบาท ตามลํ38.00
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
ปี 2555

ปี 2556

ดส่นวเวีนยน มูลค่ า
า นทุนสัหมุ
3. เพือใช้มูเลป็ค่นเงิ
ทีดิน

174.49

28.31%

ล้ านบาท
ไตรมาส หน่
4 ปีวย:2558
–
ไตรมาส
4 ปี 22560
ไตรมาสที
ปี 2558

150.00

174.49

ปี 2557

สัดส่ วน250.19มูลค่ า
29.33%

174.49

สัดส่ วน ไตรมาส
สัดส่ ว–น
มูลค่ า4 ปี 2558

29.04% ไตรมาส
174.494 ปี 2560
28.36%

ส่วนปรับปรุงทีาดยเงิ
ิน น : บริ ษัทมีนโยบายจ่
12.17 ายเงิ น1.97%
9.96
นโยบายการจ่
ปั นผลในแต่10.90
ละปี ในอัต1.83%
ราไม่น้อยกว่9.63
าร้ อยละ1.60%
30 ของกําไรสุ
ทธิ หลัง1.62%
จากหัก
ปั อาคารและสิ
นผล
ภาษี เงินได้ นิต31.16
ิบุคคลของงบการเงิ
เฉพาะของบริ
ษัท และหลั
งหักเงิ15.45%
นสํารองตามกฎหมาย
และเงิน
งปลูกสร้ าง
5.06% น92.05
15.47%
92.80
103.54 16.83%
สะสมอื
ัทกํ าหนด ทั297.89
งนี
  การจ่า50.07%
ยเงินปั นผลดั
งกล่า วอาจมี
การเปลี291.88
ยนแปลงขึ47.43%
นอยู่กับ
เรื อและส่วนซ่อมแซมและสํารวจเรื
อ นๆ ตามที
314.71บริ ษ51.07%
290.12
48.29%
ฐานะการเงิน 7.85
ผลการดํา1.27%
เนินงาน แผนการลงทุ
น ความจําเป็9.12
น และความเหมาะสมอื
เครื องจักรและอุปกรณ์
6.77
1.14%
1.52%
8.15นๆ ในอนาคต
1.33%
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน

รายละเอี
ยดเกียวกับ
ยานพาหนะ
ผู้เสนอขาย
งานระหว่างก่อสร้ าง
หลักทรัพย์
รวม

5.77

0.94%

4.81

: บริ ษัทประกอบธุ
รกิจหลัก0.46%
2 ประเภท คื4.69
อ
2.83

0.81%

5.76

0.96%

5.82

0.95%

0.79%

3.33

0.55%

7.94

1.29%

1.ประกอบธุ67.32
รกิจให้ บริ10.92%
การเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื อด้15.57
วยเรื อเฟอร์2.59%
รี จํานวน 213.55
เส้ นทางระหว่
3.29
0.55%
2.20%าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
616.28 100.00%
594.88 100.00%
600.81 100.00%
615.34 100.00%
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

จจําหน่าอยสิ
นค้ าวบนท่
เรื อและในเรืารวจเรื
อเฟอร์อรีซึง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 47 –
สินทรัพย์สว่ นใหญ่2.
เป็ ปนสิระกอบธุ
นทรัพย์รปกิระเภทเรื
และส่
นซ่อามแซมและสํ
51 ของสินทรัพย์ประเภททีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิทงหมด
ั
โดยในช่วงต้ นปี 2555 บริ ษัทมีเรื อเฟอร์ รีสําหรับให้ บริ การเรื อ
โดยสารและขนส่งทางเรื อ เป็ นจํานวนรวม 14 ลํา สําหรับเส้ นทางเดินเรื อระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากล
และระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อเกาะพะงัน ต่อมา ในระหว่างปี 2555 บริ ษัทได้ มีการจําหน่ายเรื อเฟอร์ รีออกไป 1 ลํา

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2179





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

2556 :มีเรื อทีเกิอัดตเหตุ
และจํ
ายคืนratio”)เท่
ให้ บริ ษัทประกั
ไปอีก เท่
1 าลํ า ส่งผลให้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีเรื อ
ทีและในระหว่
มาของการกําางปีหนด
ราส่ไวฟไหม้
นราคาต่
อกําาหน่
ไร (“P/E
ากับน27.91
เฟอร์ รีสาํ หรับให้ บริ การคงเหลือเป็ นจํานวน 12 ลํา สําหรับสินทรัพย์อืนทีมีสดั ส่วนรองลงมา ได้ แก่ ทีดินและอาคารและสิงปลูก
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สร้
า
ง
คิ
ด
เป็
นสั
ด
ส่
ว
นประมาณร้
อยละ 28 – 29 และร้ อยละ 5 – 17 ของสินทรัพย์ประเภททีดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิทงหมด
ั
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ตามลํ
าดับ โดยอาคารและสิงปลูกสร้ างทีมีสดั ส่วนเพิมขึ น เนืองจากบริ ษัทมีการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อใหม่ทีท่าเรื อสมุยสากล
เพื
อประกอบการ
บริ ษเป็ัทนต้
เอทีนพมาี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
โดยเริ มนเปิราคาหุ
ดใช้ ง้ นานตั
 ปี 2556
ประเมิ
ที งแต่
นซีแอลและอุ
อินเตอร์
เนชัน สุแนล
สติกส์

เสนอขาย ณ สิ นปี 2555 บริ ษัทบริมีทษีดัทินเอ็อาคาร
ปกรณ์
ทธิ จํโลจิ
านวนประมาณ
616 ล้ านบาท
โดยในระหว่างปี 0.25
2555 มีการ
ากัด(มหาชน)
(NCL)เป็ นการลงทุนในส่ว นของงานก่อสร้ างปรับปรุ งท่า เรื อสมุยสากล และงาน
ลงทุนเพิมประมาณ 43 ล้ าจํนบาท
ซึงส่วนใหญ่

ยรติธนาขนส่
ด(มหาชน)
0.10
ซ่อมแซมเรื อ จํานวนประมาณบริ20ษัทล้ เกี
านบาท
และ 18ง จํล้าากันบาท
ตามลํ(KIAT)
าดับ ส่วนการลงทุ24.24
นอืนๆ เป็ นการลงทุนในเครื
 องตกแต่ง
และอุปกรณ์สาํ นักงาน ยานพาหนะ
 องจักรและอุป
กรณ์mai
และส่วนปรับปรุ งทีดิน ซึงมีจํานวนรวมประมาณ 5 ล้ านบาท โดย
ตลาดรอง
:
SETเครื

ในระหว่างปี 2555 บริ ษัทได้ มีการประเมินราคาทีดินทังหมดใหม่

โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และพบว่ามูลค่าของทีดินทีประเมิน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ใหม่มีมลู ค่าลดลงเป็ นจํานวนรวมสุทธิประมาณ 37 ล้ านบาท เมือเทียบกับการประเมินในปี 2551 ดังนัน บริ ษัทจึงได้ ปรับปรุ ง
Testล้ านบาท และ
เกณฑ์
: นใหม่ ส่Profit
มูลค่าทีเข้ดาินจดด้ วยราคาประเมิ
งผลทํTest
าให้ ทีดินมีมลู ค่าลดลงจากจํานวนประมาณMarket
212 ล้Capitalization
านบาท เป็ น 174
ทะเบี
บริ ษัทยได้น จําหน่ายเรื อเฟอร์ รี จํานวน 1 ลํา คือ เรื อวังนอก ซึง ได้ ตดั ค่าเสือ มราคาหมดแล้ ว ให้ แก่บคุ คลภายนอกในราคา 10 ล้ าน
วับาท
ตถุปส่ระสงค์
: รีสําหรับให้ บวัริตกถุารลดลงเหลื
ประสงค์ อ 13 ลํา นอกจากนี
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
เงิน าง
งผลทํกาารใช้
ให้ มีเรื อเฟอร์
 ในระหว่
างปี 2555 บริ ษัทได้ระยะเวลาใช้
รับโอนงานระหว่
เงิก่อนสร้ างทีดําเนินการแล้ วเสร็ จและส่งมอบงานแล้ วคือ งานติดตังอุ
(ล้ าานบาท)
โดยประมาณ
 ปกรณ์ บนท่
เรื อดอนสักสากล และงานติ
ดตังไฟฟ้
 าและ
นํ าประปาโกดังทีทา่ เรื อดอนสั1.กสากล
จํานวนรวมประมาณ
่ในทรัพย์สินประเภทอาคารและสิ
กสร้ าง
ชําระหนี
เงินกู้ระยะยาว 2 ล้ านบาท เข้ ามาอยู38.00
ไตรมาส 4งปลู
ปี 2558
และมีเครื องจักรสําหรับผลิตนํ ามันไบโอดีเซลทีหยุดใช้ งานเป็ นการชัว คราวเนืองจากรัฐบาลได้ มีมาตรการคุ้มครองเพดานราคา
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
นํ ามันดีเซล ทําให้ ไม่ค้ มุ ค่าแก่การผลิตนํ ามันไบโอดีเซล โดย ณ สิ นปี 2555 เครื องจักรดังกล่าวมีมลู ค่าตามบัญชีเป็ นจํานวน
ไตรมาส 4 ปี 2560
ประมาณ 4 ล้ า นบาท ทังนี
  ในปี 2555 บริ ษัทมีการตัดค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้ งานเป็ นจํานวน
ป็ นเงินทุนหมุ
นเวียนนทุนขายและบริ การจํ
250.19
4 ปี 2558
ประมาณ 31 ล้ านบาท แบ่ง3.เป็ นค่เพืาอเสืใช้อเมราคาในส่
วนของต้
านวนประมาณ 27 ล้ไตรมาส
านบาท และค่
าเสือ–ม
ไตรมาส 4 ปี 2560
ราคาในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจํานวนประมาณ 4 ล้ านบาท
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ณ สิ นปี 2556 บริ ษัทมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จํานวนประมาณ 595 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 21 ล้ านบาท
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 3 เมือเทียบกับปี 2555 ทังนี
  ในระหว่างปี 2556 บริ ษัทได้ มีการลงทุนเพิมเป็ นจํานวนรวมประมาณ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
29 ล้ านบาท ซึงได้ แก่การลงทุนในส่วนของงานซ่อมแซมเรื อ จํานวนประมาณ 18 ล้ านบาทเป็ นหลัก ส่วนการลงทุนอืนๆ เป็ น
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
การลงทุนในงานระหว่างก่อสร้ างท่าเรื อสมุยสากล ยานพาหนะ เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน เครื องจักรและอุปกรณ์
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
และอาคารและสิง ปลูกสร้ าง ซึงมีจํานวนรวมประมาณ 12 ล้ านบาท โดยในระหว่างปี 2556 บริ ษัทได้ มีการจําหน่ายทรัพย์สิน
รายละเอี
ดเกียวกั
บริ ษัทประกอบธุรกิ5จล้หลั
ก 2 ประเภท
คือ อเฟอร์ รี จํานวน 1 ลํา คือ เรื อวังเงิน ซึงมีมลู ค่าทางบัญชี
ซึง มีมลู ค่ยาทางบั
ญชีบเป็ นจํ: านวนรวมประมาณ
านบาท
แบ่งเป็ นเรื
ผูจํ้ เาสนอขาย
ประกอบธุ
จให้ นบภัริ กยารเรื
โดยสารและขนส่
ด้ วยเรื
อเฟอร์
รี จํอาขณะจอดซ่
นวน 2 เส้ นอมที
ทางระหว่
นวนประมาณ 4 ล้ านบาท1.ให้
แก่บริ ษัทรกิประกั
เนือองจากเรื
อวังเงินได้ เงกิทางเรื
ดอุบตั อิเหตุ
ไฟไหม้
บนเรื
ท่าเรื อ าง
หลั
กทรัษพัทย์ได้ รับการชดเชยค่าสิอํนาไหมทดแทนความเสี
เภอดอนสักอําเภอเกาะสมุ
จังาหวั
ดสุราษฎร์
ธานี และระหว่
าเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
โดยบริ
ยหายดังยกล่
วจากบริ
ษัทประกั
นภัยเป็ นจําางอํนวนเงิ
น 9 ล้ ากนบาท
ส่งผลทํา น
ดสุราษฎร์ ธอานี
ให้ บริ ษัทมีเรื อเฟอร์ รีสาํ หรับให้ บจังริ กหวัารลดลงเหลื
จํานวน 12 ลํา และส่วนทีเหลือเป็ นการจําหน่ายเครื องใช้ ในเรื อ และทรัพย์สิน
อืนๆ ได้ แก่ เครื องตกแต่งและอุ
ปกรณ์ สรํากินัจกจํงาน
รและอุ
กรณ์ และยานพาหนะ
ซึงมีมูลค่าทางบัญชี รวมกันอีก
2.ประกอบธุ
าหน่าเครื
ยสิ อนงจั
ค้ ากบนท่
าเรื อปและในเรื
อเฟอร์ รี
ประมาณ 1 ล้ านบาท นอกจากนี  ในระหว่างปี 2556 บริ ษัทได้ รับโอนงานระหว่างก่อสร้ างทีดําเนินการแล้ วเสร็ จและส่งมอบงาน
แล้ ว จํานวนรวมประมาณ 70 ล้ านบาท เข้ ามาอยู่ในทรัพย์สินประเภทอาคารและสิงปลูกสร้ าง แบ่งเป็ น งานปรับปรุ งของท่า
เทียบเรื อของท่าเรื อสมุยสากลและติดตังอุ
 ปกรณ์บนท่าเรื อ จํานวนรวมประมาณ 67 ล้ านบาท งานก่อสร้ างห้ องนํ าทีทา่ เรื อดอน
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บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

จํานวนประมาณ
านบาท
นๆ อีกประมาณ
1 ล้เท่
านบาท
ทีสัมกสากล
าของการกํ
าหนด : 2 ล้
อัตราส่และงานปรั
วนราคาต่อบกํปรุ
าไรงอาคารอื
(“P/E ratio”)เท่
ากับ 27.91
า อนึง บริ ษัทมีเครื องจักรสําหรับ
ผลิตนํ ามันไบโอดีเซลทีหยุดใช้ งานเป็ นการชัวคราวเนืองจากรัฐบาลได้ มีมาตรการคุ้มครองเพดานราคานํ ามันดีเซล ทําให้ ไม่
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
คุข้ อ้ มมูค่ลาทางการเงิ
แก่การผลินตนํ ามันไบโอดีเซล โดย ณ สิ นปี 2556 เครื องจักรดังกล่าวมีมลู ค่าตามบัญชีเป็ นจํานวนประมาณ 3 ล้ านบาท
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ทัง อนีประกอบการ
 ในปี 2556 บริ ษั ท มีการตัดค่า เสือมราคาของสินทรั พย์ ต ามระยะเวลาการใช้ งานเป็ นจํ า นวนประมาณ 46 ล้ า นบาท
เพื
บริ ษัทนเอที
พี 30 จํากัดก(มหาชน)
(ATP30) 42 ล้ านบาท และค่
60.71าเสือมราคาในส่วนของค่
0.25าใช้ จ่าย
แบ่งเป็นนค่
าเสือ ้ นมราคาในส่
วนของต้
ทุนขายและบริ
ารจํานวนประมาณ
ประเมิ
ราคาหุ
ที
ในการขายและบริ หารจํานวนประมาณ
านบาท
บริ ษัท เอ็น4ซีแล้อล
อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ณ สิ นปี 2557 บริ ษัทจํมีากัทดีด(มหาชน)
ิน อาคาร(NCL)
และอุปกรณ์สุทธิ จํานวนประมาณ 601 ล้ านบาท เพิมขึ นประมาณ 6 ล้ านบาท

บริอษเทีัท ยเกีบกั
ยรติ
จํ ากั ในระหว่
ด(มหาชน)
0.10
หรื อเพิมขึ นในอัตราร้ อยละ 1 เมื
บปีธนาขนส่
2556 ทัง งนี
างปี(KIAT)
2557 บริ ษัทได้ มีก24.24
ารลงทุนเพิมเป็ นจํานวนรวมประมาณ
53 ล้ านบาท ซึง ได้ แก่การลงทุ
นของงานระหว่า
งก่อmai
สร้ าง และงานซ่อมแซมเรื อ จํานวนประมาณ 23 ล้ านบาท และ 22
ตลาดรอง
: นในส่
SETว
ล้ า นบาท ตามลํา ดับ เป็ นหลัก ส่ว นการลงทุนอื นๆ เป็ นการลงทุนในเครื อ งจัก รและอุป กรณ์ เครื อ งตกแต่ง และอุปกรณ์
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
สํานักงาน และอาคารและสิงปลูกสร้ าง ซึงมีจํานวนรวมประมาณ 8 ล้ านบาท โดยในระหว่างปี 2557 บริ ษัทได้ รับโอนงาน
 วเสร็Profit
Test
Test
เกณฑ์
ข้ าอจดสร้ างทีดําเนิน:การแล้
ระหว่าเงก่
จและส่
งมอบงานแล้ วจํานวนรวมประมาณ 11 ล้Market
านบาท Capitalization
ซึงได้ แก่ อาคารพั
กคอยทีท่าเรื อ
ทะเบี
ย
น
สมุยสากล และงานปรับปรุงอาคารสํานักงานเช่าแห่งใหม่ และมีเครื องจักรสําหรับผลิตนํ ามันไบโอดีเซลทีหยุดใช้ งานเป็ นการ
วัชัตว ถุคราวเนื
ประสงค์
การใช้ :ามันดีเซลทีลดลงวัตทํถุาปให้
ระสงค์
ระยะเวลาใช้
เงินาวมี
องจากราคานํ
ไม่ค้ มุ ค่าแก่การผลิตนํ จํามัานนวนเงิ
ไบโอดีนโดยประมาณ
เซล โดย ณ สิ นปี 2557 เครื
 องจักรดังกล่
เงิมูลนค่าตามบัญชีเป็ นจํานวนประมาณ 3 ล้ านบาท ทังนี
านบาท)
  ในปี 2557 บริ ษัทมีก(ล้
ารตั
ดค่าเสือมราคาของสินทรัพโดยประมาณ
ย์ตามระยะเวลา
การใช้ งานเป็ นจํานวนประมาณ
ล้ านบาท
งเป็ นค่าเสือ มราคาในส่วนของต้38.00
นทุนขายและบริ การจํานวนประมาณ
ล้ าน
1. 47
ชําระหนี
เงินกูแบ่
้ ระยะยาว
ไตรมาส 4 ปี 42
2558
บาท และค่าเสือ มราคาในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจํานวนประมาณ 5 ล้ านบาท
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี 2558 บริ ษัทมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ จํานวนประมาณ 615
ล้ านบาท
เพิมขึ น
ไตรมาส
4 ปี 2560
ประมาณ 16 ล้ านบาท หรื อเพิ
2 เมื
ทังนี
  ในระหว่างงวด 6 เดื
อนแรกของปี
2558
3.มขึเพืนในอั
อใช้ตเป็ราร้
นเงิอนยละ
ทุนหมุ
นเวีอเที
ยนยบกับ ณ สิ นปี 2557250.19
ไตรมาส
4 ปี 2558
–
บริ ษัทได้ มีการลงทุนเพิมเป็ นจํ านวนรวมประมาณ 43 ล้ านบาท ซึงได้ แก่การลงทุนในส่วนของงานซ่อไตรมาส
มแซมเรื4อปีและงาน
2560
ระหว่างก่อสร้ าง จํานวนประมาณ 20 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท ตามลําดับ เป็ นหลัก ส่วนการลงทุนอืนๆ เป็ นการลงทุนใน
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ยานพาหนะ เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน ส่วนปรับปรุงลานจอดรถและอาคาร และเครื องจักรและอุปกรณ์ ซึงมีจํานวน
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
รวมประมาณ 8 ล้ านบาท โดยในระหว่างงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทได้ รับโอนงานระหว่างก่อสร้ างทีดําเนินการแล้ ว
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
เสร็ จและส่งมอบงานแล้ ว จํานวนรวมประมาณ 16 ล้ านบาท ซึงได้ แก่ อาคารโกดังสินค้ าและอะไหล่ อาคารจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
และอาคารบ้ านพักผู้บริ หาร ทีทา่ เรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากล และมีเครื องจักรสําหรับผลิตนํ ามันไบโอดีเซลทีหยุดใช้
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
งานเป็ นการชัว คราวเนืองจากราคานํ ามันดีเซลลดลง ทําให้ ไม่ค้ มุ ค่าแก่การผลิตนํ ามันไบโอดีเซล โดย ณ สิ นงวดไตรมาสที 2 ปี
รายละเอี
วกังบกล่าวมี
: มบริ
ประกอบธุ
กิจาหลั
ก 2 ประเภท2คืล้อานบาท ทังนี
2558 เครืย อดเกี
งจักยรดั
ลู ค่ษาัทตามบั
ญชีเป็รนจํ
นวนประมาณ
  ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีการ
ผูตั้ เดสนอขาย
ระกอบธุรกิจให้ บริ กงารเรื
โดยสารและขนส่
ด้ วยเรืแบ่
อเฟอร์
รี จําาเสืนวน
2 เส้ นทางระหว่
ค่าเสือ มราคาของสินทรัพ1.
ย์ตปามระยะเวลาการใช้
านเป็อนจํ
านวนประมาณงทางเรื
27 ล้ าอนบาท
งเป็ นค่
อมราคาในส่
วนของ าง
หลั
พย์
อําเภอดอนสั
เภอเกาะสมุ
ดสุราษฎร์วธนของค่
านี และระหว่
งอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงั
ต้ นกทุทรั
นขายและบริ
การจํานวนประมาณ
24กล้อําานบาท
และค่ยาเสืจังอหวั
มราคาในส่
าใช้ จ่าายในการขายและบริ
หารจํานวน น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ประมาณ 3 ล้ านบาท
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2181





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

สินทรัพย์าไหนด
ม่ หมุนเวี:ยนทีถอื อัไว้ตเราส่
พือวขาย
ทีมาของการกํ
นราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
ในปี 2554 บริ ษัทได้ ต
กลงที
ะขายที
ดินเปล่
อ ทีดตินสาหกรรมเดี
น.ส.3ข. เลขที
P/E จratio
ของบริ
ษัทาอืนคืในอุ
ยวกั น22 จํานวน 1 แปลง เนื อทีดิน 34130 ไร่ หรื อ
ข้13,730
อมูลทางการเงิ
ตารางวาน ซึง ตังอยู
 บ่ นเกาะวังนอก หมู่ที 3บริตําษบลตลิ
งหวัเฉลี
ดสุรย าษฎร์
งมีมลู ค่าตามบั
ัท งงาม อําเภอเกาะสมุ
P/Eย จัratio
(เท่าธ) านี ซึราคาพาร์
(บาท/หุญ้ นชี)
เพื
อประกอบการ
ประมาณ
63 ล้ านบาท ให้ แก่บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน ในราคา 75.50 ล้ านบาท ซึงเป็ น
บริ
ษ
ั
ท
เอที
พ
ี
30
จํ
า
กั
ด
(ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ้นที นทีจัดทําในปี 2553 โดยผู้(มหาชน)
ราคาตามราคาประเมิ
ประเมินราคาอิสระ โดยบริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ตกลงชําระเงิ น
บริ ษัทและจะชํ
เอ็นซีแอลาระส่
อินเตอร์
โลจิสติล้กาส์นบาทภายในปี 2554

เสนอขาย
ล่วงหน้ าเป็ นจํานวน 10 ล้ านบาท
วนทีเเนชั
หลืน อแนล
อีก 65.50
ด้ วยเหตุนี  บริ ษัท0.25
จึงย้ ายการ
บันทึกบัญชีทีดินดังกล่าวมาอยูจําท่ กัีบดญ
ั (มหาชน)
ชีสนิ ทรัพ(NCL)
ย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขายตังแต่
 ปี 2554 เป็ นต้ นมา อย่างไรก็ตาม ก่อนทีจะ
ถึงกําหนดชําระเงินดังกล่าว บริบริษษัทัทราชาเฟอร์
รีพฒ
ั นา
ด ได้ ทําหนั
งสือขอผ่อนผันชํา24.24
ระเงินส่วนทีเหลือเป็ นภายในวั
เกียรติธนาขนส่
ง จําจํกัาดกั(มหาชน)
(KIAT)
0.10 นที 30
มิถนุ ายน 2555 โดยตกลงชํ
นล่ว
งหน้ าเพิมขึ นอีก11 ล้mai
านบาท รวมเป็ น 21 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกรายการดังกล่าว
ตลาดรอง
: าระเงิSET
เป็ นเงินรับล่วงหน้ าจากการจําหน่ายทรัพย์สินไว้ ในส่วนของหนี สินในงบการเงินในปี 2554 ต่อมา บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
จํากัด ได้ มีหนังสือขอขยายระยะเวลาอีก 2 ครัง เป็ นชําระภายในวันที 31 ธันวาคม 2555 และภายในวันที 30 มิถนุ ายน 2556
Profit Testาระค่าซื อทีดินล่าช้ าให้ แก่บริ ษัทตามอัตราเงิ
Market
Test นของบริ ษัท
เกณฑ์
จด จะจ่ายค่: าเสียหายจากการชํ
พร้ อมกัเข้บาตกลงที
นกู้ยCapitalization
ืมจากสถาบันการเงิ
ทะเบี
โดยบริยนษัทได้ รับชําระเงินค่าซื อทีดินเปล่าส่วนทีเหลือแล้ วทังจํ
 านวนในเดือนเมษายน 2556 พร้ อมกับรับชําระค่าเสียหายจาก
วัการที
ตถุปบระสงค์
การใช้ รีพ: ฒ
ตถุปาระสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
งินษัท
ริ ษัท ราชาเฟอร์
ั นา จํากัด ชําวัระค่
ซื อทีดินล่าช้ าเป็ นจํานวนเงิ
นประมาณ
4 ล้ านบาท ทําให้ ณระยะเวลาใช้
สิ นปี 2556 เบริ
เงิไม่นมีรายการบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย โดยเมือวันที 6 สิงหาคม
(ล้ านบาท)
2556 บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพโดยประมาณ
ฒ
ั นา จํากัด ได้ มี
หนังสือแจ้ งต่อบริ ษัท เพือขอให้
ทธิการรั
ดินดังกล่าวให้ แก่บริ ษัท ปาร์
คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จํไตรมาส
ากัด ซึงเป็4 ปีนบริ
ษัทที
1. โอนสิ
ชําระหนี
เงินกูบ้ รมอบที
ะยะยาว
38.00
2558
เกียวข้ องกัน และบริ ษัทได้ โอนกรรมสิทธิในทีดินดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทดังกล่าวแล้ วเมือวันที 14 ตุลาคม 2556
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
 อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน

เพือบริใช้ษเป็ัทนเงิ
นหมุอทีนดเวีินยจากบุ
น คคลภายนอกที250.19
ปี 2558
–
ในเดือนกุมภาพันธ์3.2545
ได้ มนีกทุารซื
ไม่มีความเกียวข้ องกัน จํไตรมาส
านวน 24แปลง
เนื อที
ปี 2560ดิน
รวม 5296 ไร่ ซึง ตังอยู
 บ่ นถนนทางเข้ าท่าเรื อดอนสัก ทีตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานีไตรมาส
คือ (1)4โฉนดที
เลขที 6283 เนืายเงิ
อทีดนิน 2250
800,000
และ (2)ละปี
ทีดในอั
ิน น.ส.
3 ก.น้อเลขที
ดิน 3046
นโยบายการจ่
: บริไร่ษัทในราคา
มีนโยบายจ่
ายเงินบาท
ปั นผลในแต่
ตราไม่
ยกว่า 2756
ร้ อยละเนื30อทีของกํ
าไรสุทไร่ธิ หในราคา
ลังจากหัก
แต่บริ ษัทไม่ได้ บนนั เฉพาะของบริ
ทึกบัญชีการซืษอทีัทดและหลั
ินดังกล่งาหัวในงบการเงิ
น ทําให้ งบการเงิ
นที น
ปั180,000
นผล บาท รวมเป็ นจํานวน
ภาษี980,000
เงินได้ นิตบาท
ิบุคคลของงบการเงิ
กเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
ผ่านมาของบริ ษัทไม่ได้ รับรู้กสะสมอื
ารได้ มาของที
ดินดับงริกล่
นมา
บริ ษาัทยเงิ
ไม่ไนด้ปันนําผลดั
ทีดินงดักล่
งกล่า วอาจมี
าวมาใช้กงารเปลี
านใดๆยนแปลงขึ
เนืองจากทีนอยู
ดิน่กับ
นๆ ตามที
ษัทาวกํ าและที
หนดผทัา่ งนี
  การจ่
ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นทีดินเปล่
าและยังไม่
ด้ มีการพัาฒ
ทังนี
 แผนการลงทุ
 บริ ษัทได้ ว่านจ้ าความจํ
งบริ ษัทาเป็
ที.เอ.มาเนจเม้
นท์ คอร์ โปเรชั
(1999)
ฐานะการเงิ
น ไผลการดํ
เนินา
นงาน
น และความเหมาะสมอื
นๆน ในอนาคต
จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทประเมินราคาอิ
ระและอยูใ่ นรายชื
สาํ นักงาน
ให้ ความเห็
ชอบ ทําการประเมินราคาของทีดินทัง
ตามทีคสณะกรรมการบริ
ษัทอทีและ/หรื
อผู้ถก.ล.ต.
ือหุ้นของบริ
ษัทเห็นนสมควร
สองแปลงดั
ง กล่
เพือทราบมู
ตลาดปัคืจอจุบันของทรั พย์ สินและเพือวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้
รายละเอี
ยดเกี
ยวกัาวบ โดยมี
: ว ัตบริถุษปัทระสงค์
ประกอบธุ
รกิจหลักลค่2 าประเภท
นราคาได้ จัดทํารายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที 10 กรกฎาคม 2558 ว่า ทีดินทังสองแปลงดั

งกล่าวมี
ผูประเมิ
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
มูลกค่ทรั
าทรัพย์พย์สิน เท่ากับ 6,888,000 บาท ดังนัน บริ ษัทจึงมีแผนทีจะปรับปรุ งแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวในงบการเงินงวดไตร
หลั
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
มาสที 2 ปี 2558
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
นอกจากนี  ในเดือนมกราคม
จากบุคคลภายนอกที
ไม่มีความเกียวข้ องกัน จํานวน 1
2.ประกอบธุ2548
รกิจจําบริ
หน่ษาัทยสิได้นมค้ีกาารซื
บนท่อที
าเรืดอินและในเรื
อเฟอร์ รี
 ่หลังวัดนาราเจริ ญสุข ตําบลลิปะน้ อย อําเภอเกาะ
แปลง คือ โฉนดทีดินเลขที 16023 เนื อทีดิน 3 งาน 25.7 ตารางวา ซึงตังอยู
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในราคา 250,000 บาท โดยทีดินดังกล่าวตังอยู
 ่ติดทางส่วนบุคคล (ไม่มีสภาพทาง ไม่สามารถเข้ า
ออกสูท่ างสาธารณประโยชน์ได้ มีลกั ษณะเสมือนเป็ นทีดินตาบอด) และทีผ่านมา บริ ษัทไม่ได้ นําทีดินดังกล่าวมาใช้ งานใดๆ
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บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

งจากทีดินาดัหนด
งกล่าวมี:ลกั ษณะเป็
เปล่าและยั
ด้ มีการพั
ฒนา ด้าวกัยเหตุ
นี  ผู้สเท่อบบั
ั  ารอง
ทีเนืมอาของการกํ
ราส่ดินวนราคาต่
อกํงาไม่
ไร ไ(“P/E
ratio”)เท่
บ 27.91
า ญชีคนเดิมของบริ ษัทได้ ตงสํ
อัตนที
เผือด้ อยค่าของทีดินแปลงดังกล่าวเป็ นจํานวน 252,523 บาทในงบการเงินปี 2554 และ ต่อมา ในปี 2555 บริ ษัทได้ เปลียน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผูข้ อ้ สมูอบบั
ญ
ชี
ค
นใหม่
และได้
ข
อให้
บริ ษัททําการประเมินทีดินของบริ ษัทใหม่ทงหมด
ั
(โดยบริ ษัทไม่ได้ นําทีดินทีซื อในปี 2548 ไป
ลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ประเมิ
นใหม่) โดยผู้สอบบัญชีคนใหม่ได้ ปรับปรุ งมูลค่าทีดินของบริ ษัทให้ เท่ากับราคาประเมินในปี 2555 และปรับค่าเผือด้ อย
เพื
อประกอบการ
บริ ษัท เอที
ี 30 จํากัด(มหาชน)
60.712558 บริ ษัทได้ วา่ จ้ างบริ
0.25ษัท ที.เอ.
ค่าของที
ดินแปลงดั
ญชีพในงบการเงิ
นปี 2555(ATP30)
ต่อมา ในช่วงเดือนกรกฎาคม
ประเมิ
นราคาหุ
้ นที งกล่าวออกจากบั
มาเนจเม้ นท์ คอร์ โปเรชัน (1999)
ษัทประเมิ
นราคาอิ
บริ ษจํัทากัเอ็ดนซึซีงแ เป็
อลนบริ
อินเตอร์
เนชัน แนล
โลจิสติระและอยู
กส์ ใ่ นรายชือทีสาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็
0.25 นชอบ
เสนอขาย
ทําการประเมินราคาของทีดินจํดัากังกล่
าวโดยมี(NCL)
วตั ถุประสงค์เพือทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สินและเพือวัตถุประสงค์
ด(มหาชน)
สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาได้
รายงานผลการประเมิ
นมูลค่(KIAT)
าทรัพย์สิน ลงวันที24.24
 27 กรกฎาคม 2558 ว่า0.10
ทีดินแปลง
บริ ษจัทดั เกีทํยารติ
ธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน)
ดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สิน เท่ากับ 1,466,000 บาท บริ ษัทจึงมีแผนทีจะปรับปรุ งการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้ อยค่าทีดิน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
ดังกล่าวในงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ปี 2558
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ด้ วยเหตุนี  ในงบการเงินงวดไตรมาสที 2 ของปี 2558 บริ ษัทได้ ปรับปรุงเพิมมูลค่าทีดินจํานวน 2 แปลงทีไม่เคยบันทึก
Profit Test
เกณฑ์
เ
ข้
า
จดนมาก่อน ทีต: งอยู
ในงบการเงิ
ั  ่อําเภอดอนสั
ก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ณ วันที 1 มกราคมMarket
2557 Capitalization
และ ณ วันที 31Test
ธันวาคม 2557
ทะเบี
ย
น
โดยบันทึกเป็ นรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในราคาทุนทีซื อมาจํานวน 980,000 บาท ซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการ
วับัตญถุชีปฉระสงค์
การใช้
ประสงค์
านวนเงิ
น โดยประมาณ
งินพย์
บับที 40
เนืองจาก: ณ ปั จจุบนั บริวัษตัทถุไม่
ได้ ใช้ งานใดๆ บนทีดินดังจํกล่
าว ทังนี
 การดําเนินการดังกล่าวมีระยะเวลาใช้
ผลทําให้ สนิ เทรั
เงิรวมและกํ
น
นบาท) 2558 บริ ษัทได้โดยประมาณ
าไรสะสมของบริ ษัทมีจํานวนเพิมสูงขึ นเป็ นจํานวนเดียวกัน และในเดื(ล้อานกรกฎาคม
ทําประเมินทีดินที
เคยตังสํ
 ารองค่าเผือด้ อยค่าที1.ดินไว้ชําทีระหนี
ตงอยู
ั  เงิอ่ นํากูเภอเกาะสมุ
และพบว่า ราคาประเมินไตรมาส
ใหม่มีม4ลู ค่ปี า2558
สูงกว่า
้ ระยะยาว ย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี38.00
ราคาทีซื อมา บริ ษัทจึงได้ ปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าทีดินจํานวน 250,000 บาท โดยบันทึกเป็ นรายได้ อืนใน
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
งบการเงินงวด 6 เดือนของปี 2558 และบันทึกทีดินดังกล่าวเป็ นรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในราคาทุนทีซื อมา
ไตรมาส 4 ปี 2560
จํานวน 250,000 บาท ส่งผลทําให้ ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริ ษัทมีรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเพิมขึ นเป็ น
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
1,230,000 บาท
ไตรมาส 4 ปี 2560
 อัตราส่ วนแสดงประสิ
นงาน
นโยบายการจ่
ายเงิน : ทบริธิภษัาพในการดํ
ทมีนโยบายจ่าเนิ
ายเงิ
นปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล

ปี 2555 นเฉพาะของบริ
ปี 2556 ษัท และหลัปีง2557
6 เดือนแรก ปี 2558*
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
หักเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัสะสมอื
พย์ (%) นๆ ตามทีบริ ษัทกํ6.67%
11.75%
12.78% นอยู่กับ
าหนด ทังนี
  การจ่9.34%
ายเงินปั นผลดังกล่
า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
19.04%
ฐานะการเงิน ผลการดํา13.11%
เนินงาน แผนการลงทุ
น ความจําเป็ 22.09%
น และความเหมาะสมอื23.04%
นๆ ในอนาคต
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.75
0.87
0.93
0.86
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

หมายเหตุ: * ปรับให้ เป็ นอัตราต่อปี (Annualization) เพือการเปรียบเทียบ

รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
2557
และงวด
2558 บริ ษัทงสามารถดํ
เนินอธุเฟอร์
รกิจและสร้
างผลตอบแทนจาก
ผู้เสนอขายในช่วงปี 2555 – 1.
ประกอบธุ
รกิจ6ให้เดืบอริ กนแรกของปี
ารเรื อโดยสารและขนส่
ทางเรื อด้ วายเรื
รี จํานวน
2 เส้ นทางระหว่าง
สิหลันกทรัทรัพพย์ย์ไ ด้ อ ย่ า งต่อ เนื อ ง และมี
แ
นวโน้
ม
ของการใช้
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพจากสิ
น
ทรั
พ
ย์
ใ
นการดํ
า
เนิ
น
งานที

ด
ี
ข
อัต รา น
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอํึ น าโดยมี
เภอเกาะพะงั
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประมาณร้
7 ร้ ธอานี
ยละ 9 ร้ อยละ 12 และร้ อยละ 13 ตามลําดับ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
จังหวัดอสุยละ
ราษฎร์
ถาวรประมาณร้ อยละ 13 ร้ อยละ 19 ร้ อยละ 22 และร้ อยละ 23 ตามลําดับ และมีอตั ราการหมุนของสินทรัพย์ประมาณ 0.75
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
เท่า 0.87 เท่า 0.93 เท่า และ 0.86 เท่า ตามลําดับ
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บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

อง าหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีสภาพคล่
มาของการกํ
(หน่วย : ล้ านบาท)
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ปี 2555*
ปี 2556**
ปี 2557**
6 เดือนแรก ปี 2558
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ
ษ
ั
ท
P/E
ratio
เฉลี
ย

(เท่
า
)
ราคาพาร์77.06
(บาท/หุ้น)
นสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
86.41
107.27
155.87
เพือกระแสเงิ
ประกอบการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนบริ ษัท เอทีพี 30 จํากั(23.71)
(52.94)
(37.90)
ด(มหาชน) (ATP30)29.14
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(55.14)
(121.26)
(90.73)
(34.88)
บริ
ษ
ั
ท
เอ็
น
ซี
แ
อล
อิ
น
เตอร์
เ
นชั
น

แนล
โลจิ
ส
ติ
ก
ส์

0.25
เสนอขาย
กระแสเงินสดสุทธิเพิมขึ น (ลดลง)สุทธิ
7.56
15.15
12.21
4.28
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(NCL)
หมายเหตุ : * มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพือให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีทีเปิ ดเผยในงบการเงินปี 2556
** มีการจัดประเภทรายการบั
อให้ สอดคล้
ประเภทรายการบั
24.24 นงวด 6 เดือนแรกของปี
บริ ษัทญเกีชีใยหม่
รติเพื
ธนาขนส่
ง จําอกังกัดบ(มหาชน)
(KIAT) ญชีทีเปิ ดเผยในงบการเงิ
0.102558

กระแสเงิ
นสดจากกิจกรรมดํ
ตลาดรองในปี 2555 บริ ษ: ัทได้ รับSET

maiาเนินงานประมาณ 86 ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่มาจากกําไรก่อน
ภาษี จํา นวน 57 ล้ า นบาท และค่า เสือมราคาและรายการตัดบัญชี จํา นวน 32 ล้ า นบาท และมีการใช้ กระแสเงิ นสดไปใน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
กิจกรรมลงทุนประมาณ 24 ล้ านบาท ซึงเป็ นการจ่ายชําระเป็ นเงินสดในระหว่างงวดเพือลงทุนในงานระหว่างก่อสร้ างและ
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ซ่อมแซมเรื อเป็ นหลัก จํ านวนรวมประมาณ 33 ล้ า นบาท และได้ รับเงิ นสดจากการจํา หน่ายเรื อวังนอก และทรัพย์สินอืนๆ
ทะเบียน
จํานวนรวมประมาณ 10 ล้ านบาท นอกจากนี  บริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนประมาณ 55 ล้ านบาท
วัโดยในระหว่
ตถุประสงค์ากงปีารใช้2555 บริ: ษัทได้ มีการโอนหนี
วัตถุปสิระสงค์
นวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงินาระ
นระหว่างสถาบันการเงินจํา(Refinance)
จํานวนเงิน 402 ล้ านบาท
เพือจ่ายชํ
เงินนกู้ยืมระยะสัน จํ านวน 25 ล้ า นบาท เงินกู้ยืมระยะยาว จํา นวน 365 ล้ (ล้
านบาท)
า นบาท
ดอกเบีย จ่าย จํ านวนโดยประมาณ
3 ล้ า นบาท และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารจํานวน
นบาทเงินให้กู้รแะยะยาว
ก่สถาบันการเงินผู้ใ ห้ ก้ ูรายเดิม38.00
โดยถือว่า บริ ษัทได้ รับเงินไตรมาส
กู้ยืมระยะยาวจาก
1. 9ชํล้าาระหนี
4 ปี 2558
สถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ูแห่งใหม่
นจํอาใช้นวนเงิ
ทธิอเพิเฟอร์
มขึ นประมาณ
18 ล้ านบาท
และได้ ชําระคืนเงินต้ นไตรมาส
ให้ แก่สถาบั
การเงิ–น
2. เป็ เพื
ลงทุนนซืสุอเรื
รีใหม่
150.00
4 ปี น2558
เป็ นจํานวนรวมประมาณ 47 ล้ านบาท และดอกเบี ยจ่ายประมาณ 24 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี  จากผลของกระแสเงิ
จกรรม
ไตรมาสน4สดกิ
ปี 2560
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิมขึ นประมาณ 8 ล้ านบาท และ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ นปี 2555 ประมาณ 27 ล้ านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2560
ในปี 2556 บริ ษัทได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 107 ล้ านบาท ซึง ส่วนใหญ่มาจากมีกําไรก่อน
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี จํานวนประมาณ 76 ล้ านบาท และค่าเสือ มราคาและรายการตัดบัญชี จํานวนประมาณ 47 ล้ านบาท และมีสนิ ค้ าคงเหลือ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
เพิม ขึน จากการสต็อ กอะไหล่เ ป็ นหลัก จํ า นวนประมาณ 19 ล้ า นบาท และบริ ษั ทได้ รับ กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ประมาณ 29 ล้ านบาท เนืองจากได้ รับชําระเงินส่วนทีเหลือจากการจําหน่ายทีดินเปล่าบนเกาะวังนอก จํานวนประมาณ 55
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ล้ านบาท ทังนี
  บริ ษัทมีการลงทุนเพิมในทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยได้ จ่ายเงินสดเป็ นจํานวนประมาณ 25 ล้ านบาท และ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
บริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 121 ล้ านบาท ซึง เป็ นการชําระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินจํานวน
รายละเอี
บ :โดยแบ่
บริ ษงัทเป็ประกอบธุ
กิจหลัเงิกน2ต้ประเภท
ประมาณยดเกี
99 ล้ยวกั
านบาท
นการชํ ารระหนี
นตามเงืคืออนไขชํา ระเงิ นจํ านวน 50 ล้ านบาท ชํา ระหนีใ นส่ว นทีปลด
ผูหลั
้ เสนอขาย
ารเรื อนโดยสารและขนส่
ทางเรืและชํ
อด้ วยเรื
อเฟอร์เพืรอี ปลดหลั
จํานวน ก2ประกั
เส้ นทางระหว่
กประกันสําหรับเรื อวังเงิน1.
ทีถปกู ระกอบธุ
ไฟไหม้ ใรห้กิแจก่ให้
บริบษริัทกประกั
ภัย จํานวน 9 ล้ างนบาท
าระหนี
นสําหรับ าง
หลั
อําเภอดอนสั
กอําเพื
เภอเกาะสมุ
งอําเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
ทีดกินทรั
เปล่พาย์บนเกาะวังนอก จํานวน
40 ล้ านบาท
อนําไปจํายหน่จังาหวั
ยให้ดสุแรก่าษฎร์
บริ ษัทธทีานีเกีและระหว่
ยวข้ องกันาตามเงื
อนไขทีกกําอํหนดในสั
ญญา น
งหวัดสุราษฎร์ ธ21านีล้ านบาท ด้ วยเหตุนี  ทําให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ในปี 2556 เพิมขึ น
และมีการจ่ายดอกเบี ยจ่ายจําจันวนประมาณ
รกิจจําหน่ยายสิ
เฟอร์ รี 42 ล้ านบาท
ประมาณ 15 ล้ านบาท และมี2.เงิปนระกอบธุ
สดและรายการเที
บเท่นาค้เงิานบนท่
สด าณเรื อสิและในเรื
นปี 2556อประมาณ

ในปี 2557 บริ ษัทได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 156 ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่มาจากกําไรก่อน
ภาษี 94 ล้ านบาท และค่าเสือมราคาและรายการตัดบัญชี 48 ล้ านบาท ทังนี
  บริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุน
ประมาณ 53 ล้ านบาท ซึง เป็ นการลงทุนในทีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกือบทังหมด

และได้ ใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหา

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2184





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ประมาณ 91
ล้ านบาท
เป็อันชํ
าระคื
นเงินกู้ยอืมกํระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
นจํานวนประมาณ
51 ล้ านบาท ดอกเบี ยจ่าย
ทีเงิมนาของการกํ
าหนด
: แบ่ง
ตราส่
วนราคาต่
าไร (“P/E ratio”)เท่
ากับ 27.91
เท่า
จํานวนประมาณ 17 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวนประมาณ 21 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี  ส่งผลให้
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ
ษ
ั
ท
มี
ก
ระแสเงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
ใ
นปี
2557 เพิมขึ นประมาณ 12 ล้ านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ นปี 2557
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ประมาณ
54 ล้ านบาท
เพื
อประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
ในงวด้ นที6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 77 ล้ านบาท ซึง ส่วนใหญ่
บริ ษัทและค่
เอ็นซีแาอล
นเตอร์ เนชัน แนล โลจิสดติบักญส์ชี 28 ล้ านบาท ทั งนี
0.25
เสนอขาย
มาจากกําไรก่อนภาษี 55 ล้ านบาท
เสืออิมราคาและรายการตั
  บริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงิ
นสดไปใน
ากัด(มหาชน)
(NCL) นในอาคาร อุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงลานจอดรถและอาคารทังหมด
กิจกรรมลงทุนประมาณ 38 ล้ าจํนบาท
ซึง เป็ นการลงทุ

และ
บริ ษัท ดเกีหาเงิ
ยรติธนนาขนส่
ง จํา35
กัด(มหาชน)
0.10
ได้ ใช้ กระแสเงิ นสดไปในกิ จกรรมจั
ประมาณ
ล้ า นบาท(KIAT)
แบ่งเป็ นชําระคืนเงิ24.24
นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ น
จํานวนประมาณ 27 ล้ านบาท
และดอกเบี
ยจ่ายจํานวนประมาณ
ตลาดรอง
:
SET
 mai 8 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี  ส่งผลให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เพิมขึ นประมาณ 4 ล้ านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ นไตรมาสที 2 ปี
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
2558 ประมาณ 59 ล้ านบาท
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
บริ ษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เป็ นจํานวนประมาณ 1
ทะเบียน
วัน 9 วัน 16 วัน และ 15 วัน ตามลําดับ ทังนี
  สาเหตุทีบริ ษัทมีวงจรเงินสดเพิมขึ นในช่วงปี 2556  2557 และในงวด 6 เดือน
วัแรกของปี
ตถุประสงค์
ก
ารใช้
:
วั
ต
โดยประมาณ
เงิน
2558 เนืองจากบริ ษัทมีการขายตัถุว ปเล่ระสงค์
มและตัว แพ็คเกจให้ แก่จํตาวั นวนเงิ
แทนจํนาหน่
ายมากขึ น ซึงบริ ษัทได้ระยะเวลาใช้
ให้ เครดิตเทอมแก่
เงิตัวนแทนจําหน่ายทีเป็ นลูกค้ าดังกล่าว และมีการชําระหนี ให้ แก่เจ้ าหนี เร็ วขึ นเนือ(ล้งจากมี
านบาท)
สภาพคล่องกระแสเงินโดยประมาณ
สดเพิมขึ น
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ทังนี
  บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็ น 0.85 เท่า 1.01
เพือาใช้ดับลงทุ
นซื อเรื
อเฟอร์
รีใหม่ องหมุนเร็ ว คิ150.00
25580.65
–
เท่า 0.80 เท่า และ 1.11 เท่า2.ตามลํ
และอั
ตราส่
วนสภาพคล่
ดเป็ น 0.26 เท่า 0.54 เท่าไตรมาส
0.47 เท่4าปีและ
4 ยปี นในการ
2560
เท่า ตามลําดับ ซึง อัตราส่วนดังกล่าวอยูใ่ นระดับไม่สงู มากนัก เนืองจากธุรกิจของบริ ษัทจําเป็ นต้ องใช้ เงินไตรมาส
ทุนหมุนเวี
ประกอบธุรกิจ โดยทีผา่ นมาภายหลั
จากกู
้ ยืมนเงิทุนนเพื
บริ ษัทได้ ใช้ แ250.19
หล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุไตรมาส
นเวียนของบริ
ษัทเป็–น
3. เพืองใช้
เป็ นเงิ
หมุอนRefinance
เวียน
4 ปี 2558
หลักเพือใช้ ในการประกอบกิจการและการลงทุนเพิมเติมในสินทรัพย์ถาวร เช่น อาคาร ท่าเรื อ และเครื องมืไตรมาส
ออุปกรณ์4ตปี่างๆ
เป็ น
2560
ต้ น ส่งผลทําให้ายเงิ
บริ ษนัทมีส:นิ ทรับริพย์ษหัทมุมีนนเวีโยบายจ่
ยนใกล้ าเคียเงิ
ยงกันบปั หนี
สินหมุนลเวีะปียนมาโดยตลอด
นโยบายการจ่
นผลในแต่
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปัแหล่
นผลงทีมาของเงินทุน

ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
 โครงสร้ างเงินทุน
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
อัตราส่วนหนี สินต่อตามที
ส่วนของผู
้ ถือหุ้น ณ วันษทีัท 31และ/หรื
ธันวาคม
– 2557ษัทและ
วันที 30 มิถนุ ายน 2558 อยูใ่ นระดับ
คณะกรรมการบริ
อผู้ถ2555
ือหุ้นของบริ
เห็นณสมควร
1.57 เท่า 0.96 เท่า 0.70 เท่า และ 0.56 เท่า ตามลําดับ ซึงเป็ นอัตราทีลดลงอย่างต่อเนืองในแต่ละงวด เนืองมาจากบริ ษัท
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
สามารถบริ หารงานมีกําไร และนําไปชําระหนี เงินต้ นให้ แก่สถาบันการเงินได้ อย่างสมําเสมอ อีกทังในช่
 วงทีผา่ นมา บริ ษัทมีการ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ลงทุนเพิมในแต่ละปี โดยใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทเป็ นหลัก เนืองจากมีสภาพคล่องเหลือ ทําให้ ไม่ได้ ใช้ เงินกู้ยืมเพิมเติม
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จากสถาบันการเงิน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
 หนีส นิ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


หนี สินรวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 มีจํานวนประมาณ 466
ล้ านบาท 353 ล้ านบาท 301 ล้ านบาท และ 270 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยหนี สินส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน ซึง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 71  79 ของหนี สินทังหมด

สําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2185





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

บริ ษาัทหนด
มีเจ้ าหนี:การค้ าเป็อันจํ
านวนประมาณ
ล้ านบาท
23 ล้ าานบาท
21 ล้เท่
านบาท
ทีมาของการกํ
ตราส่
วนราคาต่อกํา27
ไร (“P/E
ratio”)เท่
กับ 27.91
า และ 18 ล้ านบาท ณ วันที 31
ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 ตามลําดับ และมีอตั ราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ประมาณ 15 เท่า 19 เท่า
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
23
เท่
า
และ
23
เท่
า
ตามลํ
า
ดั
บ
คิดเป็ นระยะเวลาการชําระหนี ประมาณ 25 วัน 19 วัน 16 วัน 16 วัน ตามลําดับ สําหรับช่วง
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ระยะเวลาเดี
ยวกัน ซึงสาเหตุทีระยะเวลาการชําระหนี ในปี 25562557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีระยะเวลาลดลง
เพื
อประกอบการ
บริ ษัท เอทีนสดที
พี 30ดจํีขาึ นกัดจึ(มหาชน)
(ATP30)
60.71
0.25
เนืองจากบริ
ษัท้ นมีทีส ภาพคล่องกระแสเงิ
งได้ ชําระหนี
เร็ วขึ น
ประเมิ
นราคาหุ
นเตอร์ เ2555
นชัน แนล
สติกส์
 ประกอบด้ วยหนี สิ0.25
เสนอขายหนี สินรวมของบริ ษัทบริณษัทวันเอ็ทีน ซี31แอลธันอิวาคม
มีจําโลจิ
นวนประมาณ
466 ล้ านบาท
นหมุนเวียน
จํากัคิด(มหาชน)
(NCL)
จํานวนประมาณ 165 ล้ านบาท
ดเป็ นร้ อยละ
36 ของหนี สินรวม โดยหนี สินหมุนเวียนทีสําคัญ คือ หนี สินส่วนทีถึงกําหนด
24.24 54 ล้ านบาท และเงิ0.10
บริ ษัท เกี83ยรติ
นาขนส่เจ้งาจํหนี
ากัดการค้
(มหาชน)
(KIAT)
ชําระภายในหนึง ปี จํานวนประมาณ
ล้ าธนบาท
าและเจ้
าหนี อืนจํานวนประมาณ
นรับมัดจํา
สําหรับการจําหน่ายทีดิน: เปล่าบนเกาะวั
งนอกจํานวน21mai
ล้ านบาท อนึง หนี สินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี มีจํานวน
ตลาดรอง
SET
ค่อนข้ างสูง เนืองจากบริ ษัทคาดว่าจะได้ รับชําระเงินส่วนทีเหลือสําหรับการจําหน่ายทีดินเปล่าบนเกาะวังนอกจากบริ ษัทที
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกียวข้ องในปี 2556 ดังนัน บริ ษัทจึงได้ รวมภาระหนี เพือปลดหลักประกันสําหรับทีดินเปล่าดังกล่าว จํานวน 40 ล้ านบาทไว้ ใน
 ProfitงปีTest
Test
เกณฑ์
จด ถึงกําหนดชํ: าระภายในหนึ
หนี สินเส่ข้วานที
และบริ ษัทมีหนี สินไม่หมุนเวียนประมาณMarket
300 ล้Capitalization
านบาท คิดเป็ นร้
อยละ 64 ของ
ทะเบี
ย
น
หนี สินรวม โดยหนี สินไม่หมุนเวียนทีสาํ คัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1
วัปีตจํถุาปนวนประมาณ
ระสงค์การใช้ 285 :ล้ านบาท และหนี
วัตสิถุนปภาษี
ระสงค์
นโดยประมาณ
เงินได้ รอการตัดบัญชีจําจํนวนเงิ
านวนประมาณ
8 ล้ านบาท ระยะเวลาใช้ เงิน
เงิน
(ล้ า353
นบาท)
โดยประมาณ
หนี สินรวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนประมาณ
ล้ านบาท ลดลงประมาณ
113 ล้ านบาท

1. ชํอายละ
ระหนี24เงินเมืกูอ้ รเที
ะยะยาว
ไตรมาส
ปี 2558
หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงประมาณร้
ยบกับหนี สินรวม ณ วันที 31 ธั38.00
นวาคม 2555 เนืองจากบริ
ษัทมีก4ารชํ
าระคืน
หนี เงินกู้ยืมระยะยาวให้ แก่ส2.ถาบัเพื
นการเงิ
านวนประมาณ
งเป็ นการชําระหนี เงินไตรมาส
ต้ นตามเงื
อใช้ ลนงทุเป็นนจํ
ซื อเรื
อเฟอร์ รีใหม่ 99 ล้ านบาท โดยแบ่
150.00
4 อปี นไขชํ
2558าระ
–
เงินจํานวน 50 ล้ านบาท ชําระหนี ในส่วนทีปลดหลักประกันสําหรับเรื อวังเงินทีถกู ไฟไหม้ ให้ แก่บริ ษัทประกัไตรมาส
นภัย จํานวน
9 ล้ าน
4 ปี 2560
บาท และชําระหนี เพือปลดหลั
หรับนทีทุดนินหมุ
เปล่นเวี
าบนเกาะวั
งนอก จํานวน250.19
40 ล้ านบาทเพือนําไปจํไตรมาส
าหน่ายให้4 แปีก่2558
บริ ษัท–ที
3.กประกั
เพือใช้นสํเป็านเงิ
ยน
เกียวข้ องกันตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา ทังนี
  หนี สินรวมดังกล่าวประกอบด้ วยหนี สินหมุนเวียนประมาณ
นบาท
ไตรมาส117
4 ปีล้ า2560
คิดเป็ นร้ อยละ 33 ของหนี สินรวม โดยหนี สินหมุนเวียนทีสาํ คัญ คือ เจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนี อืนจํานวนประมาณ 55 ล้ านบาท
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
และหนี สินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จํานวนประมาณ 52 ล้ านบาท และบริ ษัทมีหนี สินไม่หมุนเวียนประมาณ 236
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 67 ของหนี สินรวม โดยหนี สินไม่หมุนเวียนทีสําคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
จากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 218 ล้ านบาท และหนี สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จํานวนประมาณ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
8 ล้ านบาท
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
หนี สินรวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนประมาณ 301 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 52 ล้ านบาท หรื อ
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
คิดเป็ นอัตราลดลงประมาณร้ อยละ 15 เมือเทียบกับหนี สินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เนืองจากบริ ษัทมีการชําระคืนหนี 
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
เงิ นกู้ยืมระยะยาวให้ แ ก่สถาบัน การเงิ น เป็ นจํ า นวนประมาณ 51 ล้ า นบาท ทัง นี  หนีส ิน รวมดัง กล่า วประกอบด้ ว ยหนีส ิน
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
หมุนเวียนประมาณ 157 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 52 ของหนี สินรวม โดยหนี สินหมุนเวียนทีสําคัญ คือ หนี สินส่วนทีถึงกําหนด
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ชําระภายในหนึง ปี จํานวนประมาณ 93 ล้ านบาท และเจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนี อืนจํานวนประมาณ 55 ล้ านบาท อนึง สาเหตุ
2.ประกอบธุง รปีกิจณจําวัหน่
บนท่า2557
เรื อและในเรื
อเฟอร์มรสูี งมากเมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที
ทีหนี สินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ
นทีา ยสิ
31 นธัค้นาวาคม
มีจํานวนเพิ
ผ่านมา เนืองจากบริ ษัทมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินทีจะต้ องเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2557
เพือนําเงินทีจะได้ รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์จํานวน 38 ล้ านบาท มาชําระคืนหนี เงินกู้ระยะยาว แต่บริ ษัทไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงภายในระยะเวลาทีกําหนดดังกล่าว ด้ วยเหตุนี  บริ ษัทจึงได้ ถือว่าหนี เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 38 ล้ านบาท

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2186





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

สินส่วนที
ถึงกําหนดชํ
งปี แทนและบริ
ษัทมีหratio”)เท่
นี สินไม่หมุากันบเวี27.91
ยนประมาณ
ทีเป็มนหนี
าของการกํ
าหนด
: าระภายในหนึ
อกําไร (“P/E
เท่า 144 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48
อัตราส่วนราคาต่
ของหนี สินรวม โดยหนีส ินไม่หมุนเวียนทีสําคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ จากส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ภายใน
1
ปี
จํ
า
นวนประมาณ
127
ล้ านบาท และหนี สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จํานวนประมาณ 8 ล้ านบาท
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
หนี สินรวมของบริ ษัท ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 มีจํานวนประมาณ 270 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 32 ล้ านบาท หรื อ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ
้ นที
คิดเป็ นอั
ตราลดลงประมาณร้
อยละ 10 เมือเทียบกับหนี สินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เนืองจากบริ ษัทมีการชําระคืนหนี 
บรินษการเงิ
ัท เอ็นซีนแเป็อลนจํอิานนวนประมาณ
เตอร์ เนชัน แนล โลจิ
ส์ ทัง นี  หนีส ิน รวมดัง กล่า วประกอบด้
0.25
เสนอขาย
เงิ นกู้ยืมระยะยาวให้ แ ก่สถาบั
27 สล้ติากนบาท
ว ยหนีส ิน
ากัด(มหาชน)
หมุนเวียนประมาณ 115 ล้ าจํนบาท
คิดเป็ นร้(NCL)
อยละ 43 ของหนี สินรวม โดยหนี สินหมุนเวียนทีสําคัญ คือ เจ้ าหนี การค้ าและ
เกียรติและหนี
ธนาขนส่สิงนจํส่าวกันที
ด(มหาชน)
(KIAT)
เจ้ าหนี อืนจํานวนประมาณ 45บริล้ษาัทนบาท
ถึงกําหนดชํ
าระภายในหนึง24.24
ปี จํานวนประมาณ 58 ล้ า0.10
นบาท อนึง
สาเหตุทีหนี สินส่วนทีถึงกํ: าหนดชํSET
าระภายในหนึ
ง ปี ณ วันที mai
30 มิถนุ ายน 2558 มีจํานวนลดลงประมาณ 36 ล้ านบาท เมือเทียบ
ตลาดรอง

กับ ณ สิ นปี 2557 เนืองจากบริ ษัทได้ รับหนังสือผ่อนผันจากสถาบันการเงิน ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่อนผันให้ บริ ษัท
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ดําเนินการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2559 เพือนําเงินทีจะได้ รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
 นหนีProfit
Capitalization
เกณฑ์
าจดล้ านบาท มาชํ: าระคื
จํานวนเข้38
เงินกู้รTest
ะยะยาว ด้ วยเหตุนี  บริ ษัทจึงได้ ย้ายหนี เงินMarket
กู้ยืมระยะยาวจํ
านวน Test
38 ล้ านบาทเป็ น
ทะเบี
ย
น
หนี สินไม่หมุนเวียนแทนและบริ ษัทมีหนี สินไม่หมุนเวียนประมาณ 155 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 57 ของหนี สินรวม โดยหนี สิน
วัไม่ตหถุปมุนระสงค์
วัตถุประสงค์ นการเงินสุทธิจจํากส่
านวนเงิ
เงิน
เวียนทีการใช้
สาํ คัญ คือ: เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบั
วนทีนถโดยประมาณ
ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีระยะเวลาใช้
จํานวนประมาณ
เงิ136
น ล้ านบาท และหนี สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จํานวนประมาณ 8 ล้ านบาท
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
 เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ในปี 2551 บริ ษัทได้ มีการใช้ แหล่งทุนจากเงินกู้ยืมระยะยาวเป็ นหลัก เพือนําไปซื อทีดินและเรื อเฟอร์ รีเพือใช้ ในการ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ประกอบธุรกิจของบริ ษัท ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2555 บริ ษัทได้ มีการทําสัญญาเงินกู้กบั สถาบันการเงินแห่งใหม่เพือโอน
เพือใช้ เป็ นเงิในวงเงิ
นทุนหมุ
นเวีย410
น ล้ านบาท ซึง มีรายละเอี
250.19ยดดังนี  :
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
หนี สินระหว่างสถาบันการเงิน3. (Refinance)
นรวม
ไตรมาส 4 ปี 2560
 เงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน 8 ล้ านบาท เพือใช้ หมุนเวียนในกิจการเรื อโดยสารเฟอร์ รี อัตราดอกเบี ยอ้ างอิงจาก
นโยบายการจ่ายเงิ
น : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
MOR
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
 เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงิน 402 ล้ านบาท เพือใช้ ชําระหนี สินระหว่างสถาบันการเงิน (Refinance) โดยบริ ษัทได้
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
เบิกใช้ วงเงินกู้ยืมระยะยาวแล้ วทังจํ
 านวนเมือเดือนมิถุนายน 2555 กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินต้ นของ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
สัญญาเงินกู้เท่ากับ 8 ปี โดยบริ ษัทตกลงชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี ยเป็ นรายเดือนในอัตรารวมกันเดือนละไม่
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
น้ อยกว่า 5.70 ล้ านบาท กําหนดชําระเสร็ จสิ นภายในเดือนกรกฎาคม 2563 อัตราดอกเบี ยอ้ างอิงจาก MLR
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
2556 สถาบันการเงินได้ ให้ วงเงินเพิมเติมแก่บริ ษัท จํานวน 10 ล้ านบาท คือ ตัว สัญญาใช้ เงิน
ผู้เสนอขายต่อมา ในเดือนมีนาคม
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ระยะเวลาไม่
นเวียนในกิจการ รวมเป็ นวงเงินทังหมด

420 ล้ านบาท
หลั
กทรัพย์ เกิน 90 วัน เพือใช้อํหามุเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ณ วันที 30 มิถนุ ายนจั2558
ษัทมียธอดคงค้
งหวัดสุบริราษฎร์
านี างสําหรับหนี สินในส่วนของเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินดังกล่าว สรุปได้
ดังนี  :
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี


 เงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน 8 ล้ านบาท บริ ษัทไม่มียอดคงค้ าง
 ตัว สัญญาใช้ เงิน วงเงิน 10 ล้ านบาท บริ ษัทไม่มียอดคงค้ าง

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2187





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

าหนด
เงินกู้ยืมระยะยาว
น ว402
ล้ านบาท
ษัทมียratio”)เท่
อดคงค้ างประมาณ
ทีมาของการกํ
: อัวงเงิ
ตราส่
นราคาต่
อกําไรบริ(“P/E
ากับ 27.91192
เท่าล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จํานวนประมาณ 56 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ยาวจากสถาบั
น
การเงินสุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 136 ล้ านบาท
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
อนึง วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินข้ างต้ นคํ าประกันโดยกรรมการและทรัพย์สินของบริ ษัท ได้ แก่ ทีดินและสิงปลูก
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ
้ นที รี รวมทังคํ
สร้ าง และเรื
อเฟอร์
 าประกันโดยทรัพย์สินของบริ ษัททีเกี ยวข้ อง ได้ แก่ ทีดินและสิงปลูกสร้ าง และการคํ าประกัน
ษัทมเอ็
นซีวแนที
อล 2.3
อินเตอร์
แนล โลจิสติกาส์งกัน)

0.25
เสนอขาย
ส่วนตัว (โปรดดูรายละเอียดเพิบริมเติ
ในส่
บททีเนชั
 14น รายการระหว่
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ทังนี
  ในการทําสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินข้ างต้ น บริ ษัทได้ มีข้อตกลงกับสถาบันการเงินสําหรับการปลอด
24.24
ษัท เกี
0.10
จํานองหลักประกันและการชําบริ
ระหนี
เงินยกูรติ้ ดัธงนาขนส่
นี  ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
ตลาดรอง1) หากบริ ษัท: มีความประสงค์
SET
 mai
จะปลอดจํานองหลั
กประกันทีดินจํานวน 8 แปลง พร้ อมสิง ปลูกสร้ าง เนื อทีรวม 165
179 ไร่ ที:อําเภอดอนสั
ก จังหวัดสุรกาษฎร์
ั นา จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
หมวดธุรกิจ (Sector)
กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
าร ธานี ซึง มีบริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ และเป็ นผู้คํ าประกันเงินกู้ยืมให้ แก่บริ ษัท บริ ษัทจะต้ องชําระลดยอดหนี เงินกู้ จํานวน 90
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ล้ านบาท โดยจะนําเงินทีได้ รับจากการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน หรื อเงินทุนทีได้ รับด้ วยวิธีใดมาชําระก็ได้
ทะเบียน
2) หากบริ ษัทมีความประสงค์จะปลอดจํานองหลักประกันทีดินเปล่า จํานวน 1 แปลง เนื อทีรวม 34130 ไร่ ซึง
วัตถุประสงค์การใช้
: งนอก จังหวั
วัตดถุสุปรระสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
ตังอยู
 บ่ นเกาะวั
าษฎร์ ธานี และเป็ นกรรมสิ
ทธิของบริ
ษัท บริ ษัทจะต้ องชําระคืระยะเวลาใช้
นต้ นเงินกู้จเํงิานนวน
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
40 ล้ านบาท
1.อเฟอร์
ชําระหนี
เงินกู้ร2ะยะยาว
38.00
ไตรมาส
3) เมือมีการขายเรื
รี จํานวน
ลํา คือ เรื อวังนอก และเรื อวังทอง
ให้ บริ ษัทชําระลดยอดหนี
ในสัด4ส่วปีนร้2558
อยละ
70 ของราคาขาย
องไม่
า 13
ล้ านบาท
นจะคืนทะเบียนเรื อให้ไตรมาส
แก่บริ ษั4ท ปี 2558 –
2. แต่
เพือต้ใช้
ลงทุตนํากว่
ซื อเรื
อเฟอร์
รีใหม่ ก่อนทีสถาบันการเงิ
150.00
4) หากบริ ษัทไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสิ นปี 2555 ให้ บริ ษัทชําไตรมาส
ระเงินเพิ4มทุปี น2560
อีก 38
ล้ านบาทเต็มจํ3.านวน
มาชํ
นภายในสิ นปี 2556 (ต่ไตรมาส
อมา สถาบั
การเงิ–น
เพือและนํ
ใช้ เป็ านเงิ
นทุานระหนี
หมุนวงเงิ
เวียนนกู้ให้ แก่สถาบันการเงิ
250.19
4 ปี น2558
ได้ ขยายระยะเวลาเป็ นภายในปี 2559)
ไตรมาส 4 ปี 2560
อนึง ในการชําระหนี ตามข้ อตกลงข้ างต้ น สถาบันการเงินกําหนดให้ ชําระต้ นเงินกู้จากงวดสุดท้ ายขึ นมาเป็ นลําดับ
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ทังนี
  ทีผา่ นมา บริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามบันทึกข้ อตกลงทีทํากับสถาบันการเงิน ดังนี 
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
1) เนืองจาก ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีภาระหนี ระยะยาวคงค้ างประมาณ 192 ล้ านบาท ดังนัน บริ ษัทมี
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
แผนทีจะเจรจาและขอปรับปรุงเงือนไขกับสถาบันการเงิน เพือขอปลดหลักประกันของบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
2) ในปี 2556 บริ ษัทได้ ขายทีดินเปล่าบนเกาะวังนอกให้ แก่บริ ษัททีเกียวข้ องกัน และได้ ชําระคืนเงินต้ นจํานวน 40
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ล้ านบาท ให้ แก่สถาบันการเงิน เพือปลอดจํานองหลักประกันดังกล่าวให้ แก่ผ้ ซู ื อแล้ ว
รายละเอีย3)
ดเกียในปี
วกับ2555: บริบริษษั ทัทได้ประกอบธุ
รกิจอหลั
ก 2 ประเภท
อ
จํา หน่า ยเรื
วัง นอกให้
แก่ บุคคืคลภายนอก
ในราคา 10 ล้ า นบาท และได้ นํา จํ า นวนเงิ น
ผู้เสนอขาย ดังกล่าวมาชํา1.
ประกอบธุ
ริ การเรื
อโดยสารและขนส่
อเฟอร์
นทางระหว่
ระคื
นหนี เงินรกูกิ้ ให้จแให้ก่บสถาบั
นการเงิ
นทังจํ
 านวนแล้งวทางเรื
ส่วนเรือด้อววัยเรื
งทอง
บริ ษรัที จํยัางนวน
ไม่ได้ ท2 ําเส้การจํ
าหน่าย าง
หลักทรัพย์ เนืองจากในปี 2556
อําเภอดอนสั
อํถาเภอเกาะสมุ
ย จังหวัอดมที
สุราษฎร์
และระหว่
างอํได้าเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
เรื อวังเงินกได้
กู ไฟไหม้ ขณะจอดซ่
ทา่ เรื อธานี
ทําให้
ใช้ งานไม่
โดยบริ ษัทกสามารถเรี
ยกค่า น
ดสุราษฎร์
านี งกล่าว จํานวน 9 ล้ านบาทจากบริ ษัทประกันภัย และได้ นําเงินจํานวน 9
สินไหมทดแทนเพืจังอหวั
ชดเชยค่
าเสียธหายดั
ล้ านบาท มาชํ2.
าระคื
นหนี เงิรนกิกูจ้ ใจํห้าแหน่
ก่สาถาบั
รวมเป็ นชํอาเฟอร์
ระคืนรี จํานวน 19 ล้ านบาท ซึง เป็ นจํานวนทีสงู
ประกอบธุ
ยสินนค้การเงิ
าบนท่นาแล้เรืวอและในเรื
กว่าจํานวนขันตํ
 า (13 ล้ านบาท) ทีสถาบันการเงินกําหนดเงือนไขไว้ โดยในปี 2556 บริ ษัทได้ ปรับปรุ งและซ่อม

บํารุงเรื อวังทอง และได้ นํามาใช้ ในการประกอบธุรกิจอยูจ่ นถึงปั จจุบนั ทังนี
  ณ ปั จจุบนั เรื อวังทองยังคงมีสถานะ
เป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน เพียงแต่ไม่ได้ นําไปจํานองเหมือนเรื อเฟอร์ รีอีก 11 ลําของบริ ษัท

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2188





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

4) าปัหนด
จจุบนั บริ: ษัทอยูร่ อัะหว่
างการยื
นขออนุ
้ นสามั
มทุนต่เท่อาประชาชนจํ
านวน 38 ล้ านหุ้น มูลค่า
ทีมาของการกํ
ตราส่
วนราคาต่
อกําญไราตเสนอขายหุ
(“P/E ratio”)เท่
ากัญบเพิ27.91

หุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 38 ล้ านบาท ทังนี
  เมือบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิต่นอประชาชน บริ ษั ทจะสามารถเพิมทุนชํา ระแล้ ว ขึน อีก 38 ล้ า นบาท รวมเป็ น 170 ล้ า นบาท และจะนําเงิ น
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
จํานวน 38 ล้ านบาทมาชําระคืนเงินกู้ให้ แก่สถาบันการเงิน
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
้ นทีวนความสามารถชํ

อัตราส่
าระดอกเบี ยของบริ ษัทในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ทีระดับ
ัท เอ็11.86
นซีแอลเท่อิานตามลํ
เตอร์ เนชั
ส์ เพิมขึ นทุกปี เนื องจากบริ ษัทมีกระแสเงิ
0.25นสดจาก
เสนอขาย
4.57 เท่า 6.36 เท่า 10.38 เท่บริ
า ษและ
าดัน บแนล
ซึงเป็โลจินอัสติตกราที
กัดอ(มหาชน)
กิจกรรมดําเนินงานทีดีและมีกจํําาไรก่
นภาษี เพิ(NCL)
มขึ นทุกปี ทําให้ มีความสามารถในการชําระดอกเบี ยจ่ายทีดีขึ น
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
 หนีส นิ ภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน
ตลาดรอง
:
SET
 mai
บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัทลีสซิง เพือเช่าซื อยานพาหนะสําหรับใช้ ในการดําเนินงานของบริ ษัท ซึงอายุ
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 34 ปี โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน และคิดดอกเบี ยในอัตราเฉลียประมาณ
Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์
:  6Profit
ร้ อยละเข้7าจด
ต่อปี ในปี 2557และงวด
เดือนแรกของปี
2558
ทะเบียน
ทังนี
  ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีภาระผูกพันทีจะต้ องจ่ายค่าเช่าขัน
วัตํตาถุตามสั
ประสงค์
การใช้า การเงิ: นและสัญญาเช่
วัตาถุซืปอระสงค์
นโดยประมาณ
งิน
ญญาเช่
เป็ นจํานวนประมาณ จํ1านวนเงิ
ล้ านบาท
3 ล้ านบาท 2 ล้ านบาทระยะเวลาใช้
และ 6 ล้ าเนบาท
เงิตามลํ
น าดับ โดยภาระผูกพันทีมีจํานวนเพิมขึ นในปี 2556 และในงวด 6 เดือ(ล้นแรกของปี
านบาท) 2558 เนืองจากบริ
โดยประมาณ
ษัทได้ มีการซื อ
ยานพาหนะเพิมเติม จํานวน1.1 คันชําและ
าดับ ซึง มีรายละเอียดแบ่งตามระยะเวลาชํ
าระเงินดังนีไตรมาส

ระหนี5 เงิคันนกูตามลํ
้ ระยะยาว
38.00
4 ปี 2558
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ล้ านบาท
ไตรมาสหน่4 วปีย:2558
–

ณ 31/12/55*
ณ 31/12/56
ณ 31/12/57
ไตรมาส 4 ณปี 30/6/58
2560
ไม่ เกิน 1 ปี 15 ปี
รวม ไม่ เกิน 1 ปี 15 ปี รวม ไม่ เกิน 1 ปี 15 ปี
รวม ไม่ เกิน 1 ปี 15 ปี
รวม
0.35
0.46
0.80
1.08
2.28
3.36
0.93
1.35
2.28
2.07
3.90
เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 – 5.97

ผลรวมของจํานวนเงินขันตํ
 าทีต้องจ่าย 3.
ตามสัญญาเช่า
ไตรมาส
4 ปี 2560
ดอกเบี ยรอการตัดบัญชี
(0.03)
(0.03) (0.06)
(0.18) (0.18) (0.36)
(0.12) (0.06) (0.18)
(0.26) (0.21) (0.47)
มูลค่าปั จจุบนั ของจําานวนเงิ
 า:ทีต้อบริ
ง ษัทมี0.32
0.90 ละปี2.10
3.00 น้อยกว่
0.82าร้ อยละ
1.28 30 ของกํ
2.10 า ไรสุ
1.81
นโยบายการจ่
ยเงินนขันตํ
นโยบายจ่0.42ายเงิน0.74
ปั นผลในแต่
ในอัตราไม่
ทธิ หลั3.68
งจากหั5.50
ก
จ่ายตามสัญญาเช่า

ปั นผล

ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
 หนีส นิ ภาษีเงินได้ รอการตั
ดบัญชี น ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ฐานะการเงิ
ัท และ/หรื อผู้ถือญหุชี้ นฉของบริ
ษัทเรืเห็ อนงสมควร
ตังแต่
 ปี 2556 เป็ นต้ตามที
นมาคบริณะกรรมการบริ
ษัทได้ มีการนําษมาตรฐานการบั
บับที 12
ภาษี เงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ซึง กําหนดให้
บริ ษัทระบุยดเกี
ผลแตกต่
ดจากความแตกต่
ลค่าคืสิอนทรัพย์และหนี สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี อากร
รายละเอี
ยวกับางชัว : คราวที
บริ ษเัทกิประกอบธุ
รกิจหลักา2งของมู
ประเภท
อรั บรู้ ผลกระทบทางภาษี1.
เป็ปนสิ
นทรั พรย์กิหจรืให้อหนี
ภาษีอโดยสารและขนส่
เงิ นได้ รอการตัดงบัทางเรื
ญชี ตามหลั
ผูเพื้ เสนอขาย
ระกอบธุ
บริ สก ินารเรื
อด้ วยเรืกเกณฑ์
อเฟอร์ทรีีกจํํ าาหนด
นวน โดยจากการนํ
2 เส้ นทางระหว่า าง
มาตรฐานการบั
ญชีดงั กล่าวมาถื
อปฏิบตั ิ มีกผอํลทํ
าให้ บริ ษัทมียหจันีงหวั
สินดภาษี
เงินได้ธรานีอการตั
ดบัญาชีงอํณาเภอดอนสั
วันที 31 ธักนอํวาคม
2555 – น
หลั
กทรัพย์
อําเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
สุราษฎร์
และระหว่
าเภอเกาะพะงั
2557 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายนจัง2558
นจํานวนประมาณ
8 ล้ านบาทในแต่ละงวด
หวัดสุเป็
ราษฎร์
ธานี
หมายเหตุ: * รวมมูลค่าตามสัญญาเช่าการเงินทีเกิดขึ นตั งแต่ปี 2553 โดยบริ ษัทได้ ชําระภาระหนี ดังกล่าวแล้ วเสร็ จในปี 2557

2.ประกอบธุ
รกิจจํากหน่
ายสินค้มาบนท่
าเรืนอและในเรื อเฟอร์ รี
 ส่ วนตํากว่ าทุนจากการรวมธุ
รกิจภายใต้
ารควบคุ
เดียวกั

ในปี 2551 บริ ษัทได้ ซื อธุรกิจเดินเรื อจากบริ ษัททีเกียวข้ องกันจํานวน 2 แห่ง และอยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน โดย
บริ ษัทจ่ายเงินซื อทีดิน น.ส. 3 ก. จํานวน 21 แปลง รวม 62399 ไร่ หรื อ 25,199 ตร.วา ตังอยู
 ่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์
ธานี จํานวนเงิน 120 ล้ านบาท และเรื อจํานวน 5 ลํา จํานวนเงินประมาณ 167 ล้ านบาท รวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 287
นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2189





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

ทังนี
 า เมื
อนํามาเที
ค่าตามบั
ญชีขอองทรั
ย์สนิ ทีratio”)เท่
ซื อดังกล่าาวกัซึบง 27.91
มีมลู ค่าเท่ตามบั
ทีล้มานบาท
าของการกํ
หนด
: ยบกับอัมูตลราส่
วนราคาต่
กําไรพ(“P/E
า ญชีรวมประมาณ 131 ล้ านบาท
ส่งผลทําให้ ต้องบันทึกรายการส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันสําหรับทรัพย์สินทีซื อดังกล่าวเป็ น
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จํข้ อามูนวน
156
ล้
า
นบาท
ลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ต่อมา ในปี 2554 บริ ษัทได้ ซื อเครื องจักรทีใช้ ในการผลิตนํ ามันไบโอดีเซล และยานพาหนะ จากบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
ที ภ่ ายใต้ บริ
จํานวนนราคาหุ
4 แห่ง ้ นและอยู
การควบคุมเดียวกัน โดยบริ ษัทจ่ายเงินซื อเครื องจักรทีใช้ ในการผลิตนํ ามันไบโอดีเซล จํานวนเงิน
บริ ษัท เอ็นซีาแนวน
อล อิ14นเตอร์
น แนล นโลจิ
สติกส์ 4 ล้ านบาท รวมเป็
 นจํานวนเงินประมาณ
0.2512 ล้ าน
เสนอขาย
ประมาณ 9 ล้ านบาท และยานพาหนะจํ
คัน เจํนชั
านวนเงิ
ประมาณ
(มหาชน)
บาท ทังนี
  เมือนํามาเทียบกับมูจํลากัค่ดาตามบั
ญชี(NCL)
ของทรัพย์สินทีซื อดังกล่าว ซึงมีมลู ค่ารวมประมาณ 6 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ ต้อง
บริ ษัท เกียรติธรนาขนส่
ง จํากกัารควบคุ
ด(มหาชน)
0.10มขึ นอีก
บันทึกรายการส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุ
กิจภายใต้
มเดี(KIAT)
ยวกันสําหรับทรัพย์24.24
สนิ ทีซื อดังกล่าวเป็ นจํานวนเพิ
6 ล้ านบาท
ตลาดรอง
:
SET
 mai
 (Sector)
 จากการทํ: ารายการดั
งกล่าวข้ างต้กนารส่งผลทําให้ บริ ษัทมีรายการส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การ
หมวดธุรกิทัจงนี
กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
ควบคุมเดียวกันเป็ นจํานวนประมาณ 162 ล้ านบาท ซึง เป็ นจํานวนคงทีตงแต่
ั  ปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบี
 ส่ยวนนของผู้ถอื หุ้น
วัตถุประสงค์
การใช้ ้ ถือหุ:้ น ณ วันที 31 ธัวันตวาคม
ถุประสงค์
ระยะเวลาใช้
ส่วนของผู
2555 – 2557 และ ณจํวัานนวนเงิ
ที 30 นมิโดยประมาณ
ถนุ ายน 2558 มีจํานวนประมาณ
297เงินล้ าน
เงิบาท
น 367 ล้ า นบาท 431 ล้ า นบาท และ 479 ล้ านบาท ตามลํา ดับ โดยมีจ(ล้
านบาท)มขึ นตามผลประกอบการที
โดยประมาณ
ํา นวนเพิ
มีกํา ไรสุทธิ

ประมาณ 51 ล้ านบาท 69 ล้1.านบาท
85 ล้ าเงินบาท
และ 47 ล้ านบาท ตามลําดับ ทั38.00
งนี
  ในระหว่างปี 2557 บริไตรมาส
ษัทได้ ม4ีการจ่
ายเงิน
ชําระหนี
นกู้ระยะยาว
ปี 2558
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือ2.หุ้นเดิเพืมอในอั
ละอ0.16
คิดเป็ นอั4ตปีราจ่
ายเงิ–น
ใช้ ลตงทุราหุ
นซื้ นอเรื
เฟอร์บาท
รีใหม่คิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ
150.00 21 ล้ านบาท ซึงไตรมาส
2558
ปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิในปี 2557 อนึง บริ ษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลในอัไตรมาส
ตราไม่น4้ อยกว่
าร้ อย
ปี 2560
ละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ตามทีบริ ษัทกําหนด (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.3 บทที 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.3 นโยบายการ
ไตรมาส 4 ปี 2560
จ่ายเงินปั นผล) ทังนี
  สาเหตุทีบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในปี 2557 ในอัตราทีตํากว่านโยบายทีกําหนด เนืองจากบริ ษัทต้ องการ
นโยบายการจ่
ายเงิ
น : นในการซื
บริ ษัทมีอเรื
นโยบายจ่
ตราไม่
ยกว่าร้ อยละ
30 ของกํ
ธิ หลังาจากหั
สํารองเงินสําหรั
บการลงทุ
อเฟอร์ ราี เพิยเงิ
มเตินปัมนจํผลในแต่
านวน 1 ลลําะปีอย่ในอั
างไรก็
ตามน้อในอนาคต
ถ้ าหากบริ
ษัทาไม่ไรสุ
มีคทวามจํ
เป็ น ก
ปัทีนจะต้
ผลองกันเงินสํารองเพือการลงทุ
ภาษี เงินนใดๆ
ได้ นเพิ
ิติบมุคเติคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
กเงินสํารองตามกฎหมาย
ม บริ ษัทจะจ่ายเงิ
นปั นผลให้ แก่ษผ้ ถัูทือและหลั
หุ้นในอังตหัราตามนโยบายที
กําหนด และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ณวันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น จํานวนประมาณ 297 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ทุนชําระแล้ ว
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
จํานวน 132 ล้ านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ 197 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 14
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ล้ านบาท และกําไรสะสมทียงั ไม่ได้ จดั สรรจํานวนประมาณ 183 ล้ านบาท และมีสว่ นตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การ
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ควบคุมเดียวกัน ซึงเกิดขึ นจากการเข้ าซือ ทีดินและเรื อเฟอร์ รีจากบริ ษัททีเกียวข้ องกันในปี 2551 และซื อเครื องจักรและ
ผู้เสนอขาย
กิจให้เป็บรินจํ
การเรื
อโดยสารและขนส่
อด้ วและมี
ยเรื อเฟอร์
จํานวน น2 ของส่
เส้ นทางระหว่
ยานพาหนะจากบริ ษัททีเกีย1.
วข้ปอระกอบธุ
งกันในปี ร2554
านวนรวมประมาณ
162งทางเรื
ล้ านบาท
องค์ปรี ระกอบอื
วนของผู้ าง
หลักทรัพย์
เภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
จังหวัดสุรราคาที
าษฎร์ดธานี
และระหว่
ถือหุ้น จํานวนประมาณ 131 ล้อําานบาท
ซึง เกิกดอํจากส่
วนเกินทุนยจากการตี
ินและเรื
อเฟอร์ารงอํี ให้าเเภอดอนสั
ป็ นมูลค่ากปัอํ
จจุาบเภอเกาะพะงั
นั และการ น
จังหวั
ราษฎร์
ปรับปรุงจากการเปลีย นนโยบายบั
ญดชีสุในส่
วนทีธเกีานียวกับหนี สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ณ วันที 31ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิมขึ นเป็ นประมาณ 367 ล้ านบาท ตามกําไรสุทธิทีเพิมขึ นและ
รายการปรับปรุงทีดินทีไม่ได้ บนั ทึกบัญชีจํานวน 2 แปลงทีตงอยู
ั  ่ทีอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึงมีมลู ค่าตามราคาทุน
รวมกัน 0.98 ล้ านบาท โดยประกอบด้ วย ทุนชํ า ระแล้ ว จํา นวน 132 ล้ านบาท กํ า ไรสะสมจํ า นวนประมาณ 267 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 17 ล้ านบาท และกําไรสะสมทียงั ไม่ได้ จัดสรรจํานวนประมาณ 250

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2190





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

และมีาหนด
สว่ นตํากว่: าทุนจากการรวมธุ
รกิจภายใต้
มเดียวกัานกัจํบานวนประมาณ
ทีล้มานบาท
าของการกํ
อกําไรการควบคุ
(“P/E ratio”)เท่
27.91 เท่า 162 ล้ านบาท และองค์ประกอบ
อัตราส่วนราคาต่
อืนของส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวนประมาณ 131 ล้ านบาท
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
ณ วันทีน 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสว่ นของผู
นบาท
ทธิทีเพิ(บาท/หุ
มขึ น และ
บริ ษัท้ ถือหุ้นเพิมขึ นเป็ นประมาณ
P/E431
ratioล้ าเฉลี
ย (เท่ตามกํ
า) าไรสุ
ราคาพาร์
้ น)
เพื
อ

ประกอบการ
หักลดเงินปั นผลทีบริ ษัทจ่ายระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจํานวนประมาณ 21 ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วย
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ
ที 132 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้
วจํา้ นนวน
กําไรสะสมจํานวนประมาณ 331 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวน
ษัท เอ็นซียแงั อล
เนชัานนวนประมาณ
แนล โลจิสติกส์314 ล้ านบาท และมี
 สว่ นตํากว่าทุนจากการรวมธุ
0.25 รกิจ
เสนอขาย
ประมาณ 17 ล้ านบาท และกําบริไรสะสมที
ไม่ไอิด้นจเตอร์
ดั สรรจํ
กัด(มหาชน) (NCL)
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน จํจําานวนประมาณ
162 ล้ านบาท และองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวนประมาณ 131
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
ล้ านบาท
ตลาดรองณ วันที 30 มิถ:นุ ายน 2558
SET
บริ ษัทมีสว่ นของผู้ ถือmai
หุ้นเพิมขึ นเป็ นประมาณ 479 ล้ านบาท ตามกําไรสุทธิทีเพิมขึ น (รวม
รายได้ อรืนกิจากการปรั
รายการขาดทุ
ั  ่ทีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
หมวดธุ
จ (Sector) บปรุ: งการกลั
กลุม่ อุตบสาหกรรมบริ
การนจากการด้ อยค่าทีดินจํานวน 1 แปลงทีตงอยู
ราษฎร์ ธานี ซึงมีมลู ค่าราคาทุนเท่ากับ 0.25 ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วย ทุนชําระแล้ วจํานวน 132 ล้ านบาท
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
กําไรสะสมจํานวนประมาณ 379 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 17 ล้ านบาท และกําไร
ทะเบียน
สะสมทียงั ไม่ได้ จัดสรรจํานวนประมาณ 362 ล้ านบาท และมีส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
วัจํตาถุนวนประมาณ
ประสงค์การใช้162 ล้:านบาท และองค์
วัตปถุระกอบอื
ประสงค์นของส่วนของผู้ถจํือาหุนวนเงิ
นโดยประมาณ131 ล้ านบาท
ระยะเวลาใช้
เงิน วย
้ น จํานวนประมาณ
ซึงประกอบด้
เงิส่วนนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ จํานวนประมาณ 139 ล้ านบาท และหนี สิ(ล้นภาษี
านบาท)
โดยประมาณ
เงินได้ รอตัดบัญชี จํานวนติ
ดลบประมาณ
ชําระหนี เงินกูญ้ ระยะยาว
8 ล้ านบาท ซึง เกิดจากการนํ1.ามาตรฐานการบั
ชีฉบับที 12 เรื อง ภาษี เงินได้ มาถื38.00
อปฏิบตั ิตงแต่
ั  ปี 2556 เป็ไตรมาส
นต้ นมา4 ปี 2558
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
16.3 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท อี าจมีผลต่ อฐานะการเงินและการดําเนินงานอย่ างมีนัยสําคัญในอนาคต
ไตรมาส 4 ปี 2560

ปั จจัยและอิทธิพลหลั
าเนินงานในอนาคต ได้ แก่ไตรมาส 4 ปี 2558 –
3. กทีเพืออาจมี
ใช้ เผป็ลกระทบต่
นเงินทุนหมุอฐานะการเงิ
นเวียน นและผลการดํ250.19

4 ปี บ2560
 ความเสียงจากความผันผวนของราคานํา มันดีเซล ซึงมีผลกระทบต่ ออัตราค่ าโดยสาร และต้ไตรมาส
นทุนการให้
ริการ
ของบริษายเงิ
ัท น : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่

ปั นผล ทีผ่านมาจนถึงปั จจุภาษี
งินษได้ัทนได้ิติกบําุคหนดและปรั
คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
และหลั
กเงินาสํยประกาศจั
ารองตามกฎหมาย
และเงิน
บนั เบริ
บค่าโดยสารเรื
อเฟอร์ษรัที โดยอ้
างอิงหัตามท้
งหวัดสุราษฎร์
นๆ ตามที
ษัทกํ านหนด
  การจ่ากยเงิ
นผลดังกล่ายวอาจมี
ธานี เรื อง การเปลีย นแปลงค่สะสมอื
าโดยสารเรื
อประจํบาริทางเส้
ทางอํทัางนี
เภอดอนสั
– อํนาปัเภอเกาะสมุ
จังหวัดกสุารเปลี
ราษฎร์ยธนแปลงขึ
านี ลงวันทีนอยู
 25่กับ
น ผลการดํ
าเนินงาน าแผนการลงทุ
ความจํ
าเป็สามารถปรั
น และความเหมาะสมอื
นๆาโดยสาร
ในอนาคต
ธันวาคม 2551 ซึงกําหนดให้ฐานะการเงิ
ผ้ ปู ระกอบการเรื
อโดยสารประจํ
ทางจังหวัดสุนราษฎร์
ธานี
บเพิม/ลดอัตราค่
คณะกรรมการบริ
และ/หรื
หุ้นของบริ
นสมควร
ระหว่างอําเภอดอนสัก – อําตามที
เภอเกาะสมุ
ย จังหวัดสุษรัทาษฎร์
ธานีอผูเป็้ ถือนแบบขั
นบั
 ษนัทไดเห็เมื
อระดับราคาของราคานํ ามันดีเซลอยู่
ในช่วงราคาที
าหนด
ั  ษัทประกอบธุ
6 ช่วงราคา
เริ มกตั2งแต่
 ประเภท
14 บาทต่
รายละเอี
ยดเกียกํวกั
บ ซึ:งมีทบริงหมด
รกิจหลั
คือ อลิตร จนถึง 32.99 บาทต่อลิตร และอ้ างอิงตามท้ าย
 อง การเปลี
อประจํางทางเส้
– อํา2เภอเกาะพะงั
ผูประกาศจั
้ เสนอขายงหวัดสุราษฎร์ ธานี
1.ปเรืระกอบธุ
รกิจยให้นแปลงค่
บริ การเรืาโดยสารเรื
อโดยสารและขนส่
ทางเรืนอทางอํ
ด้ วยเรืาเภอดอนสั
อเฟอร์ รี จํากนวน
เส้ นทางระหว่น าง
จังหวั
กายนกอํ2551
ซึงกํ าหนดให้
ผ้ ูปดระกอบการเรื
โดยสารประจํ
าทางจัง หวั
ราษฎร์ ธานี น
หลั
กทรัดพสุย์ราษฎร์ ธานี ลงวันที 4อําพฤศจิ
เภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
ย จังหวั
สุราษฎร์ ธานี อและระหว่
างอําเภอดอนสั
กอํดสุาเภอเกาะพะงั
สามารถปรับเพิม/ลดอัตราค่าโดยสารระหว่
างอํธาานี
เภอดอนสัก – อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เป็ นแบบขันบั
 นได เมือ
จังหวัดสุราษฎร์
ระดับราคาของราคานํ ามันดีเซลอยูใ่ นช่วงราคาทีกําหนด ซึง มีทงหมด
ั
4 ช่วงราคา เริ มตังแต่
 20 บาทต่อลิตร จนถึง 45 บาทต่อ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ลิตร (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.2 บทที 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้ อ 2.2.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด) ด้ วย

เหตุนี  ความผันผวนของราคานํ ามันดีเซลจะมีผลกระทบต่อการเปลีย นแปลงอัตราค่าโดยสารของบริ ษัท ซึงจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อและขนส่งของบริ ษัท

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2191





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

นอกจากนี
นต้วนนราคาต่
ทุนหลักอของต้
ทุนการให้
บริ การของบริ
ษัท ซึเท่งาคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 51 
ทีมาของการกํ
าหนด  นํ ามั: นดีเซลยั
กําไรน(“P/E
ratio”)เท่
ากับ 27.91
อังตเป็ราส่
63 ของต้ นทุนการให้ บริ การในระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ดังนัน ความผันผวนของราคานํ ามัน
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ดีข้ อเซลจะมี
ผ
ลกระทบต่
อ
ต้
น
ทุ
น
การให้
บริ การของบริ ษัทด้ วย ซึง จะส่งผลกระทบต่อกําไรจากการดําเนินงานในอนาคตของบริ ษัท
มูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ในท้อประกอบการ
ายทีสดุ
เพื
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ ย้ นงจากการปรั
ที
 ความเสี
บอัตราค่ าโดยสารเกินกว่ าอัตราทีประกาศใช้
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
เนืองจากการขนส่งทางนํ าเป็ นธุรกิจให้ บริ การสาธารณชนตามพระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านนํ าไทย พ.ศ. 2456
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ดังนัน การปรับค่าโดยสารทุกครัง ต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ซึงกรมเจ้ าท่าแต่งตังขึ
 นโดยความ
24.24
บริ
ษ
ั
ท
เกี
ย
รติ
ธ
นาขนส่
ง
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(KIAT)
เห็นชอบจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม โดยทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาเกียวกับเรื อโดยสารประจํา0.10
ทางจังหวัด
ตลาดรอง
: ใช้ ราคานํ
SET
วกํmai
สุราษฎร์ ธานีได้ พิจารณาให้
ามันเชื อเพลิงเป็ นตั
าหนดอัตราค่าโดยสารเท่านัน ซึงผู้ประกอบการเรื อโดยสารประจํา
ทางจังหวั
ราษฎร์ ธานีจ: ะสามารถปรั
บเพิม/ลดอักตารราค่าโดยสารเมือระดับราคาของราคานํ ามันดีเซลอยู่ในช่วงราคาทีกําหนด
หมวดธุ
รกิดจสุ(Sector)
กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
ด้ วยเหตุนี  หากราคานํ ามันดีเซลในอนาคตได้ เพิมสูงขึ นเกินกว่าช่วงราคาสูงสุดของท้ ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานีดงั กล่าว
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
(กล่าวคือ ราคานํ ามันดีเซลสูงกว่า 32.99 บาทต่อลิตรในกรณีค่าโดยสารระหว่างอําเภอดอนสัก – อําเภอเกาะสมุย จังหวัด
ทะเบียน
สุราษฎร์ ธานี หรื อสูงกว่า 45 บาทต่อลิตรในกรณีค่าโดยสารระหว่างอําเภอดอนสัก – อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี)
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
บริ ษัทจะไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารเพิมขึ นให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนนํ ามันเชื อเพลิงทีเพิมขึ น ซึงจะส่งผลกระทบต่อรายได้
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
จากการให้ บริ การและกําไรของบริ ษัท รวมทังในกรณี

ทีเกิดเหตุการณ์อืนๆ ทีมีผลกระทบต่อต้ นทุนการดําเนินงานของบริ ษัท แต่
1. ชํามั
าระหนี
ปี 2558
ไม่ใช่การเปลีย นแปลงของราคานํ
นดีเซลเงินเช่กูน้ ระยะยาว
การขึ นค่าแรงขันตํ
 า เป็ นต้ น บริ ษ38.00
ัทก็จะไม่สามารถปรับเพิไตรมาส
มอัตราค่4าโดยสารได้
เช่นกัน
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
4 ปี 2560 อ
อย่างไรก็ตามเนืองจากราคานํ ามันดีเซลเป็ นต้ นทุนหลักของหลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรม ซึไตรมาส
ง จะส่งผลกระทบต่

ประชาชนในวงกว้ า ง ดังนัน 3.ทีผเพื
่า นมา
บาลจึ
มีนนโยบายตรึ
เซลไว้ ไม่เกิ น 30 บาทต่ไตรมาส
อลิตร เพื4อปีช่ว2558
ยเหลื–อ
อใช้ เป็รัฐนเงิ
นทุนงหมุ
เวียน งราคานํา มันดี250.19
ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ทําให้ ราคานํ ามันดีเซลทีผ่านมามีราคาค่อนข้ างคงที มีความเคลือนไหวอยูไตรมาส
่ในกรอบไม่
กิน 30
4 ปี เ2560
บาทต่อลิตร ด้าวยเงิ
ยเหตุ
าวของภาครั
ยลดผลกระทบจากการปรั
เพิมาราคานํ
ดีเซลเกิ
นกว่ทาธิช่หวลังราคา
นโยบายการจ่
น นี  นโยบายดั
: บริ ษัทงมีกล่
นโยบายจ่
ายเงิฐนจะช่
ปั นวผลในแต่
ละปี ในอัตราไม่น้อบยกว่
ร้ อยละ ามั
30นของกํ
าไรสุ
งจากหัก
ดสุรเงิาษฎร์
ในระดับหนึง นอกจากนี
 ทีผ่านมา
บริ ษัทได้งหัมกีกเงิารยื
าร้ องเพือขอให้ ทบทวน
ปัสูนงสุผลดของท้ ายประกาศจังหวัภาษี
นได้ นธิตานีิบุคได้คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
นสํนาคํรองตามกฎหมาย
และเงิน
วิธี การปรั บ อัต ราค่า โดยสารโดยให้
ค่า แรงขั
า มาร่ทัวงนี
จ ารณาด้
ปั จ จุงบกล่ันายัวอาจมี
ง อยู่ระหว่
า งการพิ
จารณาของ
สะสมอืนนๆําตามที
บรินษ ตํัท ากํเข้าหนด
มพิ การจ่
ายเงิวนยปัซึนงผลดั
การเปลี
ยนแปลงขึ
นอยู่กับ
หน่วยงานราชการทีเกียวข้ องฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต

คณะกรรมการบริ
อผู้ถอือหุเรื้ นอของบริ
เห็นสมควร
 มีความเป็ นไปได้ ท ีจตามที
ะต้ องมี
การลงทุน เพิษมัทเติและ/หรื
มในการซื
เฟอร์ษรีัทใหม่
และมีค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษา
เพิมยดเกี
ขึน ในอนาคต
 องจากเรื
อเฟอร์รกิรจ ีขหลั
องบริ
ัทมีอายุคืเอฉลียค่ อนข้ างสูง
รายละเอี
ยวกับ : เนืบริ
ษัทประกอบธุ
ก 2 ษประเภท
ผู้เสนอขายปั จจุบนั บริ ษัทมีกองเรื
อเฟอร์ รีทรกิงหมด
ั  จให้ บ12
า ซึองโดยสารและขนส่
มีอายุเฉลียประมาณ
37 อปีด้โดยบริ
ษัทมีเรรืี อจํเฟอร์
มากกว่า าง
1.ประกอบธุ
ริ กลํารเรื
งทางเรื
วยเรื อเฟอร์
านวนรี ท2ีมเส้ีอายุ
นทางระหว่
หลั
ย์ านวน 9 ลํา และมีอํเารืเภอดอนสั
30 กปีทรั
เป็พนจํ
อเฟอร์ รีทีตกอํ
ดั ค่าาเภอเกาะสมุ
เสือมราคาหมดแล้
อเพีธยานีงราคาซาก
านวน
5 ลํา ด้กวอํยเหตุ
นี  ในการ น
ย จังหวัดวสุเหลื
ราษฎร์
และระหว่าจํงอํ
าเภอดอนสั
าเภอเกาะพะงั
ประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคตจังบริหวัษดัทสุมีรคาษฎร์
วามเสี
ยงทีจะมีค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเพิมขึ น เนืองจากเรื อเฟอร์ รีของบริ ษัทมี
ธานี
อายุเฉลียค่อนข้ า งสูง โดยที2.ผป่าระกอบธุ
นมา ค่ารใช้กิจจจํ่าายค่
อมแซมที
อยูา่เรืในต้
นทุนการให้
บริรกี ารมีจํานวนเพิมขึ นมาโดยตลอด จาก
หน่าาซ่ยสิ
นค้ าบนท่
อและในเรื
อเฟอร์
จํานวน 23 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ นจํานวน 31 ล้ านบาท 50 ล้ านบาท และ 20 ล้ านบาท ในปี 2556 – 2557 และงวด 6 เดือน
แรกของปี 2558 ตามลําดับ ด้ วยเหตุนี  จึงมีความเป็ นไปได้ ทีบริ ษัทจะต้ องมีการลงทุนเพิมเติม เพือซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่มาทดแทน
เรื อเฟอร์ รีเก่าทีมีอายุการใช้ งานมานานแล้ ว ซึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษัท และทําให้ มีค่าใช้ จ่ายเกียวกับค่า

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2192





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

มราคาของเรื
อเพิมขึ :นในอนาคต
ทังนี
 วนราคาต่
ณ ปั จจุบอนั กําบริไรษ(“P/E
ัทได้ มratio”)เท่
ีแผนทีจะลงทุ
อเรื อเฟอร์
ทีเสืมอ าของการกํ
าหนด
ากับนซื27.91
เท่ารีใหม่เพิมขึ น จํานวน 1 ลํา ในวงเงิน
อัตราส่
งบประมาณจํานวน 200 ล้ านบาท โดยจะใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินทีได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมขึ นในครัง นี  และแหล่ง
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เงิ
น
กู
้
ย
ม
ื
ระยะยาวจากสถาบั
น
การเงิ
น ซึงปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาและคัดเลือกอู่ต่อเรื อ และคาดว่า การต่อเรื อเฟอร์ รี
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ใหม่
นี จะดําเนินการแล้ วเสร็ จภายในปี 2560
เพื
อประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ้นที
 ผลกระทบจากการตั
ง มูลค่ าซากของเรือเฟอร์ ร ีในจํานวนน้ อยกว่ ามูลค่ าคงเหลือทีคาํ นวณได้
บริ ษัท เอ็นซีแอขายเรื
อล อินอเตอร์
น แนลทําโลจิ
 างอิงเพือใช้ ประมาณการมู
0.25 ลค่า
เสนอขายเนืองจากไม่มีตลาดรองในการซื
เก่ามืเนชั
อสอง
ให้ บสริติษกัทส์ไม่สามารถหาราคาอ้
จํากัด(มหาชน)
คงเหลือของเรื อเมือหมดสภาพการใช้
งานแล้ ว(NCL)
ด้ วยเหตุนี  ในปี 2551 บริ ษัทจึงได้ หารื อกับส่วนตรวจแบบเรื อ กองตรวจเรื อ กรม
24.24
บริ ษัทอเกีเก่ยารติเมืธอนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
เจ้ าท่า เกียวกับการประเมินราคาเรื
หมดสภาพการใช้
งานแล้(KIAT)
ว และได้ รับคําแนะนํ
าว่า ให้ บริ ษัทคิดราคาเรื0.10
อจากราคา
นํ าหนักตัวเรื อ เครื องจักรทั
 SET
รวมทั
งเครื
  องยนต์สนั
บสนุmai
นและของใช้ อืนๆ ทีอยูบ่ นเรื อ ซึง บริ ษัทมีความเห็นว่า การประมาณ
ตลาดรอง
: งหมด

การตามคําแนะนําของกรมเจ้ าท่าเป็ นวิธีทีดีทีสดุ เท่าทีจะสามารถหามาเพืออ้ างอิงได้
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ด้ วยเหตุนี  บริ ษัทจึงได้ ประมาณการมูลค่าคงเหลือ (มูลค่าซาก) ของเรื อแต่ละลําตามวิธีการทีได้ รับคําแนะนําจากกรม
Market
เกณฑ์
เ
ข้
า
จดานํ าหนักของเรื
: อคือ ตัProfit
เจ้ าท่า โดยนํ
นเนต Test
มาคูณกับราคาเศษเหล็กทีหามาจาก website
ทีมีกCapitalization
ารเปิ ดเผยของบริTest
ษัทมหาชนแห่ง
ทะเบี
ย
น
หนึง ซึง เป็ นราคาในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ เนืองจากราคาเหล็กในประเทศจะซื อขายโดยอ้ างอิงตามราคาในตลาดโลกเหมือน
วัราคาทองคํ
ตถุประสงค์ากซึารใช้
ระสงค์
จํานวนเงินนโดยประมาณ
เงินยน
ง มีผลทําให้: ราคาเศษเหล็กวัมีตคถุปวามผั
นผวนตามราคาในตลาดโลกเช่
กัน ดังนัน บริ ษัทจึงได้ นระยะเวลาใช้
ําอัตราแลกเปลี
เงิทีปนระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ นงวด มาคํานวณแปลงเป็ นค่า(ล้เงิานนบาท)
โดยประมาณ
บาท เพือทีจะหามูลค่าเศษเหล็
กเป็ นเงินบาท
และปรับปรุงด้ วยการประมาณการราคาเครื
กรบนเรื อในจํานวน 3 – 6 ล้ านบาท
เพือคํานวณหามูลค่าซากของเรื
ละลํา
1. ชําระหนี เงิน อกูงจั้ ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 อปีแต่2558
ซึง ในการดําเนินการดังกล่าว และพบว่ามีเรื อกลุม่ หนึง จํานวน 5 ลํา ซึงได้ แก่ เรื อวังใน เรื อวังทอง เรื อวังแก้ ว เรื อราชา 3 และ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เรื อราชา 6 ซึง เป็ นเรื อเก่าทีมีอายุใช้ งานมานานแล้ ว มีมลู ค่าทางบัญชีตํากว่ามูลค่าคงเหลือทีคํานวณได้ โดยในปี 2551 เรื อทัง
ไตรมาส 4 ปี 2560
5 ลําดังกล่าวมีมลู ค่าทางบัญชีรวมกันเท่ากับประมาณ 13.5 ล้ านบาท และมีมลู ค่าซากทีคํานวณได้ ประมาณ 16.3 ล้ านบาท
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ทังนี
  เนืองจากมูลค่าทางบัญชี มีจํา นวนตํา กว่า มูลค่า ซากทีคํานวณได้ บริ ษั ทจึงได้ หยุดตัดค่า เสือมราคาของเรื อกลุ่มที 1
ไตรมาส 4 ปี 2560
ทังหมดตั

งแต่
 ปี 2551 เป็ นต้ นมา และบริ ษัทไม่ได้ มีการปรับปรุงมูลค่าของเรื อดังกล่าวให้ มจี ํานวนเท่ากับมูลค่าซากทีคํานวณได้
นโยบายการจ่
: บริ ษัทดมีระวั
นโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่
าร้ อยละ
30 ของกําไรสุทธิ หลัยงงั จากหั
เนืองจากบริ ษาัทยเงิ
ยึดนหลักความระมั
ง (Conservative
Basis) อีลกะปี
ทังมู
 ในอั
ลค่ตาราไม่
ซากทีนค้ อํายกว่
นวณได้
เป็ นราคาประมาณการที
ไม่มี ก
ปัความแน่
นผล นอนว่า ในท้ ายทีสดุ ภาษี
ได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
ษัทซและหลั
งหักเงิอนมืสํอาสองเป็
รองตามกฎหมาย
และเงิน
บริ ษเงิัทนจะสามารถขายได้
ในราคาเท่นเฉพาะของบริ
าไร เพราะราคาที
ื อขายของเรื
นราคาทีได้ มาจาก
นๆ ตามที
บริ ษัทกํมาีรหนด
ทังนี
  การจ่ายเงินปัอนมืผลดั
งกล่อาการเปรี
วอาจมียกบเที
ารเปลี
นแปลงขึ2557
นอยู่กับ
การเจรจาและต่อรองระหว่าสะสมอื
งผู้ซื อและผู
้ ขาย และไม่
าคาในตลาดรองของเรื
อสองเพื
ยบยโดยในปี
ฐานะการเงิ
แผนการลงทุ
ความจํ
าเป็าวนและพบว่
และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
บริ ษัทได้ คํานวณมูลค่าตามราคาเหล็
กเปรีน ยผลการดํ
บเทียบกัาบเนิมูนลค่งาน
าทางบั
ญชีของเรื นอกลุ
ม่ ดังกล่
ามีมลู ค่าตามราคาเหล็
กที
ตามทีคณะกรรมการบริ
และ/หรื
้ ถือหุ้นของบริ
ษัทล้เห็านนบาทจากราคาตามมู
สมควร
คํานวณได้ เป็ นจํานวนรวมประมาณ
41.2 ล้ านบาท ษซึง ัทจะมี
สว่ นต่อาผูงประมาณ
27.7
ลค่าทางบัญชี ณ
วันที 31 ธัยนดเกี
วาคม
รายละเอี
ยวกับ2557:ดังนับริน ษในอนาคต
ัทประกอบธุหากบริ
รกิจหลัษกัท2สามารถขายเรื
ประเภท คือ อกลุ่มดังกล่าวได้ ในราคาเหล็กทีคํานวณได้ ซึงมีราคาสูง
ามูลค่าทางบัญชี บริ ษัทจะมี
ําไรพิเศษเพิ
างของราคาขายและราคาตามมู
าทางบั
อย่า2งไรก็
าม กําไร าง
ผูกว่้ เสนอขาย
1.ปกระกอบธุ
รกิจมให้เติบมริจากผลต่
การเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื อด้ วยเรืลอค่เฟอร์
รี จํญาชีนวน
เส้ นตทางระหว่
พิเศษดั
ขึ นอยูก่ บักอํ
การเจรจาต่
อรองย และราคาเศษเหล็
กและอั
ตราแลกเปลี
ย น ณ ขณะนั

หลั
กทรัพงกล่
ย์ าวยังมีความไม่แน่นอําอนเภอดอนสั
าเภอเกาะสมุ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และระหว่
างอําเภอดอนสั
กอํานเภอเกาะพะงั
น
หวัาดของเครื
สุราษฎร์ อธานี
 ผลกระทบจากการตัง ด้จัองยค่
งจักรผลิตนํา มันไบโอดีเซล
ระกอบธุ
กิจจําหน่
ายสินจค้ากบริ
าบนท่
อและในเรื อเซล
เฟอร์จํารกัี ด ซึง เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน เพือผลิต
ในปี 2554 บริ ษัทได้2.ซปื อเครื
 องจักรรและอุ
ปกรณ์
ษัทาเรืราชาไบโอดี

นํ ามันไบโอดีเซล โดยนํานํ ามันพืชทีใช้ แล้ วผ่านกระบวนการผลิตให้ เป็ นนํ ามันพืชบริ สทุ ธิก่อนทีจะนําไปผสมกับนํ ามันดีเซลเพือ
ผลิตนํ ามันไบโอดีเซล พร้ อมทังทํ
 าสัญญาเช่าทีดินและอาคารกับบริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
สําหรับการวางเครื องจักร อุปกรณ์ และ ถังบรรจุนํ ามัน เพือผลิตนํ ามันไบโอดีเซล และผลิตนํ ามันผสมระหว่างนํ ามันดีเซลและ

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2193





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

นเตา อย่างไรก็
ผ่านมาอกํรัาฐไรบาลมี
ามันดีเท่เซลเพื
ทีนํมามัาของการกํ
หนดตาม: ตลอดระยะเวลาที
(“P/Eนโยบายตรึ
ratio”)เท่งาราคานํ
กับ 27.91
า อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ
อัตราส่วนราคาต่
ส่งผลทําให้ ระดับราคานํ ามันดีเซลไม่มีการเปลียนแปลงมากนัก บริ ษัทจึงไม่ได้ มีการผลิตนํ ามันไบโอดีเซลจากเครื องจักรชุด
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ใหญ่
แต่
ม
ี
ก
ารผลิ
ต
นํ
ามั
น
ไบโอดี
เซลจากเครื องจักรชุดเล็กเพือใช้ เป็ นเชือ เพลิงสําหรับยานพาหนะทีใช้ ภายในโรงงานเท่านัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ด้ วอยเหตุ
นี  จึง มีค วามเสีย งที เครื อ งจักรชุด ใหญ่ ดัง กล่า วของบริ ษั ทอาจจะถูก ตัง ด้ อ ยค่า ได้ หากบริ ษั ทไม่ไ ด้ มี การใช้ ง าน
เพื
ประกอบการ
บริ ษัท เอทีโดยเครื
พี 30 จํ อางจั
กัดก(มหาชน)
เครื องจันกราคาหุ
รดังกล่้ นาทีวเป็
รชุดใหญ่(ATP30)
ดงั กล่าวมีมลู ค่าทางบัญชี60.71
เหลือเป็ นจํานวน 2.83 ล้ า0.25
นบาท และ
ประเมิ
 นระยะเวลานาน
2.35 ล้ านบาท ณ สิ นปี 2557บริและ
 อยค่0.25
าเครื องจักร
ษัท เอ็ณนสิซีแนไตรมาสที
อล อินเตอร์ 2เนชัของปี
น แนล2558
โลจิสติตามลํ
กส์ าดับ ซึงหากบริ
 ษัทพิจารณาตังด้
เสนอขาย
ดังกล่าวจะส่งผลทําให้ กําไรของบริ
ัทลดลงเป็(NCL)
นจํานวน 2.83 ล้ านบาท ณ สิ นปี 2557 หรื อ 2.35 ล้ านบาท ณ สิ นไตรมาสที 2
จํากัดษ(มหาชน)
ของปี 2558 ตามมูลค่าทางบัญ
อยูธ่ อนึ
ง ผลกระทบจากการด้
อยค่าต่อกําไรของบริ
ษัทจะเปลีย นแปลงลดลงตามมู
24.24
บริชีษทัทีเหลื
เกียอรติ
นาขนส่
ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10 ลค่า
ทางบัญชีทีลดลงตามระยะเวลาของการตัดค่าเสือ มราคาของเครื องจักรชุดใหญ่ในแต่ละงวด
ตลาดรอง
:
SET
 mai
 ผลกระทบจากการไม่ ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสําหรับกิจการทีได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการ
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้ าขนาดใหญ่ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที 1190(2)/2553 เลขที
ทะเบียน
1188(2)/2553 และเลขที 1189(2)/2553 สําหรับเรื อราชา 7 เรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9 ตามลําดับ โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
บุคคลสําหรับกําไรทีเกิดจากการใช้ บริ การของเรื อราชา 7 เรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9 เป็ นเวลา 8 ปี ซึงในระหว่างปี 2555 – 2557
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสําหรับส่วนงานธุรกิจทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนและได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
ชําระหนี
นกู้ระยะยาว
นิติบคุ คล เป็ นจํานวน 30 ล้ า1.นบาท
39 ล้ าเงินบาท
48 ล้ านบาท และ 17 ล้ านบาท38.00
ตามลําดับ ซึงหากนําอัตไตรมาส
ราภาษี ใ4นอัปี ต2558
ราร้ อย
ละ 23 ในปี 2555 และอัตราร้2.อยละ
– 2557
และงวด 6 เดือนแรกของปี
บกําไรดั
าว จะ
เพือ20
ใช้ ลในปี
งทุนซื2556
อเรื อเฟอร์
รีใหม่
150.00 2558 มาคํานวณกั
ไตรมาส
4 ปีงกล่
2558
–
พบว่า บริ ษัทได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลไปเป็ นจํานวนรวมประมาณ 28 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี  เมือสิทไตรมาส
ธิประโยชน์
างภาษี
4 ปีท2560
ดังกล่าวนี ได้ หมดลงในอนาคต
 อใช้ปเป็ี 2561
ษัทจะได้ รับผลกระทบจากการเสี
ภาษี ใ–น
3. (ตัเพืงแต่
นเงินทุเป็นนต้
หมุนนไป)
เวียนผลประกอบการของบริ
250.19
ไตรมาส 4 ปี ย2558
อัตราปกติ ซึง อาจจะมีผลทําให้ กําไรสุทธิของบริ ษัทมีจํานวนลดลง
ไตรมาส 4 ปี 2560

 การเสนอขายหุ
งเวลาใกล้
ดเผยข้
ลงบการเงิ
งกาลสํ30าหรัของกํ
บงวด
นโยบายการจ่
ายเงิน ้ น:เพิมบริทุษนัทในช่
มีนวโยบายจ่
ายเงิกนับปัการเปิ
นผลในแต่
ละปีอมูในอั
ตราไม่นน้ อระหว่
ยกว่าร้าอยละ
าไรสุ9ทเดื
ธิ หอลันแรก
งจากหัก
ที 30เงินกัได้
นยายน
2558
ปั นผลปี 2558 สิน สุด ณ วันภาษี
นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
อนึง จากการทีบริสะสมอื
ษัทได้ เสนอขายหุ
มทุนทัในช่
วงเวลาใกล้
การเปิงกล่
ดเผยข้
อมูลกงบการเงิ
นระหว่า งกาล
นๆ ตามที้ บนริสามั
ษัทกํญาเพิ
หนด
งนี
  การจ่
ายเงินปักับนผลดั
า วอาจมี
ารเปลียนแปลงขึ
นอยู่กับ
สําหรับ 9 เดือนแรกปี 2558 ฐานะการเงิ
สิ นสุด ณ วันนทีผลการดํ
 30 กันยายน
2558แผนการลงทุ
บริ ษัทและทีนปรึความจํ
กษาทางการเงิ
นได้ พิจารณางบการเงิ
ภายใน
าเนินงาน
าเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆนในอนาคต
ก่อนการสอบทานของผู้สอบบั
ญชีขคองบริ
ษัทโดยเบื องต้
แล้ ว ขอรัอผูบ้ ถรองว่
บริ ษัทษมิัทได้เห็มนีกสมควร
ารขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจ
ตามที
ณะกรรมการบริ
ษัทนและ/หรื
ือหุ้นาของบริ
ไปยังธุรกิจอืนใด และมิได้ มีการทํารายการระหว่างกันใดๆ ทีมีนยั สําคัญกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง นอกเหนือจากทีเปิ ดเผย
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ในแบบแสดงรายการข้ อมูล โดยผลประกอบการทีเกิดขึ นในไตรมาสที 3 ของปี 2558 เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ตามปกติของบริ ษัท โดยไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทีจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
รวมทังบริ
 ษัทสามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตลอดจนไม่มี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ข้ อมูลสําคัญใดๆ ซึง เกิดขึ นในงวดไตรมาสที 3 ของปี 2558 ทีนกั ลงทุนควรรับทราบเพือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทียงั
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
มิได้ เปิ ดเผยเพิมเติมในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทังนี
  ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงินระหว่าง
กาลงวด 9 เดือนแรกปี 2558 สิ นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2558 ได้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัท www.rajaferryport.com รวมถึงการ
แจ้ งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ของบริ ษัท

นที 2.4
 1 หน้
ส่ส่ววนที
หน้าา2194





บริ
อราชาเฟอร์
(มหาชน)
บริ ษัทษัทท่าท่เรืาอเรืราชาเฟอร์
รี จํรีาจํกัาดกัด(มหาชน)
 

นอกจากนี
เกิดขึ ratio”)เท่
นในงวด 9ากัเดืบอ27.91
นแรกของปี
ุ สมบัติครบถ้ วน
ทีมาของการกํ
าหนด  หากพิ
: จารณาจากผลประกอบการที
เท่า 2558 บริ ษัทมีคณ
อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E
ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ครองหลั
ก
ทรั
พ
ย์
และการเพิ
ก
ถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที 11
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
พฤษภาคม
2558
เพื
อประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุ้นที
 ผลกระทบจากการขายหุ
้ นเพิมทุน
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558 เมือวันที 10 เมษายน 2558 ได้ มีมติยืนยันให้ บริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิม
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ทุน จํานวน 38 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท แก่ประชาชน ดังนัน ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
24.24
บริาษระแล้
ัท เกียวรติ
ากัดล้(มหาชน)
0.10 ออัตรา
บริ ษั ทจะมี จํา นวนหุ้นที เรี ยกชํ
เพิธมนาขนส่
ขึน เป็ นง จํ170
า นหุ้น มู(KIAT)
ลค่า ที ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ซึง จะมี ผลกระทบต่
ตลาดรอง
SET
ผลตอบแทนต่างๆ ทีเปรี ย: บเทียบกั
บส่
วนของผู้ถือหุ้นหรือจําmai
นวนหุ้นของบริ ษัท เช่น กําไรสุทธิต่อหุ้น เป็ นต้ น โดยจะลดลงตาม
ผลกระทบจากการเพิ
งกล่ม่ าอุวตสาหกรรมบริ
(Dilution Effect)
หมวดธุ
รกิจ (Sector) มทุ:นดักลุ
การ กล่าวคือ จะทําให้ กําไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินในปี 2557 ทีคํานวณ
แบบ Fullydiluted Basis ลดลงจาก 0.65 บาทต่อหุ้น เหลือเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ลดลงจาก 0.36 บาทต่อหุ้น เหลือเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ในการทีจะนํากําไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Fullydiluted
ทะเบียน
Basis มาใช้ นนั  ผู้ถือหุ้นควรจะต้ องพิจารณาเพิมเติมถึงผลตอบแทนทีจะได้ รับจากการนําเงินทีได้ รับจากการเพิมทุนไปใช้
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ตามทีได้ ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินด้ วย
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ ษัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
บริ
ราชาเฟอร์รี  จํากัด (มหาชน)





ทีมาของการกําหนด

ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง



อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

:

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ
ไตรมาส 4 ปี 2558
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

ส่ วนที ล3ะปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้น
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 1 หน้ า 2





บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)



ส่ วนทีratio”)เท่
3
ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E
ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูษลัทเกีอื ยนในอุ
วกับตการเสนอขายหุ
สาหกรรมเดียวกั้ นน
P/E ratio ของบริ
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท เี สนอขาย
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์คือ บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีชือภาษาอังกฤษว่า RAJA FERRY
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
PORT PUBLIC COMPANY LIMITED มีสาํ นักงานตังอยู
 ท่ ี 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก
จํากัด(มหาชน) (NCL)
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โทรศัพท์ 0773728002, 022774488 โทรสาร 077372804, 022778521 ประสงค์ทีจะ
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ กบั ประชาชน จํานวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ 1.00 บาท คิดเป็ น
ตลาดรอง ร้ อยละ 22.35 :ของจํานวนหุ
SET
 mai
้ นสามัญทีออกและเรี
ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ

ษัทภายหลังการขายหุ้นในครัง นี  โดยมี
กทรัพย์ ดักงาร
นี 
หมวดธุรกิรายละเอี
จ (Sector)ยดการเสนอขายหลั
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริ
 กProfit
Market Capitalization Test
เกณฑ์1.1
เข้ าจด
ลักษณะสําคัญ: ของหลั
ทรัพย์Test
ท เี สนอขาย
ทะเบียน ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุป(RAJA
ระสงค์ FERRY PORT PUBLIC
จํานวนเงิCOMPANY
นโดยประมาณ
LIMITED) ระยะเวลาใช้ เงิน
เงิน
โดยประมาณ
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท (ล้ านบาท)
จํานวนหุ้นทีอ อกและเสนอขาย
า นวน 38,000,000 หุ้น คิ ดเป็ นร้
อยละ 22.35 ของจํ า นวนหุ
้ น ทีช4ํ าปีระแล้
1. ชําระหนี เงินกูจํ้ ระยะยาว
38.00
ไตรมาส
2558ว
ทังหมดภายหลั

งการเสนอขายหุ้นในครัง นี 
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาทต่อหุ้น
ไตรมาส 4 ปี 2560
ราคาเสนอขายหุ้นละ
12.00 บาท
เพือใช้ เป็ นเงิน456
ทุนหมุ
เวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
มูลค่ารวมของหุ้น3.ทีเ สนอขาย
ล้ านนบาท
ระยะเวลาเสนอขาย
วันที 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที 6 พฤศจิกายน 2558 ไตรมาส 4 ปี 2560
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ
ภาษี เงิน้ นได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอื
กํ าหนด ทังนี
  การจ่
ายเงินปั นาผลดั
วอาจมี
การเสนอขายหุ้นสามั
ญเพินมๆทุนตามที
ในครับง นีริ ษ เป็ัทนการเสนอขายต่
อประชาชนผ่
นผู้จงดั กล่จําาหน่
ายหลักการเปลี
ทรัพย์ยตนแปลงขึ
ามทีระบุไนอยู
ว้ ใน่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดํ
ข้ อ 5.2 ซึง สัดส่วนการเสนอขายหุ
้ นเป็ นดังานีเนิ นงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
28,500,000 หุ้น
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
9,500,000 หุ้น
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
 น
38,000,000
หุ้น กอําเภอเกาะพะงัน
หลักทรัพย์รวมทังสิ
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสั

หวัาดยและรั
สุราษฎร์บประกั
ธานี นการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจ
ทังนี
  ผู้จดั การการจัดจํจัางหน่
ระกอบธุ
จจําหน่
นค้ านบนท่
เรื อและในเรือเปลี
เฟอร์ย รนแปลงวิ
ี
ในการเปลีย นแปลงจํานวนหุ2.
้ นปสามั
ญทีจดรั กิสรรให้
แก่านยสิกั ลงทุ
แต่ลาะประเภทหรื
ธีการจัดสรรตามรายละเอียดที
กําหนดไว้ เพือให้ การจองซื อหุ้นสามัญในครัง นี ประสบความสําเร็ จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 5.6

นที 1 3หน้หน้าา21
ส่ส่ววนที





บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)



การจัาดหนด
สรรหุ้นในครั
เป็ นการจั
ดสรรต่
ลงทุนratio”)เท่
รายย่อยหรืาอกัประชาชนเป็
ว ไป เนืองจากหุ้นทีจดั สรรใน
ทีมาของการกํ
: ง นีไม่อัไตด้ราส่
วนราคาต่
อกําอไรนัก(“P/E
บ 27.91 เท่านการทั

การเสนอขายครัง นี มีไม่พอเพีย
งสํP/E
าหรัratio
บการเสนอขายเป็
ว ไป และให้ยเป็วกันไปตามดุ
ลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ราคาเสนอขายและ
ของบริ ษัทอืนนการทั
ในอุตสาหกรรมเดี
น

ข้เท่อามูนัลนทางการเงิ
น
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายแต่ละราย (ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2) จะดําเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิม
ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
้ นทีน ซึง จัด อยู่บริ
ทุน ให้นกราคาหุ
ับ นักลงทุ
ใ นประเภทผู้มี อุป การคุณ ของผู้จัด จํ า หน่า ยหลักทรั พ ย์ ทัง นี  ผู้จัด การการจัด จํ า หน่า ยและ
บริรษะบุ
ัท เอ็
ซีแอล
อินเตอร์เท่เนชั
ติก้ ดส์ําเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แ0.25
เสนอขาย
รับประกันการจําหน่าย (ตามที
ไว้นในข้
อ 5.2.1)
านัน นแนล
ทีจโลจิ
ะเป็สนผู
ก่นกั ลงทุน
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(NCL)
สถาบันตามทีมีลกั ษณะเฉพาะตามประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
24.24  ยวกับการออกและเสนอขาย
ยรติธนาขนส่งเรืจํ าอกังดการกํ
(มหาชน)
(KIAT) ยามในประกาศเกี
0.10
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรับริพษย์ ัที เกี
กจ.17/2551
า หนดบทนิ
หลักทรัพย์ ฉบับลงวันที :15 ธันวาคม
2551 (รวมทังที
 มีการแก้
ตลาดรอง
SET
maiไขเพิมเติม)

ีอุปการคุณ: ของผู
าหน่ ายหลักการ
ทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลทัว ไป
หมวดธุรกิผูจ้ ม(Sector)
กลุม่ ้ จอุัดตจํสาหกรรมบริ
ทีเป็ นหรื
เคยเป็ นลูกค้ า:หรื อบุคคลที
คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าทีทําการซื อขายหลั
กทรัพCapitalization
ย์ ลูกค้ าด้ านวาณิ
ชธนกิจ ลูกค้ า
Market
Test
เกณฑ์
เข้ าอจด
 Profit Test
ทีทําการซื
ทะเบี
ยน อขายหน่วยลงทุน เป็ นต้ น ผู้ทีได้ เข้ าร่ วมรับฟั งการนําเสนอข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ บริ ษัท ท่าเรื อราชา
เฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) ซึงต้ องผ่านการพิจารณาของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2.1 หรื อผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น บริ ษัทคู่ค้า ผู้ให้ คําปรึ กษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนํา
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ลูกค้ า/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อผู้ทีมีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทังที
 เคยติดต่อในอดีต ปั จจุบนั หรื อผู้ที
้ ระยะยาว
38.00
2558 อ
ธุรกิจอืน4 ๆปี ในเครื
คาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต1.หรืชํอาบุระหนี
คคลทีเงิมนีคกูวามสั
มพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จดั จําหน่
ายหลักทรัพย์และ/หรื อไตรมาส
ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์2.เป็ นต้
ป็ นนิรตี ใหม่
ิบคุ คลจะรวมถึงผู้ถือ150.00
หุ้นและ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื
เพืนอใช้และในกรณี
ลงทุนซื อเรืทอีเเฟอร์
ไตรมาสอพนั
4 ปีกงานของ
2558 –
บุคคลข้ างต้ นทีจองซื อหุ้นผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทังนี
  ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง
ผู้บริ ห4ารปี ผู2560
้ ถือหุ้น
ไตรมาส
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม3.บริ เพื
ษัทอใหญ่
และบริ
ัทย่นอเวียของตนเอง
รวมทังผู
 ้ ท250.19
ีเกียวข้ องของผู้จัดจําหน่ไตรมาส
ายหลักทรั
ย์ตามที
ใช้ เป็ นเงิ
นทุนษหมุ
ยน
4 ปีพ2558
–
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจั
หน่าย
ไตรมาส 4ดปีจํา2560
หลักทรัพย์ ฉบับลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
40/2557 เรื อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นของบริ ษัททีออกตราสารทุน
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ฉบับลงวันที 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
สํา หรั บผู้จัด การการจั
ดจํ า หน่นาผลการดํ
ยและรั บาประกั
นการจํ
า หน่า ย ผูน้ มความจํ
ี อุปการคุ
้ จัดการการจัดจํ านหน่
ยและ
ฐานะการเงิ
เนินงาน
แผนการลงทุ
าเป็ณนของผู
และความเหมาะสมอื
ๆ าในอนาคต
รับประกันการจําหน่ายจะรวมถึ
กลงทุนสถาบันษทีเัทคยเป็
น หรือผูอ้ ถเป็ือนลู
ค้ าของผู
ตามทีง คนัณะกรรมการบริ
และ/หรื
หุ้นกของบริ
ษัท้ จเห็ดั นการการจั
สมควร ดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรื อผู้ทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้ องการชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าในอนาคตทีจองซื อหุ้นผ่าน
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 และรวมถึงผู้มีอปุ การคุณของทีปรึกษาทางการเงินด้ วย
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ี การจัดสรรหุ
สามัญเพิมยทุจันงหวั
และวิ
ี การจองซื
อ ให้ แก่ผ้ ูมางอํ
ี อุปาการคุ
ณของผู
ัดจํ า หน่า ย น
หลักทรัพย์(โปรดดูรายละเอียดวิ
อําธเภอดอนสั
กอํา้ นเภอเกาะสมุ
ดสุรธาษฎร์
ธานี และระหว่
เภอดอนสั
กอํา้ จเภอเกาะพะงั
หลักทรัพย์ได้ ในข้ อ 5.6.1 และข้จังอหวั
5.7.1
ตามลํธาานี
ดับ)
ดสุราษฎร์
นักลงทุนสถาบัน2.หมายถึ
ง ผู้ลรกิงทุจจํนาประเภทสถาบั
นทีจาองซื
อหุ้นสามัอญเฟอร์
ผ่านผู
ประกอบธุ
หน่ายสินค้ าบนท่
เรื อและในเรื
รี ้ จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที กจ. 17/2551 เรื อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที 15
ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ดังนี 
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



(ก)าธนาคารพาณิ
ทีมาของการกํ
หนด : ชย์อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
(ข) บริ ษัทเงินทุน P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
(ค) บริน ษั ทหลักทรั พย์ เพือเป็ นทรั พย์ สบริ
ินของตนเอง
หรื อเพือการบริP/E
หารกองทุ
นส่ย ว(เท่
นบุาค)คล หรื
อเพือการจั
ดการ
ษัท
ratio เฉลี
ราคาพาร์
(บาท/หุ
้ น)
เพือประกอบการโครงการลงทุน ที จัด ตัง ขึ น ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุน ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้เครดิ
นที ตฟองซิเอร์บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
บริ ษเัทอร์เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย (ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิ
จํากัด(มหาชน) (NCL)
(จ) บริ ษัทประกันภัย
24.24
บริ ษฐัทวิเกีสาหกิ
ยรติธจนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
0.10
(ฉ) ส่วนราชการและรั
ตามกฎหมายว่
าด้ วยวิ(KIAT)
ธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอืนทีมีกฎหมายเฉพาะ
ตลาดรอง

จัดตังขึ
 น :

SET
 mai

ธนาคารแห่
หมวดธุรกิ(ช)
จ (Sector)
: งประเทศไทย
กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
(ซ) สถาบันการเงิ
นระหว่Profit
างประเทศ
Test
เกณฑ์เข้ าจด
: 

Market Capitalization Test

ทะเบียน (ฌ)กองทุนเพือการฟื น ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ)กองทุ
วัตถุประสงค์
การใช้ นบํา: เหน็จบํานาญข้วัาตราชการ
ถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
เงิน
(ล้ านบาท)
(ฏ) กองทุนรวม 1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ
ไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
ผู้มีอุปการคุ ณของบริ ษัท หมายถึง ผู้จองซื อทีเป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบุคคลซึง ทํา คุณประโยชน์ ให้
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
คําแนะนํา หรื อให้ ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) เช่น
ไตรมาส 4 ปี 2560
ลูกค้ า คูส่ ญ
ั ญา บริ ษัทคูค่ ้ า ผู้จดั หาสินค้ า/บริ การ (Supplier) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางการค้ า ผู้จดั หาแหล่ง
นโยบายการจ่
น นที:ติดต่บริอษผูัท้ ให้มีคนําโยบายจ่
ายเงินรกิปัจนผลในแต่
ละปีบสนุ
ในอันตข้ อราไม่
น้อยกว่
ของกําและเป็
าไรสุทนที
ธิ หปลัรึงกจากหั
เงินทุน สถาบัานยเงิ
การเงิ
ปรึกษาทางธุ
ผู้ให้ การสนั
มูลทางธุ
รกิจาร้ผูอยละ
้ ทีให้ คํา30แนะนํ
ษา ก
ปัของบริ
นผล ษัท ผู้แนะนําลูกค้ าและธุ
ภาษี เรงิกินจได้ทันงที
เฉพาะของบริ
งหักเงิตนิดสํต่าอรองตามกฎหมาย
 ิติบตุคิดคลของงบการเงิ
ต่อในปั จจุบนั ทีนเคยติ
ดต่อ หรื อษผูัท้ ทีคและหลั
าดว่าจะได้
ในอนาคต และบุและเงิ
คคล น
สะสมอื
นๆ ตามที
งนี
  การจ่ษาั ทยเงิหรืนอปัผูน้ ทผลดั
กล่อางของบุ
วอาจมีคกคลดั
ารเปลี
ธรรมดา และ/หรื อนิติบุคคลที
มีความสั
มพันธ์บอรินั ษดีัทกกํับาหนด
ผู้บริ หทัารของบริ
ีเกี ยงวข้
งกล่ยนแปลงขึ
า วข้ างต้ นนอยู
จะ่กับ
น ผลการดํ
าเนิทนํางาน
ๆ ในอนาคต
รวมถึง ผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้บฐานะการเงิ
ริ หาร ตลอดจนพนั
กงานที
งานกัแผนการลงทุ
บบุคคลต่างๆน ดัความจํ
งกล่าวข้าเป็างต้น นและความเหมาะสมอื
ทังนี
  ไม่รวมถึงการจันดสรรให้
แก่
ตามที
ค

ณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
และ/หรื
อ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของบริ
ษ
ั
ท
เห็
น
สมควร
ตนเอง กรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํ า นาจควบคุม และผู้ทีเ กี ยวข้ อ งกับ บริ ษั ท ตามที กํา หนดในประกาศ
รายละเอี
ยดเกียวกั
: บริ
ประกอบธุ
2 ประเภท
คือ กทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที
คณะกรรมการกํ
ากับบตลาดทุ
นทีษ ัททจ.
40/2557รกิเรืจหลั
 องกการจํ
าหน่ายหลั
ผูจะซื
้ เสนอขาย
1.ประกอบธุ
ให้ นบทีริ ก 7ารเรื
อโดยสารและขนส่
งทางเรืงทีอมด้ีกวารแก้
ยเรื อเฟอร์
จํามนวน
2 เส้้ มีอนปุ ทางระหว่
อหุ้นของบริ ษัททีออกตราสารทุ
น ฉบัรบกิจลงวั
พฤศจิ
กายน 2557 (รวมถึ
ไขเพิมรี เติ
) โดยผู
การคุณ าง
หลั
ย์ องจองซื อหุ้นผ่านผู
อํา้ จเภอดอนสั
จังหวัดนสุการจํ
ราษฎร์
และระหว่
าเภอดอนสั
กอํานัาเภอเกาะพะงั
น
ดังกกล่ทรัาพวจะต้
ดั การการจักดอํจําาเภอเกาะสมุ
หน่ายและรัยบประกั
าหน่ธานี
ายตามที
ระบุาไงอํ
ว้ ในข้
อ 5.2.1 เท่
น
ดสุดรสรรหุ
าษฎร์้ นธสามั
านี ญเพิมทุน และวิธีการจองซื อให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทได้ ในข้ อ 5.6.2
(โปรดดูรายละเอียดวิจัธงีกหวัารจั

และข้ อ 5.7.2 ตามลําดับ) 2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



1.3 สิทธิาหนด
ผลประโยชน์
อนไขอื
 น อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ที มาของการกํ
: และเงื
อัตราส่
วนราคาต่
ราคาเสนอขายและ
หุ้นสามัญของบริ ษัท
ทีเP/E
สนอขาย
จํานวนษ38,000,000
หุ้น ในครัยง นีวกั มีนส ิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญ
ratio ของบริ
ัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ข้เดิอมมูของบริ
ลทางการเงิ
ษัททุนกประการ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
1.4 ตลาดรองของหุ้นทีเสนอขาย
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
บริ ษั ท จะนํ า หุ้ นสามั
เข้ าจดทะเบี
จํากัดญ(มหาชน)
(NCL) ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ (Profit Test) ซึงบริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง นี ก่อนทีจะได้
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
  บริ ษัทได้ ยืน
ตลาดรอง
:
SET
คําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่
อตลาดหลักทรั
พย์ฯmai
เมือวันที 14 กรกฎาคม 2558 เพือให้ พิจารณารับหุ้นสามัญของ
หมวดธุ
จ (Sector)
: กลุยม่ นอุและบริ
ตสาหกรรมบริ
บริ ษัทเป็รกินหลั
กทรัพย์จดทะเบี
ษัท ทริ ปกเปิารล เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของบริ ษัท ได้
พิจารณาคุ
เห็นว่าTest
บริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับMarket
ตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื อง
Capitalization
Test
เกณฑ์
เข้ าจดณสมบัติของบริ
: ษัทแล้ วProfit
การรัยบนหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบี
ทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที 11 พฤษภาคม 2558 และตามหนังสือเวียนที บจ.(ว)
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
10/2551 ฉบับลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื องการปรับปรุ งหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพือสนับสนุนการจดทะเบียนใน
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ตลาดหลักทรัพย์ ทีจะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้ นแต่คุณสมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั
ระยะยาว
4 ปี้ มีอ2558
ลงทุนรายย่อย โดยภายหลัง1.จากทีชําบระหนี
ริ ษัทได้เงินจํกูา้ หน่
ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอปุ การคุณ38.00
ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัไตรมาส
พย์ และผู
ปุ การ
งทุนตซืิคอเรื
อเฟอร์
รีใหม่ การกระจายหุ150.00
ปี 2558ษ–ัท
คุณของบริ ษัทแล้ ว จะทําให้ บ2.ริ ษัทเพืมีอคใช้ณ
ุ ลสมบั
รบถ้
วนตามเกณฑ์
้ นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อไตรมาส
ยดังกล่าว4 และบริ
จะดําเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไปไตรมาส 4 ปี 2560
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
1.5ข้ อมูลอืน ๆ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั
ทรันพปัย์นแห่ผลในแต่
งประเทศไทย
เรืตองราไม่
การห้
มผู้บาริร้หอยละ
ารหรื อ30ผู้ถของกํ
ือหุ้นาและผู
อง ก
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ากยเงิ
ละปี ในอั
น้อายกว่
ไรสุท้ ทธิีเหกีลัยงวข้จากหั
หนด พ.ศ. 2544
ลงวันที 22 มกราคม
2544
งที
 มีการแก้ ไขเพิมและเงิ
เติม) น
ปัขายหุ
นผล้ นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที
ภาษี เงินได้ นิติบกุคําคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลั
งหัก(รวมทั
เงินสํารองตามกฎหมาย
กํา หนดห้ ามผู้ถือหุ้นทีถือหุ้สะสมอื
นก่อนวันนๆทีบตามที
ริ ษัทฯบริเสนอขายหุ
อหลั
พย์ ทีอกาจแปลงสภาพเป็
ษัทกํ าหนด้ นทัต่งนี
 อประชาชนนํ
 การจ่ายเงินาหุปั้ นนหรื
ผลดั
งกล่กาทรัวอาจมี
ารเปลียนแปลงขึนหุ
นอยู้ น่กับ
จํานวนรวมกันเท่ากับร้ อยละฐานะการเงิ
55 ของทุนนทีผลการดํ
ชําระแล้าวเนิ
ภายหลั
การเสนอขายในครั
ง นี ารวมถึ
หลักทรัพย์อืนทีอาจแปลงสภาพ
นงานงแผนการลงทุ
น ความจํ
เป็ น งและความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
แห่งสิทธิ เป็ นหุ้นตามอัตราส่ตามที
วนของหุ
้ นทีถูกสัง ห้ ามขายออกขายภายในกํ
าหนดระยะเวลา
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทเห็นสมควร1 ปี นับแต่วนั ทีห้ นุ ของบริ ษัทฯ
เริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากวันทีห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
บุคคลทีถกู สัง ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทีถกู สัง ห้ ามขายได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 และเมือครบกําหนด 1 ปี ให้
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
บุคคลทีถกู สัง ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทีถกู ห้ ามขายจํานวนทีเหลืออีกร้ อยละ 75 ได้
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ทังนี
  รายชือผู้ถือหุ้นของบริ
ถกู สัธง านี
ห้ ามขาย จํานวนหุ้นทีถกู ห้ ามขาย สัดส่วนหุ้นทีถกู ห้ ามขาย และจํานวนหุ้นที
จังหวัดษสุัทรทีาษฎร์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้
ยอยขายแบ่
Periodอเฟอร์
ซึงเป็รนไปตามประกาศคณะกรรมการตลาด
2.ปทระกอบธุ
รกิจจํงาตามระยะเวลา
หน่ายสินค้ าบนท่Silent
าเรื อและในเรื
ี
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีกล่าวข้ างต้ น มีดงั นี 


ส่ส่ววนที
นที 1 3หน้หน้าา24

250.19



บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์





จํานวนหุ
 สัratio”)เท่
ดส่ วนหุ้นาทีกั บ 27.91
จํานวนหุ
ทีมาของการกํรายชื
าหนด อผู้ถอื : หุ้น อัตราส่วนราคาต่
อกํา้ นไรที(“P/E
เท่า ้ นทีตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้
ถู
ก
ห้
า
มขาย
ถู
ก
ห้
า
มขาย
ทยอยขายแบ่
งตามระยะเวลา Silent
ราคาเสนอขายและ
ย
วกั
น

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
(ร้ อยละของ
Period (หุ้น)
ข้ อมูลทางการเงิน
ทุนชําระแล้ ว P/E ratio
6 เดืเฉลี
อนย (เท่า) ราคาพาร์
1 ปี(บาท/หุ้น)
บริ ษัท
ภายหลั
ง
IPO)
เพือประกอบการ
1. บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํบริ
ากัด
44,000,000
25.88%
11,000,000
33,000,000
ากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
นราคาหุชาติ
้ นทีชโยภาส ษัท เอทีพี 30 จํ16,500,000
2. นายอภิ
9.71%
4,125,000
12,375,000
อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิ9.71%
สติกส์

0.25
เสนอขาย
3. นายอภิชยั ชโยภาส บริ ษัท เอ็นซีแอล 16,500,000
4,125,000
12,375,000
4. นางอภิญญา ลอยชูศกั ดิจํ ากัด(มหาชน) (NCL)
16,500,000
9.71%
4,125,000
12,375,000
รวม
93,500,000
55.00%
23,375,000
70,125,000
24.24
บริ
ษ
ั
ท
เกี
ย
รติ
ธ
นาขนส่
ง
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
(KIAT)
0.10
100%
25%
75%
คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นทีถกู ห้ ามขาย
ตลาดรอง

:

SET
 mai

2.รกิข้จ อ(Sector)
จํากัดการโอนหลั
พย์ ท เี สนอขาย
หมวดธุ
: กลุม่ กอุทรั
ตสาหกรรมบริ
การ
หุ้นสามัญของบริ
ดยเสรี โดยไม่มีข้อจํากัดในการโอน อย่าMarket
งไรก็ดี การโอนหุ
้ นสามัTest
ญของบริ ษัทจะ
Profit โTest
Capitalization
เกณฑ์เข้ าจด
: ษัทจะโอนได้
กระทํยานมิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีไม่ใช่บคุ คลสัญชาติไทยในบริ ษัทมีจํานวน
ทะเบี
าร้ อยละ
24 ของจํ: านวนหุ้นทีจําหน่
แล้ วทังหมดของบริ

ษัท จํการโอนหุ
ของบริ ษัทจะสมบูรณ์เมืระยะเวลาใช้
อผู้โอนได้ สลัเกงินหลัง
วัเกิตนถุกว่
ประสงค์
การใช้
วัตาถุยได้
ประสงค์
านวนเงิน้ นโดยประมาณ
ให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะใช้
ยนั บริ ษัทได้
เงิใบหุ
น ้ น โดยระบุชือผู้รับโอนและลงลายมือชือผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ
(ล้้ นานบาท)
โดยประมาณ
เมือบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ ว และใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมือบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว โดย
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
บริ ษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้ รับการร้ องขอนัน หรื อหากบริ ษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนันไม่
 ถกู ต้ อง
ใช้ ลงทุนซื อเรื
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
สมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งแก่ผ้ ยู 2.ืนคําเพื
ร้ อองขอภายใน
7 วัอนเฟอร์ รีใหม่
ไตรมาส 4 ปี 2560
หากหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว การโอนหุ้น ผลการ
เพือใช้ดเป็การด้
นเงินาทุนทะเบี
นหมุนยเวีนหุ
ยน้ นของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎข้
250.19 อบังคับของตลาดหลั
ไตรมาส 4กทรั
ปี 2558
โอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่3.และการจั
พย์แห่–ง
4 ปี 2560
ประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติมไตรมาส
)
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล3. ทีมาของการกําหนดราคาหลั
ภาษี เงินได้ นิตกิบทรั
ุคคลของงบการเงิ
พย์ ท ีเสนอขายนเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
บริ ษษัทัทกํทีาหนด
ทังนี
  การจ่ง นีายเงิ
นปั นผลดังกล่
า วอาจมี
การเปลี
การกําหนดราคาหุ้สะสมอื
นสามัญนเพิๆมตามที
ทุนของบริ
เสนอขายในครั
 พิจารณาจากอั
ตราส่
วนราคาหุ
้ นต่อยกํนแปลงขึ
าไรสุทธิต่อนอยู
หุ้น่กับ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
าเนิน้ นงาน
น ้ นความจํ
เป็ น คิและความเหมาะสมอื
ของบริ ษัท (Price to Earnings
Ratio : P/E)
ทังนี
  ราคาหุ
สามัแผนการลงทุ
ญทีเสนอขายหุ
ละ 12าบาท
ดเป็ นอัตราส่วนราคาหุน้ๆนต่ในอนาคต
อกําไร
อผูา้ ถไรสุ
ือหุท้ นธิของบริ
ษัทเห็นผสมควร
สุทธิตอ่ หุ้น เท่ากับ 27.91 เท่ตามที
า โดยคํคาณะกรรมการบริ
นวณกําไรสุทธิตษอ่ ัทหุ้และ/หรื
นจากผลกํ
4 ไตรมาสที
า่ นมา ตังแต่
 วนั ที 1 กรกฎาคม 2557 ถึง

รายละเอี
ยวกั2558
บ หารด้
: บริวษยจํัทาประกอบธุ
รกิจญหลั
ก 2 ประเภทษคืัทอหลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง นี  ซึงเท่ากับ 170,000,000
วันที 30 มิยถดเกี
นุ ายน
นวนหุ้นสามั
ทังหมดของบริ
ผูหุ้ เ้ นสนอขาย
(Fully Diluted) จะได้ กํา1.
ไรสุปทระกอบธุ
ธิต่อหุ้นรเท่กิาจกัให้บบ0.43
บาทต่
อหุ้น ทังนี
 บริ ษัทงจะนํ
าหุ้อนด้สามั
าจดทะเบี
ยนเป็2นหลั
ทรัพย์จด าง
ริ การเรื
อโดยสารและขนส่
ทางเรื
วยเรืญอเข้เฟอร์
รี จํานวน
เส้ นกทางระหว่
หลั
กทรัยนในตลาดหลั
พย์
ทะเบี
กทรัพย์ เอ็อํมาเอ
ไอ ในกลุกอํ
ม่ อุาตเภอเกาะสมุ
สาหกรรมบริย กจัาร
ราส่วนราคาหุ
้ นต่อกําไรสุ
ธิต่อหุ้นทีกเสนอขายคิ
ดเป็ น น
เภอดอนสั
งหวัซึดงอัสุตราษฎร์
ธานี และระหว่
งอําทเภอดอนสั
อําเภอเกาะพะงั
อัตราส่วนลดร้ อยละ 72.60 จากอั
อกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุม่ อุตสาหกรรมบริ การ เฉลีย ในช่วง
จังตหวัราส่
ดสุวรนราคาต่
าษฎร์ ธานี
ระยะเวลา 6 เดือน ตังแต่
 วนั ที2.
 17ประกอบธุ
เมษายนรกิ2558
จนถึ
งวันนค้ทีา 16
2558 ซึอง เฟอร์
มีคา่ เท่
จจําหน่
ายสิ
บนท่ตุลาเรืาคม
อและในเรื
รี ากับ 101.86 เท่า นอกจากนี  อัตราส่วน
ราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิตอ่ หุ้นทีเสนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนลดร้ อยละ 54.26 จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เฉลียในช่วงระยะ 6 เดือน ตังแต่
 วนั ที 17 เมษายน 2558 จนถึงวันที 16 ตุลาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 61.02 เท่า ทังนี
 
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิดงั กล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทียงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ซึง เป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึง ทีนกั ลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ส่ส่ววนที
นที 1 3หน้หน้าา25





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
3.1 ข้ อมูลทางการเงินเพือประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
น ษั ทมีความประสงค์ จะขออนุญาตเป็ นบริ ษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนัน ในการ
เนืองจากบริ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพื
ประกอบการ
พิจอารณาข้
อมูลทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนเพือเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย จึงได้ พิจารณาจาก
บริ ษกัททรัเอที
(ATP30)
60.71ยวเนืองหรื อมีความใกล้
0.25เคียงกับ
ประเมิ
 ใ่ นตลาดหลั
บริ ษัททีนจราคาหุ
ดทะเบี้ นยทีนอยู
พย์พีเอ็30มจํเอากัไอด(มหาชน)
ทีมีลกั ษณะการประกอบธุ
รกิจทีมีความเกี
เอ็นซี3แบริ
อลษอิัทนคืเตอร์
เสนอขาย
การประกอบธุรกิจของบริ ษัท ซึบริ
ง มีษจัทํานวน
อ บริเนชั
ษัทน แนล
เอทีพโลจิ
ี 30สจํติากกัส์ด (มหาชน) บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั0.25
น แนล โลจิส
(NCL)
ติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษจํัทากัเกีดย(มหาชน)
รติธนาขนส่
ง จํากัด (มหาชน) โดยเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเฉลียของบริ ษัท
จดทะเบียนดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา
น ตังแต่
 ง วจํนั ากัทีด 17
เมษายน
2558 จนถึงวันที24.24
 16 ตุลาคม 2558 โดยมี0.10
รายละเอียด
บริ ษัท เกีย6รติเดืธอนาขนส่
(มหาชน)
(KIAT)
ดังต่อไปนี 
ตลาดรอง
:
SET
 mai
บริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตลาดรองที ราคา
P/E
ราคาพาร์
/
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
/2
จะทะเบียน/ เฉลีย
(Par)
เฉลีย
หมวดธุรกิจ Market
(บาท)Capitalization
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
(เท่ า) Test
ทะเบี
บริ ษยัทนเอทีพี 30 จํากัด ประกอบธุ รกิ จให้ บริ การรถโดยสารไม่ MAI / หมวด 1.46/
60.71/3
0.25
ง พนั ก งานของ จําบริ
การนโดยประมาณ
วัต(มหาชน)
ถุประสงค์(ATP30)
การใช้ : ประจํ า ทางเพื
วัต อถุปขนส่
ระสงค์
นวนเงิ
ระยะเวลาใช้ เงิน
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทังในและนอก

เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
เขตนิ คมอุตสาหกรรม ระหว่างแหล่งที
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
พั ก อาศั ย ในเขตชุ ม ชนไปยั ง โรงงาน
เพือใช้ ลงทุอสถานประกอบการ
นซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
อุ2.ตสาหกรรมหรื
ปี 2560
บริ ษัท เอ็นซีแอล
ประกอบธุรกิ จให้ บริ การจัดการระบบ MAI / หมวด
2.41
/4 ไตรมาส 4 0.25
3. สติเพืกอส์ใช้(Logistics
เป็ นเงินทุนหมุ
นเวียน ซึง
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
อินเตอร์ เนชัน แนล
โลจิ
Provider)
บริ การ250.19
ไตรมาส 4 ปี 2560
โลจิสติกส์ จํากัด
ได้ แก่ การวางแผนและการจัดการใน
(มหาชน) (NCL)
นโยบายการจ่
ายเงิน
ปั นผล

ายสินค้าายเงิ
, การดํ
เนินการละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
: การเคลื
บริ ษัทมีอนนย้โยบายจ่
นปั นาผลในแต่
พิภาษี
ธีการศุ
กากร,
ดการด้ านสินนค้เฉพาะของบริ
า
เงินลได้
นิติบการจั
ุคคลของงบการเงิ
ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
คงคลั
ง และการขนส่
สะสมอื
นๆ ตามทีบงริสิษนัทค้กําาในประเทศ
หนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ด้ฐานะการเงิ
วยรถบรรทุกนหัผลการดํ
วลากหางลาก/
าเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
บริ ษัท เกียรติธนา
ประกอบธุ
รกิจหลัก 3 ประเภท
แบ่งเป็ นอผู้ถือหุMAI
/ หมวด
1.14
24.24
0.10
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
้ นของบริ
ษัทเห็นสมควร
ขนส่ง จํยาดเกี
กัด(มหาชน)
บริ การขนส่
นค้กา2 ประเภท คือ บริ การ
รายละเอี
ยวกับ : 1)บริการให้
ษัทประกอบธุ
รกิงจสิหลั
(Transportation) 2) การให้ บริ การ
ผู้เ(KIAT)
สนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
จั
ดเก็บและกระจายสินค้ า (Warehouse
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
/ Distribution Center) 3) การให้ บริ การ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
บริ หารงานขนส่ง (Transportation
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
Management)
ทีมา: SETSMART
หมายเหตุ: /1 เป็ นราคาหุ้นถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก คํานวณโดยใช้ มลู ค่าการซื อขายหารด้ วยปริ มาณการซื อขาย
/
เป็ นราคาเฉลีย และP/E คํานวณจากข้ อมูลการซื อขายย้ อนหลัง 6 เดือน ตังแต่
 วนั ที 17 เมษายน 2558 จนถึง
วันที 16 ตุลาคม 2558
ส่ส่ววนที
นที 1 3หน้หน้าา26





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



เป็ นราคาเฉลี
งแต่
 อัตวราส่
นั ที 27
สิงหาคมอกํ2558
(วันทีเratio”)เท่
ริ มทําการซืาอขายในตลาดหลั
ทีมาของการกํา/3หนด
: ยตั
วนราคาต่
าไร (“P/E
กับ 27.91 เท่ากทรัพย์ฯ เป็ นครัง แรก) จนถึง
วันที 16 ตุลาคม 2558
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
/4
ไม่
ม
ี
ก
ารคํ
า
นวณ
P/E ของ NCL เนืองจากในงวดหกเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 มีผลประกอบการขาดทุน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ราคาหุ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ4.นราคาหุ
้ นที้ น สามัญในตลาดรอง
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย  ไม่มี 
จํากัด(มหาชน) (NCL)
5. การจอง การจําหน่บริายษัทและการจั
ดสรรง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
24.24
เกียรติธนาขนส่
0.10

ายและรั
บประกันการจํ
ตลาดรอง ผู้จัดการการจั:ดจําหน่SET

 าหน่
maiาย ขอสงวนสิทธิ ใ นการใช้ ดุลยพินิจเปลียนแปลงจํานวนหุ้นที
จัดสรร วิธีการจองซื อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามทีระบุไว้ ในหนังสือชี ชวนฉบับนี ตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปั ญหา
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทังนี
  เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรมและเพือทําให้ การจอง

Profit
Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์
เ
ข้
า
จด
:
ซื อหุ้นสามัญเพิมทุนครัง นี ประสบความสําเร็ จสูงสุด
ทะเบียน
วิธกีการใช้
ารเสนอขายหลั
กทรัพย์วัตถุประสงค์
วัตถุ5.1
ประสงค์
:
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
เงิน
(ล้าานผู
นบาท)
โดยประมาณ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทในครั ง นี  เสนอขายโดยผ่
้ จัดจําหน่ายและรับประกั
นการจําหน่า ย
หลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ1.5.2ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
5.2 ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจํ3.าหน่เพืาอยและรั
นนการจํ
ใช้ เป็ นเงิบประกั
นทุนหมุ
เวียนาหน่ าย

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
นโยบายการจ่
น : ตับริงอยู
มีนโยบายจ่
ายเงินปั นคผลในแต่
ละปี ในอั
ตราไม่
น้อยกว่
าร้ อยละ
สําานัยเงิ
กงานใหญ่
 ษัทเ่ ลขที
 540 อาคารเมอร์
วิ รี ทาวเวอร์
ชัน 7,
14, 17
ถนนเพลิ
นจิต 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล แขวงลุมพินี เขตปทุ
ภาษีมเวังินนได้
ิติบุคคลของงบการเงิ
กรุนงเทพมหานคร
10330 นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
โทรศัพท์ 026805000
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
โทรสาร 026805111
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอี
บริ ษบัทประกั
ประกอบธุ
รกิจาหลั
5.2.2ยดเกี
ผู้จยัดวกั
จําบหน่ า:ยและรั
นการจํ
หน่กา2ยประเภท คือ
ผู้เสนอขาย
ระกอบธุ
กิจนสิ
ให้นบริจํกาารเรื
อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
บริษัทหลักทรัพ1.
ย์ปโนมู
ระ พัรฒ
กัด(มหาชน)
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
สํานักงานใหญ่ ตังอยู
 เ่ ลขที 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน 1517 ถนนสาทรใต้
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
โทรศัพท์ 026385000

โทรสาร 022876007

ส่ส่ววนที
นที 1 3หน้หน้าา27





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



บริาษหนด
ัทหลักทรั
ป (ประเทศไทย)
ากัด(มหาชน)
ทีมาของการกํ
: พย์ฟิอัลลิ
ตราส่
วนราคาต่อกําไรจํ(“P/E
ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
สํานักงานใหญ่ ตังอยู
 P/E
เ่ ลขทีratio
 849ของบริ
อาคารวรวั
น์ ชัตน สาหกรรมเดี
11 ห้ อง 1101,
ษัทอืนฒในอุ
ยวกัน1102,
 1104 ชัน 14 ห้ อง 1404 ชัน 15 ชัน 21
ข้ อมูลทางการเงิ
ห้ องน2101 และชัน 22 ห้ อง 2202 ถนนสี
งเทพมหานคร
10500
บริลษมัท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุP/E
ratio เฉลีย (เท่
า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
โทรศัพท์ 026351700
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ
้ นที 026351662
โทรสาร
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
จํากัด(มหาชน) (NCL)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
เลขที 130132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน 12 ถนนวิทยุ
ตลาดรอง แขวงลุมพินี เขตปทุ
:
mai
มSET
วัน 
กรุงเทพมหานคร10330
หมวดธุรกิจ โทรศั
(Sector)
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
พท์ 028419000
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจดโทรสาร 028419090
:  Profit Test
ทะเบียน
(“ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์” ในทีน ี และทีจะกล่าวถึงต่อไป ให้ หมายความถึง “ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
จําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย”)
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
1. ชําระหนี เงินกูด้ รจํะยะยาว
5.3 เงือนไข และค่ าตอบแทนในการจั
าหน่ ายหลักทรัพย์
ลงทุกนทรั
ซื อเรื
5.3.1 เงือนไขในการจั2.
ดจําเพื
หน่อาใช้ยหลั
พย์อเฟอร์ รีใหม่

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2
3. ้ นสามั
เพือญ
ใช้เพิ
เป็ มนเงิ
ทุนหมุนษเวีัท ยซึนง จะเสนอขายต่อผู้ม250.19
–้
เป็ นผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ
ทุนนของบริ
ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ไตรมาส
ายหลัก4ทรัปีพ2558
ย์และผู
ปี 2560
มีอปุ การคุณของบริ ษัท เป็ นจํานวนรวม 38,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัไตรมาส
พย์มีข้อ4ตกลงยอม
นโยบายการจ่
ายเงิานหน่า ยหุ
: ้ นบริ
ษัทญมีเพิ
นโยบายจ่
ายเงินษปัั ทนประเภทรั
ผลในแต่ลบะปีประกั
ในอันตผลการจํ
ราไม่น้อยกว่
อยละา งแน่
30 ของกํ
ธิ หลัง(Firm
จากหัก
รั บ ประกันการจํ
สามั
 มทุนของบริ
า หน่าาร้ ยอย่
นอนทัาไรสุ
ง จํ าทนวน
ปัUnderwriting
นผล
นิติบุคคลของงบการเงิ
งหักา ยและรั
เงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิ
Basis) ทัง นีภาษี
 ให้เงิเนป็ได้นไปตามเงื
 อนไขทีระบุไว้นใเฉพาะของบริ
นสัญญาแต่งษตััทงผู
 และหลั
้ จัดจํ า หน่
บประกันการจํ าหน่
าย น
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
(Underwriting Agreement)สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
าเนิบนประกั
งาน แผนการลงทุ
น ความจํ
าเป็กนการจั
และความเหมาะสมอื
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั ฐานะการเงิ
การการจัดนจําผลการดํ
หน่ายและรั
นการจําหน่ายมี
สทิ ธิยกเลิ
ดจําหน่ายหุ้นในครันง ๆนี ในอนาคต
 โดยจะ
ณะกรรมการบริ
อผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทรเห็
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ตามที
อทังจํ
 าคนวนให้
แก่ผ้ ูจองซืษัทอทัและ/หรื
งหมดตามรายละเอี

ยดที
ะบุนไสมควร
ว้ ในข้ อ 5.8 เมือเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ
ตามทีกํายหนดไว้
ในสั
้ จดั จําหน่ารกิยและรั
นการจํ
รายละเอี
ดเกียวกั
บ ญญาแต่
: บริงษตังผู
ัท ประกอบธุ
จหลักบ2ประกั
ประเภท
คือาหน่าย ซึง รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี 
สามารถปฏิ
ทีได้ กําหนดไว้ ในสั
ญญาแต่
ตังผู
 อเฟอร์
้ จดั จํารหน่
ยและรั
บประกั
นการ าง
ผู้เสนอขาย(ก) เมือบริ ษัทไม่1.
ประกอบธุบรตั กิิตจามเงื
ให้ บริอกนไขใดๆ
ารเรื อโดยสารและขนส่
งทางเรื
อด้ วงยเรื
ี จําานวน
2 เส้
นทางระหว่
หลักทรัพย์ จําหน่าย หรื อ อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
(ข) เมือเกิดเหตุสดุ จัวิงสหวั
ยั ภัดยสุธรรมชาติ
ราษฎร์ ธานีการเปลีย นแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อการเมือง
ทังในประเทศและต่

างประเทศ
นแปลงอย่
างมีนยั อสํเฟอร์
าคัญรในธุ
2.ประกอบธุ
รกิจจําหรืหน่อาการเปลี
ยสินค้ าย บนท่
าเรื อและในเรื
ี รกิจหรื อการดําเนินงานของบริ ษัทที
อาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง นี  หรื อ

(ค) เมือมีการยกเลิกสัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อ

ส่ส่ววนที
นที 1 3หน้หน้าา28

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



(ง)าหนด
เมือมีเหตุ: ทีทําให้สอัาํ ตนัราส่
กงานคณะกรรมการกํ
ากับratio”)เท่
หลักทรัพย์าแกัละตลาดหลั
ทีมาของการกํ
วนราคาต่อกําไร (“P/E
บ 27.91 เท่ากทรัพย์ ศาล รัฐบาล หรื อหน่วยงาน
ราชการสัง ระงับหรืP/E
อหยุratio
ดการเสนอซื
พย์ หรื อมียเหตุ
ราคาเสนอขายและ
ของบริ ษัทอขายหลั
อืนในอุตกทรั
สาหกรรมเดี
วกันการณ์ใดทีทําให้ ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์
ข้ อมูลทางการเงิทีนเสนอขายได้
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ทังนี
 ้ นรายละเอี
ยดและเงื
การเสนอขายหุ
ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็
บริ ษัทอนไขการยกเลิ
เอทีพี 30 จํากัดก(มหาชน)
(ATP30)้ นและการจัดจําหน่60.71
0.25นไปตาม
ประเมินราคาหุ
ที
รายละเอี ย ดและเงื อ นไขที จบริ
ะกํษาัทหนดไว้
นสัอิญนเตอร์
ญาแต่
ง ผู้จโลจิ
ัด จํ าสหน่
เอ็นซีแใอล
เนชังน ตัแนล
ติกส์า ยและรั บ ประกัน การจัด จํ า หน่า ย (Underwriting
0.25
เสนอขาย
Agreement)
จํากัด(มหาชน) (NCL)
กรณีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจําหน่ายหุ้นในครัง
24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
0.10
นี จากเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น หรื อเหตุอืนทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตลาดรอง
: อทัSET
จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื
งจํ
 า
นวนให้ แก่ผ้ จู องซือแต่mai
ละรายทีจองซื อหุ้นสามัญในส่วนของตน ตามรายละเอียดทีระบุไว้
หมวดธุ
รกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ในข้ อ 5.9
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
5.3.2 ค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
ทะเบียน
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นจํานวนรวมทังสิ
 น 11,400,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) โดย
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ชําระภายใน 5 วันทําการ นับจากวันปิ ดการเสนอขาย และบริ ษัทได้ รับเงินค่าจองซื อจากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้ วน
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
5.3.3 จํานวนเงินค่ าหุ้น2.ทีบเพื
ริษอัทใช้จะได้
ทัง อสิเฟอร์
น (ไม่รีใรหม่
วมภาษีมูลค่ าเพิม150.00
)
ลงทุนรซืับอเรื
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
หุ้นทีเสนอขายจํานวน 38,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท

หัก ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหลั
พย์นทุนหมุนเวียน
3. เพือใช้กเทรั
ป็ นเงิ
จํานวนเงินค่าหุ้นทีสามัญบริ ษัทจะได้ รับ

456,000,000
บาท4 ปี 2560
ไตรมาส

250.19

17,814,800
บาท4 ปี 2558 –
ไตรมาส
ไตรมาส
438,185,200
บาท4 ปี 2560

นโยบายการจ่
: ญบริทีบษริัทษมีัทนจะได้
โยบายจ่
ของกําบาท
ไรสุทธิ หลังจากหัก
จํานวนเงิานยเงิ
ค่านหุ้นสามั
รับต่าอยเงิ
หุ้นนปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 11.53
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
5.3.4 ประมาณค่ าใช้ จ่สะสมอื
ายในการเสนอขายหลั
พย์ ทั(ไม่
วมภาษี
มูลนค่ปัานเพิ
 ม)งกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
นๆ ตามทีบริ ษัทกํกาทรั
หนด
งนี
 ร การจ่
ายเงิ
ผลดั
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
าเนินงาน
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญ
าตเสนอขายหุ
้ นทีออกใหม่
* แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
0 บาทนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื อผู้ น้ ถสามั
ือหุ้นญของบริ ษัทเห็นสมควร 364,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้
อมูลการเสนอขายหุ
รายละเอี
ยดเกียยวกัมการขออนุ
บ : บริญษาตให้
ัทประกอบธุ
รกิจพหลั
2 ประเภท
ค่าธรรมเนี
รับหลักทรั
ย์เป็กนหลั
กทรัพย์คืจอดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *
0 บาท
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
จให้พย์บจริดทะเบี
การเรื อยโดยสารและขนส่
งทางเรื
อด้ วยเรื
ี จํานวน บาท
2 เส้ นทางระหว่าง
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็
นหลัรกกิทรั
น (ไม่รวมค่าธรรมเนี
ยมรายปี
) อเฟอร์ ร50,000
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
11,400,000 บาท
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ โดยประมาณ **
6,000,000 บาท
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
 น
17,814,800 บาท
 รวมค่าใช้ จา่ ยทังสิ
หมายเหตุ: * ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมเนืองจากบริ ษัทเข้ าร่วมโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด
** ค่า ใช้ จ่า ยอืนๆ ประกอบด้ ว ย ค่า ทีปรึ กษาทางการเงิ น ค่า ทีปรึ กษาด้ า นประชาสัมพันธ์ ค่า ทีปรึ กษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิมทุน ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวน ใบจองซื อหุ้น และเอกสารต่างๆ เป็ นต้ น
ส่ส่ววนที
นที 1 3หน้หน้าา29





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
5.4 วิธีการขอรับหนังสื
อชีP/E
ช วนและใบจองซื
กทรั
พย์
ราคาเสนอขายและ
ratio ของบริ ษัทออืหลั
นในอุ
ตสาหกรรมเดี
ยวกัน
ข้ อมูลทางการเงิ
ผู้มีอุปนการคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรับริพษย์ัทและผู้มีอุปการคุณของบริP/E
ษัทratio
ทีจะจองซื
เพิมทุนของบริ
เฉลีย อหุ
(เท่้ นาสามั
) ญราคาพาร์
(บาท/หุษ้ นัท)
เพื
อประกอบการ
สามารถติ
ดต่อขอรับหนังสือชีช วนและใบจองซื อหุ้นได้ ทีสํานักงานของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ได้
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมิ
้ นที
ตังแต่
 วนนั ราคาหุ
ทีเสนอขายจนถึ
งวันสิ นสุดการเสนอขายในวันทําการของสํานักงานผู้จดั จําหน่าย ตังแต่
 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
บริ ษัท จนถึ
เอ็นซีงแวัอล
เตอร์ เนชั
น แนล2558
โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
น. ซึง คือวันที 4 พฤศจิกายน 2558
นทีอิ 6นพฤศจิ
กายน
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ทังนี
  ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท สามารถดาวน์โหลด (Download)
24.24
บริ ษาัทงจากหนั
เกียรติธงนาขนส่
ง จํายกัืนดต่(มหาชน)
(KIAT)
0.10กทรัพย์
หนังสือชี ชวนซึง มีข้อมูลไม่แตกต่
สือชี ชวนที
อสํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลั
ตลาดรอง
:
SET
จากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพย์mai
และตลาดหลักทรัพย์ ที www.sec.or.th เพือศึกษารายละเอียดการ
เสนอขายหุ
สามัญในครั: ง นีกลุ
ได้ กม่ ่ออุนทํ
าการจองซื กอหุาร้ นสามัญ
หมวดธุ
รกิจ้ น(Sector)
ตสาหกรรมบริ
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
5.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ทะเบียน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัททีเสนอขายในครัง นี  ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
จัดสรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของ
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ตนเอง และผู้ทีเ กี ยวข้ อ งของบุคคลดัง กล่า วทัง หมด ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุนที ทธ. 70/2552 เรื อ ง
ชําระหนีดเงิจํนากูหน่
้ ระยะยาว
ปี 2558
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธี1.
การในการจั
ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที 3 สิ38.00
งหาคม 2552 (รวมถึงทีมไตรมาส
ีการแก้ ไ4ขเพิ
มเติม)
2. เพืแอก่ใช้บคุ ลคลที
งทุนซืบริอเรืษัทอเฟอร์
ใหม่ให้ จดั สรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกํ
150.00
ไตรมาส
4 ปี 2558
–
และจะไม่จดั สรรหุ้นทีเสนอขายให้
ถูกห้ ารีมมิ
ากับตลาดทุ
นที ทจ.
4 ปี 2560น
40/2557 เรื อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นของบริ ษไตรมาส
ัททีออกตราสารทุ
ฉบับลงวันที 7 พฤศจิกายน 3.2557เพื(รวมถึ
ทีมนีกทุารแก้
อใช้ เป็งนเงิ
นหมุไนขเพิ
เวียมนเติม)

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส
อนึง การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง นี เป็ นการปฏิบตั ิเพือให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติทีกําหนดตามข้
อ 4 (3)4 ปีเรื2560
 องการ
กระจายการถืาอยเงิ
หุ้นนรายย่: อยบริของข้
ง คับของตลาดหลั
กทรั พย์แลห่ะปีงประเทศไทย
 อง าการรั
บหลั30กทรั
พย์าจไรสุ
ดทะเบี
การ ก
นโยบายการจ่
ษัทมีอนบัโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่
ในอัตราไม่น้อเรืยกว่
ร้ อยละ
ของกํ
ทธิ หยลันงจากหั
การรายงานการถื
กทรัพย์ และการเพิ
กถอนหลักษทรััท พและหลั
ย์จดทะเบี
กทรัพย์เอ็และเงิ
มเอ น
ปัเปินดเผยสารสนเทศ
ผล
ภาษี เงินได้อนครองหลั
ิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
งหักยเงินใน
นสํา“ตลาดหลั
รองตามกฎหมาย
ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันทีสะสมอื
 11 พฤษภาคม
งที
 มทัีกงนี
ารแก้
ไขเพิามยเงิ
เตินมปั) นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
นๆ ตามที2558
บริ ษ(รวมทั
ัทกํ าหนด
  การจ่
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
5.5.1 วิธีจัดสรรให้ แก่ ผตามที
้ ูมีอุปคการคุ
ณของผู้จดั ษจํัทาและ/หรื
หน่ ายหลั
ย์ ษัทเห็นสมควร
ณะกรรมการบริ
อผูก้ ถทรั
ือหุพ
้ นของบริ
อ หุ้นรให้กิจแหลั
ก่ผก้ ูม2ีอุปประเภท
การคุณคืของผู
รายละเอียการจั
ดเกียดวกัสรรสิ
บ ท:ธิ ใ นการจองซื
บริ ษัทประกอบธุ
อ ้ จัดจํ า หน่า ยหลักทรั พย์ ให้ อยู่ใ นดุลยพินิจของผู้จัด
หน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร1.
ะบุปไระกอบธุ
ว้ ในข้ อ 5.2
าการจั
ดสรรหุ้นให้ แก่บงคุ ทางเรื
คลใดอและ/หรื
ในจํารีนวนมากน้
าใดก็ได้ าง
ผูจํ้ เาสนอขาย
รกิจโดยจะทํ
ให้ บริ การเรื
อโดยสารและขนส่
ด้ วยเรื ออเฟอร์
จํานวน 2 อเส้ยเท่
นทางระหว่
หรื อกจะปฏิ
บคุ คลใดก็กไอํด้าหเภอเกาะสมุ
ากจัดเตรี ยมเอกสารไม่
รบถ้ วธนานีและหากยอดจองซื
อหุ้นของผู
ีอปุ การคุณ น
หลั
ทรัพย์ เสธการจัดสรรหุ้นให้อํแาก่เภอดอนสั
ย จังหวัดสุรคาษฎร์
และระหว่างอําเภอดอนสั
กอํ้ ามเภอเกาะพะงั
ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์คจัรบตามจํ
นวนทีธานี
กําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับ
งหวัดสุราาษฎร์
จองซื อหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื
อ ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่


5.5.2 วิธีจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรสิทธิในการจองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ
บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้
ส่ส่ววนที
นที  13 หน้
หน้าา 210





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



จะปฏิเสธการจั
แก่อับตคุ ราส่
คลใดก็
ได้ หากจั
ยมเอกสารไม่
น และหากยอดจองซื
อหุ้นของผู้มีอปุ การคุณ
ทีหรืมอาของการกํ
าหนดดสรรหุ
: ้ นให้
วนราคาต่
อกําดไรเตรี(“P/E
ratio”)เท่ครบถ้
ากับว27.91
เท่า
ของบริ ษัทครบตามจํานวนทีกําหนดแล้
ว ผู้จของบริ
ดั การการจั
จําหน่
ายและรับประกั
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio
ษัทอืนดในอุ
ตสาหกรรมเดี
ยวกันนการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิใน
บจองซืนอหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื อ
ข้การปิ
อมูลดรั
ทางการเงิ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ทังนี
  หุ้นส่วนทีเหลือจากความต้ องการของบุคคลตามข้ อ 5.6.1 และ 5.6.2 ให้ จดั สรรตามดุลยพินิจของผู้จดั การการ
เพือประกอบการ
บริ ษาหน่
ัท เอที
ด(มหาชน)
60.71
0.25
จัดจําหน่
ายและรั
ายทีพรี 30
ะบุจํไว้าใกันข้
อ 5.2.1 (ATP30)
ประเมิ
นราคาหุ
้ นทีบ ประกันการจํ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
5.6 วันและวิธีการจองจํและการชํ
าระเงิ
นค่ าจองซือ หุ้น
ากัด(มหาชน)
(NCL)
รายละเอียดวิธีการจองและการชํ
ระเงินค่งาจํจองซื
อหลักทรั(KIAT)
พย์มดี งั ต่อไปนี  24.24
บริ ษัท เกียรติธานาขนส่
ากัด(มหาชน)

0.10

5.6.1 ผู้จองซือ ประเภทผู
้ มSET
ีอุป
การคุณของผู้จ
ัดจําmai
หน่ ายหลักทรัพย์
ตลาดรอง
:
วิธีการจองซื
หมวดธุรกิ5.6.1.1
จ (Sector)
: กลุม่ อ อุตสาหกรรมบริการ
Profit
Test ้ จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตMarket
Capitalization
เกณฑ์เข้ าจด
: 
ผู้จองซื อประเภทผู
้ มีอปุ การคุ
ณของผู
ามวิธีการดั
งต่อไปนี  Test
ทะเบียน ผู้จองซื อจะต้ องจองซื อหุ้นขันตํ
 าจํา นวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื อต้ องกรอก

วัตถุประสงค์
การใช้ยดการจองซื
:
วัตถุปอหุระสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
เงิน้ จอง
รายละเอี
อในใบจองซื
้ นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชั
ดเจนพร้
อมลงลายมือชือตามทีระยะเวลาใช้
กําหนด หากผู
เงิน
นบาท)
ซื อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิต(ล้ิบคุ าคลนั
นพร้
 อมประทับตราสําโดยประมาณ
คัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอี
ยดดังต่อไปนี 
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

 การจองซื
รอกรายละเอี
อ (Hard Copy)
2. อ โดยวิ
เพือใช้ธลีกงทุ
นซื อเรื อเฟอร์ยรีใดในเอกสารใบจองซื
หม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ผู้จองซื อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื อหุ้นสามัญ ขันตอนการรู

้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื
ทราบ
ไตรมาส 4 ปี อ2560
ข้ อเท็จจริ3.งเกีเพื
ยวกั
ค้ าน(Know
KYC/CDD)
แบบ
อใช้บเลูป็กนเงิ
ทุนหมุนYour
เวียน Customer & Customer
250.19 Due Diligence:
ไตรมาส
4 ปี 2558
–
ประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเกี

ย
วกั
ไตรมาส 4 ปี 2560บ
กฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บุคคลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริ กา (Foreign
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
Account Tax Compliance Act: FATCA) ตามทีผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกําหนด (ยกเว้ นกรณี
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ผู้จองซื อทีเคยผ่านขันตอนการรู

้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดํา เนินการจัด ทํา แบบประเมิ น
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ความสามารถรับความเสีย ง (Suitability Test) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่า
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax
รายละเอียดเกียวกับCompliance
: บริ ษัทประกอบธุ
รกิจหลักักบผู2้ จประเภท
อ กทรัพย์ทีจองซื อ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์อืนแล้ ว ในช่วง
Act: FATCA)
ดั จําหน่าคืยหลั
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
กิจตให้้ องทํ
บริากขัารเรื
งทางเรื อด้ วยเรือทราบข้
เฟอร์ รี อจํเท็
านวน
ระยะเวลาไม่
เกิน  ปี รไม่
นตอนการรู
 อโดยสารและขนส่
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื
จจริ ง2เกีเส้ยนวกัทางระหว่
บลูกค้ า าง
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสั
เภอเกาะสมุDue
ย จังDiligence:
หวัดสุราษฎร์
ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงั
(Know Your
Customerกอํ
& าCustomer
KYC/CDD)
แบบประเมิ
นความสามารถรั
บความ น
จังหวัดสุTest)
ราษฎร์และแบบสอบถามเกี
ธานี
เสียง (Suitability
ยวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา
(US Person)
ทีอยู่นรอกสหรั
ฐอเมริ
Act: FATCA) อีก) โดยลง
2.ประกอบธุ
กิจจําหน่
ายสินกาค้ า(Foreign
บนท่าเรื อAccount
และในเรื อTax
เฟอร์Compliance
รี
นามยืนยันในเอกสารการจองซื อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื อ ดังต่อไปนี 

 ผู้จองซื อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ทียงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที
ไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรื อ
ส่ส่ววนที
นที  13 หน้
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
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ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง
หมวดธุรกิจ (Sector)
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน



วัตถุประสงค์การใช้
เงิน



นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

รายละเอียดเกียวกับ

ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์





ีเลขประจํ
าตัวประชาชน
: สําเนาเอกสารทางราชการอื
ratio”)เท่
ากับ 27.9113เท่หลั
าก (ทียงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนาม
อัตราส่วนราคาต่อกํานไรทีม(“P/E
รับรองสํ
าเนาถู
กต้ของบริ
อง (ในกรณี
ีสาํ เนาบั
ตรข้ าราชการหรื
ratio
ษัทอืนทในอุ
ตสาหกรรมเดี
ยวกันอสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุ
P/E
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
พร้ อมลงรายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง) และในกรณีผ้ ูจองซื อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตร
เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน)
60.71 าเนาบัตรประจําตั0.25
ประจํบริาษตััทวประชาชนของผู
้ เยาว์ (ถ้ า(ATP30)
มี) (ทียงั ไม่หมดอายุ) และแนบสํ
วประชาชน
ัท เอ็นซี(บิแอล
อินเตอร์ เหรื
นชัอน ผูแนล
โลจิสติกส์
0.25
ของผูบริ้ ปษกครอง
ดา/มารดา
้ แทนโดยชอบธรรม)
(ทียงั ไม่หมดอายุ) และสําเนาทะเบี
ยนบ้ านที
จําอกัาศั
ด(มหาชน)
ผู้เยาว์
ยอยู่ พร้ อ(NCL)
มลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื
คคลธรรมดาสั
ญชาติตา่ (KIAT)
งด้ าว:
24.24
บริ ษอประเภทบุ
ัท เกียรติธนาขนส่
ง จํากัด(มหาชน)
0.10
สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว (ทียงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
:
SET
 mai
(กรณี ผ้ ูจองซื อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือ หุ้นได้ โดยถูกต้ องตาม
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
กฎหมาย) โดยลายมือชือนันจะต้

องตรงกับลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวข้ องกับการจองซื อ
Market Capitalization Test
: ทุก
ฉบับ Profit Test
ผู้จองซื อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย:
ออกโดยกระทรวงพาณิ
ย์ทีออกไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื
อ สําเนาบั
: สําเนาหนังสือรัวับตรองที
ถุประสงค์
จําชนวนเงิ
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
เงินตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสํ
าเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิ
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ ติ
บุค1.คลนัชํนาระหนี
และประทั
ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ า38.00
มี) และแนบสําเนาบัตรประจํ
าตัว4ประชาชน
เงินกู้รบะยะยาว
ไตรมาส
ปี 2558
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ทียงั ไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํานาจลง
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
นามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ไตรมาส 4 ปี 2560
ผู้จองซื อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ:
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
 ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ
ไตรมาส 4 ปี 2560
และหนัง สือ แสดงความเป็ นนิ ติ บุค คล (Affidavit) ที อ อกไม่เ กิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวัน สุด ท้ า ยของ
: ระยะเวลาจองซื
บริ ษัทมีนโยบายจ่
ยเงินปั นผลในแต่
ในอักตต้ราไม่
น้อยกว่
ร้ อยละ 30 ของกําตไรสุ
ธิ หลัน งจากหั
อ พร้าอมลงนามรั
บรองสํลาะปีเนาถู
องโดยผู
้ มีอําานาจลงนามของนิ
ิบุคทคลนั
และ ก
ภาษีบเตราสํ
งินได้านคัิตญ
ิบุคของนิ
คลของงบการเงิ
และหลังงสืหัอกเดิเงินนทางหรื
สํารองตามกฎหมาย
และเงิ
ประทั
ติบุคคล (ถ้ านมีเฉพาะของบริ
) พร้ อมแนบสํษัาทเนาหนั
อสําเนาใบต่างด้
าว น
นๆ) ตามที
ัทกํ าหนด ทังนี
ปั นผลดั
การเปลี
ยนแปลงขึ
(แล้สะสมอื
วแต่กรณี
ของผู้มบีอริําษนาจลงนามผู
ก พั นการจ่
ของนิายเงิ
ติบคุ นคลดั
งกล่งากล่
วพร้า วอาจมี
อมลงนามรั
บรองสํ
าเนาถูกนอยู
ต้ อง่กับ
น ผลการดํ
งานรับแผนการลงทุ
น ความจํ
าเป็ นาหน้
และความเหมาะสมอื
ๆ ในอนาคต
ทังนี
 ฐานะการเงิ
 สําเนาเอกสารทั
งหมดต้
 าเนิอนงได้
การรับรองลายมื
อชือโดยเจ้
าที Notary Public นและรั
บรอง
ตามที
ัท และ/หรื
ือหุ้นของบริ ษัทเห็เอกสารได้
นสมควร จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง
โดยเจ้
าหน้คณะกรรมการบริ
าทีของสถานทูตษไทยหรื
อกงสุอผูล้ ถไทยในประเทศที
ีอายุ
เกิน 6 เดืรอกินก่
อนวั
ดท้ ายของระยะเวลาจองซื
อ
: ทีมบริ
ษัทไม่ประกอบธุ
จหลั
ก น2 สุประเภท
คือ
ในกรณี
ทีมีการมอบอํ
จองซื อหุ้งนทางเรื
แทน :อต้ด้อวงมี
งสือมอบอํ
านาจให้
1.ประกอบธุ
รกิจให้านาจให้
บริ การเรืCustodian
อโดยสารและขนส่
ยเรืหอนัเฟอร์
รี จํานวน
2 เส้Custodian
นทางระหว่าง
ดําเนิอํนาการแทน
โดยในเอกสารจองซื
Custodian
และจะต้กออํงมีาหเภอเกาะพะงั
นังสือของ น
เภอดอนสั1กฉบั
อําบเภอเกาะสมุ
ย จังหวัดสุอจะลงนามโดย
ราษฎร์ ธานี และระหว่
างอําเภอดอนสั
Custodian
รายชื
จังหวัดทีสุระบุ
าษฎร์
ธานีอผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ทียงั ไม่หมดอายุ)
ของผู
ีอํานาจลงนามอี
ก า1ยสิ
ฉบันบค้ าพร้บนท่
อมรัาบเรืรองสํ
าเนาถูอกเฟอร์
ต้ องรี
2.ป้ มระกอบธุ
รกิจจําหน่
อและในเรื
ในกรณีทีผ้ ูจองซือ ประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที เพือ
ข้ าพเจ้ า ผู้จองซื อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ทีประสงค์
นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน”
 พร้ อมลงลายมือชือผู้
จองซื อให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื อหุ้นตามกฎหมาย FATCA
ส่ส่ววนที
นที  13 หน้
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บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
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Account
และหากผู
ทีมาของการกําหนด : (Foreign
วนราคาต่Tax
อกําไร Compliance
(“P/E ratio”)เท่Act)
ากับ 27.91
เท่า ้ จ องซือ เป็ นนิ ติบุค คลต้ องกรอก
อัตราส่
“แบบสอบถามสํ
หรับตรวจสอบสถานะ
FATCAยวกั
(FATCA
ราคาเสนอขายและ
ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
น STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” เพิมเติม
P/E ratioาของบริ
ด้ วย เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื อ โดยจัดส่งให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
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ตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
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พันทตามหนั
งสือ ก
ปั นผล
ภาษี เงินได้กนทรัิติบพุคย์คลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ชี ชวนของหลั
ดงั กล่าว
นๆ ตามที
บริ ษ้ จัทดั กํจําาหน่
หนดายหลั
ทังนี
 ก ทรั
การจ่
ผลดั
กล่า วอาจมี
ยนแปลงขึ
 ผู้แสะสมอื
นะนําการลงทุ
นของผู
พย์าตยเงิ
ามข้นอปั น5.2
ทีสงามารถให้
บริกการเปลี
ารจองซื
อหุ้นผ่านวินอยู
ธีน่กี  ับ
าเนินยงาน
แผนการลงทุ
น ความจํพาเป็ท์บนนั และความเหมาะสมอื
ในอนาคต
เมือฐานะการเงิ
รับคํายืนยันนพร้ผลการดํ
อมรายละเอี
ดการจองซื
อผ่านทางโทรศั
ทึกเทป ต้ องบันทึกคํานสัๆง การจอง
ตามที
คณะกรรมการบริ
ษัทโดยระบบจะแสดงข้
และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ
ัทเห็นสมควร
ซื อผ่
า นระบบที
จัดเตรี ยมไว้
อมูษลการจองผ่
า นทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ชื อผู้
น วัรนกิและเวลาบั
นทึกการจองซื
รายละเอียดเกียวกับ : แนะนํ
บริ ษาัทการลงทุ
ประกอบธุ
จหลัก 2 ประเภท
คือ อผ่านระบบ
ทังนี
  วิธีป1.
ฏิปบระกอบธุ
ตั ิการจองซื
ยด หรื อขังทางเรื
นตอนที

ดั จําอหน่
ายแต่
มเติม าง
ผู้เสนอขาย
รกิจอให้
ให้เบป็รินไปตามรายละเอี
การเรื อโดยสารและขนส่
อด้ผ้วจู ยเรื
เฟอร์
รี จํลาะรายกํ
นวน 2าเส้หนดเพิ
นทางระหว่
หลักทรัพย์ สําหรับลูกค้ าของตนในภายหลั
อําเภอดอนสังกอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
อย่า งไรก็ ตจัาม
้ จองซืธานี
อ ไม่ส ามารถดํา เนิน การจองซือ ผ่า นระบบโทรศัพท์ บัน ทึกเทปได้ ผู้จองซื อ
งหวัหากผู
ดสุราษฎร์
สามารถทําการจองซื
อตามวิธรีกกิจรอกใบจองซื
2.ประกอบธุ
จําหน่ายสินอได้
ค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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5.6.1.2
อ
ทีมาของการกํ
าหนดระยะเวลาในการจองซื
: อัตราส่วนราคาต่
อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ผู
้
จ
องซื
อสามารถจองซื
อผ่
า
นช่
องทางดังกล่าวได้ ทีสํานักงาน สาขาและผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของ
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผู้จัดการการจั
ดจํ าหน่า ยและรั บประกันการจํ าหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัดจํา หน่า ยและรั บประกันการ
ข้ อมูลทางการเงิ
น
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
จําหน่าย ตามข้ อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองทีแต่ละรายได้ เปิ ดช่องทางในการจองซื อไว้
เพือประกอบการ
เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน)
(ATP30) อภายในระยะเวลาการจองซื
60.71
0.25
อสามารถจองซื
อ คือ ตังแต่
 เวลา
09.00 น.
ประเมินราคาหุ้
นที กรณีจองซืบริอผ่ษาัทนการกรอกใบจองซื
ถึงเวลา 16.00
นทีอิ 4นเตอร์
พฤศจิ
บริ ษัทน.เอ็ของวั
นซีแอล
เนชักายน
น แนล2558
โลจิสถึติงกวัส์นที 6 พฤศจิกายน
 2558
0.25
เสนอขาย
 กรณีจองผ่จํานทางระบบออนไลน์
 เวลา
กัด(มหาชน) (NCL) (Online) สามารถจองซื อภายในระยะเวลาการจองซื อ คือ ตังแต่
09.00 น. บริ
ถึงษเวลา
น. ของวั
พฤศจิกายน
6 พฤศจิกายน 2558 0.10
ัท เกี16.00
ยรติธนาขนส่
ง จํนาทีกัด 4(มหาชน)
(KIAT)2558 ถึงวันที 24.24
 กรณีจองซื อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซื อภายในระยะเวลาการจองซื อ คือ ตังแต่
 เวลา
ตลาดรอง
:
SET
 mai
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที 6 พฤศจิกายน 2558
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
5.6.1.3 วิธีการชํ
Profit อ Test
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
: าระค่ าจองซื
ผู้จองซื อต้ องชําระเงินค่าจองซื อครัง เดียวเต็มจํานวนทีจองซื อ โดยวิธีการชําระเงินมีดงั นี 
ทะเบียน
1) ผู้จองซื อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื อครัง เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์การใช้ :
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
(หรื
อ
ที

เ
รี
ย
กว่
า
“Automatic
Transfer
System”
หรื
อ
“ATS”)
หรื
อ
โดยหั
ก
จากเงิ
น
ที

ฝ
ากอยู
่กับผู้จัดจํ าหน่า ย
เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ทังนี
  การชําระเงินค่าจองซื อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื อทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื อ
ใช้ ลางทุ
นซืกอเรื
รีใหม่อ 5.2 ทีได้ ดําเนินการแจ้
150.00งความประสงค์ให้ไตรมาส
4 ปีอชํ2558
ขายหลักทรัพย์กับ2.ผู้จัดเพืจําอหน่
ยหลั
ทรัอพเฟอร์
ย์ตามข้
โอนเงินเพื
าระค่–า
ภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับใช้ แล้ วในวันจองซื อไตรมาส 4 ปี 2560
2) ในกรณี
ี ผ้ ูจอัดใช้จํเาป็หน่
ก ทรั
จากระบบเงิ นโอนอัต โนมั
ติ (หรื4อปีทีเ2558
รี ยกว่–า
3. ทเพื
นเงิานยหลั
ทุนหมุ
นเวีพยย์นตามข้ อ 5.2 ตัด เงิ น250.19
ไตรมาส
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินทีฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไตรมาส
ตามข้ อ 45.2ปี ไม่
ผ่ า น
2560
ผู้จองซื
าระค่
อ ครัง าเดียเงิยวเต็
จํา นวนทีลจะปี
องซื
อ ตโดยชํ
นเงิาร้นอยละ
โอนเข้30าบัของกํ
ญชี ขาองผู
าย ก
นโยบายการจ่
ายเงิอจะต้
น อ: งชํบริ
ษัทามีจองซื
นโยบายจ่
นปั นมผลในแต่
ในอั
ราไม่านระเป็
้ อยกว่
ไรสุ้ จทัดธิจํหาลัหน่
งจากหั
5.2 เภายในระยะเวลาที
ผ้ จู ดั จําหน่นาเฉพาะของบริ
ยหลักทรัพย์แษต่ลัทะรายกํ
พร้ อมส่งหลักฐานการ
ปั นผล หลักทรัพย์ตามข้ อภาษี
งินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
และหลัาหนดเท่
งหักเงินาสํนัาน รองตามกฎหมาย
และเงิน
โอนเงินมายังผู้จดั จํสะสมอื
าหน่ายหลั
กทรัพย์บตริ ามข้
ดั จําหน่
ายหลั
พย์งตกล่
ามข้
อ 5.2 แต่
ละรายยนแปลงขึ
จะดําเนินนอยู
การ่กับ
นๆ ตามที
ษัทกํอา5.2
หนดโดยผู
ทังนี
 ้ จ การจ่
ายเงิ
นปักนทรั
ผลดั
า วอาจมี
การเปลี
โอนเงินของยอดจองซื
อรวมในส่นวผลการดํ
นของตนเข้
ญชีขแผนการลงทุ
องผู้ออกหลักนทรัความจํ
พย์ตอ่ ไป
ฐานะการเงิ
าเนิานบังาน
าเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
3) ในกรณี
ท

ี
ผ
้
ู
จ
องซื
อ

ไม่
ไ
ด้
ม
ี
บ
ั
ญ
ชี
จ
องซื
อ

กั
บ
ผู
้
จ
ั
ด
จํ
า
หน่
า
ยหลั
ทรั พ ย์ ที ผ้ ูจ องซื อ ประสงค์ จ ะจองซื อ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นกสมควร
หลักทรัพย์ด้วยตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 หรื อผู้จองซื อทีมีบญ
ั ชีจองซื อ แต่ไม่สามารถชําระเงินค่าจองผ่านระบบเงิน
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
โอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินทีฝากอยู่กับผู้จัดจําหน่าย
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ได้ ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าจองซื อหุ้นตามจํานวนทีจองซื อ ณ วันจองซื อ โดยมีวิธีการ
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ชําระเงินดังนี 
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
 หากทําการจองซื อในวันที 4 พฤศจิกายน 2558 ตังแต่
 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ วันที 5
2.
ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
จํ
า
หน่
า
ยสิ
น
ค้
า
บนท่
า
เรื
อ
และในเรื
อเฟอร์
พฤศจิกายน 2558 ตังแต่
 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00
น. รผูี ้ จองซื อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื อครัง

เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเงินเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ จากสํานักหักบัญชี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครได้
ภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที 4 พฤศจิกายน 2558 หรื อ วันที 5 พฤศจิกายน
2558 เท่านัน และชือเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชือเดียวกับชือผู้จองซือ เท่ านัน และหากชําระเป็ น
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ค วหรืนราคาต่
อ ดร๊ าฟท์
งวันทีratio”)เท่
ภายหลังาวักันบทีห27.91
นังสือเท่ชีาช วนมีผลบัง คับใช้ แต่ไม่เกินวันที 5
ทีมาของการกําหนด : แคชเชียอัร์ตเช็ราส่
อกําให้
ไร ล(“P/E
พฤศจิกP/E
ายนratio
2558ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน  หากทําการจองซื อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 5 พฤศจิกายน 2558 และวันที 6
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
พฤศจิกายน 2558 ตังแต่
 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื อครัง
เพือประกอบการ
บริ ษมัทตามจํ
เอทีพาี นวนที
30 จําจกัองซื
ด(มหาชน)
0.25
เดียวเต็
อ โดยชํ(ATP30)
าระเงินเป็ นเงินโอน (Good60.71
Fund) เท่านัน
ประเมินราคาหุ้นที
บริ ษอทีัท ชเอ็ํานระค่
ซีแอล
อินเตอร์
น แนล
ส์ อแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อ0.25
เสนอขาย
 ผู้จองซื
าจองซื
อหุ้นเนชั
สามั
ญด้ วโลจิ
ยเช็สคติกหรื
มเฉพาะสัง
จ่ายผูจํา้ จกัดั ดจํ(มหาชน)
าหน่ายหลั(NCL)
กทรัพย์ตามข้ อ 5.2 พร้ อมทังเขี
 ยนชือ นามสกุล ทีอยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ทีติดต่อ
ได้ ไว้บริด้าษนหลั
โดยผู
้ จดั จํางหน่
กทรัพ(KIAT)
ย์แต่ละรายจะดําเนิ24.24
นการโอนเงินของยอดจองซื
ัท เกีงยรติ
ธนาขนส่
จํากัายหลั
ด(มหาชน)
0.10อรวมใน
ส่วนของตนเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
ตลาดรอง
:
SET
 mai
 ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ของผู้จองซื อทุกรายเข้ า
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
บัญชีของตนเพือเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิ การจองซื อหุ้นสามัญของผู้จองซื อรายทีธนาคารไม่
 Profit
Capitalization
เกณฑ์เข้ าจด
: สามารถเรี
ยกเก็บTest
เงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ได้Market
จากการเรี
ยกเก็บเงินครัTest
ง แรก
ทะเบียน
4) ระยะเวลาการชําระเงินค่าจองซื อหลักทรัพย์ สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระได้ ดงั นี 
อทีเรี ยกว่า “AutomaticจํTransfer
System” หรื อ “ATS”) เงิระยะเวลาใช้
นทีฝากอยู่กเบั งิผูน้ จดั
วัตถุประสงค์การใช้  : เงินโอนอัตโนมัวัตติ ถุ(หรื
ประสงค์
านวนเงินโดยประมาณ
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 เช็ค หรื อแคชเชียร์(ล้เช็าคนบาท)
หรื อ ดร๊ าฟท์ สามารถชําโดยประมาณ
ระได้ เฉพาะตาม
เงิน
เวลาทํ
หลักทรัพย์ตามรายละเอียดในข้38.00
อ 1) 2) และ 3)
1. าชํการของบริ
าระหนี เงินษกูัท้ ระยะยาว
ไตรมาส 4 ปี 2558
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
5.6.1.4 การนําส่ งเอกสารประกอบการจองซือ สําหรับการจองซือ ทีกรอกใบจองซือ เท่ านัน
ไตรมาส 4 ปี 2560
ผู้จองซื อต้ องนําใบจองซื อ เอกสารประกอบการจองซื อตามข้ อ 5.6.1.1 พร้ อมเงินค่าจองซื อหุ้นตามข้ อ
3. าเพืนงในการจองซื
อใช้ เป็ นเงินทุนอหุ
หมุ้ นนและชํ
เวียนาระเงินค่าจองซื อหุ250.19
4 ปี 2558
5.6.1.3 มายืนความจํ
้ นได้ ทีสํานักงานของผู้จดั ไตรมาส
จําหน่ายหลั
กทรัพ–ย์
ไตรมาส
ปี 2560
ตามข้ อ 5.2 แต่ละรายตามสถานทีทีได้ ระบุไว้ ใ นข้ อ 5.2 ตัง แต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00
น. 4ของวั
นที 4
พฤศจิ
กายน
พฤศจิกาายน
ยกเว้ นผูล้ จะปีองซื
นทางระบบออนไลน์
าน ก
นโยบายการจ่
ายเงิ
น 2558
: บริถึงษวััทนมีทีน 6โยบายจ่
ยเงิน2558
ปั นผลในแต่
ในอัอผ่ตาราไม่
น้อยกว่าร้ อยละ (Online)
30 ของกํและผู
าไรสุท้ จธิองซื
หลังอผ่จากหั
เทปเงิทีนชได้
ําระค่
อผ่านเงินโอนอั
ตโนมัติ (หรื อทีษเัทรี ยและหลั
กว่า “Automatic
System”และเงิ
หรื อ น
ปั นผล ทางโทรศัพท์บนั ทึกภาษี
นิตาิบจองซื
ุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
งหักเงินสําTransfer
รองตามกฎหมาย
“ATS”) หรื อโดยหักสะสมอื
จากเงิน ทีๆฝตามที
ากอยูบก่ บริั ษผูั้ทจกํดั าจํหนด
าหน่าทัยหลั
ทรัพาย์ยเงิ
ตามข้
5.2 ทีงสกล่ามารถให้
การจองซื
อหุ้นผ่านอยู
นวิธ่กี ับ
งนี
  กการจ่
นปัอนผลดั
า วอาจมีบกริารเปลี
ยนแปลงขึ
ดังกล่าว โดยผู้จองซื
อไม่ต้องนํนาส่ผลการดํ
งใบจองซืาเนิ
อหรืนงาน
อเอกสารประกอบการจองซื
ฐานะการเงิ
แผนการลงทุน ความจําอ เป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
 นๆษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
รายละเอีย5.6.1.5
ดเกียวกัเงื
บ  อนไขอื
: บริ
ผู้จองซื อทียืนความจํานงในการจองซื อและชําระค่าจองซื อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื อและขอ
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
เงิ น คื น ไม่ไ ด้ ทัง นี  ผู้จัด จํ า หน่า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามข้ อ 5.2 แต่ ล ะรายมี สิท ธิ ย กเลิก การจองซื อ ของผู้จ องซื อ ที
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 5.6.1.1 – 5.6.1.4 ได้
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี


2.ป้ มระกอบธุ
าหน่ายสิ
5.6.2 ผู้จองซือ ประเภทผู
ีอุปการคุรกิณจจํของบริ
ษัทนค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
5.6.2.1 วิธีการจองซือ
ผู้จองซื อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี 

ส่ส่ววนที
นที  13 หน้
หน้าา 216





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



ผู้จองซื
อจะต้ อ: งจองซื
ขัน วตํนราคาต่
า จํ า นวน
หุ้นratio”)เท่
และเป็ นจําากันวนทวี
ทีมาของการกํ
าหนด
อกํ1,000
าไร (“P/E
บ 27.91คูณ
เท่ของ
า 100 หุ้น ผู้จองซือ จะต้ องกรอก
ออั หุต้ นราส่
รายละเอียดการจองซื อในใบจองซื
้ น ให้ ถของบริ
กู ต้ องครบถ้
นและชั
ดเจน พร้ อยมลงลายมื
ราคาเสนอขายและ
ษัทอืนวในอุ
ตสาหกรรมเดี
วกัน อชือตามทีกําหนด หากผู้จองซื อเป็ นนิติ
P/Eอหุratio
จะต้ องลงนามโดยผู
้ มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน พร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบ
ข้บุอคมูคล
ลทางการเงิ
น
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เอกสารตามรายละเอี
เพื
อประกอบการ ยดดังต่อไปนี 
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
ษัท เอ็ธนีกซีรอกรายละเอี
แอล อินเตอร์ เนชัยนดในเอกสารใบจองซื
แนล โลจิสติกส์
0.25
อ (HardCopy)
เสนอขาย  การจองซืบริอ โดยวิ
ผู้จองซื
องกรอกรายละเอี

้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบ
จํากัอต้ด(มหาชน)
(NCL) ยดการจองซื อหุ้นสามัญ ขันตอนการรู
ข้ อเท็จจริ งบริเกีษยัทวกัเกีบยลูรติกค้ธนาขนส่
า (Know
Customer
Due Diligence: KYC/CDD)
ง จําYour
กัด(มหาชน)
(KIAT)& Customer24.24
0.10 แบบ
ประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเกียวกับ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
กฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บุคคลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริ กา (Foreign
หมวดธุรกิจ (Sector)Account
: กลุTax
ม่ อุตCompliance
สาหกรรมบริกAct:
าร FATCA) ตามทีผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกําหนด (ยกเว้ นกรณี
เคยผ่Profit
Market
เกณฑ์เข้ าจด
: อที
ผู้จองซื
านขันตอนการรู
 Test ้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้
อเท็จCapitalization
จริ งเกียวกับลูกTest
ค้ า (Know Your
ทะเบียน
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดํา เนินการจัด ทํา แบบประเมิ น
บความเสี
ง (Suitability Test) และได้
ดําเนินนการจั
ดทําแบบสอบถามเกีระยะเวลาใช้
ยวกับกฎหมายว่
วัตถุประสงค์การใช้ ความสามารถรั
:
วัตถุปย ระสงค์
จํานวนเงิ
โดยประมาณ
เงิน า
ด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ที(ล้อายูนบาท)
่นอกสหรัฐอเมริ กา (Foreign
Account Tax
เงิน
โดยประมาณ
Compliance Act: FATCA) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีจองซื อ หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์อืนแล้ ว ในช่วง
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทําขันตอนการรู

้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า
2. เพืCustomer
อใช้ ลงทุน&ซื อเรื
อเฟอร์ รีใหม่
150.00 แบบประเมินความสามารถรั
ไตรมาส 4 ปี 2558
–
(Know Your
Customer
Due Diligence: KYC/CDD)
บความ
4 ฐปี อเมริ
2560กา
เสียง (Suitability Test) และแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บไตรมาส
คุ คลสหรั
3. เพืทีออใช้ยูเ่นป็อกสหรั
นเงินทุฐนอเมริ
หมุนเวีกายน(Foreign Account 250.19
–
(US Person)
Tax Compliance Act: ไตรมาส
FATCA)4อีปีก)2558
โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซื อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื อ ดังต่อไปนี  ไตรมาส 4 ปี 2560

องซืษัทอประเภทบุ
คคลธรรมดาสั
ญชาติไลทย:
นโยบายการจ่ายเงิน : ผู้จบริ
มีนโยบายจ่
ายเงินปั นผลในแต่
ะปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
สําภาษี
เนาบัเตงินรประจํ
ประชาชน (ทียงั ไม่
หมดอายุ) พร้ษอัทมลงนามรั
กต้ อง หรื อในกรณี
ที น
ปั นผล
ได้ นิตาิบตัุควคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
และหลังบหัรองสํ
กเงินาสํเนาถู
ารองตามกฎหมาย
และเงิ
ไม่มสะสมอื
ีบตั รประจํ
าตัวประชาชน
แนบสํ
ยนบ้
มีเลขประจํ
าตัวประชาชน
13 หลัก นอยู
หรื อ่กับ
นๆ ตามที
บริ ษัทกํ าให้
หนด
ทังนี
 าเนาทะเบี
 การจ่ายเงิ
นปัานนที
ผลดั
งกล่า วอาจมี
การเปลียนแปลงขึ
สําฐานะการเงิ
เนาเอกสารทางราชการอื
นทีนมงาน
ีเลขประจํ
าตัวประชาชน
(ทียงั ไม่หมดอายุ) พร้นอๆมลงนาม
น ผลการดําเนิ
แผนการลงทุ
น ความจํ13าเป็หลันกและความเหมาะสมอื
ในอนาคต
รับตามที
รองสําคเนาถู
กต้ อง (ในกรณี
ีสาํ เนาบัอผูต้ ถรข้ือาหุราชการหรื
ตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุ
ณะกรรมการบริ
ษัททและ/หรื
้ นของบริ ษอัทสํเห็านเนาบั
สมควร
ตรประจํรากิตัจวหลั
ประชาชน
ให้ แนบสํ
รายละเอียดเกียวกับ : หมายเลขบั
บริ ษัทประกอบธุ
ก 2 ประเภท
คือ าเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
พร้ อมลงรายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง) และในกรณีผ้ ูจองซื อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตร
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ประจํ
าตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) (ทียงั ไม่หมดอายุ) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) (ทียงั ไม่หมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบ้ านที
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
 ผู้จองซื อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว:

สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว (ทียงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(กรณี ผ้ ูจองซื อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือ หุ้นได้ โดยถูกต้ องตาม
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ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน 
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง



หมวดธุรกิจ (Sector)
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน



นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

อชืออนักํนจะต้
 าไร (“P/E
องตรงกั
บลายมืาอกัชืบอ27.91
ทีลงนามในเอกสารที
เกียวข้ องกับการจองซื อ
: กฎหมาย)
ราส่วนราคาต่
ratio”)เท่
เท่า
อัตโดยลายมื
ทุกฉบับP/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผู้จองซื อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย:
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื อ สําเนาบัตร
ี 30 จํอาากร
กัด(มหาชน)
60.71
0.25
ประจํบริาษตััทวผูเอที
้ เสียพภาษี
(ถ้ ามี) พร้(ATP30)
อมลงนามรับรองสําเนาถู
กต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิ
ติ
บริ ษนัท และประทั
เอ็นซีแอล อิบนตราสํ
เตอร์ เานชัคันญแนล
โลจิติสบติุคกคล
ส์ (ถ้ ามี) และแนบสํ
 าเนาบัตรประจํ าตั0.25
บุคคลนั
ของนิ
วประชาชน
จํากัด(มหาชน)
สํา เนาใบต่
า งด้ า ว (NCL)
หรื อสํา เนาหนัง สือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) (ทียัง ไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํา นาจ
ลงนามของนิ
ิบคุ ธคลดั
งกล่ง าจํวากัพร้ด(มหาชน)
อมรับรองสํ
าเนาถูกต้ อง 24.24
บริ ษัท เกียตรติ
นาขนส่
(KIAT)
0.10
อประเภทนิ
ติบคุ คลทีจดทะเบี
: ผู้จองซืSET

maiยนในต่างประเทศ:
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
 ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ
: กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
และหนัง สือ แสดงความเป็ นนิ ติ บุค คล (Affidavit) ที อ อกไม่เ กิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวัน สุด ท้ า ยของ
 Profit Test
Capitalization ตTest
: ระยะเวลาจองซื
อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผูMarket
้ มีอํานาจลงนามของนิ
ิบุคคลนัน และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ า มี) พร้ อมแนบสําเนาหนังสือเดินทางหรื อสําเนาใบต่างด้ า ว
ีอํานาจลงนามผูกพันของนิ
ติบคุ คลดั
งกล่าวพร้ อมลงนามรับระยะเวลาใช้
รองสําเนาถูเกงินต้ อง
: (แล้ วแต่กรณี) ของผู
วัตถุป้ มระสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
ทังนี
  สําเนาเอกสารทังหมดต้

องได้ รับการรับรองลายมื
อโดยเจ้ าหน้ าที Notary Public
และรับรอง
(ล้อาชืนบาท)
โดยประมาณ
โดยเจ้
าทีของสถานทู
ตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที
รับรองความถู
กต้ อง
1. าชํหน้าระหนี
เงินกู้ระยะยาว
38.00เอกสารได้ จดั ทําหรื อไตรมาส
4 ปี 2558
ทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื อ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ในกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ Custodian จองซื อหุ้นแทน: ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้ Custodian
ไตรมาส 4 ปี 2560
ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื อจะลงนามโดย Custodian และจะต้ องมีหนังสือของ
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
Custodian ทีระบุรายชือผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ทียงั ไม่หมดอายุ)
ไตรมาส 4 ปี 2560
ของผู้มีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
: ในกรณี
บริ ษัททมีีผ้ จนู องซื
โยบายจ่
ายเงินทปัีจะฝากหุ
นผลในแต่
ราไม่ษน้ัทอยกว่
าร้ อยละ
ทธิ 600
หลังจากหั
อประสงค์
้ นไว้ลใะปี
นบัในอั
ญชีขตองบริ
ผู้ออกหลั
กทรัพ30ย์ ของกํ
สมาชิากไรสุ
เลขที
เพือ ก
ภาษีาเงิผูน้ จได้
นิตอจะต้
ิบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลังหักเงินสํกาทรัรองตามกฎหมาย
และเงิน
ข้ าพเจ้
องซื
องกรอกแบบ “เอกสารเพิ
มเติมประกอบการจองหลั
พย์เฉพาะผู้ทีประสงค์
งนี
  การจ่
นปั นผลดั
งกล่า วอาจมี
ก ารเปลี
ยนแปลงขึอนอยู
นําสะสมอื
หลักทรัพนย์ๆฝตามที
ากเข้ าบบัริญษชีัทบกํริาษหนด
ัทผู้อทัอกหลั
กทรัพายเงิ
ย์ (Issuer
Account)
เท่านัน”
พร้ อมลงลายมื
ชือผู่ก้ ับ
ฐานะการเงิ
าเนิกนทรั
งาน
น ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ FATCA
ในอนาคต
จองซื
อให้ แก่ผ้ จู นดั ผลการดํ
จําหน่ายหลั
พย์แผนการลงทุ
เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื
อหุ้นตามกฎหมาย
ตามทีคณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
อผู้ถือหุ้นของบริ
ัทเห็นสมควร
(Foreign
Account Tax
Compliance
Act) ษและหากผู
้ จ องซือ เป็ นนิ ติบุค คลต้ องกรอก
าหรัรกิบจตรวจสอบสถานะ
: “แบบสอบถามสํ
บริ ษัทประกอบธุ
หลัก 2 ประเภท คือFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” เพิมเติม
ด้ ว1.
ย เพื
อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื
อ โดยจัดส่งงให้ทางเรื
แก่ผ้อจู ด้ดั จํวยเรื
าหน่อาเฟอร์
ยหลัรกี ทรั
ย์ตามข้
ประกอบธุ
รกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่
จําพนวน
2 เส้อน5.2.1
ทางระหว่าง

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
 การจองซือจั งผ่หวั
านทางโทรศั
ดสุราษฎร์ ธพ
านีท์ บันทึกเทป
ผู้จ2.
องซื
อสามารถจองซื
อผ่าายสิ
นผูน้ แค้นะนํ
าการลงทุ
น/ผู้ติดอต่เฟอร์
อผู้ลงทุ
ประกอบธุ
รกิจจําหน่
าบนท่
าเรื อและในเรื
รี นของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ
5.2.1 ทีสามารถให้ บริ การจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี ได้ ได้ แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด โดยผู้จอง

ซื อจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบัญชีซือ ขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ตามข้ อ
5.2.1 ซึง ผ่า นขัน ตอนการรู้ จักลูกค้ า และตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ ง เกี ยวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถ
ส่ส่ววนที
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Test)อกํกัาบไรผู้(“P/E
จดั จําหน่
ายหลักาทรักับพย์27.91
ตามข้ เท่
อ 5.2.1
ทีมาของการกําหนดรับความเสี
: ยงอั(Suitability
ตราส่วนราคาต่
ratio”)เท่
า แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2
นการจั
าแบบสอบถามเกี
วกับกฎหมายว่
ราคาเสนอขายและ ปี และได้ ดําเนิP/E
ratioดทํของบริ
ษัทอืนในอุตยสาหกรรมเดี
ยวกันาด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา (US
ข้ อมูลทางการเงิน Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผู้จดั จําหน่าย
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2.1 ก่อนการจองซื อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ
บริ ษัท เอทีบพริ กี 30
จํากัด(มหาชน)
0.25
ารจองซื
อหุ้นผ่านวิ(ATP30)
ธีนี  จะต้ องมีการควบคุมดู60.71
แลการจองซื อผ่านทางโทรศั
พท์บนั ทึก
ประเมินราคาหุ้นที 5.2.1 ทีสามารถให้
เอ็นซีและผู
แอล ้ อิจนองซื
เตอร์อต้เนชั

เทปทีรัดกุบริ
มเพีษยัทงพอ
องยืน แนล
นยันว่โลจิ
าได้สติศกึ ส์ษาข้ อมูลสรุ ป (Executive
Summary) หรื0.25
อหนังสือชี 
เสนอขาย
ด(มหาชน)
ชวนเป็ นทีจํเรีายกับร้
อยแล้ วก่(NCL)
อนการจองซื อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดย
ผู้จองซื อ ไม่
จํ า หน่า ยหลักทรั พย์ ตามข้0.10
อ 5.2.1 ที
บริตษ้ อัทงแนบเอกสารใดๆ
เกียรติธนาขนส่ง จําประกอบการจองซื
กัด(มหาชน) (KIAT) อ ทัง นีผ ้ ูจัด24.24
สามารถให้ บริ การจองซื อหุ้นผ่านวิธีนี  จะจัดให้ มีหนังสือชี ชวนและเอกสารสรุปข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์
ตลาดรอง
:
SET
 mai
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามดังนี 
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2.1 ทีสามารถให้ บริ การจองซื อหุ้นผ่านวิธี
Market
Testจํานวนหุ้นที
เกณฑ์เข้ าจด
: นี ต้
องแจ้ งProfit
การจัดTest
สรรจํานวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื อผ่านทางโทรศั
พท์บCapitalization
นั ทึกเทป โดยระบุ
ทะเบียน
จัดสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวันทีต้องชําระราคา และแจ้ ง
บการเสนอขายหุ
้ นสามัญเพิมทุระยะเวลาใช้
นในหนังสือเชีงินชวน
วัตถุประสงค์การใช้ : ให้ ทราบว่าผู้จองซื
วัตถุปอสามารถศึ
ระสงค์ กษาข้ อมูลเกียจํวกั
านวนเงิ
นโดยประมาณ
ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์(ล้หรื
อจากหนังสือชี ชวนผ่าน www.sec.or.th
เงิน
านบาท)
โดยประมาณ
 ผู้แ1.นะนํชําาการลงทุ
้ จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ38.00
5.2.1 ทีสามารถให้ บริ การจองซื
านวิธี
ระหนี เงินนของผู
กู้ระยะยาว
ไตรมาส อหุ
4 ปี้ นผ่2558
นี ต้ องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วัน
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เดือนปี เกิด ธนาคารทีใช้ ชําระเงิ นโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer
ไตรมาส 4 ปี 2560
System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชือผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
 ผู้จองซื อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุนในหนังสือชี ชวน
ไตรมาส 4 ปี 2560
หรื อเอกสารสรุปข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือ
นโยบายการจ่ายเงิน : ชี ชวนของหลั
บริ ษัทมีนโยบายจ่
กทรัพย์ดางั ยเงิ
กล่นาปัว นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
นได้ นิตินบของผู
ุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
และหลั
หักเงินสําบรองตามกฎหมาย
 ผู้แภาษี
นะนําเงิการลงทุ
้ จดั จําหน่ายหลั
กทรัพย์ตามข้ษอัท5.2.1
ทีสงามารถให้
ริ การจองซื อหุ้นผ่าและเงิ
นวิธี น
สะสมอื
ริ ษัทกํ าหนดยทัดการจองซื
งนี
  การจ่าอผ่
ยเงิานทางโทรศั
นปั นผลดังกล่
การเปลี
นี  เมื
อรับคํนาๆยืนตามที
ยันพร้บอมรายละเอี
พท์าบวอาจมี
นั ทึกเทป
ต้ องบัยนนแปลงขึ
ทึกคําสัง นอยู
การ่กับ
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
แผนการลงทุน ความจํ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
ในอนาคต
จองซื
อผ่านระบบที
จดั เตรี ยาเนิ
มไว้นงาน
โดยระบบจะแสดงข้
อมูลการจองผ่
านทางโทรศัพท์บนั ทึนกๆเทป
ชือผู้
ตามที
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
อผู้ถือหุ้นอผ่
ของบริ
ษัทเห็นสมควร
แนะนํ
าการลงทุ
น วันและเวลาบั
นทึกการจองซื
านระบบ
 : วิธีปบริฏิบษตั ทิกประกอบธุ
ารจองซื อให้
ป็ นไปตามรายละเอี

ผ้ จู ดั จําหน่ายแต่ละรายกําหนดเพิมเติม
รายละเอียดเกียวกับทังนี
รกิจเหลั
ก 2 ประเภท คือ ยด หรื อขันตอนที
ผู้เสนอขาย สําหรับลูกค้ าของตนในภายหลั
1.ประกอบธุรกิงจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อย่า งไรก็ ตอําม
หากผู้จองซื
ไม่ส ามารถดํ
ผ่าและระหว่
นระบบโทรศั
ท์ บัน ทึกเทปได้
ผู้จองซื อ น
หลักทรัพย์
าเภอดอนสั
กอําอ เภอเกาะสมุ
ย จัางเนิหวันดการจองซื
สุราษฎร์ ธอ านี
างอําพเภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงั
สามารถทําการจองซื
อตามวิ
ธีกรอกใบจองซื
อได้
จังหวั
ดสุราษฎร์
ธานี


2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
5.6.2.2 ระยะเวลาในการจองซือ
ผู้จองซื อสามารถจองซื อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ทีสํานักงาน สาขาและผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองทีแต่ละรายได้ เปิ ด
ช่องทางในการจองซื อไว้
ส่ส่ววนที
นที  13 หน้
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บริ
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อผ่อัาตนการกรอกใบจองซื
อภายในระยะเวลาการจองซื
อ คือ ตังแต่
 เวลา 09.00 น.
ทีมาของการกํา
หนดกรณี:จองซื 
ราส่วนราคาต่อกําไรอสามารถจองซื
(“P/E ratio”)เท่
ากับ 27.91 เท่า
ของวัของบริ
นที 4 ษพฤศจิ
กายน
2558 ถึงวันยทีวกั 6นพฤศจิ
ราคาเสนอขายและ ถึงเวลา 16.00
ัทอืนในอุ
ตสาหกรรมเดี
 กายน 2558
P/Eน.ratio
 เวลา
ข้ อมูลทางการเงิน กรณีจองซื อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซื อภายในระยะเวลาการจองซื อ คือ ตังแต่
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที 6 พฤศจิกายน 2558
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
บริ ษาัทจองซื
เอ็นซีอแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย 5.6.2.3 วิธีการชําระค่
ผู้จองซื อต้จํอางชํ
ระเงินค่า(NCL)
จองซื อครัง เดียวเต็มจํานวนทีจองซื อ โดยวิธีการชําระเงินมีดงั นี 
กัดา(มหาชน)
1) ผู้จองซืบริอจะต้
นค่างจองซื
ง เดียวเต็
มตามจํานวนทีจ24.24
องซื อ โดยชําระเป็ นเงินโอนอั
ษัท เกีอยงชํรติาธระเงิ
นาขนส่
จํากัดอครั
(มหาชน)
(KIAT)
0.10ตโนมัติ
(หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงิ นทีฝากอยู่กับผู้จัดจํ าหน่า ย
ตลาดรอง
:
SET
 mai
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2.1
หมวดธุรกิจ (Sector)ทังนี
กลุาม่ ระเงิ
อุตสาหกรรมบริ
 : การชํ
นค่าจองซื อผ่กาารนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื อทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื อ
ขายหลักทรัพย์:กบั 
ผู้จดั จําProfit
หน่ายหลั
งความประสงค์
ให้ โอนเงิ
นเพือชําระค่า
Testกทรัพย์ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้ ดําเนินการแจ้Market
Capitalization
Test
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน ภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับใช้ แล้ วในวันจองซื อ
ทีผ้ ูจัดจํ าวัหน่
กทรั พย์ตามข้ อ 5.2.1
ตัดเงิ นนจากระบบเงิ
ติ (หรื อทีเรีเยงินกว่า
วัตถุประสงค์การใช้ 2) ในกรณี
:
ตถุาปยหลั
ระสงค์
จํานวนเงิ
โดยประมาณนโอนอัตโนมัระยะเวลาใช้
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินทีฝากอยู่กบั ผู(ล้้ จดัานบาท)
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อโดยประมาณ
5.2.1 ไม่ผ่าน ผู้
เงิน
จองซือ จะต้ องชํ า ระค่า จองซือ ครั ง เดียวเต็มจํ า นวนทีจ องซือ โดยชํ า ระเป็ นเงิ นโอนเข้ า บัญชี ข องผู้จัด จํ า หน่า ย
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาทีผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวกําหนดเท่านัน พร้ อมส่งหลักฐานการ
ใช้ ลกงทุทรันพซื ย์อเรืตอามข้
เฟอร์อ ร5.2.1
ี ใหม่ โดยผู้จดั จําหน่า150.00
ไตรมาส
2558 –
โอนเงินมายังผู้จดั 2.จําหน่เพืาอยหลั
ยหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2.1
จะดํา4เนิปีนการโอน
ไตรมาส 4 ปี 2560
เงินของยอดจองซื อรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
3. ทเพื
ใช้ เป็อ นเงิ
น อ กับ ผู้จัด จํ า หน่250.19
2558 –อ
3) ในกรณี
ี ผ้ ูจอองซื
ไม่นไ ด้ทุมนี หมุ
บัญนชีเวีจยองซื
า ยหลัก ทรั พ ย์ ที ผ้ ูจ องซื อไตรมาส
ประสงค์4 จปีะจองซื
ปี 2560น
หลักทรัพย์ด้วยตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 หรื อ ผู้จองซื อทีมีบญ
ั ชีจองซื อ แต่ไม่สามารถชําระเงินค่ไตรมาส
าจองผ่า4นระบบเงิ
โอนอัายเงิ
ตโนมั
า “Automatic
หรื อ น“ATS”)
อเงินที30ฝากอยู
ับผู้จทัดธิจํหาลัหน่
าย ก
นโยบายการจ่
น ติ (หรื
: อบริทีษเรีัทยมีกว่นโยบายจ่
ายเงินปัTransfer
นผลในแต่System”
ละปี ในอัตราไม่
้ อยกว่าหรื
ร้ อยละ
ของกํ่กาไรสุ
งจากหั
5.2.1เงิได้
าระเงินนเฉพาะของบริ
ค่าจองซื อหุ้นตามจํ
านวนทีงจหัองซื
วันจองซื อ โดยมีวิธและเงิ
ีการ น
ปั นผล หลักทรัพย์ตามข้ อภาษี
นได้ผูน้ จิตองซื
ิบุคอสามารถชํ
คลของงบการเงิ
ษัท และหลั
กเงินอสํณารองตามกฎหมาย
ชําระเงินดังนี  สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
 หากทํ
าการจองซื
อในวันที า4เนิพฤศจิ
2558 ตังแต่
เวลา 09.00
น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที 5
ฐานะการเงิ
น ผลการดํ
นงานกายน
แผนการลงทุ
น ความจํ
าเป็ น และความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต
พฤศจิ
กายน
2558 ตังแต่
 เวลา
09.00 น.
12.00ษัทน.เห็นผู้สมควร
จองซื อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื อครัง
ตามที
คณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
อผูถึ้ ถงือเวลา
หุ้นของบริ
เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเงินเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็ค
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
ธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ จากสํานักหักบัญชี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครได้
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที 4 พฤศจิกายน 2558 หรื อ วันที 5 พฤศจิกายน
หลักทรัพย์
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
2558 เท่านัน และชือเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชือเดียวกับชือผู้จองซือ เท่ านัน และหากชําระเป็ น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
แคชเชียร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันทีภายหลัง วันทีหนังสือชี ช วนมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกิ นวันที 5
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
พฤศจิกายน 2558

 หากทําการจองซื อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 5 พฤศจิกายน 2558 และวันที 6
 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื อครัง
พฤศจิกายน 2558 ตังแต่
เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื อ โดยชําระเงินเป็ นเงินโอน (Good Fund) เท่านัน
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ทีมาของการกําหนด : ผู้จองซื
ําระค่
าจองซืออหุ
ญด้ratio”)เท่
วยเช็ค หรืาอกัแคชเชี
ยร์ เเท่ช็คาหรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมเฉพาะสัง
อัตชราส่
วนราคาต่
กํา้ นไรสามั
(“P/E
บ 27.91
อที
ราคาเสนอขายและ
จ่ายผู
้ จัดP/E
จํ าratio
หน่ายหลั
กทรัษัทพอืย์นตในอุ
ามข้ตอสาหกรรมเดี
5.2.1 พร้ อมทั
ของบริ
ยวกังนเขี ยนชือ นามสกุล ทีอยู่และเบอร์ โทรศัพท์ ที
ข้ อมูลทางการเงิน
ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื อ
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
รวมในส่วนของตนเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
ัท าเอที
พี ก30ทรัจํพาย์กัตดามข้
(มหาชน)
(ATP30)
0.25
ประเมินราคาหุ้นที  ผู้จดั บริ
จําษหน่
ยหลั
อ 5.2.1
จะนําเช็ค แคชเชียร์ เช็ค60.71
หรื อ ดร๊ าฟท์ ของผู้จองซื อทุ
กรายเข้ า
ัท เอ็นซีอแอล
นเตอร์
น แนล โลจิดสิสทติกธิ กส์ารจองซื อหุ้นสามั
 ญของผู้จองซื อรายที0.25
เสนอขาย
บัญชีบริขษองตนเพื
เรี ยอิกเก็
บเงิเนนชัและจะตั
ธนาคารไม่
จํากัด(มหาชน)
สามารถเรี
ยกเก็บเงิ(NCL)
นตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ได้ จากการเรี ยกเก็บเงินครัง แรก
4) ระยะเวลาการชํ
นค่าจองซื
กทรัพย์ สามารถจํ
าระได้ ดงั นี  0.10
24.24
บริ ษัท เกีายระเงิ
รติธนาขนส่
ง จําอหลั
กัด(มหาชน)
(KIAT) าแนกระยะเวลาการชํ
 เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เงินทีฝากอยู่กบั ผู้จดั
ตลาดรอง
:
SET
 mai
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2.1 เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ สามารถชําระได้ เฉพาะตาม
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เวลาทําการของบริ ษัทหลักทรัพย์ตามรายละเอียดในข้ อ 1) 2) และ 3)
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
ทะเบียน 5.6.2.4 การนําส่ งเอกสารประกอบการจองซือ สําหรับการจองซือ ทีกรอกใบจองซือ เท่ านัน
เอกสารประกอบการจองซื
อตามข้
อ 5.6.1.1 พร้ อมเงินค่าระยะเวลาใช้
จองซื อหุ้นตามข้
วัตถุประสงค์การใช้ ผู้จองซื
: อต้ องนําใบจองซื
วัตถุปอระสงค์
จํานวนเงิ
นโดยประมาณ
เงิน อ
5.6.2.3 มายืนความจํานงในการจองซื อหุ้นและชําระเงินค่าจองซื (ล้
อหุา้ นนบาท)
ได้ ทีสํานักงานของผู้จดั จําโดยประมาณ
หน่ายหลักทรัพย์
เงิน
ตามข้ อ 5.2.1 ตามสถานทีทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 4 พฤศจิกายน
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
2558 ถึงวันที 6 พฤศจิกายน 2558 ยกเว้ นผู้จองซื อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทีชําระค่าจองซื อผ่านเงินโอน
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
อัตโนมัติ (หรื อทีเ รี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินทีฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่าย
ไตรมาส 4 ปี 2560
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2.1 ทีสามารถให้ บริ การจองซื อหุ้นผ่านวิธีดงั กล่าว โดยผู้จองซื อไม่ต้องนําส่งใบจองซื อหรื อ
3. เพืออใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
เอกสารประกอบการจองซื
ไตรมาส 4 ปี 2560
5.6.2.5
 นๆษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
นโยบายการจ่
ายเงิเงื
น  อนไขอื
: บริ
ผู้จองซื อที
ยืนเความจํ
อและชํ
าระค่าจองซื อหุษ้ นัทสามั
ญแล้งหัว กจะขอยกเลิ
กการจองซื อและขอ
ปั นผล
ภาษี
งินได้ นาิตนงในการจองซื
ิบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
และหลั
เงินสํารองตามกฎหมาย
และเงิน
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
 สะสมอื
 ผู้จัดจํนาๆหน่ตามที
ายหลับกริ ษทรััทพกํย์าหนด
ตามข้ทัองนี
ิทธิ ยนกเลิ
การจองซื
อของผูก้ จารเปลี
องซื อทียนแปลงขึ
ดําเนินการไม่
 5.2.1
 การจ่มีสายเงิ
ปั นกผลดั
งกล่า วอาจมี
นอยู่กับ
ครบถ้ วนตามข้ อฐานะการเงิ
5.6.2.1 – 5.6.2.4
ได้ าเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
น ผลการดํ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
5.7 การจัดสรรในกรณีท ีมีผ้ ูจองซือ หลักทรัพย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรัพย์ ท ีเสนอขาย
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
5.7.1 สําหรับผู้จองซื อประเภทผู
้ มีอปุ การคุ
้ จดั อจํโดยสารและขนส่
าหน่ายหลักทรัพย์งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
รกิจให้ณบของผู
ริ การเรื
หลักทรัพย์ในกรณีทีมีการจองซือํอหุาเภอดอนสั
้ นสามัญเกิกนอํกว่าเภอเกาะสมุ
าจํานวนหุ้นยสามั
ญทีดเสุสนอขายแก่
้ มู ีอปุ การคุาณ
้ จดั จําหน่
กทรัพย์ น
จังหวั
ราษฎร์ ธานีผและระหว่
งอํของผู
าเภอดอนสั
กอําายหลั
เภอเกาะพะงั

ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจังจํหวั
าหน่
ดสุารยหลั
าษฎร์กธทรัานีพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึง ดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายจะพิจารณาจาก
ปั จจัยได้ แก่ ปริ มาณการซื
า่ นผู
้ จดั นจํค้าาหน่
ายหลั
ทรัพย์ หรืออเฟอร์
การมีรี ธุรกิจทีเกียวข้ องด้ านวาณิชธนกิจ หรื อ
2.ปอขายหลั
ระกอบธุกทรั
รกิจพจํย์าผหน่
ายสิ
บนท่
าเรื อกและในเรื
 ด้ านอืนๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น

ส่ส่ววนที
นที  13 หน้
หน้าา 221





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



5.7.2 สําหรั
บผู้จองซื: อประเภทผู
ีอปุ วการคุ
ณของบริ
ัท ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า
ทีมาของการกํ
าหนด
นราคาต่
อกําไรษ(“P/E
อัต้ มราส่
ราคาเสนอขายและ
ratio
อืนในอุ้ นตสามั
สาหกรรมเดี
ยวกัน ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจ
ในกรณีทีมีการจองซื 
อหุP/E
้ นสามั
ญเกิของบริ
นกว่าษจําัทนวนหุ
ญทีเสนอขายแก่
ข้ อมูของคณะกรรมการบริ
ลทางการเงิน
ษัท และ/หรื อบุคคลทีคณะกรรมการบริ
ษัทมอบหมายP/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
บริ ษัท
เพือประกอบการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
5.8 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ หลักทรัพย์
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
5.8.1 ในกรณีทีผ้ จู องซื อไม่จํไาด้กัรดับ(มหาชน)
การจัดสรรหุ
้น
(NCL)
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรับริพษย์ัทตามข้
อ 5.2
รายทีงเจํป็านผู
ับจองซื อจากผู
รับการจัดสรรรายนันๆ
 จะดํ
าเนินการ
เกียรติ
ธนาขนส่
กัด้ ร(มหาชน)
(KIAT)้ จองซื อทีไม่ได้24.24
0.10
ให้ มีการส่งมอบเงินค่: าจองซืSET
อหุ้น
คืนให้ แก่ผ้ จู องซื อที
ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี ยหรื อค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็ น
ตลาดรอง
 mai
เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายผู้จองซื อตามชือของผู้จองซื อทีระบุไว้ ในใบจองซื อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
ของผู้จองซือ ทีระบุไว้ ในใบจองซื อ หรื อโอนเงินเข้ า บัญชีธนาคารของผู้จองซือ ในกรณีทีผ้ ูจองซือ ให้ รายละเอียดบัญชี
Market Capitalization
เกณฑ์
เข้ าจด ้ จองซื อ: หรือโอนเข้Profit
ธนาคารของผู
าบัญTest
ชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
“ATS”) ในกรณีTest
ทีเป็ นลูกค้ าของ
ทะเบีผูย้ จนดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื อภายใน  วันทําการ นับจากวันสิ นสุดระยะเวลาการจองซื อหุ้น
 กรณีกทารใช้
ีไม่สามารถคื
ให้ แก่ผ้ ูจองซื อได้ ภายในระยะเวลาดั
งกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลั
กทรัพย์ตเามข้
วัตถุทัปงนี
ระสงค์
: นเงินค่าจองซื
วัตถุอหุป้ นระสงค์
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
งิน อ
ยให้ แก่ผ้ จู องซื อในอัตราร้โดยประมาณ
อยละ 7.5 ต่อปี
เงิน 5.2 รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี
(ล้ านบาท)
โดยคํานวณจากจํานวนเงิ
รับการจัดสรร นับจากวันทีพ้นกํ38.00
าหนดระยะเวลา 5 วันทําไตรมาส
การ ดังกล่
จนถึง
1.นค่ชําาจองซื
ระหนีอทีเงินไม่กูไ้ รด้ะยะยาว
4 ปีาว2558
วันทีได้ มีการชําระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื อหุ้นทาง
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุในใบจองซื อหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื อ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ไตรมาส 4 ปี 2560
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื อได้ รับคืนเงินค่าจองซื อแล้ วโดยชอบ
เพืออใช้
เป็ นเงินยหรื
ทุนอหมุ
น
250.19ดการสูญหายในการจั
ไตรมาส
–
และผู้จองซื อจะไม่มีสิทธิ3.เรี ยกร้
งดอกเบี
ค่านเสีเวียยหายใดๆ
อีกต่อไป หากเกิ
ดส่ง ซึ4งปีเป็ 2558
นผลมา
4 ปีเป็2560
จากความไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่ ทีผ้ จู องซื อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อไตรมาส
5.2 รายที
นผู้รับ
นโยบายการจ่
ายเงิรับนผิดชอบต่
: บริอความผิ
ษัทมีนโยบายจ่
จองซื อจะไม่
ดพลาดดัางยเงิ
กล่านวปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
5.8.2 ในกรณีทีผ้ จู องซื อไม่
ได้ รับนการจั
ดสรรหุ
องจากไม่
ามารถเรี
เงินค่งกล่
าจองซื
อตามเช็
คค่าจองซื
อ นอยู่กับ
สะสมอื
ๆ ตามที
บริ้ นษัทอันกํเนื
าหนด
ทังนี
 ส การจ่
ายเงิยนกเก็
ปั นบผลดั
า วอาจมี
การเปลี
ยนแปลงขึ
ผู้จดั จําหน่ายหลักฐานะการเงิ
ทรัพย์ตามข้ อน 5.2
รายทีาเเนิ
ป็ นผู
้ รับจองซื
อจากผู้จนองซื
อทีไม่าไเป็ด้ รนับการจั
ดสรรรายนันๆ
 จะคื
เช็คค่า
ผลการดํ
นงาน
แผนการลงทุ
ความจํ
และความเหมาะสมอื
นๆนในอนาคต
จองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื อที
ไม่ไคด้ ณะกรรมการบริ
รับการจัดสรร อัษนัทเนืและ/หรื
องจากไม่
ยกเก็
ค่าจองซื อตามเช็คค่าจองซื อหุ้น โดย
ตามที
อผูส้ ถามารถเรี
ือหุ้นของบริ
ษัทบเห็เงินนสมควร
ผู้จองซื
อต้ ยอวกั
งติบดต่อขอรั
งกล่าวคืนรจากผู
าหน่ายหลั
รายละเอี
ยดเกี
: บบริเช็ษคัทดัประกอบธุ
กิจหลั้ จกดั 2จํประเภท
คือกทรัพย์ตามข้ อ 5.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื อภายใน 5 วันทํา
การ นับจากวันสิ นสุดระยะเวลาการจองซื
นี ผู้จองซื อจะไม่มงทางเรื
ีสิทธิเรีอยด้กร้วยเรื
องค่อาเฟอร์
ดอกเบี
และ/หรื
เสียหาย าง
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้อหุบ้ นริ กในกรณี
ารเรื อโดยสารและขนส่
รี จํยานวน
2 เส้อค่นาทางระหว่
พย์ตามข้ อ 5.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื อในการทีผ้ จู องซื อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
หลักใดๆ
ทรัพจากผู
ย์ ้ จดั จําหน่ายหลักอํทรั
าเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ดสุรดาษฎร์
5.8.3 ในกรณีทีผ้ จู องซื อได้จัรงับหวั
การจั
สรรไม่ธคานีรบตามจํานวนทีจองซื อ
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื อจากผู้จองซื อทีได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนทีจอง
 ซื อ จะดําเนินการให้ มีการส่งมอบเงินค่าจองซื อหุ้นคืนให้ แก่ผ้ จู องซื อในส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรตามจํานวนทีจองซื อ โดย
ไม่มีดอกเบี ยหรื อค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง จ่ายผู้จองซื อหุ้นตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซื อ และส่ง
ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามทีระบุไว้ ใ นใบจองซื อ หรื อโอนเงิ นเข้ า บัญชีธนาคารของผู้จองซือ ในกรณีทีผ้ ูจองซื อให้
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รายละเอียาดบั
้ จองซื
อ หรื อโอนเข้
ญชีธratio”)เท่
นาคารอัตาโนมั
ิ (Automatic
ทีมาของการกํ
หนดญชีธนาคารของผู
: อัตราส่
วนราคาต่
อกําไราบั(“P/E
กับต27.91
เท่า Transfer System “ATS”) ใน
กรณีทีเป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําP/E
หน่าratio
ยหลักของบริ
ทรัพย์ษตัทามข้
อ 5.2
รายทีเป็ นผูย้ รวกั
ับจองซื
ราคาเสนอขายและ
อืนในอุ
ตสาหกรรมเดี
น อภายใน 5 วันทําการ นับจากวันสิ นสุด
อหุ้น ทังนี
 กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื อได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัด
ข้ อมูระยะเวลาการจองซื
ลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี ยให้ แก่ผ้ จู อง
เพือประกอบการ
เอทีพาี นวณจากจํ
30 จํากัด(มหาชน)
ซื อในอั
ตราร้
7.5 ต่บริอปีษัทโดยคํ
า นวนเงิ(ATP30)
นค่า จองซื อหุ้นทีไม่ได้ รับ60.71
การจัดสรร นับจากวันที0.25
พ้นกํ า หนด
ประเมิ
นราคาหุ
้ นทีอยละ

นซีแงอล
เนชัาน ระคื
แนลนโลจิ
สติธกีดส์งั กล่าวข้ างต้ น อย่ างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณี
0.25
ระยะเวลา 5 วันทําการ ดังบริกล่ษาัทวเอ็จนถึ
วันทีอิไนด้เตอร์
มีการชํ
ตามวิ
ใดๆ หาก
เสนอขาย
จํากัดอหุ
(มหาชน)
(NCL)ย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุในใบจองซื อหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของ
ได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื
้ นทางไปรษณี
ผู้จองซื อ หรื อโอนเงินเข้ าบับริญษชีัทธนาคารอั
ตโนมัตงิ (Automatic
Transfer
ว่าผู้จองซื อ
24.24โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือ0.10
เกียรติธนาขนส่
จํากัด(มหาชน)
(KIAT) System “ATS”)
ได้ รับคืนเงินค่าจองซื อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการ
ตลาดรอง
:
SET
 mai
สูญหายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่ ทีผ้ ูจองซื อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื อ ผู้จัดจําหน่า ย
หมวดธุ
: รายที
กลุม่ อุเป็ตนผู
สาหกรรมบริ
การ รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
หลักรกิทรัจพ(Sector)
ย์ตามข้ อ 5.2
้ รับจองซื อจะไม่
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
5.8.4
ในกรณี
ม
ก
ี
ารยกเลิ
ก
การจองซื
อ
ทะเบียน
(ก)กกรณี
อ 5.3.1 เงือนไขการจัดจํจําานวนเงิ
หน่ายหลั
กทรัพย์ และผู้จดั การการจั
ดจําหน่าเยและ
วัตถุประสงค์
ารใช้เกิดเหตุ
: การณ์ตามทีรวัะบุ
ตถุใปนข้ระสงค์
นโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
งิน
ว่าผู้จองซื อได้ ใช้
เงิน รับประกันการจัดจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 ใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้น(ล้และการจั
านบาท)ดจําหน่ายหุ้น ให้ ถือโดยประมาณ
สิทธิยกเลิกการจองซื อหลักทรัพย์ทนั ที
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์ อืนใดทีทําให้ บริ ษัททีออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ผู้จองซื อมีสทิ ธิทีจะยกเลิกการจองซื อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื อจะต้ องแจ้ งความ
ไตรมาส 4 ปี 2560
ประสงค์ต่อผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื อ ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
250.19
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ดังกล่าว
ไตรมาส 4 ปี 2560
หากเกิดเหตุการณ์ ตาม (ก) หรื อเหตุการณ์ ตาม (ข) และผู้จองซือ ได้ ใช้ สิทธิ ยกเลิกการจองซือ หลักทรั พย์ ผู้จัด
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
จํ า หน่า ยหลัก ทรั พย์ ต ามข้ อ 5.2 รายที เ ป็ นผู้รั บ จองซือ จากผู้จ องซื อ หุ้นที ย กเลิก การจองซื อ หลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว จะ
ปั นผล
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื อโดยไม่มีดอกเบี ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื อรายนันๆ
 โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
สัง จ่ายผู้จองซื อหุ้นตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซื อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีระบุไว้ ในใบจองซื อ หรื อโอนเงินเข้ า
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
บัญชี ธนาคารของผู้จองซือ ในกรณี ทีผ้ ูจองซือ ให้ รายละเอียดบัญชี ธนาคารของผู้จองซือ หรื อโอนเข้ า บัญชี ธนาคาร
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 รายทีเป็ น
รายละเอี
ยดเกียอภายใน
วกับ 5: วันบริ
ัทประกอบธุ
รกิจหลั
ก 2 ประเภท
อ วนั ทีเกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทังนี
ผู้รับจองซื
ทําษการ
นับจากการปิ
ดจองซื
อหรื อนับคืแต่
  กรณีไม่สามารถคืนเงิน
ผู้เสนอขาย
1.ปอได้
ระกอบธุ
รกิจให้ บริ การเรื
วยเรืออ5.2
เฟอร์รายที
รี จํามนวน
ค่าจองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื
ภายในระยะเวลาดั
งกล่อาโดยสารและขนส่
ว ผู้จดั จําหน่ายหลังทางเรื
กทรัพย์อตด้ามข้
ีหน้ า2ทีรเส้ับนผิทางระหว่
ดชอบใน าง
หลักการส่
ทรัพย์งคืนเงินดังกล่าวจะต้อํอางทํเภอดอนสั
กอําเภอเกาะสมุ
งหวัอในอั
ดสุราษฎร์
านี และระหว่
าเภอดอนสั
กอําเภอเกาะพะงั
าการชําระดอกเบี
ยให้ แก่ผย้ จู จัองซื
ตราร้ อธยละ
7.5 ต่อปีางอํ
โดยคํ
านวณจากจํ
นวนเงินค่า น
งหวัดนสุนัราษฎร์
ธานี
จองซื อหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดจัสรรคื
บจากวั
นทีพ้นกําหนดระยะเวลา 5 วันทําการ ดังกล่าว จนถึงวันทีสามารถจัดส่งคืน
2.ประกอบธุ
รกิจจํามหน่
ายสิงนเช็ค้คาคืบนท่
และในเรื
เฟอร์ รี ย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบ
ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ ในกรณี
ใดๆ หากได้
ีการส่
นเงินาค่เรืาอจองซื
อหุ้นอทางไปรษณี
 จองซื อหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื อ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
“ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื อได้ รับคืนเงินค่าจองซื อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ย
หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่ ทีผ้ จู อง
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ซื อได้ ระบุาไว้หนด
ในใบจองซื
้ จอัดั ตจํราส่
าหน่วานราคาต่
ยหลักทรัอกํพาย์ไรตามข้
รายทีาเป็กันผู
้ รับจองซื
ทีมาของการกํ
: อ ผู
(“P/Eอ 5.2
ratio”)เท่
บ 27.91
เท่าอจะไม่
 รับผิดชอบต่อความผิดพลาด
ดังกล่าว
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
5.9 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)
60.71
0.25
ประเมินราคาหุ้นที
ปั จจุบนั บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depositary Company Limited
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
หรื อ TSD) ได้ ตกลงให้ บริ การรับฝากใบหุ้นทีจองซื อในการเสนอขายครัง นี ไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ไทย) จํากัด กล่าวคือ ผู้จองซื อหุ้นสามารถใช้ บริ การของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และเข้ าสู่
24.24
ษัท เกียรติธนาขนส่
ง จําได้
กัดท(มหาชน)
ระบบซื อขายแบบไร้ ใบหุ้นบริ(Scripless
System)
นั ที ทังนี
 (KIAT)
เพือให้ ผ้ จู องซื อสามารถขายหุ้นในตลาดหลัก0.10
ทรัพย์ฯ ได้
ตลาดรอง

 หmai
ทันทีทีตลาดหลักทรั:พย์แห่งSET
ประเทศไทยอนุ
ญาตให้
้ ุนสามัญของบริ ษัทเริ มทําการซื อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง
แตกต่
บกรณีทีผ:้ ูจองซื
ประสงค์จะขอรั
หมวดธุ
รกิจางกั
(Sector)
กลุม่ อหุอุ้ นตสาหกรรมบริ
การบใบหุ้น โดยผู้จองซื อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ดังนันในการเสนอขายหุ

้ นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชนในครัง นี  ผู้จองซื อหุ้นสามารถเลือกให้
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
บริ ษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง ใน 3 กรณีดงั ต่อไปนี คือ
ทะเบียน
(ก)กในกรณี
บใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุจํ้ นาในนามของผู
้ จองซื อ นายทะเบียนหุ
้ นของบริ ษเงิัทนคือ
วัตถุประสงค์
ารใช้ ทีผ:้ จู องซื อประสงค์วัจตะขอรั
ถุประสงค์
นวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้
านวนทีได้ รับการจัดสรรให้
แก่ผ้ ไู ด้ รับการ
เงิน บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการส่งมอบใบหุ้น(ล้ตามจํ
านบาท)
โดยประมาณ
จัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชือทีอยู่ ทีระบุไว้ ในใบจองซื อภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดทําการจองซื อหุ้น
1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
ไตรมาส 4 ปี 2558
ในกรณีนี ผู้ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึงอาจ
2. เพืษอัทใช้ได้ลรงทุับอนุ
นซืญอเรืาตให้
อเฟอร์เข้ราี ใทํหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ได้ รับภายหลังจากทีห้ นุ ของบริ
าการซื อขายในตลาดหลั
กทรัพย์ฯ แล้ ว
ไตรมาส 4 ปี 2560
(ข) ในกรณีทีผ้ จู องซื อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
เพือใช้ เกล่
ป็ นเงิ
นเวีอประสงค์
ยน
–
ไทย) จํากัด (Scripless 3.System)
าวคืนอทุนผูหมุ
้ จองซื
ทีจะฝากหุ้น250.19
ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักไตรมาส
ทรัพย์ ซึ4งผูปี้ จ2558
องซื อมี
4 ปี ก2560
บัญชีซือ ขายหลักทรั พย์ อยู่ กรณีนีบ ริ ษั ทจะดํา เนินการนํา หุ้นทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัทศูนย์ไตรมาส
รับฝากหลั
ทรั พย์
นโยบายการจ่
ายเงินจํากัด: เพือบริผู้ษฝาก”
ัทมีนโดยศู
โยบายจ่
นปั นผลในแต่
ะปีนในอั
ตราไม่ญนชี้ อจยกว่
าร้ อยละ
าไรสุ
(ประเทศไทย)
นย์ราับยเงิ
ฝากหลั
กทรัพย์จละบั
ทึกยอดบั
ํานวนหุ
้ นทีบริ30ษัทของกํ
หลักทรั
พย์ทนธินฝากหุ
ั ห ลังจากหั
้น ก
ปั นผล
เงินได้ นิติบุคแคลของงบการเงิ
และหลั
กเงินสํารองตามกฎหมาย
สามัญอยู่ และออกหลักภาษี
ฐานการฝากให้
ก่ผ้ ูจองซื อภายในนเฉพาะของบริ
7 วันทําการ ษนััทบจากวั
นปิงหัดการจองซื
อหุ้น ในขณะเดียและเงิ
วกัน น
สะสมอื
นๆ ตามที
ษัทกํ า้ นหนด
ทังนี
 อฝากไว้
 การจ่ายเงิ
นปั นนผลดั
วอาจมี
การเปลียนแปลงขึ นอยู
บริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั  จะบั
นทึกยอดบั
ญชีจบํารินวนหุ
ทีผ้ จู องซื
ในกรณี
ี ผู้ทีไงด้กล่รับาการจั
ดสรรจะสามารถขายหุ
้ นที่ก ับ
ฐานะการเงิ
ผลการดํ
นงานกแผนการลงทุ
น ความจําเป็ ญ
น าตให้
และความเหมาะสมอื
ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลั
กทรัพย์นฯ ได้
ทนั ทีทาีตเนิ
ลาดหลั
ทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุ
ห้ นุ สามัญของบรินษๆัทในอนาคต
ทําการ
ตามที
ซื อขายได้ ในตลาดหลักทรั
พย์ฯคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
รายละเอียในกรณี
ดเกียวกัทบีผ้ ูจองซื
: อ บริเลืษอัทกให้
ประกอบธุ
ก 2 ประเภท
คือ ชือของผู้จองซื อจะต้ องตรงกับชือเจ้ า ของบัญชี ซือ ขาย
บริ ษัทดํรกิาจเนิหลั
นการตามข้
อ (ข)
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุ
รกิ้ จนให้
ริ กญ
ารเรื
โดยสารและขนส่
อเฟอร์
จําษนวน
2 เส้ นทางระหว่
หลักทรัพย์ทีผ้ จู องซื อประสงค์
จะฝากหุ
ไว้ ใบนบั
ชีขอองบริ
ษัทหลักทรัพงย์ทางเรื
ดงั กล่อาด้ววมิยเรื
ฉะนั
นแล้
 วรี บริ
ัทขอสงวนสิ
ทธิทีจะ าง
หลักดํทรัาเนิ
พย์นการออกใบหุ้นให้ แก่อํผา้ จู เภอดอนสั
กอํอา(ก)
เภอเกาะสมุ
องซื อตามข้
แทน ย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน

ธานี
(ค) ในกรณีทีผ้ ูจองซืจัอง หวั
หุ้นดไม่สุรปาษฎร์
ระสงค์
จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของบริ ษั ทศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
2.
ป
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
จํ
า
หน่
ยสิอนค้ผู้าจบนท่
เรื อและในเรื
อเฟอร์ ร้ นี ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กล่าาวคื
องซื าอประสงค์
ทีจะฝากหุ
 สมาชิกเลขที 600 เพือข้ าพเจ้ า กรณีนี บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด” และ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นเข้ าบัญชี
ดังกล่าวในนามของผู้จองซื อ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื อหุ้น
ในกรณีนี ผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์
ส่ส่ววนที
นที  13 หน้
หน้าา 224

บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์






แห่งประเทศไทยอนุ
ของบริอษกํัทาทํไราการซื
ในตลาดหลั
ทีมาของการกํ
าหนด :ญาตให้หอั้ นุ ตสามั
ราส่วญนราคาต่
(“P/E อขายได้
ratio”)เท่
ากับ 27.91กทรั
เท่พาย์ฯ และหากผู้จองซื อต้ องการถอน
หลักทรัพย์ดงั กล่าว ผู้จองซือสามารถติ
ต่อได้ษทัทีบอืริ ษนัทในอุ
ศูนตย์สาหกรรมเดี
รับฝากหลักยทรั
ราคาเสนอขายและ
P/E ratio ดของบริ
วกัพนย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงจะมีค่าธรรมเนียม
  การถอนหุ้นสามัญทีฝาก
ข้ อมูการถอนหลั
ลทางการเงิกนทรัพย์ตามอัตราทีบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด ทังนี
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้ าพเจ้ า จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนัน ผู้จองซื อที
เพือประกอบการ
ษัท เอทีพสามารถถอนหุ
ี 30 จํากัด(มหาชน)
60.71
0.25อขายใน
นํานฝากในบั
อาจจะไม่
้ นสามั(ATP30)
ญได้ ทนั ภายในวันทีห้ ุนสามั
ญของบริ ษัทเริ มทําการซื
ประเมิ
ราคาหุ้นญ
ที ชีดงั กล่าว บริ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรก
เสนอขาย
จําไกัด้ดร(มหาชน)
(NCL)ใดกรณีหนึงไว้ ในใบจองซื อ บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ้น
ทังนี
  หากผู้จองซื อไม่
ะบุเลือกกรณี
24.24

ให้ แก่ผ้ จู องซื อ ตามข้ อ (ก)บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

ตลาดรอง

:

0.10

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่ววนที
นที  13 หน้
หน้าา 225



บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์
บริ
ราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)





ทีมาของการกําหนด

ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพือประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที
เสนอขาย

ตลาดรอง



อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)เท่ากับ 27.91 เท่า

:

P/E ratio ของบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัท

P/E ratio เฉลีย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

60.71

0.25

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์
จํากัด(มหาชน) (NCL)



0.25

บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)

24.24

0.10

บริ ษัท เอทีพี 30 จํากัด(มหาชน) (ATP30)

:

SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
ทะเบียน

: 

วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว
38.00
บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ
ไตรมาส 4 ปี 2558
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

ส่ วนที ล4ะปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่วนที 1 หน้ า 2





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



ส่ วนทีratio”)เท่
4
ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E
ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
การรับษรองความถู
กต้ องของข้
อมูนล
ัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ยวกั
P/E ratio ของบริ
ข้ อมูลทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ชวนฉบั
ระวังในฐานะกรรมการบริ
หารหรื(บาท/หุ
อผู้ดํารง
บริ ษัทบนี แล้ ว และด้ วยความระมั
P/Eดratio
เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์
้ น)
เพือประกอบการ
ตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบั
ชี ข้พาี 30
พเจ้จําาขอรั
บรองว่า (ATP30)
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้
วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้0.25
ผ้ อู ืนสําคัญ
บริ ษัทญเอที
กัด(มหาชน)
60.71
ประเมินราคาหุ้นที
ผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี  ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
เสนอขาย
1. งบการเงิ นและข้ อมูลทางการเงินทีประกอบเป็ นส่ว นหนึงของหนัง สือชี ช วนได้ แสดงข้ อมูลอย่า งถูกต้ องครบถ้ ว นใน
จํากัด(มหาชน) (NCL)
สาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทแล้ ว
ัท เกีดยให้
รติบธนาขนส่
จํากัด(มหาชน)
0.10วนทีเป็ น
2. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่บริอษการจั
ริ ษัทมีรงะบบเปิ
ดเผยข้ อมู(KIAT)
ลทีดีเพือให้ แน่ใจว่24.24
าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่
สาระสําคัญทังของบริ
 : ษัทอย่SET
างถู
กต้ องครบถ้ วนแล้ว รวมทั

มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
ตลาดรอง
mai งควบคุ
3. ข้ ารพเจ้
าเป็ นผู้รับผิด: ชอบต่
ดให้ บริ ษัทการ
มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
หมวดธุ
กิจ (Sector)
กลุม่ ออุการจั
ตสาหกรรมบริ
ดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 27 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชี
Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้ าจด
:  Profit Test
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุม
ทะเบียน
ภายใน รวมทังการกระทํ

าทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัท
วัตถุประสงค์
การใช้  เพือเป็: นหลักฐานว่าวัเอกสารทั
ตถุประสงค์ง หมดเป็ นเอกสารชุจําดนวนเงิ
ระยะเวลาใช้
งิน ว
ในการนี
เดียวกันนโดยประมาณ
กับ ทีข้า พเจ้ า ได้ รับรองความถู
กต้ อเงแล้
เงิข้ านพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายอภิชาติ ชโยภาส เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ
ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่
มีลายมือ
นกู้ราะยะยาว
ไตรมาส
ชือของนายอภิชาติ ชโยภาส1.กําชํกัาบระหนี
ไว้ ข้ าเงิพเจ้
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้าพเจ้ าได้38.00
รับรองความถูกต้ องของข้
อมูลแล้4วปีดั2558
งกล่าว
ข้ างต้ น
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ผู้บริหารของบริษัท และผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ไตรมาส 4 ปี 2560
ชือ

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียตํนาแหน่ ง

ลงลายมื
อชือ 4 ปี 2558 –
ไตรมาส
ไตรมาส 4 ปี 2560
ประธานกรรมการบริ
ห
าร
นายอภิ ชาติ ชโยภาส
นายอภิชาติ ชโยภาส
นโยบายการจ่ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ปันายสุ
นผลรพล ศรี เพ็ญ
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ
ษัท และหลังหักเงินายสุ
นสํารองตามกฎหมาย
กรรมการบริ
หาร
รพล ศรี เพ็ญ และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
นางสาวสุนนั ทา เจริ ญวงษ์
กรรมการบริ หาร
นางสาวสุนนั ทา เจริ ญวงษ์
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทกรรมการบริ
และ/หรื อผู้ถหือารหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
นายจิตติพนั ธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์
นายจิ ตติ พนั ธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์
รายละเอียดเกียวกับ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
นางสาวศศิพชั ร์ บุญชู
กรรมการบริ หาร
นางสาวศศิ พชั ร์ บุญชู
ผู้เสนอขาย
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
หลั
พย์ านาจ
ผู้รกับทรั
มอบอํ
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
ชือ
ตําแหน่ ง
ลงลายมือชือ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
250.19

2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
นายอภิชาติ ชโยภาส

ประธานกรรมการบริ หาร

ส่ส่ววนที
นที 1 4หน้หน้าา21

นายอภิ ชาติ ชโยภาส





บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์



ส่ วนทีratio”)เท่
4
ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E
ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
การรับษรองความถู
กต้ องของข้
อมูนล
ัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ยวกั
P/E ratio ของบริ
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ชวนฉบับนี แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่
เพือประกอบการ
ัท เอที
พี ถ30ูกต้จําอกังครบถ้
ด(มหาชน)
มีเหตุอนันราคาหุ
ควรสงสั
า วไม่
วน เป็(ATP30)
นเท็จ หรื อทํา ให้ ผ้ ูอืนสํา60.71
คัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที0.25
ควรแจ้ ง ใน
ประเมิ
้ นที ยว่า ข้ อมูลบริดังษกล่
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน แนล โลจิสติกส์

0.25
สาระสําคัญ
เสนอขาย
กัด(มหาชน)
(NCL)
ในการนี  เพือเป็ นหลัจํกาฐานว่
าเอกสารทั
งหมดเป็

นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั
บริถษกู ัทต้เกีองครบถ้
ยรติธนาขนส่
จํากัจด(มหาชน)
0.10 าคัญ
ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่
วน เป็งนเท็
หรื อทําให้(KIAT)
ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื24.24
อขาดข้ อมูลทีควรแจ้ งในสาระสํ
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้:นายอภิSET
ชาติ
ชโยภาส เป็ นผู้ลงลายมื
ตลาดรอง
maiอชือกํากับเอกสารนี ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชือของนายอภิชาติ ชโยภาส กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด ชือ
ทะเบียน

: 

Profit Test

ตําแหน่ ง

Market Capitalization
ลงลายมือTest
ชือ

รเดช ตักงารใช้
ประพฤทธิ:กลุ
นายธี รเดช ตังระยะเวลาใช้
ประพฤทธิ กลุ เงิน
วันายธี
ตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ประธานกรรมการจํานวนเงินโดยประมาณ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ตร์ สุรกั ขกะ
เงิพลเรื
น อเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ
(ล้ านบาท) พลเรื อเอกพีระจิโดยประมาณ
นายชาตรี ศิริพานิชกร 1. ชําระหนี เงิกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธาน38.00
นายชาตรี ไตรมาส
ศิ ริพานิ ช4กรปี 2558
นกู้ระยะยาว
กรรมการตรวจสอบ
2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่
150.00
ไตรมาส 4 ปี 2558 –
นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
นายอนันต์ เกตุพิทยา
ไตรมาส 4 ปี 2560
ตรวจสอบ
นทุนหมุกรรมการอิ
นเวียน สระ และกรรมการ
250.19
4 ปี 2558
นายพรชัย วิริยะธนะสกุล 3. เพือใช้ เป็ นเงิ
กรรมการ
นายพรชัย ไตรมาส
วิ ริยะธนะสกุ
ล –
ไตรมาส 4 ปี 2560
ตรวจสอบ
นโยบายการจ่
ายเงิน : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่
30 ของกํ
ไรสุทธิ หลังจากหัก
นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ
นายอภิ
ชนม์ าชโยภาส
ปันายพิ
นผล ทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงิ
นเฉพาะของบริ ษัท และหลังนายพิ
หักเงินทสํกั าษ์รองตามกฎหมาย
กรรมการ
เกี ยรติ เดชปั ญญาและเงิน
ริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่สาระ
ยเงินปั นผลดังกล่า วอาจมี
การเปลี
นายพานิช พงศ์พิโรดม สะสมอืนๆ ตามทีบกรรมการและกรรมการอิ
นายพานิ
ช พงศ์ยพนแปลงขึ
ิ โรดม นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ผู้รับมอบอํานาจ
 อ บ : บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท
ตําแหน่คืงอ
ลงลายมือชือ
รายละเอียดเกียชืวกั
ผู้เสนอขาย
นายอภิ
หลั
กทรัพชย์าติ ชโยภาส

1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
ประธานกรรมการบริ
าร ธานี และระหว่างอํานายอภิ
ชาติกอํ
ชโยภาส
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุ
ย จังหวัดสุหราษฎร์
เภอดอนสั
าเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี



ส่ส่ววนที
นที 1 4หน้หน้าา22



บริ
ราชาเฟอร์รีรจํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ ษษัทัทท่ท่าาเรืเรืออราชาเฟอร์





ส่ วนทีratio”)เท่
4
ทีมาของการกําหนด : อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E
ากับ 27.91 เท่า
ราคาเสนอขายและ
การรับษรองความถู
กต้ องของข้
อมูนล
ัทอืนในอุตสาหกรรมเดี
ยวกั
P/E ratio ของบริ
ข้ อมูลทางการเงิน
บริ ษัท
P/E ratio เฉลีย (เท่า) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)
เพือประกอบการ
ข้ าพเจ้ าในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี 
บริ ษัทดเอที
30 จํากัด(มหาชน)
(ATP30) น ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่
60.71า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้0.25
ประเมิ
ที วยความระมั
ชวนฉบันบราคาหุ
นี แล้ ว้ นและด้
ระวัพงีในฐานะที
ปรึกษาทางการเงิ
องครบถ้ วน
ซีแขอล
น แนล
สติกส์ าคัญ

0.25
เสนอขาย
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญบริผิษดัทหรืเอ็อนไม่
าดข้อินอเตอร์
มูลทีเคนชั
วรต้
องแจ้โลจิ
งในสาระสํ
จํากัด(มหาชน) (NCL)
ตลาดรอง

:

24.24
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) (KIAT)
บริษัท ทริปเปิ  ล เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด
SET
 mai

หมวดธุรกิจ (Sector)
ชือ : กลุม่ อุตสาหกรรมบริการ
เกณฑ์เข้ าจด
: 
นางสาวปิ
ทะเบี
ยน  นมณี เมฆมัณฑนา
วัตถุประสงค์การใช้ :
นายสมเกียรติ วงศ์บบุ ผา
เงิน

Profit Test

ตําแหน่ ง

ลงลายมือชือ

กรรมการผู้จดั การ

วัตถุประสงค์

กรรมการ

0.10

Market Capitalization Test
นางสาวปิ นมณี เมฆมัณฑนา

จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาใช้ เงิน
นายสมเกี ยรติ วงศ์บบุ ผา
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ

1. ชําระหนี เงินกู้ระยะยาว

38.00

ไตรมาส 4 ปี 2558

2. เพือใช้ ลงทุนซื อเรื อเฟอร์ รีใหม่

150.00

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

3. เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

250.19

ไตรมาส 4 ปี 2558 –
ไตรมาส 4 ปี 2560

นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกํ าหนด ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วอาจมีการเปลียนแปลงขึ นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร

รายละเอียดเกียวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

: บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ
1.ประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อด้ วยเรื อเฟอร์ รี จํานวน 2 เส้ นทางระหว่าง
อําเภอดอนสักอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และระหว่างอําเภอดอนสักอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อเฟอร์ รี
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บริ ษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร ี จํากัด(มหาชน)
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับผู้บริ หารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัท

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกียวกับผู้บริ หารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ณ วันที 10 กันยายน 2558
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิกลุ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2. นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
69

52

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
Post Graduated Diploma Urban Sanitary
Engineering, International Institute of
Hydraulic & Environmental Engineering
(IHE), The Netherlands
 ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา, California State University Long
Beach, U.S.A.
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial
Statements for Directors (FSD)รุ่น 3/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 71/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย


ปริ ญญาเอก สาขา Social Sciences จาก
Magadh University, India
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Certification Program รุ่น 100/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย


สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
2.33%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
เป็ นน้ าของนาย
อภิชาติ ชโยภาส

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2550  ปั จจุบนั
ปี 2547  ปั จจุบนั
ปี 2544  ปั จจุบนั

ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2535 – ปั จจุบนั
ปี 2528 – ปั จจุบนั

48.13%*

เป็ นหลานของนาย ปี 2550 – ปั จจุบนั
ธีรเดช ตังประพฤทธิ
กุล และเป็ นบิดา ปี 2549 – ปั จจุบนั
ของนายอภิชนม์
ชโยภาส

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 1

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท เจ้ าพระยาการ์ เด้ น จํากัด (ประกอบธุรกิจอาบอบนวด)
กรรมการ
บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)
กรรมการ
บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร)
กรรมการ
บริ ษัท เจ้ าพระยาลอดจ์ จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรม)
กรรมการ
บริ ษัท วังหินอ่อน จํากัด (ประกอบธุรกิจจําหน่ายหินอ่อน แต่ปัจจุบนั
ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม


สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful
Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุ่น 4/2009

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2549  2558

ปี 2543 – ปั จจุบนั

ปี 2543 – 2558

ปี 2543 – ปั จจุบนั

ปี 2542 – ปั จจุบนั
ปี 2542 – 2558
ปี 2542 – ปั จจุบนั

ปี 2542 – ปั จจุบนั
ปี 2541 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 2

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)
กรรมการ
บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด (ประกอบธุรกิจเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า และบริ การขายตัว เรื อและขนส่งทางบก)
กรรมการ
บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด (ประกอบธุรกิจเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า และบริ การขายตัว เรื อและขนส่งทางบก)
กรรมการ
บริ ษัท พลังงานราชา จํากัด (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามันไบโอดีเซล แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
กรรมการ
บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร)
กรรมการ
บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร)
กรรมการ
บริ ษัท ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จํากัด (ประกอบธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
หุ้นส่วนผู้จดั การ
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด นิวดาดฟ้า (ประกอบธุรกิจนวดแผนโบราณ)
กรรมการ
บริ ษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริ การ จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงเรี ยน แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท

ปี 2539 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท เอลการจัดการ จํากัด (ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายตัว
เครื องบิน)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอลการจัดการ จํากัด (ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายตัว
เครื องบิน)
กรรมการ
บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที. จํากัด (ประกอบธุรกิจห้ องพัก ร้ านอาหาร และขาย
ตัว )
กรรมการ
บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที. จํากัด (ประกอบธุรกิจห้ องพัก ร้ านอาหาร และขาย
ตัว )
กรรมการ
บริ ษัท ทับสะแก แกรนิต จํากัด (ประกอบธุรกิจจําหน่ายหินแกรนิต แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
กรรมการ
บริ ษัท ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)
กรรมการ
บริ ษัท ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)
กรรมการ
บริ ษัท เจ้ าพระยา เอ็นเตอร์ เทนเม้ นต์ จํากัด (ประกอบธุรกิจนวดสปา)

ปี 2539 – 2558

ปี 2537 – ปั จจุบนั

ปี 2537 – 2558

ปี 2537 – ปั จจุบนั

ปี 2536 – ปั จจุบนั

ปี 2536 – 2558

ปี 2536 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 3

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2536 – 2558
ปี 2535 – ปั จจุบนั

ปี 2535 – ปั จจุบนั

ปี 2535 – ปั จจุบนั
ปี 2535 – 2558
3. พลเรื อเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
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ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า Naval Post Graduate
School, U.S.A.
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 71/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee
Program รุ่น 21/2008 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial
Statements for Directors (FSD) รุ่น


ไม่มี

ไม่มี

ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – 2554
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – 2557
ปี 2549 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 4

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท
กรรมการ
บริ ษัท เจ้ าพระยา เอ็นเตอร์ เทนเม้ นต์ จํากัด (ประกอบธุรกิจนวดสปา)
กรรมการ
บริ ษัท ฮอส จํากัด (ประกอบธุรกิจจําหน่ายคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบนั
ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
กรรมการ
บริ ษัท วังหินอ่อน จํากัด (ประกอบธุรกิจจําหน่ายหินอ่อน แต่ปัจจุบนั
ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
กรรมการ
บริ ษัท เจ้ าพระยาลอดจ์ จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรม)
กรรมการ
บริ ษัท เจ้ าพระยาลอดจ์ จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรม)
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการทีปรึกษา
กองทัพเรื อ
กรรมการอิสระ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ฟลีท เน็ตเวอร์ ค จํากัด (ประกอบธุรกิจให้ บริ การเกียวกับเคเบิ ล
ทีวีและระบบสัญญาณดาวเทียม)

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง

4. นายชาตรี ศิริพานิชกร
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม








5. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

64







3/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
ปริ ญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 100/2013
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 2538
ปริ ญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit
Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร How to Develop
a Risk Management Plan (HRP) รุ่น
2/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2549 – 2558

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2556 – 2557

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 5

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท
กรรมการ
บริ ษัท ไกเซอร์ เทค เอทานอล จํากัด (ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการอิสระ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

กรรมการชมรมบริ หารความเสียงและควบคุมภายใน
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เซียร์ พร็ อพเพอร์ ตี  จํากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจศูนย์การค้ า)
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสียง
บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างระบบ
นํ าบริ สทุ ธิ)

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม








6. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
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ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

บริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Improving the
Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น
1/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee
Program รุ่น 2/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 7/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Certification Program รุ่น 17/2002สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริ ญญาโท พาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 114/2015
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย


สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท

ปี 2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสียง
บริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ท อินดัสตรี  จํากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายชิ นส่วนอะไหล่รถยนต์)
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจบริ หารจัดการงาน
นิทรรศการและแสดงสินค้ า/ประชุมสัมมนา/กิจกรรมตลาดและส่งเสริ ม
การขาย)
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสียง
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชนั จํากัด (ประกอบธุรกิจให้ บริ การ
จัดหางาน)
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ร่วมทุน สตางค์ จํากัด (ประกอบธุรกิจบริ หารจัดการทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเกียวกับผลงานวิจยั ต่างๆ)
ผู้ชํานาญการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย
(ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์)

ปี 2547 – ปั จจุบนั

ปี 2544 – ปั จจุบนั

ปี 2543 – ปั จจุบนั

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2557– ปั จจุบนั
ปี 2551– ปั จจุบนั

ปี 2549 – 2557

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 6

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง
7. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
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ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สิงแวดล้ อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 71/2008สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย


สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
2.08%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท

ปี 2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ ง คอนซัลแท้ นส์ จํากัด (ประกอบธุรกิจที
ปรึกษาด้ านวิศวกรรม)
กรรมการ
บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)
กรรมการ
บริ ษัท พลังงานราชา จํากัด (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามันไบโอดีเซล แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
กรรมการ
บริ ษัท ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จํากัด (ประกอบธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
กรรมการ
บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที. จํากัด (ประกอบธุรกิจห้ องพัก ร้ านอาหาร และขาย
ตัว )
ผู้จดั การทัว ไป
บริ ษัท บาธ แอนด์ สปา จํากัด (ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครื องสุขภัณฑ์)

ปี 2550 – 2557

ปี 2544 – ปั จจุบนั

ปี 2544 – ปั จจุบนั

ปี 2544 – ปั จจุบนั

ปี 2537 – ปั จจุบนั

ปี 2534 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 7

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง
8. นายพานิช พงศ์พิโรดม
กรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
66

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม









9. นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

27

ปริ ญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ชายฝั งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 56/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Certification Program รุ่น 121/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Understanding
the Fundamental of Financial Statement
(UFS) รุ่น 1/2006สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Setting the CEO
Performance Plan and Evaluation สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 104/2013
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย


สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2555 – ปั จจุบนั
ปี 2533 – ปั จจุบนั

ปี 2552 – 2554

3.54%

เป็ นบุตรของนาย
อภิชาติ ชโยภาส

กรรมการอิสระ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ผู้เชียวชาญพิเศษด้ านพลังงานและสิงแวดล้ อม
อบจ. ระยอง (หน่วยงานราชการ)
กรรมการติดตามผล และประเมินผล
กระทรวงพลังงาน (หน่วยงานราชการ)
กรรมการ
บริ ษัท พานิชวรศักดิและเพือน 2510 จํากัด (ประกอบธุรกิจค้ า
อสังหาริ มทรัพย์และจัดสรรทีดิน)
กรรมการ
บริ ษัท ปตท เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพลังงาน)

ปี 2552 – 2553

หัวหน้ าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพลังงาน (หน่วยงานราชการ)

ปี 2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

ปี 2555 – 2557

รองกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท พลังงานราชา จํากัด (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามันไบโอดีเซล แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)

ปี 2555 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 8

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท

ปี 2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร)
กรรมการ
บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที. จํากัด (ประกอบธุรกิจห้ องพัก ร้ านอาหาร ขายตัว )
กรรมการ
บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด (ประกอบธุรกิจเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า และบริ การขายตัว เรื อและขนส่งทางบก)
กรรมการ
บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ จํากัด (ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร)
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานแผนงานและการเงิน
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อีเกิ ล อินเตอร์ ทรานส์ จํากัด (ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทาง
รถยนต์)

ปี 2555 – ปั จจุบนั
ปี 2555 – ปั จจุบนั

ปี 2555 – ปั จจุบนั

10. นางสาวสุนนั ทา เจริ ญวงษ์
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ สายงาน
แผนงานและการเงิน และ
เลขานุการบริ ษัท

46

ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 112/2014
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company
Secretary Program (CSP) รุ่น 55/2014


ไม่มี

ไม่มี

ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2552 – 2556

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 9

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
ไม่มี

11. นายสุรพล ศรี เพ็ญ
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ สายงาน
อํานวยการ

53  ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 112/2014
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti Corruption:
The Practical Guide (ACPG) รุ่น 16/2015
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

12. นายจิตติพนั ธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ สายงาน
ปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ

37  ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่น 112/2014
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ไม่มี

41  ปริ ญญาตรี สาขาธุรกิจการตลาด Victoria
University, Australia
 ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย

ไม่มี

13. น.ส.ศศิพชั ร์ บุญชู
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท

ปี 2555 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานอํานวยการ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)(ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก)

ปี 2541 – 2552

ไม่มี

ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2555  2556

ปี 2544 – 2555

ไม่มี

ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2557

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 10

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรื อและเดินเรือ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท พลังงานราชา จํากัด (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามันไบโอดีเซล แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
ผู้ชว่ ยผู้จดั การ
บริ ษัท ราชาไบโอดีเซล จํากัด (ประกอบธุรกิจผลิตนํ ามันไบโอดีเซล แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้ ประกอบธุรกิจแล้ ว)
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
Marketing Intelligence
บริ ษัท บลูอควา อินเตอร์ เนชัน ผแนล (ประเทศไทย) จํากัด(ประกอบ
ธุรกิจให้ คําปรึกษาการบริ หารควบคุมดูแลฟาร์ ม และจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
การเกษตร)

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2556– 2557

ปี 2547 –2556
14. น.ส.นิตยา รัตนโชติ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

39  ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2555  2556
ปี 2551  2555

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท
ผู้จดั การส่งเสริ มและกิจกรรมการตลาด
บริ ษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้ นท์ โฮลดิ งส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ประกอบ
ธุรกิจให้ บริ การเกียวกับธุรกิจสวนสนุกของเด็ก เพือวัตถุประสงค์ด้าน
การศึกษาและความบันเทิง)
เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์สินเชือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
หัวหน้ าแผนกบัญชี
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
หัวหน้ าแผนกบัญชี
บริ ษัท ไทยเคลลี จํากัด (ประกอบธุรกิจนําเข้ าและจัดจําหน่ายนํ ายา
เคมี)

หมายเหตุ : * รวมสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 2.29 และร้ อยละ 33.33 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทั งหมด 132,000,000 หุ้น ของ น.ส.ดวงกมล ยืนยง ซึง เป็ นภรรยาของนายอภิชาติ ชโยภาส และของบริ ษัท แกรนด์
เฉวงบีช จํากัด ซึง นายอภิชาติ ชโยภาส ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30.00 ในบริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด ตามลําดับ

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 11

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1.2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของ ผู้บริ หารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทในบริ ษัททีเกียวข้ อง ณ วันที 10 กันยายน 2558
รายชือ

บริ ษัท

นายธีรเดช ตังประพฤทธิกลุ
นายอภิชาติ ชโยภาส

CPG PST GCB CPL

C, /
/,X, M, E

พลเรื อเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ

D, /, I

นายชาตรี ศิริพานิชกร

/, A, I

นายอนันต์ เกตุพิทยา

/, A, I

นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

/, A, I

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

/

นายพานิช พงศ์พิโรดม

/, I

นายอภิชนม์ ชโยภาส

/

นางสาวสุนนั ทา เจริ ญวงษ์

/

WT

/

/

/

/

/

/

/

/

RFP PRF

/

/

RS

NS

RCS

AL

/

/

/

/

RFT TSK CPH CPE HOS

/

/

/

/

FN

ZEAR

HI

FOR

CMO

SU

BS

S

/, A,R C, /

R

X, E

นายจิตติพนั ธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์

X, E

น.ส.ศศิพชั ร์ บุญชู

X, E

น.ส.นิตยา รัตนโชติ

E
C = ประธานกรรมการบริ ษัท
X = กรรมการบริ หาร
S = เลขานุการบริ ษัท
CPL = บริ ษัท เจ้ าพระยาลอดจ์ จํากัด
RS = บริ ษัท ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จํากัด
RFT = บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที. จํากัด
HOS = บริ ษัท ฮอส จํากัด
FOR = บมจ. ฟอร์ จนู พาร์ ท อินดัสตรี 
S = สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์

ST

PV

/
C, /
/, A

/, A, R /, A, R

/, A

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

X, E, S

นายสุรพล ศรี เพ็ญ

หมายเหตุ:

บริ ษัททีเกียวข้ อง

D = รองประธานกรรมการบริ ษัท
R = กรรมการบริ หารความเสียง
CPG = บริ ษัท เจ้ าพระยาการ์ เด้ น จํากัด
WT = บริ ษัท วังหินอ่อน จํากัด
NS = ห้ างหุ้นส่วนจํากัด นิวดาดฟ้ า
TSK = บริ ษัท ทับสะแก แกรนิต จํากัด
FN = บริ ษัท ฟลีท เน็ตเวอร์ ค จํากัด
CMO = บมจ. ซีเอ็มโอ
ST = บริ ษัท ร่วมทุน สตางค์ จํากัด

/ = กรรมการ
M= กรรมการผู้จดั การ
PST = บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์ซีอิ ง ทัวร์ จํากัด
RFP = บริ ษัท ราชาเฟอร์ รีพฒ
ั นา จํากัด
RCS = บริ ษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริ การ จํากัด
CPH = บริ ษัท ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จํากัด
ZEAR = บมจ. เซียร์ พร็ อพเพอร์ ตี 
SU = บมจ. ศุภาลัย
PV = บริ ษัท พานิชวรศักดิและเพือน 2510 จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ าที 12

A = กรรมการตรวจสอบ
I =กรรมการอิสระ
E = ผู้บริ หาร
GCB = บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
PRF = บริ ษัท พลังงานราชา จํากัด
AL = บริ ษัท เอลการจัดการ จํากัด
CPE = บริ ษัท เจ้ าพระยา เอ็นเตอร์ เทนเม้ นต์ จํากัด
HI = บมจ. ไฮโดรเท็ค
BS = บริ ษัทจัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชนั จํากัด

รายละเอี
ยดเกี
 ยวกั ยวกั
บกรรมการของบริ
ษัทษย่ัทอย่ยณ
วันวัทีน 10
รายละเอี
ยดเกี
บกรรมการของบริ
อยณ
ที 10กันกัยายน
นยายน2558
2558
ไม่ไม่
มี มี 

เอกสารแนบ
1 หน้
าทีา 13
เอกสารแนบ
1 หน้
ที 13

บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน










บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

การควบคุ
มภายในองค์
ร (ControlEnvironment)
Environment)
การควบคุ
มภายในองค์
กรก(Control
กรแสดงถึ
งความยึ
 นในคุ
ค่ าของความซื
 อตรง
(integrity)
และจริ
ยธรรม
1. 1.องค์องค์
กรแสดงถึ
งความยึ
ดมัดนมัในคุ
ณค่ณาของความซื
 อตรง
(integrity)
และจริ
ยธรรม
คําถาม
คําถาม

คณะกรรมการและผู
ริ หารกํ
าหนดแนวทาง
และมี
การปฏิ
ยูบ่ นหลั
กความซื
อตรงและ
1.11.1
คณะกรรมการและผู
้ บริ ห้ บารกํ
าหนดแนวทาง
และมี
การปฏิ
บตั ิทบีอตั ยูิทบ่ ีอนหลั
กความซื
อตรงและ
กษาจรรยาบรรณในการดํ
นงาน
ทีครอบคลุ
การรัการรั
กษาจรรยาบรรณในการดํ
าเนิานเนิงาน
ทีครอบคลุ
มถึงมถึง
1.1.1
การปฏิ
ทีประจํ
น และการตั
สินใจในเรื
1.1.1
การปฏิ
บตั ิหบน้ตั าิหทีน้ปาระจํ
าวันาวัและการตั
ดสินดใจในเรื
 องต่ อางต่
ง ๆาง ๆ
1.1.2
การปฏิ
า และบุ
คคลภายนอก
1.1.2
การปฏิ
บตั ิตบอ่ ตั คูิตค่ อ่ ้ าคูค่ ลู้ ากค้ลูากค้และบุ
คคลภายนอก
กําหนดที
เป็ นลายลั
กษณ์
อกั ษรให้
ริ หารและพนั
กงานปฏิ
ด้วยความซื
อตรง
1.21.2
มีข้อมีกํขา้ อหนดที
เป็ นลายลั
กษณ์
อกั ษรให้
ผ้ บู ริผห้ บู ารและพนั
กงานปฏิ
บตั ิหบน้ตั าิหทีน้ดา้ วทียความซื
อตรง
และรั
กษาจรรยาบรรณ
ทีครอบคลุ
และรั
กษาจรรยาบรรณ
ทีครอบคลุ
มถึงมถึง
1.2.1
กําหนดเกี
ยธรรม
(code
of conduct)
สําบหรัผู้บบริผูห้ บารและพนั
ริ หารและพนั
กงาน
1.2.1
มีข้อมีกํขา้ อหนดเกี
ยวกัยบวกัจริบยจริธรรม
(code
of conduct)
สําหรั
กงาน
ที ที
เหมาะสม
เหมาะสม
1.2.2
กําหนดห้
ริหารและพนั
กงานปฏิ
ตั ิตนในลั
กษณะที
อาจก่
กิดความ
1.2.2
มีข้อมีกํขา้ อหนดห้
ามผูา้ บมผูริห้ บารและพนั
กงานปฏิ
บตั ิตบนในลั
กษณะที
อาจก่
อให้อเให้
กิดเความ
ขัดงแย้
งทางผลประโยชน์
กิจการ
ซึง รวมถึ
งการห้
ามคอร์
ทําเให้
กิดความเสี
ยหายต่
ขัดแย้
ทางผลประโยชน์
กบั กิกจบั การ
ซึง รวมถึ
งการห้
ามคอร์
รัปชัรนัปอัชันนทํอัานให้
กิดเความเสี
ยหายต่
อ อ
1
องค์องค์
กร1กร

1.2.3
บทลงโทษที
เหมาะสมหากมี
าฝือนข้กําอหนดข้
กําหนดข้
1.2.3
มีบมีทลงโทษที
เหมาะสมหากมี
การฝ่การฝ่
าฝื นข้
างต้านงต้ น
1.2.4มีการสื
มีการสื
อ สารข้
กําหนดและบทลงโทษข้
ริ หารและพนั
กงานทุ
กคนรั
บทราบ
1.2.4
อ สารข้
อกําอหนดและบทลงโทษข้
างต้านงต้ให้นผให้้ บู ริผห้ บู ารและพนั
กงานทุ
กคนรั
บทราบ
น รวมอยู
ใ่ นการปฐมนิ
เทศพนั
กงานใหม่
นักงานลงนามรั
บทราบข้
กําหนดและบทลงโทษ
เช่นเช่รวมอยู
ใ่ นการปฐมนิ
เทศพนั
กงานใหม่
ให้ พให้นัพกงานลงนามรั
บทราบข้
อกําอหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจํ
ปี รวมทั
 ารเผยแพร่
การเผยแพร่
code
of conduct
นักงานและบุ
คคลภายนอกได้
เป็ นประจํ
าทุกาปีทุกรวมทั
งมี
 กงมี
code
of conduct
ให้ แให้ก่พแนัก่พกงานและบุ
คคลภายนอกได้
รับ รับ
ทราบ
ทราบ
มีกระบวนการติ
ดตามและประเมิ
นผลการปฏิ
ตั ิตาม
Code
of Conduct
1.31.3
มีกระบวนการติ
ดตามและประเมิ
นผลการปฏิ
บตั ิตบาม
Code
of Conduct
1.3.1
การติ
ดตามและประเมิ
นผลโดยหน่
วยงานตรวจสอบภายในหรื
วยงานกํ
1.3.1
การติ
ดตามและประเมิ
นผลโดยหน่
วยงานตรวจสอบภายในหรื
อหน่อวหน่
ยงานกํ
ากับาดูกัแบลดูแล
การปฏิ
ตั ิ (compliance
การปฏิ
บตั ิบ(compliance
unit)unit)
1.3.2
การประเมิ
นตนเองโดยผู
ริ หารและพนั
กงาน
1.3.2
การประเมิ
นตนเองโดยผู
้ บริ ห้ บารและพนั
กงาน
1.3.3
การประเมิ
นโดยผู
ชียวชาญที
เป็ สนอิระจากภายนอกองค์
สระจากภายนอกองค์
1.3.3
การประเมิ
นโดยผู
้ เชีย้ เวชาญที
เป็ นอิ
กร กร
มีการจั
ดการอย่
นเวลา
หากพบการไม่
ตั ิตามข้
กําหนดเกี
บความซื
อตรงและการ
1.41.4
มีการจั
ดการอย่
างทัานงทัเวลา
หากพบการไม่
ปฏิปบฏิตั ิตบามข้
อกําอหนดเกี
ยวกัยบวกัความซื
อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1
มีกระบวนการที
ทําสให้ามารถตรวจพบการฝ่
สามารถตรวจพบการฝ่
าฝื นได้
ภายในเวลาที
เ หมาะสม
1.4.1
มีกระบวนการที
ทําให้
าฝื นได้
ภายในเวลาที
เ หมาะสม
1.4.2
มีกระบวนการที
ทําสให้ามารถลงโทษหรื
สามารถลงโทษหรื
จัดการกั
บการฝ่
าฝื นได้
ย่างเหมาะสม
1.4.2
มีกระบวนการที
ทําให้
อจัดอการกั
บการฝ่
าฝื นได้
อย่าองเหมาะสม
และและ
ภายในเวลาอั
นควร
ภายในเวลาอั
นควร
1.4.3
มีการแก้
ไขการกระทํ
ต่อกหลั
กความซื
อตรงและการรั
กษาจรรยาบรรณอย่
1.4.3
มีการแก้
ไขการกระทํ
าทีขาดั ทีต่ขอดั หลั
ความซื
อตรงและการรั
กษาจรรยาบรรณอย่
าง าง
เหมาะสม
และภายในเวลาอั
นควร
เหมาะสม
และภายในเวลาอั
นควร


1
บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี ยงของบริ ษทั
1
บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี ยงของบริ ษทั






เอกสารแนบ 2 หน้ าที 1
เอกสารแนบ 2 หน้ าที 1

ใช่ ใช่

















ไม่ ใไม่
ช่ ใช่

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีกาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีกาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าทีข องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิอํานาจ

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าทีข องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิอํานาจ

เฉพาะของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
เฉพาะของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชดั เจนและวัดผลได้ เพือ

2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชดั เจนและวัดผลได้ เพือ

เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้

ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง ครอบคลุมบทบาททีสาํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง ครอบคลุมบทบาททีสาํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรู้เกียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชียวชาญทีเ ป็ นประโยชน์

2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรู้เกียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชียวชาญทีเ ป็ นประโยชน์

ต่อบริ ษัท หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชียวชาญในเรื องนันๆได้

ต่อบริ ษัท หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชียวชาญในเรื องนันๆได้

2.5 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระทีมคี วามรู้ ความสามารถน่าเชือถือ และมีความ

2.5 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระทีมคี วามรู้ ความสามารถน่าเชือถือ และมีความ

เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มี
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินจิ และปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ ใน
ความสัมพันธ์อืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินจิ และปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ ใน
จํานวนทีเ หมาะสมเพียงพอ
จํานวนทีเ หมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง

ครอบคลุมทังการสร้

างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสีย ง กิจกรรมการควบคุม
ครอบคลุมทังการสร้

างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสีย ง กิจกรรมการควบคุม
ข้ อมูลและการสือ สาร และการติดตาม
ข้ อมูลและการสือ สาร และการติดตาม
3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังการและความรับผิดชอบที
3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังการและความรับผิดชอบที
เหมาะสมเพือให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
เหมาะสมเพือให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรทีสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดย

3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรทีสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ

รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่าง
พิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ

รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าทีในส่วนงานทีสาํ คัญ ซึง ทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าทีในส่วนงานทีสาํ คัญ ซึง ทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน มีงานตรวจสอบภายในทีขึ นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช ดั เจน เป็ น
กัน มีงานตรวจสอบภายในทีขึ นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช ดั เจน เป็ น
ต้ น
ต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกียวกับ

3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกียวกับ

อํานาจหน้ าที ความรับผิดชอบ และการสือ สารข้ อมูล
อํานาจหน้ าที ความรับผิดชอบ และการสือ สารข้ อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน







เอกสารแนบ 2 หน้ าที 2
เอกสารแนบ 2 หน้ าที 2

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

กรแสดงถึ
งความมุ
 นในการจู
ฒนาและรั
กษาบุ
คลากรที
ีความรู
้ ความสามารถ
4. 4.องค์องค์
กรแสดงถึ
งความมุ
่ งมัน่ งมัในการจู
งใจงใจ
พัฒพันาและรั
กษาบุ
คลากรที
 มีค มวามรู
้ ความสามารถ
คําถาม
คําถาม
ใช่ ใช่
มีนโยบายและวิ
ธีการปฏิ
จัดหา
ฒนา
และรั
กษาบุ
คลากรที
มคี วามรู
4.14.1
บริ ษบริัทษมีนัทโยบายและวิ
ธีการปฏิ
บตั ิเบพืตั อิเจัพืดอหา
พัฒพันา
และรั
กษาบุ
คลากรที
มคี วามรู
้ และ้ และ
ความสามารถที
เหมาะสม
และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิ
ธีการปฏิ
ั  าง าง
ความสามารถที
เหมาะสม
และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิ
ธีการปฏิ
บตั ินบนอย่
ัตั  ินนอย่
าเสมอ
สมําสมํ
เสมอ
มีกระบวนการประเมิ
นผลการปฏิ
ตั ิงาน
การให้
งใจหรื
อรางวั
บุคลากรที
4.24.2
บริ ษบริัทษมีกัทระบวนการประเมิ
นผลการปฏิ
บตั ิงบาน
การให้
แรงจูแรงจู
งใจหรื
อรางวั
ลต่อลบุต่คอลากรที
มีผลมีผล
การปฏิ
ตั ิงานดี
และการจั
ดการต่
บุคลากรที
มีผลงานไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
รวมถึ
ง การสื
อ สาร
การปฏิ
บตั ิงบานดี
และการจั
ดการต่
อบุคอลากรที
มีผลงานไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
รวมถึ
ง การสื
อ สาร
กระบวนการเหล่
านีผให้
ริ หารและพนั
กงานทราบ
กระบวนการเหล่
านี ให้
้ บู ริผห้ บู ารและพนั
กงานทราบ



มีกระบวนการแก้
ขปัหาหรื
ญหาหรื
ยมพร้
บการขาดบุ
คลากรที
มีความรู
4.34.3
บริ ษบริัทษมีกัทระบวนการแก้
ไขปัไญ
อเตรีอเตรี
ยมพร้
อมสํอามสํ
หรัาบหรัการขาดบุ
คลากรที
มีความรู
้ และ้ และ
ความสามารถที
เหมาะสมอย่
นเวลา
ความสามารถที
เหมาะสมอย่
างทัานงทั
เวลา
มีกระบวนการสรรหา
ฒนา
และรั
กษาผู
ริ หารและพนั
กงานทุ
น การจั
ดระบบ
4.44.4
บริ ษบริัทษมีกัทระบวนการสรรหา
พัฒพันา
และรั
กษาผู
้ บริ ห้ บารและพนั
กงานทุ
กคนกคน
เช่นเช่การจั
ดระบบ
รึกษา
(mentoring)
และการฝึ
กอบรม
ทีปรึทีกปษา
(mentoring)
และการฝึ
กอบรม



มีแผนและกระบวนการสรรหาผู
้ สบื ทอดตํ
าแหน่
ง (succession
plan)
4.54.5
บริ ษบริัทษมีแัทผนและกระบวนการสรรหาผู
้ สบื ทอดตํ
าแหน่
ง (succession
plan)
ทีสาํ ทีคัสญาํ คัญ



ไม่ ใไม่
ช่ ใช่












าหนดให้
ุคลากรมี
 และความรั
ผิดชอบในการควบคุ
มภายใน
บรรลุ
5. 5.องค์องค์
กรกํการกํ
หนดให้
บุคบลากรมี
หน้หาทีน้ แาทีละความรั
บผิบดชอบในการควบคุ
มภายใน
เพือเพืให้ อบให้รรลุ
ตามตาม
ประสงค์
ขององค์
วัตถุวัปตถุระสงค์
ขององค์
กร กร
คําถาม
คําถาม
ใช่ ใช่
ไม่ ใไม่
ช่ ใช่
คณะกรรมการและผู
ริ หารมี
กระบวนการและการสื
อ สารเชิ
คับบให้คุ ลากรทุ
บคุ ลากรทุ
กคนมี
ความ
5.15.1
คณะกรรมการและผู
้ บริ ห้ บารมี
กระบวนการและการสื
อ สารเชิ
งบังงคับับงให้
กคนมี
ความ
ผิดชอบต่
อการควบคุ
มภายใน
และจั
มกี ารปรั
ไขกระบวนการปฏิ
ตั ิ ในกรณี
รับผิรัดบชอบต่
อการควบคุ
มภายใน
และจั
ดให้ดมให้กี ารปรั
บปรุบงปรุ
แก้งไแก้
ขกระบวนการปฏิ
บตั ิ บในกรณี
ที ที
จําเป็จํานเป็ น
คณะกรรมการและผู
ริ หารกํ
าหนดตั
วัดผลการปฏิ
ตั งิ าน
การสร้
างแรงจู
ใจ และการให้
5.25.2
คณะกรรมการและผู
้ บริ ห้ บารกํ
าหนดตั
วชี วัวดชีผลการปฏิ
บตั งิ บาน
การสร้
างแรงจู
งใจงและการให้
ทีเหมาะสม
โดยพิ
จารณาทั
 งการปฏิ
 องการปฏิ
ตั ิตาม
Code
of Conduct
และวั
ถุประสงค์
รางวัรางวั
ล ทีลเหมาะสม
โดยพิ
จารณาทั
งเรื
  องเรื
บตั ิตบาม
Code
of Conduct
และวั
ตถุปตระสงค์
ใน ใน
ระยะสั

ระยะสั
นและระยะยาวของบริ
 นและระยะยาวของบริ
ษัทษัท
คณะกรรมการและผู
ริ หารประเมิ
นแรงจู
งใจและการให้
อง โดยเน้
5.35.3
คณะกรรมการและผู
้ บริ ห้ บารประเมิ
นแรงจู
งใจและการให้
รางวัรางวั
ลอย่ลาอย่
งต่าองต่
เนืออเนื
ง โดยเน้
นให้นให้
สามารถเชื
อมโยงกั
บความสํ
เร็ จของหน้
ทีใ นการปฏิ
ตั ติ ามการควบคุ
มภายในด้
สามารถเชื
อมโยงกั
บความสํ
าเร็ จาของหน้
าทีใ านการปฏิ
บตั ติ บามการควบคุ
มภายในด้
วย วย
คณะกรรมการและผู
ริ หารได้
พิจารณาไม่
มีการสร้
างแรงกดดั
ทีมากเกิ
นไปในการปฏิ
5.45.4
คณะกรรมการและผู
้ บริ ห้ บารได้
พิจารณาไม่
ให้ มใีกห้ารสร้
างแรงกดดั
นทีมนากเกิ
นไปในการปฏิ
บตั ิ บตั ิ
ทีของบุ
คลากรแต่
ละคน
หน้ าหน้
ทีขาองบุ
คลากรแต่
ละคน
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บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

การประเมิ
นความเสี
ง (RiskAssessment)
Assessment)
การประเมิ
นความเสี
 ยง ย(Risk
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือให้ สามารถระบุและประเมินความเสียงต่ างๆ ที
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือให้ สามารถระบุและประเมินความเสียงต่ างๆ ที
เกียวข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
เกียวข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัว ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน

6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัว ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน

ขณะนัน โดยแสดงได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิหรื อ
ขณะนัน โดยแสดงได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิหรื อ
ภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
ภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยทีสาํ คัญ เช่น ผู้ใช้

6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยทีสาํ คัญ เช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริง

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริง

6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสีย ง อนุมตั แิ ละสือ สารนโยบายการบริ หาร

6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสีย ง อนุมตั แิ ละสือ สารนโยบายการบริ หาร

ความเสีย งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง ของวัฒนธรรม
ความเสีย งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง ของวัฒนธรรม
ขององค์กร
ขององค์กร
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสียงทุกประเภททีอาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสียงทุกประเภททีอาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัวทัง องค์ กร
อย่ างครอบคลุมทัวทัง องค์ กร
คําถาม
ใช่
คําถาม
ใช่
7.1 บริ ษัทระบุความเสีย งทุกประเภทซึง อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
 บองค์กร หน่วย
7.1 บริ ษัทระบุความเสีย งทุกประเภทซึง อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
 บองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าทีง านต่าง ๆ
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าทีง านต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสีย งทุกประเภททีอาจเกิดจากทังปั
 จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสีย งทุกประเภททีอาจเกิดจากทังปั
 จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์กร ซึง รวมถึงความเสีย งด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
องค์กร ซึง รวมถึงความเสีย งด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย ง
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย ง
7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสีย ง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ

ดเหตุการณ์ และ
7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสีย ง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ

ดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึ น
ผลกระทบทีอาจเกิดขึ น
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพือจัดการความเสีย ง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพือจัดการความเสีย ง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสีย งนัน (acceptance) การลดความเสีย ง (reduction) การหลีกเลีย งความเสีย ง (avoidance)
เสีย งนัน (acceptance) การลดความเสีย ง (reduction) การหลีกเลีย งความเสีย ง (avoidance)
หรื อการร่วมรับความเสีย ง (sharing)
หรื อการร่วมรับความเสีย ง (sharing)
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ไม่ ใช่
ไม่ ใช่

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสียงทีจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสียงทีจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
องค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริตขึ น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํา  
8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริตขึ น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํา
รายงานทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์ รัปชัน การทีผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื น
รายงานทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์ รัปชัน การทีผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื น
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลีย นแปลงข้ อมูลใน
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลีย นแปลงข้ อมูลใน
รายงานทีสาํ คัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
รายงานทีสาํ คัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของ

8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของ

เป้าหมายทีกําหนดแล้ ว รวมทังได้
 พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ จูงใจหรื อผลตอบแทน
เป้าหมายทีกําหนดแล้ ว รวมทังได้
 พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ จูงใจหรื อผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั  ้ าหมาย
แก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั  ้ าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ยอดขายของบริษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ต้ น
ต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกียวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกียวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต

และมาตรการทีบริ ษัทดําเนินการเพือป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริต
และมาตรการทีบริ ษัทดําเนินการเพือป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริต
8.4 บริ ษัทได้ สอื สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทกี ําหนดไว้

8.4 บริ ษัทได้ สอื สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทกี ําหนดไว้

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่

9.1 บริ ษัทประเมินการเปลีย นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ

9.1 บริ ษัทประเมินการเปลีย นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย นแปลงนันอย่
 างเพียงพอแล้ ว
เปลีย นแปลงนันอย่
 างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัทประเมินการเปลีย นแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ

9.2 บริ ษัทประเมินการเปลีย นแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย นแปลงนันอย่
 างเพียงพอแล้ ว
เปลีย นแปลงนันอย่
 างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลีย นแปลงผู้นําองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุม

9.3 บริ ษัทประเมินการเปลีย นแปลงผู้นําองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย นแปลงนัน
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย นแปลงนัน
อย่างเพียงพอแล้ ว
อย่างเพียงพอแล้ ว
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บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

การควบคุ
มการปฏิ
(ControlActivities)
Activities)
การควบคุ
มการปฏิ
บัตบงิ ัตานงิ าน(Control
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่วยลดความเสียงทีจะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่วยลดความเสียงทีจะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที
ยอมรับได้
ยอมรับได้
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน ๆ
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกียวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื อ และ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกียวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื อ และ
การบริ หารทัว ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที และลําดับชันการอนุ

มตั ิของผู้บริ หารในแต่ละ
การบริ หารทัว ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที และลําดับชันการอนุ

มตั ิของผู้บริ หารในแต่ละ
ระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพือให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและ
ระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพือให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและ
อํานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ

มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั

ดซื อและ
อํานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ

มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั

ดซื อและ
วิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื อ ขันตอนการเบิ

กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์
วิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื อ ขันตอนการเบิ

กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์
หรื อ การเบิกใช้ เครื องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสําหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี 
หรื อ การเบิกใช้ เครื องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสําหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี 
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ทีเกียวข้ องกับ
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ทีเกียวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
 คคลทีเกียวโยงกัน เพือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการ
บุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
 คคลทีเกียวโยงกัน เพือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการ
ระหว่างกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
 การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
ระหว่างกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
 การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
เสมอ
10.2.2 กรณีทีบริ ษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ทเี กียวข้ องในลักษณะทีมีผลผูกพันบริ ษัท
10.2.2 กรณีทีบริ ษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ทเี กียวข้ องในลักษณะทีมีผลผูกพันบริ ษัท
ในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู มื การคํ าประกัน บริ ษัทได้ ติดตามให้
ในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู มื การคํ าประกัน บริ ษัทได้ ติดตามให้
มัน ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริ ษัท เช่น
มัน ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริ ษัท เช่น
ติดตามการชําระคืนหนี ตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
ติดตามการชําระคืนหนี ตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
10.3 บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
 บกลุม่ บริษัท หน่วยธุรกิจ
10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
 บกลุม่ บริษัท หน่วยธุรกิจ
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีค วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี  ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือเป็ น
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีค วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี  ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือเป็ น
การตรวจสอบซึง กันและกัน กล่าวคือ
การตรวจสอบซึง กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าทีอนุมตั ิ
(1) หน้ าทีอนุมตั ิ
(2) หน้ าทีบนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(2) หน้ าทีบนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
(3) หน้ าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ







เอกสารแนบ 2 หน้ าที 6
เอกสารแนบ 2 หน้ าที 6





















บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

กรเลื
อกและพั
ฒนากิ
จกรรมการควบคุ
ทัวไปด้
วยระบบเทคโนโลยี
ช่ วยสนั
นการบรรลุ
11.11.
องค์องค์
กรเลื
อกและพั
ฒนากิ
จกรรมการควบคุ
มทัมวไปด้
วยระบบเทคโนโลยี
เพือเพืช่วอยสนั
บสนุบสนุ
นการบรรลุ
ประสงค์
วัตถุวัปตถุระสงค์
คําถาม
คําถาม
ใช่ ใช่ ไม่ ใไม่
ช่ ใช่

ัทควรกํ
าหนดความเกี
นระหว่
างการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการ
11.111.1
บริ ษบริัทษควรกํ
าหนดความเกี
ยวข้ยอวข้งกัอนงกัระหว่
างการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการ
ตั ิงานและการควบคุ
ทัว ไปของระบบสารสนเทศ
ปฏิบปฏิตั ิงบานและการควบคุ
มทัวมไปของระบบสารสนเทศ
ัทควรกํ
าหนดการควบคุ
มของโครงสร้
งพื นฐานของระบบเทคโนโลยี
มีความเหมาะสม
11.211.2
บริ ษบริัทษควรกํ
าหนดการควบคุ
มของโครงสร้
างพืานฐานของระบบเทคโนโลยี
ให้ มใีคห้วามเหมาะสม



ัทควรกํ
าหนดการควบคุ
ด้ านความปลอดภั
ยของระบบเทคโนโลยี
มีความเหมาะสม
11.311.3
บริ ษบริัทษควรกํ
าหนดการควบคุ
มด้ ามนความปลอดภั
ยของระบบเทคโนโลยี
ให้ มใีคห้วามเหมาะสม



ัทควรกํ
าหนดการควบคุ
มกระบวนการได้
า การพั
และการบํ
รักษาระบบ
11.411.4
บริ ษบริัทษควรกํ
าหนดการควบคุ
มกระบวนการได้
มา มการพั
ฒนาฒนา
และการบํ
ารุงารัรุกงษาระบบ
เทคโนโลยี
มีความเหมาะสม
เทคโนโลยี
ให้ มใีคห้วามเหมาะสม





กี ิจกรรมการควบคุ
ผ่ านทางนโยบาย
ซึงกได้าํ หนดสิ
กาํ หนดสิ
 คาดหวั
งและขั
น ตอนการปฏิ
12.12.
องค์องค์
กรจักดรจัให้ดมให้กี มิจกรรมการควบคุ
มผ่ มานทางนโยบาย
ซึงได้
 งทีค งทีาดหวั
งและขั
น ตอนการปฏิ
บตั บิ ตั ิ
นโยบายที
 กาํ หนดไว้
ัน สามารถนํ
าไปสู
่ การปฏิ
เพือเพืให้ อนให้โยบายที
 กาํ หนดไว้
นัน นสามารถนํ
าไปสู
่ การปฏิ
บตั บิได้ตั ิได้
คําถาม
คําถาม
ใช่ ใช่ ไม่ ใไม่
ช่ ใช่

มีนโยบายที
กุมอ เพื
ติดตามให้
การทํ
ธุรกรรมของผู
หุ้นรายใหญ่
กรรมการ
12.112.1
บริ ษบริัทษมีนัทโยบายที
รัดกุรมัดเพื
ติดอ ตามให้
การทํ
าธุรากรรมของผู
้ ถือหุ้ ถ้ นือรายใหญ่
กรรมการ
ผู้บริผูห้ บารริ หาร  
กียอวข้งกัอบงกับุคบคลดั
บุคคลดั
ต้ อางผ่
นขั

กี ําหนด
คับของบริ
หรื อหรืผู้ทอีเผูกี้ ทยีเวข้
งกล่งากล่
ว ต้าวองผ่
นขัานตอนการอนุ
 นตอนการอนุ
มตั ิทมกี ตั ําิทหนด
เช่นเช่ข้นอบัข้งอคับับงของบริ
ษัทษัท
เกณฑ์
ของตลาดหลั
ห่งประเทศไทย
เกณฑ์
ของสํ
นักงาน
อป้องกั
นการหาโอกาส
เกณฑ์
ของตลาดหลั
กทรักพทรัย์แพห่ย์งแประเทศไทย
เกณฑ์
ของสํ
านักางาน
ฯลฯฯลฯ
เพือเพื
ป้องกั
นการหาโอกาส
นําผลประโยชน์
ของบริ
ัทไปใช้
สว่ วนตัว
หรื อหรืนําอผลประโยชน์
ของบริ
ษัทษไปใช้
สว่ นตั

มีนโยบายเพื
การพิ
จารณาอนุ
ิธุรกรรมกระทํ
าโดยผู
ีสว่ นได้
สียในธุ
รกรรมนั
12.212.2
บริ ษบริัทษมีนัทโยบายเพื
อให้อกให้ารพิ
จารณาอนุ
มตั ิธมุรตั กรรมกระทํ
าโดยผู
้ ทีไม่้ ทมีไีสม่ว่ มนได้
เสียเในธุ
รกรรมนั
น น 
มีนโยบายเพื
การพิ
จารณาอนุ
ิธุรกรรมคํ
ถึงประโยชน์
สุดของบริ

12.312.3
บริ ษบริัทษมีนัทโยบายเพื
อให้อกให้ารพิ
จารณาอนุ
มตั ิธมุรตั กรรมคํ
านึงาถึนึงงประโยชน์
สงู สุสดงู ของบริ
ษัทษเป็ัทนเป็ น
ญ และพิ
จารณาโดยถื
อเสมื
นรายการที
กระทํ
บุคคลภายนอก(at
arms’
length
basis)
สําคัสํญาคัและพิ
จารณาโดยถื
อเสมื
อนเป็อนเป็
นรายการที
กระทํ
ากับาบุกัคบคลภายนอก(at
arms’
length
basis)
มีกระบวนการติ
ดตามดู
แลการดํ
นงานของบริ
ย่อยหรื
ม รวมทั
 หนด
าหนด
12.412.4
บริ ษบริัทษมีกัทระบวนการติ
ดตามดู
แลการดํ
าเนิานเนิงานของบริ
ษัทษย่อัทยหรื
อบริอษบริัทษร่วัทมร่วรวมทั
งกํ
 างกํ
แนวทางให้
บคุ คลที
เป็ นกรรมการหรื
ริ หารในบริ
ย่อยหรื
ร่วนมนั
ถือบปฏิตั ิ บตั ิ
แนวทางให้
บคุ คลที
บริ ษบัทริ ษแต่ัทงแต่
ตังให้
 งตังให้
เ ป็ นกรรมการหรื
อผู้บอริผูห้ บารในบริ
ษัทษย่อัทยหรื
อร่วอมนั
 ถืนอ ปฏิ
(หากบริ
งิ นลงทุ
นในบริ
ย่อยหรื
ร่ วมไม่
ตอ้ งตอบข้
(หากบริ
ษัทษไม่ัทมไม่ีเงิมนีเลงทุ
นในบริ
ษทั ย่ษอทั ยหรื
อบริอษบริัทษร่ วัทมไม่
ตอ้ งตอบข้
อนี) อนี)
กําหนดหน้
ทีและความรั
ผิดชอบในการนํ
านโยบายและกระบวนการไปปฏิ
ตั ิโดย
12.512.5
บริ ษบริัทษกําัทหนดหน้
าทีแาละความรั
บผิดบชอบในการนํ
านโยบายและกระบวนการไปปฏิ
บตั ิโบดย
ริ หารและพนั
กงาน
ผู้บริผูห้ บารและพนั
กงาน
นโยบายและกระบวนการปฏิ
ตั ิของบริ
รับการนํ
าไปใช้
ในเวลาที
เหมาะสม
โดยบุ
คลากร
12.612.6
นโยบายและกระบวนการปฏิ
บตั ิขบองบริ
ษัทษได้ัทรได้
ับการนํ
าไปใช้
ในเวลาที
เหมาะสม
โดยบุ
คลากร
มีความสามารถ
รวมถึ
งการครอบคลุ
มกระบวนการแก้
ผิดพลาดในการปฏิ
ตั ิงาน
ทีมีคทีวามสามารถ
รวมถึ
งการครอบคลุ
มกระบวนการแก้
ไขข้ไอขข้ผิดอพลาดในการปฏิ
บตั ิงบาน
ัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิ
มคี วามเหมาะสมอยู
เ่ สมอ
12.712.7
บริ ษบริัทษทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิ
บตั ิใบห้ตั มิใคี ห้วามเหมาะสมอยู
เ่ สมอ
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บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

ระบบสารสนเทศและการสื
 อสารข้
ล (Information& Communication)
& Communication)
ระบบสารสนเทศและการสื
 อสารข้
อมูอลมู(Information
กียอวข้งและมี
องและมี
ุณภาพ
 อสนั
การควบคุ
มภายในสามารถดํ
นไปได้
ตามที
13.13.
องค์องค์
กรข้กอรข้มูอลมูทีลเกีที ย เวข้
คุณคภาพ
เพือเพืสนั
บสนุบสนุ
นให้นกให้ารควบคุ
มภายในสามารถดํ
าเนิานเนิไปได้
ตามที
 
กําหนดไว้
กําหนดไว้
คําถาม
คําถาม
ใช่ ใช่ ไม่ ใไม่
ช่ ใช่

กําหนดข้
ต้องการใช้
ในการดํ
นงาน
 มูลอจากภายในและภายนอกองค์
มูลจากภายในและภายนอกองค์
13.113.1
บริ ษบริัทษกําัทหนดข้
อมูลอทีมูตล้ อทีงการใช้
ในการดํ
าเนิานเนิงาน
ทังข้
 ทัองข้
กร ทีกร ที  
ณ
ุ ภาพและเกี
องาน
มีคณ
ุมีคภาพและเกี
ยวข้ยอวข้งต่อองต่
งาน
พิจารณาทั
 ทุนนและประโยชน์
ทุนและประโยชน์
ทีจะได้
ับ รวมถึ
มาณและความถู
ต้ องของข้
13.213.2
บริ ษบริัทษพิจัทารณาทั
งต้
 นงต้
ทีจะได้
รับ รรวมถึ
งปริงมปริาณและความถู
กต้ อกงของข้
อมูลอมูล  
ดํานเนิการเพื
นการเพื
คณะกรรมการมี
ญาอย่
ยงพอสํ
ประกอบการ
13.313.3
บริ ษบริัทษดําัทเนิ
อให้อคให้ณะกรรมการมี
ข้อมูขล้ อทีมูสลาํ ทีคัสญาํ คัอย่
งเพีางเพี
ยงพอสํ
าหรัาบหรัใช้บปใช้ระกอบการ

สินตัใจวอย่
ตัวาอย่
น รายละเอี
ยดของเรื
เสนอให้
พิจารณา
ล ผลกระทบต่
ตัดสิตันดใจ
งข้าองข้มูลอทีมูสลาํ ทีคัสญาํ คัเช่ญนเช่รายละเอี
ยดของเรื
 องที อเงที
สนอให้
พิจารณา
เหตุเหตุ
ผล ผผลกระทบต่
อ อ
ัท ทางเลื
บริ ษบริัทษทางเลื
อกต่อากต่
ง ๆาง ๆ
ดํานเนิการเพื
นการเพื
กรรมการบริ
รับงหนั
นัดประชุ
อเอกสารประกอบการ
13.413.4
บริ ษบริัทษดําัทเนิ
อให้อกให้รรมการบริ
ษัทษได้ัทรได้
ับหนั
สืองนัสืดอประชุ
มหรืมอหรืเอกสารประกอบการ

ประชุ
ทีรขะบุ
เป็ นและเพี
ยงพอต่
อการพิ
จารณาก่
อนการประชุ
ล่วงหน้
อยภายใน
ประชุ
มทีรมะบุ
้ อมูขล้ อทีมูจลําทีเป็จํานและเพี
ยงพอต่
อการพิ
จารณาก่
อนการประชุ
มล่วมงหน้
าอย่าาอย่
งน้าองน้ยภายใน
ระยะเวลาขั
 ตามที
า ตามที
กฎหมายกํ
าหนด
ระยะเวลาขั
นตํ
 า นตํ
กฎหมายกํ
าหนด
ดํานเนิการเพื
นการเพื
รายงานการประชุ
มคณะกรรมการมี
รายละเอี
ยดตามควร
13.513.5
บริ ษบริัทษดําัทเนิ
อให้อรให้
ายงานการประชุ
มคณะกรรมการมี
รายละเอี
ยดตามควร
เพือเพื
ให้อให้

สามารถตรวจสอบย้
อนหลั
บความเหมาะสมในการปฏิ
ทีของกรรมการแต่
ละราย
สามารถตรวจสอบย้
อนหลั
งเกีงยเกีวกัยบวกัความเหมาะสมในการปฏิ
บตั หิ บน้ตั าหิ ทีน้ขาองกรรมการแต่
ละราย
เช่นเช่น
การบั
ซักถามของกรรมการ
ความเห็
สังเกตของกรรมการในเรื
พจิ ารณความเห็
การบั
นทึกนข้ทึอกซัข้กอถามของกรรมการ
ความเห็
นหรืนอหรืข้ ออสัข้งอเกตของกรรมการในเรื
 องที อพงทีจิ ารณความเห็
น น
ของกรรมการรายที
ด้ วบยกัเรืบ องที
เรื อเงที
เสนอพร้
อมเหตุ
เป็ นนต้ น
ของกรรมการรายที
ไม่เห็ไม่นเด้ห็วนยกั
สนอพร้
อมเหตุ
ผล ผเป็ลนต้

มีการดํ
นการดั
ต่อไปนี
13.613.6
บริ ษบริัทษมีกัทารดํ
าเนิานเนิการดั
งต่องไปนี
 
13.6.1
มีการจั
บเอกสารสํ
ย่างครบถ้
นหมวดหมู

13.6.1
มีการจั
ดเก็ดบเก็เอกสารสํ
าคัญาคัไว้ญอไว้ย่าองครบถ้
วนเป็วนเป็
นหมวดหมู
่ ่
13.6.2
รับงแจ้
งจากผู
้ สอบบั
ผู้ตรวจสอบภายในว่
ข้อบกพร่
อง ในการควบคุ
13.6.2
กรณีกรณี
ทีได้ทรีไับด้แจ้
จากผู
้ สอบบั
ญชีญ
หรืชีอหผูรื้ ตอรวจสอบภายในว่
ามีขา้ อมีบกพร่
อง ในการควบคุ
ม ม 
ภายใน
อบกพร่
 างครบถ้
างครบถ้
วนแล้
ภายใน
บริ ษบริัทษได้ัทแได้ก้ ไแขข้ก้ ไอขข้บกพร่
องนัอนอย่
 งนันอย่
วนแล้
ว ว
 อสารข้
ลภายในองค์
ซึงรวมถึ
ประสงค์
และความรั
ผิดชอบต่
อการควบคุ
มภายในที
14.14.
องค์องค์
กรสืก อรสืสารข้
อมูอลมูภายในองค์
กร กซึร งรวมถึ
งวัตงถุวัปตถุระสงค์
และความรั
บผิบดชอบต่
อการควบคุ
มภายในที
 
เป็ นต่
อการสนั
การควบคุ
มภายในสามารถดํ
นไปได้
ตามที
 วางไว้
จําเป็จํานต่
อการสนั
บสนุบสนุ
นให้นกให้ารควบคุ
มภายในสามารถดํ
าเนิานเนิไปได้
ตามที
 วางไว้
คําถาม
คําถาม
มีกระบวนการสื
อ สารข้
มูลภายในอย่
ประสิ
ธิภาพ
และมี
ช่องทางการสื
อ สารที
14.114.1
บริ ษบริัทษมีกัทระบวนการสื
อ สารข้
อมูลอภายในอย่
างมีาปงมีระสิ
ทธิภทาพ
และมี
ช่องทางการสื
อ สารที
 
เหมาะสม
นการควบคุ
มภายใน
เหมาะสม
เพือเพื
สนัอบสนัสนุบนสนุการควบคุ
มภายใน

ใช่ ใช่


มีการรายงานข้
ถึงคณะกรรมการบริ
างสมํ
า เสมอ
และคณะกรรมการ  
14.214.2
บริ ษบริัทษมีกัทารรายงานข้
อมูลอทีมูสลาํ ทีคัสญาํ คัถึญ
งคณะกรรมการบริ
ษัทษอย่ัทาอย่
งสมํ
า เสมอ
และคณะกรรมการ
ัทสามารถเข้
ถึงแหล่
งสารสนเทศที
เป็ อนต่
อการปฏิ
ตั ิงาน
อสอบทานรายการต่
ๆ ตามที
บริ ษบริัทษสามารถเข้
าถึงาแหล่
งสารสนเทศที
จําเป็จํานต่
การปฏิ
บตั ิงบาน
หรื อหรืสอบทานรายการต่
าง ๆางตามที
 
ต้ องการ
น การกํ
าหนดบุ
คคลที
เ ป็ นนศูย์ตนดิ ย์ต่ตอดิ เพื
ต่ออ เพื
สามารถติ
ต่อขอข้
อืนนอกจากที
ต้ องการ
เช่นเช่การกํ
าหนดบุ
คคลที
เ ป็ นศู
ให้อ สให้ามารถติ
ดต่อดขอข้
อมูลออืมูนลนอกจากที
ได้ รไับด้ รับ
จากผู
าร รวมทั
 ดต่อดสอบถามข้
ต่อสอบถามข้
มูลจากผู
้ สอบบั
ผู้ตรวจสอบภายใน
การจั
ดประชุ
จากผู
้ บริ ห้ บารริ หรวมทั
งการติ
 งการติ
อมูลอจากผู
้ สอบบั
ญชีญชีผู้ตรวจสอบภายใน
การจั
ดประชุ
ม ม
ระหว่
างคณะกรรมการและผู
ริ หารตามที
คณะกรรมการร้
องขอ
การจั
กิจกรรมพบปะหารื
อระหว่
ระหว่
างคณะกรรมการและผู
้ บริ ห้ บารตามที
คณะกรรมการร้
องขอ
การจั
ดกิจดกรรมพบปะหารื
อระหว่
าง าง
คณะกรรมการและผู
ริ หารนอกเหนื
อจากการประชุ
มคณะกรรมการ
เป็ นนต้ น
คณะกรรมการและผู
้ บริ ห้ บารนอกเหนื
อจากการประชุ
มคณะกรรมการ
เป็ นต้
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ไม่ ใไม่
ช่ ใช่

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

คําถาม
ใช่
คําถาม
ใช่
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้ บคุ คลต่างๆ ภายในบริ ษัท

14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้ บคุ คลต่างๆ ภายในบริ ษัท
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistleblower hotline) 
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistleblower hotline)
ได้ อย่างปลอดภัย
ได้ อย่างปลอดภัย

ไม่ ใช่
ไม่ ใช่

15. องค์ กรได้ ส ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกียวกับประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
15. องค์ กรได้ ส ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกียวกับประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ สารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ

15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ สารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ

มีช่องทางการสือ สารทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีหรื อ
มีช่องทางการสือ สารทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีหรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื องร้ องเรียน เป็ นต้ น
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื องร้ องเรียน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร

15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษัทได้
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษัทได้
อย่างปลอดภัย
อย่างปลอดภัย
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บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)




ระบบการติ
ดตาม(Monitoring
(MonitoringActivities)
Activities)
ระบบการติ
ดตาม

16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้ ม นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้ ม นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริหาร

16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริหาร

และพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้ แต่ละ
และพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้ แต่ละ
ส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีว างไว้ โดยการประเมิน

16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีว างไว้ โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย นแปลงของบริษัท

16.3 ความถีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย นแปลงของบริษัท

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ทีมีความรู้และความสามารถ

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ทีมีความรู้และความสามารถ

16.5 บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

16.5 บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าทีต ามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ

16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าทีต ามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสือสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลทีรับผิดชอบ ซึง
17. องค์ กรประเมินและสือสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลทีรับผิดชอบ ซึง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสือ สารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพือติดตามแก้ ไข

17.1 บริ ษัทประเมินผลและสือ สารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพือติดตามแก้ ไข

อย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานทีเกิดขึ นแตกต่างจากเป้าหมาย ทีกําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานทีเกิดขึ นแตกต่างจากเป้าหมาย ทีกําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี 
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี 
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์หรื อ

17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์หรื อ

สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิทีฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําทีผดิ ปกติอืน ซึง
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิทีฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําทีผดิ ปกติอืน ซึง
อาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
อาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริม

17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริม

ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาภายใน
ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร
ระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ

17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ

บริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ







เอกสารแนบ 2 หน้ าที 10
เอกสารแนบ 2 หน้ าที 10





บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)


รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษัทใช้ บริ การหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้ แก่ บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง ได้ มอบหมายให้ บคุ คลดังต่อไปนี  เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ชือ – นามสกุล/
วันทีได้ รับการแต่งตั ง/
ตําแหน่ง
1 นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส
. วันทีได้ รับแต่งตั ง
27 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จดั การผู้ตรวจสอบภายใน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

31

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
ปี 2556  ปั จจุบนั

ปี 2549  ปั จจุบนั

ประวัติการอบรม/วุฒิบัตร
 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพือ
เตรี ยมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
สากล (PreCIA) รุ่นที 18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Clinic IA : Topic “COSO 2014”
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 Clinic IA : Topic “Fraud Audit and
Caution for Auditor”
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



เอกสารแนบ 3 หน้ าที 1

ตําแหน่งหน่วยงาน/บริ ษัท
กรรมการบริ หาร
บริ ษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จํากัด
(ประกอบธุรกิจตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางไอที)
ผู้จดั การผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จํากัด
(ประกอบธุรกิจตรวจสอบระบบควบคุมภายใน)




บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร ี จํากัด (มหาชน)
RAJAบริFERRY
PUBLICร ี จํCOMPANY
LIMITED
ษัท ท่ าเรืPORT
อราชาเฟอร์
ากัด (มหาชน)
RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
เอกสารแนบ 4
รายงานและงบการเงิน
เอกสารแนบ 4



รายงานและงบการเงิน
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