บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ หรือ RP ลงนามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เมือ่ วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สารจากประธานกรรมการบริษท
ั

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
นับตัง้ แต่เริม่ เปิดให้บริการเรือเฟอร์รขี่ า้ มฟากและท่าเทียบเรือเมือ่ พ.ศ. 2524 ตลอดระยะเวลากว่า
35 ปีทผี่ า่ นมา เรามุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรเพือ่ รักษาคุณภาพการให้บริการอย่างดีทสี่ ดุ โดยตัง้ เป้าจะขยายไปสู่
ระดับภูมภิ าคและนานาชาติในอนาคต
บริษทั ฯ ขอขอบคุณผูใ้ ช้บริการทุกท่าน ทีใ่ ห้ความไว้วางใจใช้บริการท่าเรือราชาเฟอร์รมี่ าตลอดระยะ
เวลา 35 ปี แม้กระทัง่ วันทีบ่ ริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 38 ล้านหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2558 ทีผ่ า่ นมา ก็ได้รบั การตอบรับอย่างล้นหลาม ท�ำให้บริษทั ฯ มีกำ� ลังใจทีจ่ ะพัฒนา
กิจการให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยบริษทั ได้นำ� เงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนมาช�ำระหนีแ้ ละจัดซือ้ เรือล�ำใหม่
และเตรียมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อจะได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในด้านการพาณิชย์และการ
ท่องเทีย่ วทีก่ ำ� ลังเพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมากทัง้ เกาะสมุยและเกาะพะงัน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2558 บริษทั มีรายได้จากการขายและให้บริการจ�ำนวน 622
ล้านบาท มีกำ� ไรสุทธิ 78 ล้านบาท มีจำ� นวนเทีย่ วเรือวิง่ ให้บริการรับส่งในปี 2558 เพิม่ จากปี 2557 คิดเป็น
อัตราร้อยละ 6.52
ในอนาคต บริษทั ยังคงเชือ่ มัน่ ในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจบริการขนส่งทางเรือเฟอร์รี่ การเติบโต
ของเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะในฝัง่ อันดามัน บริษทั มีความมุง่ มัน่ พัฒนาการให้บริการแก่ลกู ค้าทุกกลุม่
ให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ลงทุนอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในด้านกองเรือ ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่ เสริมสร้างให้ราชาเฟอร์รแี่ ข็งแกร่ง
ขึน้ อย่างยัง่ ยืนในอนาคต

นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล
ประธานกรรมการ

3

4

RP นำ�เสนอรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อนักลงทุนและสื่อมวลชน
เมื่อวันที่ 12 ต.ค.58 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

5

รายงานคณะกรรมการบริหาร
35 ปีทผี่ า่ นมาของราชาเฟอร์รี่ บริษทั ได้เป็นผูบ้ กุ เบิกการให้บริการเรือเฟอร์รที่ มี่ คี วามช�ำนาญในการ
ให้บริการ พร้อมบุคคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์อนั ยาวนาน ได้เรียนรู้ เติบโตคูช่ มุ ชน พร้อมทีจ่ ะก้าวไปสูก่ ารเป็น
ผูน้ ำ� ในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมภิ าคในอนาคต ด้วยการบริการทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล
ปี 2558 นี้ บริษทั มีผลก�ำไรสุทธิ 78 ล้านบาท มีรายได้จากการขายและบริการ 622 ล้านบาท
ซึง่ มีจำ� นวนลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 6.46 สาเหตุหลักมาจากการปรับราคาค่าโดยสารทีป่ รับลดลง
ตามการลดลงของราคาน�ำ้ มัน ในขณะทีจ่ ำ� นวนเทีย่ วเรือวิง่ รับส่งในปี 2558 เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ 6.52 แสดงให้เห็นถึงปริมาณผูใ้ ช้บริการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนือ่ งในอนาคต ทัง้ ใน
เส้นทางดอนสัก-สมุย-ดอนสัก ดอนสัก-พะงัน-ดอนสัก และเส้นทางสมุย-พะงัน-สมุย ทีบ่ ริษทั ได้เปิดให้บริการ
ในช่วงฤดูการท่องเทีย่ วในเดือนธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา รวมถึงเส้นทางเดินเรือใหม่ในทะเลอันดามันทีบ่ ริษทั
มีแผนขยายเส้นทางในอนาคตอันใกล้
ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของราชาเฟอร์รี่ บริษทั ให้ความส�ำคัญทัง้ ทางด้านโลจิสติกส์และทางด้านการ
ท่องเทีย่ ว จากประสบการณ์ 35 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั มีความเข้าใจความต้องการลูกค้าโดยรวม ผูค้ นในชุมชน
และกลุม่ ลูกค้าในกลุม่ ประชาคมอาเซียนทีเ่ ริม่ มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ การให้บริการของบริษทั ทีเ่ ชือ่ มต่อกับ
พันธมิตรทางธุรกิจกลุม่ ต่างๆ ท�ำให้เกิดภาพการให้บริการในรูปแบบ one stop service ซึง่ เป็นจุดแข็งในการ
ท�ำธุรกิจ และในปี 2559 นี้ บริษทั จะเริม่ เพิม่ การบริการรถรับ-ส่ง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและเพิม่ ทางเลือก
ในการเดินทางให้กบั ลูกค้าอีกทางหนึง่
คณะกรรมการบริหารมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวังและซือ่ สัตย์สจุ ริต
อย่างเต็มความสามารถ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และความเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียในทุกๆ ฝ่าย ก�ำกับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษทั ด�ำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฏหมายและหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความมัน่ คงและการเติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง น�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนทางธุรกิจต่อไป

นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ
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7

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ
รายได้จากการจ�ำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ้
รายได้อนื่
รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
ก�ำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
จ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่า (ล้านหุน้ )
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ปี 2556
569.13
53.07
25.70
647.90
578.61
69.29
719.23
352.95
366.29
132.00
10.69
0.52
1.01
9.80
20.86
9.34
0.96
0.00

ปี 2557
610.25
54.81
11.37
676.43
591.10
85.33
732.69
301.21
431.48
132.00
12.61
0.65
0.80
10.87
21.37
11.75
0.70
24.75

(ล้านบาท)
ปี 2558
572.62
49.62
16.03
638.27
559.96
78.30
1,161.71
208.43
953.27
170.00
12.27
0.57
4.65
9.67
11.31
8.27
0.22
178.02 *

* คณะกรรมการบริษทั มีมติเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล จ�ำนวนหุน้ ละ 0.82 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
139.40 ล้านบาท ดังนัน้ การให้สทิ ธิรบั เงินปันผลดังกล่าวของบริษทั ยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ณ วันที่ 8 เมษายน 2559
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คณะกรรมการบริษท
ั
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล

ประธานกรรมการ

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3. นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

4. นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

5. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา

กรรมการ

6. นายพานิช พงศ์พิโรดม

กรรมการ และกรรมการอิสระ

7. นายชาตรี ศิริพานิชกร

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผู้จัดการ

2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอ�ำนวยการ

3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน

4. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ
5. นางสาวศศิพัชร์ บุญชู

1

2

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

3

4

5

สารบัญ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ปรัชญาการทำ�งานของบริษัท
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
โครงสร้างรายได้และลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้การบริการ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การกำ�กับดูแลกิจการ

13
18
26
34
36
44
65
74
76
86

ปัจจัยความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คำ�อธิบาย์และการวิเคราะหของฝ่ายจัดการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

* ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.co.th หรือ www.rajaferryport.com

106
116
119
121
122
132
135
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13

วิสย
ั ทัศน์ ภารกิจ
และปรัชญาการท�ำงาน
ของบริษท
ั

14

วิสย
ั ทัศน์ :
เป็นผูน
้ ำ� ในกิจการขนส่ง
และเดินเรือทางทะเลในระดับ
ภูมภ
ิ าค

15
15

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษทั ”) มีเป้าหมายทีจ่ ะให้บริการเดินเรือเฟอร์รเี่ พือ่ ใช้โดยสารและขนส่ง
ทางเรือไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญในจังหวัด
สุราษฏร์ธานีและประเทศไทย ด้วยการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศตามมาตรฐาน
สากล และจัดให้มกี องเรือเฟอร์รแี่ ละท่าเรือทีไ่ ด้มาตรฐาน ท�ำให้ลกู ค้ามีความ
สะดวกและง่ายในการใช้บริการ รวมทั้งบริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าในการใช้
บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามก�ำหนดเวลาและปลอดภัย เพือ่ ให้ลกู ค้าได้
รับความพึงพอใจสูงสุดกับบริการที่น่าประทับใจ อีกทั้งบริษัทยังให้ความ
ส�ำคัญในการดูแลรักษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง และปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ได้วางแนวทางในการ
ด�ำเนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ดังนี้

ค่านิยมขององค์กร :
เติบโต เรียนรู้
คูช
่ ม
ุ ชน

16

1.

จัดหากองเรือเฟอร์รที่ มี่ ปี ระสิทธิภาพและ
มีความพร้อมในการให้บริการแก่ลกู ค้า ซึง่ ปัจจุบนั
บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รที่ มี่ จี ำ� นวนเรือเฟอร์รี่
มากทีส่ ดุ ส�ำหรับการเดินทางข้ามฝากระหว่างอ�ำเภอ
ดอนสัก-อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์
ธานี และระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุย-อ�ำเภอเกาะพะงัน
ด้วยกองเรือเฟอร์รจี่ ำ� นวน 12 ล�ำ อีกทัง้ มีนโยบาย
มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน
สากล ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2008 ส�ำหรับการให้บริการเดินเรือ
เฟอร์รี่และท่าเรือจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า
ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“URS”) เพือ่
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และ
ปลอดภัย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้า และความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการของ
บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง

2.

ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงานโดยปรับ
เปลี่ยนการใช้เรือเฟอร์รี่แต่ละล�ำให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้
บริษทั สามารถบริหารต้นทุนน�ำ้ มันซึง่ เป็นต้นทุนหลัก
ในการเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ บริษทั
ได้จดั ให้มกี ารผลิตน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ าจากการผสม
ระหว่างน�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันเตาตามสูตรทีบ่ ริษทั
คิดค้นขึน้ และปรับปรุงเครือ่ งยนต์ให้เหมาะสมกับ
การใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงเพือ่ ให้สามารถบริหารต้นทุน
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริษทั
ยังสามารถผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลจากน�้ำมันพืชที่
ใช้แล้วได้ เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงในกรณีที่ราคา
น�ำ้ มันในตลาดโลกปรับเพิม่ สูงขึน้

3.

สร้ า งและรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
พันธมิตรทางการค้า เพื่อครอบคลุมทุกช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายทีเ่ ป็นสายการบิน รถไฟ รถประจ�ำทาง
บริ ษั ท ขนส่ ง ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย และบริ ษั ท น� ำ
นักท่องเทีย่ วทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีชอ่ งทางจัดจ�ำหน่าย
เป็นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ เคาน์เตอร์ในอาคาร
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
(“บูธสนามบิน”) ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
และทีท่ า่ เรือของบริษทั เอง โดยมีชอ่ งทางการช�ำระ
ค่าโดยสารด้วยเงินสด บัตรเครดิต ตูเ้ อทีเอ็ม และ
ระบบกรุงศรีออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เป็นต้น ซึง่ ท�ำให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกในการเลือก
ใช้บริการและช�ำระเงิน
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4.

ตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีสว่ นร่วม
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ความเป็นอยูข่ องชุมชนใกล้เคียง เพือ่ ให้สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยมีมาตรการควบคุมมลพิษที่
อาจเกิดขึ้นจากด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ ตรวจสอบ
คุณภาพน�ำ้ ในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือ ควบคุมการ
ปล่อยน�ำ้ เสียจากเรือเฟอร์รแี่ ละบริเวณหน้าท่าเรือ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดฝุน่ ละอองฟุง้
กระจาย เป็นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ได้ยดึ หลักปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษที่ก�ำหนด
โดยกรมเจ้าท่าซึง่ เป็นหน่วยงานรัฐทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับ
ดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับในส่วนของ
ชุมชนใกล้เคียง บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่ชมุ ชนในโอกาสต่างๆ เช่น การร่วม

จัดกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังมุง่ เน้นสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน
ด้วยการว่าจ้างประชาชนในท้องถิน่ เป็นพนักงานของ
บริษัท และได้ให้สิทธิประโยชน์ส่วนลดในการใช้
บริการแก่ผสู้ งู อายุ พระภิกษุ สามเณร ทหาร ต�ำรวจ
และนักเรียน รวมทัง้ การจ�ำหน่ายบัตรสมาชิกเพือ่
ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ส่วนลดจากค่าโดยสารเรือ
เฟอร์รี่

5.

รักษาไว้ซงึ่ ระบบการบริหารงานคุณภาพ
ตามทีไ่ ด้รบั รองคุณภาพมาตรฐาน ISO และต้อง
พัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ เป็นองค์กรชัน้ น�ำในด้านการ
ให้บริการเดินเรือเฟอร์รตี่ ลอดไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม
บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ สังคมด้วยหลักจริยธรรมและหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี เพือ่ สร้างประโยชน์ให้กบั สังคม สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ ต้องการเป็นส่วนหนึง่
เพือ่ ร่วมพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างมัน่ คง ภายใต้กรอบแนวคิด “Clean Organization , Clean Islands”
จึงวางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
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1. การด�ำเนินงานและการจัดท�ำ
รายงาน
1. บริษทั มุง่ มัน่ ด�ำเนินกิจการให้เป็นต้นแบบที่
ดีของกิจการเรือเฟอร์รใี่ นประเทศไทย สร้างความน่า
เชือ่ ถือให้กบั ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพิม่ มูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กร บริหารจัดการตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ อี นั เป็นสากลและเป็นประโยชน์ตอ่
ชุมชนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันและสังคมไทย โดยยึดหลักความ
รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระท�ำของตน
(Accountability) ความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรง
ไปตรงมา (Transparency) ปฏิบตั ติ อ่ ทุกฝ่ายอย่าง
เสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
(Long-Term Value-Added Creation to
Stakeholders) และส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Promotion of Best Practices)
การเจริญเติบโตของบริษทั จะควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน ชุมชนและสังคม
โดยวางแนวปฏิบตั ดิ งั นี้

· ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไข
ต่างๆ ทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ และเจ้าหนี้ กรณีทจี่ ะไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ตอ้ งรีบเจรจากับคูค่ า้ และเจ้าหนีล้ ว่ งหน้า
เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายปฎิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย
· ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ทัง้ สองฝ่าย
· ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ
ทีไ่ ม่สจุ ริตกับคูค่ า้ และเจ้าหนี้
· รายงานข้อมูลทางการเงินทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน
และตรงเวลาให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง
เจ้าหนีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ
· ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันทีด่ ี
· ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่ง
ทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
· ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง
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2. ในฐานะผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รเี่ พือ่ โดยสาร
และขนส่ง บริษัทยึดหลักการท�ำงานด้วยความ
ซือ่ สัตย์ มุง่ มัน่ สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจแก่
ลูกค้าเพือ่ บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตรงต่อเวลา ปลอดภัย
ในราคาทีเ่ ป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
· ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไข
ต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้า
· ให้บริการคุณภาพทีด่ เี ลิศ ปลอดภัย ยกระดับ
มาตรฐานบริการให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง
· เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับบริการต่างๆ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
· มี ช ่ อ งทางเปิ ด รั บ ค� ำ แนะน� ำ และติ ช ม
เพือ่ ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว

3. บริษทั ให้ความส�ำคัญกับบุคลากร เพราะ
เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดซึ่งจะน�ำพาให้ธุรกิจ
เติบโตได้อย่างมัน่ คง จึงก�ำหนดนโยบายดูแลสิทธิ
สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆอย่างรอบด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ สร้างแรงจูงใจ
และพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละ
ต่อเนือ่ ง ปรับปรุงลักษณะวิธกี ารท�ำงาน สถานที่
ท�ำงานและจัดหาอุปกรณ์เครือ่ งป้องกันให้สอดคล้อง
กับกฎหมายแรงงานไทย รวมทัง้ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงาน
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจาก
อุบตั เิ หตุและโรคทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้ดำ� เนินการดังนี้
· ปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่ เพือ่ ให้เข้าใจ
การท�ำงานในองค์กร และปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
บริษทั

· ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรู้ ความ
สามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานแต่ละคน
· แต่งตัง้ โยกย้าย รวมทัง้ ให้รางวัลและลงโทษ
พนักงานด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ บนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ การกระท�ำหรือ
การปฏิบตั ขิ องพนักงานนัน้ ๆ
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· จัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม เช่น ทีพ่ กั อาศัย
อาหาร ตรวจสุขภาพประจ�ำปี กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
เป็นต้น
· เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรูแ้ ละพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถ โดยจัดส่งให้เข้าอบรมหลักสูตร
และสัมมนาต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั
· ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริเวณท่าเรือและบนเรือเฟอร์รี่ ให้มคี วามปลอดภัย
ทัง้ ต่อชีวติ สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สนิ
ของพนักงานและผูโ้ ดยสารทุกคน
· ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

4. บริษทั สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชมุ ชนและสังคม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ น
ร่วมท�ำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และอยูร่ ว่ มกันอย่างเกือ้ กูล
ไม่วา่ จะเป็นการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาของบุตร
หลานของพนักงานและชุมชนรอบบริษทั การจ้างงาน
ในท้องถิน่ และโครงการต่างๆ เพือ่ พัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง อีกทั้ง บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สิง่ แวดล้อมกับชุมชน สังคม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผม้ ู สี ว่ นได้สว่ นเสียได้มสี ว่ นร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม
· บริษทั มีแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้ธรุ กิจด�ำเนินไปโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนดังนี้
· ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและ
สังคม โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
· ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง
· ให้ ค วามร่ ว มมื อ และควบคุ ม ผู ้ บ ริ ห าร
พนักงานทุกคนให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
· ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน อันเนือ่ งมาจากการด�ำเนินงานของบริษทั โดย
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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5. กิจการท่าเรือ เรือเฟอร์รเี่ พือ่ ใช้โดยสารและ
ขนส่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท
ตระหนักและให้ความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงมี
มาตรการต่างๆเพือ่ ดูแลสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางน�ำ้ เสียง
และอากาศ และรวมทัง้ จัดให้มมี าตรการรักษาความ
ปลอดภัยรวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิต
ส�ำนึกของพนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านทีท่ า่ เรือ และบน
เรือเฟอร์ร่ีให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติ โดยด�ำเนิน
การ ดังนี้
·  ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ทิง้ จาก
ทุกจุดที่ปล่อยออกจากท่าเรือเป็นประจ�ำทุกเดือน
และตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ในทะเลบริเวณท่าเทียบ
เรือเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน แล้วรายงานผลการตรวจ
สอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครัง้ โดยมีผลการตรวจ
สอบคุณภาพน�้ำทิ้งจากบุคคลภายนอกที่แสดงว่า
บริ ษั ท ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

· ตรวจสอบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำเร็จรูป
(SATS) ทุกๆ 3 เดือน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบดังกล่าว
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ ณ จุดต่างๆ
ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในบริเวณท่าเรือ และ
ก�ำหนดให้หา้ มทิง้ ขยะ น�ำ้ เสีย และสารเคมีลงทะเล
· จัดให้มีโครงการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
เพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ลดมลภาวะ
ทางเสียงและเพิม่ ออกซิเจนในอากาศ
6. บริษทั ต้องสรุปผลงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็น
ประจ�ำทุกปี พร้อมจัดท�ำกรอบแนวทางการท�ำงาน
งบประมาณส�ำหรับโครงการในปีตอ่ ๆ ไป เพือ่ เสนอ
พิจารณาอนุมตั ิ
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2. กิจกรรมเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ สังคมและสิง
่ แวดล้อม (after process)
บริษทั ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง โดยก�ำหนดวงเงินในการจัด
ท�ำโครงการต่างๆ ในแต่ละปี เป็นจ�ำนวนวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึง่ รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
แผนงานและการเงินเป็นผูด้ แู ลและรับผิดชอบในการตรวจสอบวงเงินรวม ก่อนส่งให้ผมู้ อี ำ� นาจอนุมตั ติ ามขนาด
วงเงินทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ และทุกโครงการจะต้องรายงานสรุปให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทัง้ นี้ กิจกรรมเพือ่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมสามารถสรุปได้ดงั นี้

· โครงการความปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั
บริษทั ได้จดั ท�ำกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันอุบตั ภิ ยั
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของลูกค้าของบริษทั โดยให้องค์กรต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องด้านความปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั มีสว่ นร่วมท�ำงานกับบริษทั ในการดูแล และรักษา
ความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท อาทิเช่น การตรวจตราความ
ปลอดภัยและเฝ้าระวังเพือ่ ป้องกันอาชญากรรมบริเวณท่าเรือและบนเรือของบริษทั การ
ตรวจสอบสภาพเรือและการตรวจสอบความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารบนเรือ การซ้อมแผน
จัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน การตรวจสอบอุปกรณ์เพือ่ รักษาความปลอดภัย และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรูก้ ารป้องกันอุบตั ภิ ยั เป็นต้น
· โครงการกิจกรรมทางสังคม
บริษัทมีนโยบายด้านกิจกรรมทางสังคมหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบแทน
สาธารณประโยชน์และร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิเช่น งานทอดกฐิน งานบายศรี
สูข่ วัญ กิจกรรมงานกาชาด กิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือพีน่ อ้ ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมวิง่ เพือ่ การกุศล กิจกรรมร่วมรณรงค์เก็บขยะในชุมชน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
และโครงการโตไปไม่โกง เป็นต้น
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· โครงการชุมชนสัมพันธ์
บริษทั สนับสนุนการศึกษาแก่นกั เรียนและโรงเรียนใน
เขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอดอนสัก อ�ำเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน
อย่างต่อเนื่อง โดยมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจแก่เยาวชนผูม้ คี วามวิรยิ ะอุตสาหะ มีผลการเรียนดี
เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระของผูป้ กครอง สนับสนุนงบประมาณ
จัดกิจกรรมของเยาวชน เช่น การแข่งขันกีฬาและการจัด
งานวันเด็กในท้องถิน่ นอกจากนัน้ ยังได้สง่ เสริมกิจกรรม
เพือ่ ช่วยเหลือสังคม และสร้างนิตสิ มั พันธ์กบั ชุมชนไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมกันพัฒนา
ชุมชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิง่ แวดล้อม อาทิเช่น
การร่วมกันปลูกป่าในชุมชน การรณรงค์หา้ มจับสัตว์นำ�้ ใน
ฤดูวางไข่ การรณรงค์หยุดการปล่อยน�ำ้ เสียลงสูท่ ะเล การ
รับบุคลากรในชุมชนเข้าร่วมท�ำงานกับบริษทั และการขยาย
ฐานลูกค้าไปสูช่ มุ ชน เป็นต้น

· การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการทุจริต ประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ จึงได้จดั ท�ำนโยบายเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรและอนุมตั โิ ดยมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2558 ซึง่ ครอบคลุมเรือ่ งการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
มาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ ก�ำกับดูแล ติดตามให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
แนวทางทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวสามารถสรุปได้ดงั นี้
· ใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจย่างเป็นธรรม โปร่งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
· สือ่ สาร ประชาสัมพันธ์นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจกับ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทุกฝ่าย
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· กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานอาจรับ
หรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนยิ ม โดยของขวัญ
ทีไ่ ด้รบั หรือให้ตอ้ งไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
· หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน่ จะต้องได้รบั บทลงโทษทางวินยั และใน
ขณะเดียวกันบริษทั ไม่มนี โยบายลดต�ำแหน่ง ลงโทษ
หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน่

· บริษัทจะประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
และก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้อง
เรียนมายังกรรมการอิสระของบริษทั ในกรณีทพี่ บ
เหตุการณ์การกระท�ำที่ส่อถึงการทุจริต หรือการ
ประพฤติมชิ อบ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2558 มีมติอนุมตั แิ นวปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว โดยก�ำหนดให้บริษทั ต้องไม่จา่ ยค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ เพือ่ ได้รบั บริการหรือสิง่ ตอบ
แทนใดๆ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าค่าตอบแทนทีห่ น่วยงานราชการหรือนิตบิ คุ คลนัน้ ได้กำ� หนดหรือเปิดเผยไว้ตอ่
สาธารณชน ทัง้ นี้ หากบริษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในชือ่ ของหน่วยงาน
ราชการหรือนิตบิ คุ คลนัน้ เท่านัน้ โดยก�ำหนดให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 17 มิถนุ ายน 2558 เป็นต้นไป
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การเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาการทีส
่ ำ� คัญ

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชือ่ “บริษทั สมุยขนอมเฟอร์รี่ จ�ำกัด” ซึง่ ต่อ
มาได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั สมุยเฟอร์รี่ จ�ำกัด”
“บริษทั บริหารสินทรัพย์ทา่ เรือดอนสัก-สมุย จ�ำกัด”
และ “บริษทั บริหารสินทรัพย์ทา่ เรือดอนสัก- สมุย
จ�ำกัด (มหาชน)” ตามล�ำดับ) จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้
เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริม่ แรก 17.5 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์เริม่ แรกเพือ่

ประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและ
ขนส่งทางเรือจากอ�ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปยังอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมา
ได้ ย ้ า ยท่ า เที ย บเรื อ จากอ� ำ เภอขนอม จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชมายังอ�ำเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพือ่ ใช้เดินเรือไปยังอ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ มีระยะทางการเดินเรือทีส่ นั้
กว่าและประหยัดเวลาในการเดินทาง
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ในปี 2537 บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ผูถ้ อื หุน้ โดยกลุม่ ครอบครัวชโยภาสซึง่ เป็นแกนน�ำเข้า
ซือ้ หุน้ ของบริษทั ทัง้ หมดจากผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหาร
ชุดเดิมของบริษทั ซึง่ เป็นบุคคลภายนอกทีไ่ ม่มคี วาม
สัมพันธ์กนั พร้อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและช�ำระ
แล้วเป็น 100 ล้านบาท ต่อมาในปี 2538 บริษทั
ได้แบ่งแยกธุรกิจท่าเรือและธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี่
ออกจากกัน โดยให้บริษทั ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันด�ำเนินธุรกิจเดินเรือ
เฟอร์รี่ ใช้เรือเฟอร์รขี่ องตนเองจ�ำนวน 4 ล�ำ เช่า
เรือเฟอร์รจ่ี ำ� นวน 6 ล�ำจากบริษทั และเช่าเรือเฟอร์รี่
จ�ำนวน 1 ล�ำจากบริษทั ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ
บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
ด�ำเนินธุรกิจท่าเรือและให้เช่าเรือเฟอร์รี่
กรรมสิทธิ์ *

1. เรือวังนอก (ปี 2524)
2. เรือวังใน (ปี 2524)
3. เรือวังทอง (ปี 2531)
4. เรือวังหิน (ราชา 3)(ปี 2533)
5. เรือวังแก้ว (ปี 2534)

จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ในขณะทีบ่ ริษทั
ได้เปลีย่ นเป็นด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับท่าเรือและให้เช่า
เรือเฟอร์รกี่ บั บริษทั ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด ตาม
ทีก่ ล่าวข้างต้น ส�ำหรับบริษทั ราชาพาณิชย์นาวีและ
บริการ จ�ำกัด ได้ดำ� เนินธุรกิจเฉพาะให้เช่าเรือเฟอร์รี่
กับบริษทั ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด เท่านัน้
นอกจากธุรกิจเดินเรือและท่าเรือ บริษทั ยังได้
ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ้
บริเวณท่าเรือและบนเรือ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั ผูโ้ ดยสาร ทัง้ นี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจเดิม
ของกลุม่ บริษทั สามารถแสดงได้ดงั นี้

บจก.ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา **
ด�ำเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่

บจก.ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ ***
ด�ำเนินธุรกิจให้เช่าเรือเรือเฟอร์รี่
กรรมสิทธิ์ *

กรรมสิทธิ์ *

ให้เช่า

ให้เช่า
1. เรือราชา 1 (ปี 2538)
2. เรือราชา 2 (ปี 2539)
3. เรือราชา 3 (ปี 2543)
4. เรือราชา 4 (ปี 2547)

1. เรือราชา 6 (ปี 2539)

หมายเหตุ:
* กรรมสิทธิท์ ไี่ ด้มานับตัง้ แต่ปที จี่ ดทะเบียนเรือไทย
** บริษทั ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด (เดิมชือ่ บริษทั ไทยเฟอร์รี่ จ�ำกัด และบริษทั ราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด) เป็นบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกัน ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รมี่ าก่อน แต่ตอ่ มาได้ขายเรือเฟอร์รที่ งั้ หมดให้กบั บริษทั ในปี 2551 ปัจจุบนั บริษทั
ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการขายตัว๋ เรือและขนส่งทางบก
*** บริษทั ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จ�ำกัด (เดิมชือ่ บริษทั หินงาม จ�ำกัด และบริษทั เอลขนส่ง จ�ำกัด) เป็นบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจให้เช่าเรือเฟอร์รมี่ าก่อน แต่ตอ่ มาได้ขายเรือเฟอร์รใี่ ห้กบั บริษทั ในปี 2551 ปัจจุบนั ไม่ได้ดำ� เนิน
ธุรกิจแล้ว
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ภายหลังทีธ่ รุ กิจเดินเรือเฟอร์รไี่ ด้เจริญเติบโต
ขึน้ ทุกปี กลุม่ บริษทั ได้ขยายธุรกิจเดินเรือเฟอร์รเ่ี พือ่
ใช้โดยสารและขนส่งโดยเพิม่ เส้นทางระหว่างอ�ำเภอ
ดอนสัก-อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่
ทัง้ อ�ำเภอเกาะสมุยและอ�ำเภอเกาะพะงันเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วและพักผ่อนทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างกว้าง
ขวางส�ำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ อีกทัง้ บริษทั
ยังได้กอ่ สร้างท่าเทียบเรือของบริษทั จ�ำนวน 2 แห่ง
ในอ�ำเภอดอนสักและอ�ำเภอสมุย ซึง่ เป็นท่าเทียบเรือ
เฟอร์รเี่ อกชนทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยและ
สามารถรองรับเรือทีม่ ขี นาดเกินกว่า 500 ตันกรอ
สส์ได้ เพือ่ ใช้ในธุรกิจเดินเรือของตนเองเพียงราย
เดียว และใช้ท่าเทียบเรือสาธารณะของเทศบาล
อ�ำเภอเกาะพะงัน ซึง่ เป็นท่าเรือแห่งเดียวในอ�ำเภอ
เกาะพะงัน เพือ่ ใช้เป็นท่าเทียบเรือของบริษทั ด้วย
ตัง้ แต่ ปี 2550 บริษทั ได้แปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน และได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยน�ำธุรกิจเดิน
เรือเฟอร์รี่เข้ามาด�ำเนินการเอง จากเดิมที่ถือ
กรรมสิทธิใ์ นเรือเฟอร์รจี่ ำ� นวน 6 ล�ำ (เรือวังนอก
เรือวังใน เรือวังทอง เรือวังเงิน เรือวังหิน (ปัจจุบนั

ปี
2550

–

เปลีย่ นชือ่ เป็น เรือราชา 3) และเรือวังแก้ว) โดยซือ้
เรือเฟอร์รที่ งั้ หมดจ�ำนวน 5 ล�ำจากบริษทั ในเครือ
(เรือราชา 1 เรือราชา 2 เรือราชา 4 เรือราชา 5
และเรือราชา 6) รวมทัง้ ซือ้ เรือเฟอร์รเี่ พิม่ ขึน้ จาก
บุคคลภายนอกอีกจ�ำนวน 3 ล�ำ (เรือราชา 7 เรือ
อาร์ 8 และเรืออาร์ 9) ในปี 2553 ซึง่ บริษทั ได้รบั
บัตรส่งเสริมการลงทุนจากการซือ้ เรือดังกล่าวทัง้ 3
ล�ำ รวมเป็น 14 ล�ำ และต่อมาได้จำ� หน่ายเรือเฟอร์รี่
ออกไปจ�ำนวน 2 ล�ำ (เรือวังนอกในปี 2555 และ
เรื อ วั ง เงิ น ในปี 2556) ท� ำ ให้ ป ั จุ บั น บริ ษั ท มี
เรือเฟอร์รี่จ�ำนวน 12 ล�ำ เพื่อให้บริการโดยสาร
และขนส่งระหว่างอ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอเกาะสมุย
อ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอเกาะพะงัน และเส้นทาง
ระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุย-อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

พั ฒ นาการที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ตั้ ง แต่
ปี 2550 สามารถสรุปได้ดงั นี้

เหตุการณ์สำ�คัญ
บริษทั ได้เพิม่ ทุนช�ำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท

–

บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดยมีชอื่
ว่า “บริษทั บริหารสินทรัพย์ทา่ เรือดอนสัก-สมุย จ�ำกัด (มหาชน)” และได้เปลีย่ นแปลงมูลค่า
หุน้ ทีต่ ราไว้จาก 10 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ รวมทัง้ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 120
ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท

–

บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ส�ำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รแี่ ละ
ท่าเรือจากบริษทั ยูไนเต็ด รีจสิ ตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS) ภายใต้
มาตรฐาน UKAS

29
ปี
2551

–

–

เหตุการณ์สำ�คัญ
ย้ายทีท่ ำ� การส�ำนักงานใหญ่จากอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาอยูเ่ ลขที่ 25/1
หมูท่ ี่ 8 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลดอนสัก อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
ปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รภ่ี ายในกลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รวมธุรกิจ
เรือเฟอร์รแี่ ละธุรกิจท่าเรือไว้ดว้ ยกัน พร้อมยกเลิกการให้เช่าเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั จ�ำนวน 6
ล�ำกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน จัดซือ้ เรือเฟอร์รจี่ ากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันได้แก่บริษทั ราชาเฟอร์รี่
พัฒนา จ�ำกัด จ�ำนวน 4 ล�ำ ในราคารวม 155.50 ล้านบาท และ ซือ้ เรือจากบริษทั ราชา
พาณิชย์นาวีและบริการ จ�ำกัด จ�ำนวน 1 ล�ำ ในราคา 11.50 ล้านบาท รวมจ�ำนวนเรือทีซ่ อื้
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 5 ล�ำ มูลค่ารวม 167 ล้านบาท ซึง่ ส่งผลให้บริษทั มีกองเรือเฟอร์รจี่ ำ� นวน
11 ล�ำ
นอกจากนัน้ บริษทั ได้ซอื้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของท่าเรือดอนสักสากล เนือ้ ที่
รวม 62-3-99 ไร่ จ�ำนวน 21 แปลง จาก บริษทั ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง ในราคา 120 ล้านบาท โดยราคาซือ้ ขายดังกล่าวเป็นราคาต�ำ่ กว่าราคาประเมินที่
มีมลู ค่า 148 ล้านบาท ตามรายงานประเมินทีจ่ ดั ท�ำโดยบริษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท
แอฟแฟร์ส จ�ำกัด ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2551

2552

–

เลิกใช้ท่าเทียบเรือท้องศาลาที่เกาะพะงัน ซึ่งเดิมบริษัทได้เช่าส�ำนักงานเทศบาลต�ำบล
เกาะพะงันเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือเอกชนของบริษัทบนเกาะพะงัน โดยใช้ท่าเทียบเรือ
เอนกประสงค์ใหม่ของเทศบาลต�ำบลเกาะพะงันเพือ่ รับส่งผูโ้ ดยสารแทน พร้อมปรับปรุงท่า
เทียบเรือเดิมของบริษทั บนเกาะพะงันให้เป็นลานจอดรถของลูกค้า

2553

–

จัดซือ้ เรือเฟอร์รจี่ ากบุคคลภายนอก 3 ล�ำ ประกอบด้วยเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรือ
อาร์ 9 พร้อมได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพส�ำหรับการให้บริการ ส่งผล
ให้บริษทั มีกองเรือเฟอร์รจี่ ำ� นวนรวม 14 ล�ำ

–

เดินเรือเฟอร์รเี่ ส้นทางใหม่ ระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน เป็นการเฉพาะกิจ ซึง่ ต่อมาได้
ยกเลิกการให้บริการดังกล่าวในช่วงปลายปี 2554 เนือ่ งจากรายได้และต้นทุนการให้บริการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

–

ลงทุนระบบการจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึง่ สามารถ
บริหารจัดการตัว๋ โดยสารได้อตั โนมัติ ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลของตัว๋ โดยสารมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยระบบ TMS ได้ถกู น�ำมาใช้อย่างสมบูรณ์ตงั้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2555 เป็นต้น
มา
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–
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–

–

–

2555

–

–

2556

–

–

เหตุการณ์สำ�คัญ
ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส�ำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รแี่ ละท่าเรือ
จากบริษทั ยูไนเต็ด รีจสิ ตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน
UKAS
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก ”บริษัทบริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จ�ำกัด
(มหาชน)” เป็น “บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)”
ท�ำสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ เปล่าของบริษทั ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเกาะวังนอก หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลตลิง่ งาม
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในราคา 75.50 ล้านบาท ให้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เพือ่ ปรับโครงสร้างให้บริษทั มีเฉพาะสินทรัพย์ทส่ี อดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจโดยตรง (ราคา
ซือ้ ขายดังกล่าวเป็นราคาประเมินทีจ่ ดั ท�ำโดยบริษทั สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553) ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั เงินมัดจ�ำเป็นจ�ำนวน 21 ล้านบาท ต่อมา
ได้รบั ช�ำระเงินส่วนทีเ่ หลือทัง้ จ�ำนวนและได้โอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม
2556
ซือ้ เครือ่ งจักรพร้อมทัง้ อุปกรณ์ใช้สำ� หรับการผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลและการผสมน�ำ้ มันระหว่าง
น�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันเตา จากบริษทั พลังงานราชา จ�ำกัด (เดิมชือ่ บริษทั ราชาไบโอดีเซล
จ�ำกัด) และซือ้ ยานพาหนะจากบริษทั ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จ�ำกัด บริษทั ราชาเฟอร์รี่
พัฒนา จ�ำกัด และบริษทั พลังงานราชา จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เช่าทีด่ นิ พร้อม
สิง่ ปลูกสร้างจากบริษทั ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด เพือ่ ใช้เป็นทีต่ งั้ ของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในการผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลและผสมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิม่ เติมทีท่ า่ เรือสมุยสากลจ�ำนวน 2 ท่าเทียบเรือ ท�ำให้ทา่ เรือสมุยสากล
ของบริษทั มีทา่ เทียบเรือ จ�ำนวน 4 ท่าเทียบเรือ โดยได้กอ่ สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ดำ� เนิน
งานในปี 2556
จัดซือ้ และพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource
Planning: ERP) โดยระบบ ERP ได้ถกู น�ำมาใช้อย่างสมบูรณ์ตงั้ แต่เดือนกันยายน 2554
เป็นต้นมา
เพิม่ ทุนช�ำระแล้วจาก 120 ล้านบาท เป็น 132 ล้านบาท เพือ่ เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้
จ�ำหน่ายเรือเฟอร์รี่ 1 ล�ำ ได้แก่ เรือวังนอก ให้กบั บุคคลภายนอก ในราคา 10 ล้านบาท
เนือ่ งจากเป็นเรือเก่าทีไ่ ด้ตดั ค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ว ส่งผลท�ำให้บริษทั มีกองเรือคงเหลือจ�ำนวน
13 ล�ำ
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้มมี ติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั จาก 132
ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท แบ่งเป็นจ�ำนวนหุน้ สามัญ 170 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1 บาท โดยจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจ�ำนวน 38 ล้านหุน้ เสนอขายให้กบั ประชาชน ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในปี 2557 และปี 2558 ได้มมี ติยนื ยันมติการเพิม่ ทุนเพือ่ ขายให้
กับประชาชนดังกล่าว
เกิดอุบตั เิ หตุไฟไหม้เรือวังเงินในช่วงหยุดซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเรือประจ�ำปี ท�ำให้ตวั เรือ
เสียหายอย่างมาก บริษทั จึงได้ใช้สทิ ธิในกรมธรรม์ทไี่ ด้ทำ� ประกันไว้ โดยโอนกรรมสิทธิแ์ ละ
ส่งมอบเรือดังกล่าวให้กบั บริษทั ประกันภัย เพือ่ ให้ได้รบั ค่าสินไหมทดแทนประกันภัย จ�ำนวน
9 ล้านบาท ซึง่ ครอบคลุมมูลค่าคงเหลือตามมูลค่าทางบัญชีของเรือล�ำดังกล่าว และส่งผล
ให้บริษทั มีเรือเฟอร์รคี่ งเหลือทัง้ สิน้ 12 ล�ำ
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เหตุการณ์สำ�คัญ
เปิดร้านจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แบบแฟรนไชส์ “กาแฟดอยช้าง” บริเวณท่าเรือ
ขยายพืน้ ทีส่ ำ� นักงานของบริษทั ในกรุงเทพ โดยเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร ชัน้ 3 ของโรงแรมเวโรนิกา้
จากบริษทั เจ้าพระยาลอด์จ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพือ่ ใช้เป็นส�ำนักงานส�ำหรับ
การติดต่อและรองรับลูกค้า

- เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 38 ล้านหุน้ ราคาหุน้ ละ 12 บาท ในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยเริม่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ท�ำให้บริษทั มีทนุ
จดทะเบียนจากเดิม 132 ล้านบาท เพิม่ เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 170 ล้านบาท
- เปิดด�ำเนินการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุยและอ�ำเภอเกาะพะงัน
เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จในฐานะสมาชิกใหม่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมือ่ วันที่ 12 พ.ย. 2558

RP ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เมือ่ วันที่ 6 ต.ค. 2558 ณ
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (RP) น�ำเสนอรายละเอียดการขายหลัก
ทรัพย์ตอ่ นักลงทุน เมือ่ วันที่ 14 ต.ค. 2558 ณ จ.สุราษฎร์ธานี
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เพิม
่ ทุนจาก

100 ล้านบาท
เป็น

120 ล้าน
บาท

รวมธุรกิจเรือเฟอร์รแี่ ละ
ธุรกิจท่าเรือไว้ดว้ ยกัน
จดทะเบียนเป็น
บริษท
ั มหาชนจ�ำกัด

เพิม
่ ทุนจาก 120 ล้านบาท
เป็น

160 ล้านบาท

ยกเลิกการให้เช่าเรือ
เฟอร์รข
ี่ องบริษท
ั จ�ำนวน
6 ล�ำกับบริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง
จัดซือ
้ เรือเฟอร์รี่ 5 ล�ำ
รวมมีเรือ 11 ล�ำ
ย้ายทีท
่ �ำการ
ส�ำนักงานใหญ่
จากอ�ำเภอเกาะสมุย

2550

ได้รบ
ั การรับรอง
มาตรฐาน
ISO 9001:2000

มาอยูท
่ อ
ี่ �ำเภอดอนสัก

2551

พัฒนาการทีส
่ ำ� คัญของบริษท
ั ตัง
้ แต่ ปี 2550

เปิดร้านแฟรนไชส์

“กาแฟดอยช้าง”
บริเวณท่าเรือ

เกิดอุบต
ั เิ หตุ
ไฟไหม้เรือวังเงิน
ส่งผลให้บริษท
ั
มีเรือเฟอร์รี่

ขยายพืน
้ ทีส
่ �ำนักงาน
ของบริษท
ั ในกรุงเทพ
โดยเช่าพืน
้ ทีอ
่ าคาร ชัน
้ 3
ของโรงแรมเวโรนิกา้

เหลือ

เพิม
่ ทุนจดทะเบียนบริษท
ั

2556

2557

เสนอขายหุน
้
สามัญเพิม
่ ทุน
จ�ำนวน 38 ล้านหุน
้
ราคาหุน
้ ละ 12 บาท

12 ล�ำ

132 ล้านบาท
เป็น 170 ล้านบาท
จาก

2558
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ซือ
้ เรือเฟอร์รี่ 3 ล�ำ

ใช้ทา่ เทียบเรือเอนกประสงค์
ใหม่ของเทศบาลต�ำบล
เกาะพะงัน

ได้รบ
ั บัตรส่งเสริมการลงทุนเพือ
่
เพิม
่ ประสิทธิภาพส�ำหรับการให้
บริการ

ปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิมของ
บริษท
ั บนเกาะพะงันให้เป็นลาน
จอดรถ

รวมบริษท
ั มีกองเรือเฟอร์รี่

14

2552

2553

เพิม
่ ทุนช�ำระ

120 ล้านบาท
เป็น 132 ล้านบาท

จาก

2555

ล�ำ

จ�ำหน่ายเรือวังนอก
เนือ
่ งจากเป็นเรือเก่า
ทีต
่ ด
ั ค่าเสือ
่ มสภาพ

ได้รบ
ั การรับรอง

พัฒนาระบบ
ERP
ครบวงจร

ISO
9001:2008

2554

ครบแล้ว

เปิดด�ำเนินการเดินเรือ
เฟอร์รเี่ ส้นทาง
ระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุย
และ อ�ำเภอเกาะพะงัน
1 ธันวาคม 2558

มาตรฐาน

ท�ำสัญญาจะซือ
้ จะ
ขายทีด
่ น
ิ เปล่าของ
บริษท
ั ในราคา
75.50 ล้านบาท

ซือ
้ เครือ
่ งจักร
พร้อมทัง
้ อุปกรณ์
ใช้ส�ำหรับการ
ผลิตนำ�้ มัน
ไบโอดีเซล

จดทะเบียน
เปลีย
่ นชือ
่ เป็น

“บริษท
ั ท่าเรือ
ราชาเฟอร์รี่
จ�ำกัด (มหาชน)”
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
เพิม
่ เติม

บริษท
ั มีทา่ เทียบเรือรวม

4 ท่า

34

โครงสร้างรายได้และลักษณะของผลิตภัณฑ์

1. แบ่งตามลักษณะรายได้
ลักษณะรายได้

ปี 2556
ล้าน
บาท

ปี 2557

ปี 2558

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ล้าน
บาท

81.30% 566.43

83.74%

528.57

82.81%

ร้อยละ

ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ
- แบบประจำ�ทางตามเที่ยวเวลา

526.71

- แบบประจำ�ทางแบบเหมาลำ�

42.41

6.55%

43.82

6.48%

44.04

6.90%

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ

569.13

87.84%

610.25

90.22%

572.61

89.71%

0.28

0.04%

0.19

0.03%

-

-

569.41

87.88%

610.44

90.24%

572.61

89.71%

53.07

8.19%

54.81

8.10%

49.62

7.77%

96.08% 665.24

98.35%

622.23

97.49%

1.65%

16.03

2.51%

100.00% 676.43 100.00%

638.26

100.00%

รายได้บริการอื่น*
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ
และรายได้บริการอื่น
รายได้จากการจำ�หน่ายอาหารและ
สินค้าสะดวกซื้อ
รวมรายได้จากการขายและการให้
บริการ
รายได้อื่น**
รายได้รวม

622.47
25.43
647.90

3.92%

11.19

หมายเหตุ:
* รายได้บริการอืน่ คือ รายได้ทบี่ ริษทั ได้คดิ ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูโ้ ดยสารให้กบั รถโดยสารซึง่ เป็นบุคคล
ภายนอก แต่ปจั จุบนั บริษทั ได้ยกเลิกบริการนีแ้ ล้วในปี 2558
** รายได้อนื่ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจองตัว๋ เรือโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้คา่ โฆษณา
ป้ายทีท่ า่ เรือและในเรือ ค่าโฆษณาในแผ่นพับแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว (Guide Map) รายได้จากการจ�ำหน่าย
ทรัพย์สนิ และเศษซาก รายได้คา่ ด�ำเนินการ รายได้คา่ เช่าแผงและตูเ้ อทีเอ็ม ดอกเบีย้ รับ และรายได้อนื่ ๆ เป็นต้น
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2. แบ่งตามพืน
้ ทีใ่ ห้บริการ
พื้นที่ให้บริการ

ปี 2556
ล้าน
ร้อยละ
บาท

ปี 2557
ล้าน
ร้อยละ
บาท

ปี 2558
ล้าน
ร้อยละ
บาท

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ
- อำ�เภอดอนสัก-อำ�เภอเกาะสมุย

389.78

60.16% 418.73

61.90% 369.80

57.94%

- อำ�เภอดอนสัก-อำ�เภอเกาะพะงัน

179.35

27.68%

191.51

28.31% 201.84

31.62%

-

-

-

-

0.97

0.15%

87.84% 610.25

90.22%

572.61

89.71%

0.03%

-

-

90.24% 572.62

89.71%

- อำ�เภอเกาะสมุย-อำ�เภอเกาะพะงัน*
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ
รายได้บริการอื่น**

569.13
0.28

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ
569.41
และรายได้บริการอื่น
รายได้จากการจำ�หน่ายอาหารและสินค้า 53.07
สะดวกซื้อ
รวมรายได้จากการขายและการให้
บริการ
622.47
รายได้อื่น***
25.43
รายได้รวม

647.90

0.04%

0.19

87.88% 610.44
8.19%

54.81

96.08% 665.24
3.92%

11.19

100.00% 676.43

8.10%

49.62

7.77%

98.35% 622.23

97.49%

1.65%

16.03

2.51%

100.00% 638.26 100.00%

หมายเหตุ:
		 ** รายได้บริการอืน่ คือ รายได้ทบี่ ริษทั ได้คดิ ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูโ้ ดยสารให้กบั รถโดยสารซึง่ เป็นบุคคล
ภายนอก แต่ปจั จุบนั บริษทั ได้ยกเลิกบริการนีแ้ ล้วในปี 2558
		 *** รายได้อนื่ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจองตัว๋ เรือโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้คา่
โฆษณาป้ายทีท่ า่ เรือและในเรือ ค่าโฆษณาในแผ่นพับแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว (Guide Map) รายได้จากการ
จ�ำหน่ายทรัพย์สนิ และเศษซาก รายได้คา่ ด�ำเนินการ รายได้คา่ เช่าแผงและตูเ้ อทีเอ็ม ดอกเบีย้ รับ และรายได้อนื่ ๆ
เป็นต้น
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
1. ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รโี่ ดยสารและขนส่ง
เส้นทางการเดินเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั มี 2
เส้นทางหลัก คือ ระหว่างอ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างอ�ำเภอ
ดอนสัก-อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต่อมา เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เปิดบริการเรือ
เฟอร์รรี่ ะหว่างอ�ำเภอเกาะสมุยและอ�ำเภอเกาะพะงัน
เพือ่ รองรับการให้บริการนักท่องเทีย่ วในช่วงไฮซีซนั่
เทศกาลคริสต์มาสต์และปีใหม่ จึงท�ำให้การเดินเรือ
เพิม่ ขึน้ เป็น 3 เส้นทางโดยมีกองเรือเฟอร์รจี่ ำ� นวน
12 ล�ำ เพือ่ ให้บริการการเดินเรือแบบประจ�ำทางตาม
เทีย่ วเวลาและแบบประจ�ำทางแบบเหมาล�ำ กองเรือ
เฟอร์รขี่ องบริษทั สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสาร พร้อม
กับยานพาหนะประเภทต่างๆ และสินค้าทั่วไปใน

เวลาเดียวกันได้ ทัง้ นี้ การให้บริการเดินเรือแบบ
ประจ�ำทางตามเที่ยวเวลา (Scheduled Ferry
Service) จะให้บริการตัง้ แต่เวลา 05.00 น. –
20.30 น. โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษทั มี
เทีย่ วเรือให้บริการจ�ำนวน 48 เทีย่ วต่อวัน (รวม
เส้นทางสมุย – พะงัน เพิม่ เทีย่ วเรือ 2 เทีย่ วเฉพาะ
ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2559 – 30 เมษายน 2559)
ในขณะที่ ก ารให้ บ ริ ก ารเดิ น เรื อ แบบเหมาล� ำ
(Chartered Ferry Service) บริษทั จะจัดเทีย่ วเรือ
พิเศษส�ำหรับการโดยสารทีป่ ระสงค์จะเดินทางเป็น
หมูค่ ณะหรือการขนส่งสินค้าทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ เช่น
แก๊ส น�ำ้ มัน และวัตถุอนั ตราย เป็นต้น

ตารางเวลาการเดินเรือระหว่างอ�ำเภอดอนสัก - อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อำ�เภอดอนสัก – ขาออก
5.00 น.
6.00 น.
7.00 น.
8.00 น.
9.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.

อำ�เภอเกาะสมุย – ขาเข้า
6.30 น.
7.30 น.
8.30 น.
9.30 น.
10.30 น.
11.30 น.
12.30 น.
13.30 น.
14.30 น.
15.30 น.
16.30 น.
17.30 น.
18.30 น.
19.30 น.
20.30 น.

อำ�เภอเกาะสมุย – ขาออก
5.00 น.
6.00 น.
7.00 น.
8.00 น.
9.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.

อำ�เภอดอนสัก – ขาเข้า
6.30 น.
7.30 น.
8.30 น.
9.30 น.
10.30 น.
11.30 น.
12.30 น.
13.30 น.
14.30 น.
15.30 น.
16.30 น.
17.30 น.
18.30 น.
19.30 น.
20.30 น.

* เส้นทางอ�ำเภอเกาะสมุย – อ�ำเภอเกาะพะงัน เปิดให้บริการเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เพือ่ รองรับเทศกาลท่องเทีย่ วในช่วง
ปลายปี 2558 จนถึงต้นปี 2559
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เส้นทางเดินเรือระหว่างอ�ำเภอดอนสักอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเส้นทาง
ให้บริการเรือเฟอร์รขี่ า้ มฟากระหว่างท่าเรือดอนสัก
สากลตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลดอนสักอ�ำเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี และท่าเรือสมุยสากลตั้งอยู่ที่ต�ำบล
ลิปะน้อย อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทัง้ นี้
เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร
และใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ซึง่
บริษทั จัดให้มบี ริการเดินเรือทุกวัน และให้บริการ
เดินเรือเฟอร์รที่ กุ ๆ 1 ชัว่ โมงต่อเทีย่ วเรือ ทัง้ นี้ บริษทั

เริ่มให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เที่ยวแรกจากอ�ำเภอ
ดอนสักจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตัง้ แต่เวลา 05.00 น.
จนถึงเทีย่ วสุดท้ายเวลา 19.00 น. และเริม่ เดินเรือ
เฟอร์รเี่ ทีย่ วแรกจากอ�ำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฏร์
ธานี ตัง้ แต่เวลา 05.00 น. จนถึงเทีย่ วสุดท้ายเวลา
19.00 น. นอกจากนัน้ บริษทั ยังสามารถจัดเทีย่ ว
เรื อ เฟอร์ รี่ เ สริ ม ในกรณี ที่ มี ลู ก ค้ า มาใช้ บ ริ ก าร
มากกว่าปกติ เช่น ช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาล
ท่องเทีย่ วเป็นต้น

ตารางเวลาการเดินเรือระหว่างอ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อำ�เภอดอนสัก – ขาออก อำ�เภอเกาะพะงัน – ขาเข้า อำ�เภอเกาะพะงัน – ขาออก อำ�เภอดอนสัก – ขาเข้า
5.00 น.
7.30 น.
06.30 น.
9.00 น.
6.30 น.
9.00 น.
10.00 น.
12.30 น.
10.00 น.
12.30 น.
12.00 น.
14.30 น.
13.00 น.
15.30 น.
13.00 น.
15.30 น.
16.00 น.
18.30 น.
15.00 น.
17.30 น.
18.00 น.
20.30 น.
17.00 น.
19.30 น.

เส้นทางเดินเรือระหว่างอ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเส้นทางให้
บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากระหว่างท่าเรือดอนสัก
สากล ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลดอนสักอ�ำเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของ
เทศบาลต�ำบลเกาะพะงัน ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลเกาะพะงัน
อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปัจจุบนั บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รเี่ พียง
รายเดียวทีส่ ามารถให้บริการคนโดยสารและบรรทุก
ยานพาหนะไปยังอ�ำเภอเกาะพะงันโดยช�ำระค่า
ธรรมเนียม/ค่าภาระท่าเทียบเรือตามเทศบัญญัติ
เทศบาลต�ำบลเกาะพะงัน เพื่อใช้จอดและรับส่ง
ผูโ้ ดยสารและขนส่งบนเกาะพะงัน เส้นทางดังกล่าว

มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร และใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที ซึง่ บริษทั จัดให้มี
บริการเดินเรือทุกวัน และให้บริการเดินเรือเฟอร์รที่ งั้
ขาเข้าและขาออกจ�ำนวน 12 เทีย่ วเรือต่อวัน บริษทั
เริ่มให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เที่ยวแรกจากอ�ำเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตัง้ แต่เวลา 06.30 น.
จนถึงเทีย่ วสุดท้ายเวลา 18.00 น. และเริม่ เดินเรือ
เฟอร์รอี่ อกเทีย่ วแรกจากอ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ตัง้ แต่เวลา 05.00 น. จนถึงเทีย่ ว
สุดท้ายเวลา 17.00 น. บริษทั สามารถจัดเทีย่ วเรือ
เฟอร์รเี่ สริมในกรณีทมี่ ลี กู ค้ามาใช้บริการมากกว่า
ปกติ เช่น ช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว
เป็นต้น
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ตารางเวลาการเดินเรือระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุย-อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อำ�เภอเกาะสมุย – ขาออก
9.00 น.
13.00 น.*
17.00 น.

อำ�เภอเกาะพะงัน – ขาเข้า อำ�เภอเกาะพะงัน – ขาออก อำ�เภอเกาะสมุย – ขาเข้า
7.00 น.
8.30 น.
10.30 น.
11.00 น.*
12.30 น.
14.30 น.
15.00 น.
16.30 น.
18.30 น.

หมายเหตุ : *เส้นทางเกาะสมุย – เกาะพะงัน รอบ 13.00 น. และเส้นทางเกาะพะงัน – เกาะสมุย รอบ 11.00 น. จะให้บริการ
เฉพาะวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559

เส้นทางเดินเรือระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุย-อ�ำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นเส้นทางให้
บริการเรือเฟอร์รขี่ า้ มฟากระหว่างท่าเรือสมุยสากล
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลลิปะน้อย อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฏร์ธานี และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของ
เทศบาลต�ำบลเกาะพะงันตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลเกาะพะงัน
อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เส้นทาง
ดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง บริษัทจัดให้มี
บริการเดินเรือทุกวัน ทัง้ นี้ บริษทั เริม่ ให้บริการเดิน
เรื อ เฟอร์ รี่ เ ที่ ย วแรกจากอ� ำ เภอเกาะสมุ ย
จังหวัด สุราษฏร์ธานี ตัง้ แต่เวลา09.00 น. จนถึง
เทีย่ วสุดท้ายเวลา 17.00 น. และเริม่ เดินเรือเฟอร์รี่
เทีย่ วแรกจากอ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ตัง้ แต่เวลา 07.00 น. จนถึงเทีย่ วสุดท้ายเวลา 15.00 น.
นอกจากนัน้ บริษทั ยังสามารถจัดเทีย่ วเรือเฟอร์รี่
เสริมในกรณีทมี่ ลี กู ค้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ เช่น
ช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วเป็นต้น
กิจการท่าเรือทั้ง 3 แห่งของบริษัทที่ตั้งอยู่
อ�ำเภอดอนสักและอ�ำเภอเกาะสมุยได้รบั ใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลและหนังสือ
รับรองการตรวจสภาพท่า (เดิมชือ่ “ใบอนุญาตให้ใช้

ท่าเทียบเรือ”) ขนาดเกิน 500 ตันกรอส (ยกเว้น
ท่าเทียบเรือที่ 3 และ 4 บนอ�ำเภอเกาะสมุยทีม่ ี
หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าเทียบเรือทีม่ ขี นาด
ไม่เกิน 500 ตันกรอส)จากกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคมส�ำหรับใช้เป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้
โดยสารและขนส่ง โดยบริษทั เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บนทีด่ นิ และท่าเรือทัง้ 2 แห่ง ต่อมา กรมเจ้าท่าได้
เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการทีม่ ที า่ ทีม่ ใี บอนุญาตใช้
ท่าเทียบเรือไม่เกิน 500 ตันกรอส แต่มโี ครงสร้าง
ทีร่ องรับเรือเกินกว่า 500 ตันกรอส สามารถยืน่
เปลีย่ นวัตถุประสงค์ได้ ดังนัน้ บริษทั จึงได้ยนื่ เปลีย่ น
วัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทา่ เทียบเรือขนาด
ไม่เกิน 500 ตันกรอสของท่าเทียบเรือที่ 3 และ 4
ของท่าเรือสมุยสากล ให้สามารถใช้ท่าเทียบเรือ
ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ตามระเบียบกรมเจ้าท่า
ทีป่ ระกาศไว้ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยเมือ่
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตาม
ระเบียบดังกล่าวของกรมเจ้าท่ามีมติเห็นควรอนุญาต
ให้เปลีย่ นวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทา่ เทียบ
เรือให้สามารถใช้ทา่ เทียบเรือขนาดเกิน 500 ตันกรอส
ได้ โดยบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและมาตรการ
ป้องการผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดจากการใช้
ท่าเทียบเรือซึง่ เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2558 บริษทั
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ได้รบั ใบอนุญาตเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของท่าเทียบเรือที่ 3 และ 4 บนอ�ำเภอเกาะสมุยเป็นท่าทีม่ ขี นาดเกิน
500 ตันกรอสเรียบร้อยแล้ว) 1 ท�ำให้ ณ ปัจจุบนั ท่าเทียบเรือของบริษทั สามารถให้บริการแก่เรือขนาดเกิน
500 ตันกรอสได้ทงั้ หมด
จากการทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของท่าเรือเองและมีจำ� นวนท่าเทียบเรือหลายท่า ท�ำให้การพัฒนาและการปรับปรุง
การให้บริการมีความคล่องตัวและเป็นไปตามแผนงานทีไ่ ด้รบั จากกระทรวงคมนาคม เช่น การจัดพืน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
ตัว๋ การชัง่ ระวางรถบรรทุก การจัดล�ำดับรถยนต์ทจี่ ะขึน้ ลงเรือเฟอร์รี่ การจัดการจราจรหน้าท่าเรือ การจอด
ล�ำเลียงเรือท�ำได้งา่ ยขึน้ การรับเรือเข้าจอดเทียบท่าเรือและปล่อยเรือออกจากท่าเรือ การขึน้ ลงของผูโ้ ดยสารมี
ความปลอดภัย การขนถ่ายสินค้าท�ำได้ง่ายสะดวก เป็นต้น ท�ำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
· ท่าเรือดอนสักสากล
ที่ตั้ง

:

· แหลมกุลา ต�ำบลดอนสัก อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

:

· เป็นท่าเรือเฟอร์รี่เอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
· มีทา่ เทียบเรือจ�ำนวน 3 ท่า โดยแต่ละท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็น
โครงสร้างเหล็กและทางลาด (Ramp) ที่เป็นระบบไฟฟ้าใช้พาด
กับเรือที่เข้าเทียบท่า เพื่อให้รถยนต์สามารถขึ้นลงเรือได้

:

· จุดจ�ำหน่ายบัตรโดยสารจ�ำนวน 3 แห่ง
· อาคารผู้โดยสาร ภัตตาคาร ร้านสะดวกซื้อ
· ลานจอดรถส�ำหรับจอดรอลงเรือ

ลักษณะ

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส หมายถึง ท่าเทียบเรือทีส่ ามารถรองรับการจอดเทียบท่าของเรือทีม่ นี ำ�้ หนักของตัวเรือและน�ำ้ หนักบรรทุกรวมกันได้
เกิน 500 ตันกรอสขึน้ ไปได้อย่างปลอดภัย ในขณะทีท่ า่ เทียบเรือขนาดไม่เกินกว่า 500 ตันกรอส หมายถึง ท่าเทียบเรือทีส่ ามารถรองรับการจอดเทียบท่าของ
เรือทีม่ นี ำ�้ หนักของตัวเรือและน�ำ้ หนักบรรทุกรวมกันได้ไม่เกิน 500 ตันกรอสได้อย่างปลอดภัย โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดแวดล้อม
ได้กำ� หนดให้ทา่ เทียบเรือทีร่ บั เรือขนาดตัง้ แต่ 500 ตันกรอส หรือความยาวหน้าท่าตัง้ แต่ 100 เมตร หรือมีพนื้ ทีท่ า่ เทียบเรือรวม ตัง้ แต่ 1,000 ตารางเมตร
ขึน้ ไป ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
1
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· ท่าเรือสมุยสากล

ที่ตั้ง

: · ต�ำบลลิปะน้อย อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ลักษณะ

: · มีทา่ เทียบเรือจ�ำนวน 4 ท่า โดยมีลกั ษณะเป็นสะพานคอนกรีต
ยืน่ ออกไปในทะเลจนถึงท่าเทียบเรือ ซึง่ เป็นโครงสร้างเหล็ก และ
ทางลาด (Ramp) ทีเ่ ป็นระบบไฟฟ้าใช้พาดกับเรือทีเ่ ข้าเทียบท่า
เพือ่ ให้รถยนต์สามารถขึน้ ลงเรือได้
: · อาคารจ�ำหน่ายบัตรโดยสารซึง่ เป็นจุดจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร
· อาคารผูโ้ ดยสาร ร้านอาหารร้านจ�ำหน่ายหนังสือ ร้านจ�ำหน่าย
ของฝาก ร้านสะดวกซือ้
· ลานจอดรถส�ำหรับจอดรอลงเรือ

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

นอกจากนั้ น บริ ษั ท ได้ ใ ช้ ท ่ า เที ย บเรื อ
อเนกประสงค์ของเทศบาลต�ำบลเกาะพะงันตัง้ อยูท่ ี่
ต�ำบลเกาะพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์
ธานี เพือ่ ใช้จอดและรับส่งผูโ้ ดยสารและขนส่งบน
เกาะพะงัน โดยช�ำระค่าภาระท่าเทียบเรือตาม
จ�ำนวนครั้งที่ใช้จอดเรือเฟอร์รี่เทียบท่า ปัจจุบัน
บริษัทเป็นผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่เพียงรายเดียวที่
สามารถให้บริการบรรทุกผูโ้ ดยสารและยานพาหนะ
ไปยังอ�ำเภอเกาะพะงัน

ส�ำหรับการขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะ
เรือเฟอร์รที่ ใี่ ห้บริการทุกล�ำของบริษทั ต้องได้รบั ใบ
อนุญาตการใช้เรือในล�ำน�ำ้ และทะเลระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัดนราธิวาส และขึน้ ทะเบียนกับกรม
เจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึง่ เรือเฟอร์รที่ งั้ หมดจะ
ได้รบั การตรวจสภาพการใช้งานเป็นประจ�ำในแต่ละ
ปีและตรวจแนวน�ำ้ บรรทุกเป็นประจ�ำทุก 5 ปีเพือ่ ใช้
ในการต่อใบอนุญาตใช้เรือโดยพนักงานตรวจเรือจาก
กรมเจ้าท่า ตามข้อบังคับการตรวจเรือของใบอนุญาต
ใช้เรือ ทีม่ ขี อ้ ก�ำหนดด้านความมัน่ คงแข็งแรง และมี
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สภาพการใช้งานได้ตามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่องหรือมีสว่ นทีต่ อ้ งแก้ไขในเรือเฟอร์รี่
กรมเจ้าท่าจะแจ้งให้บริษทั ด�ำเนินการแก้ไขโดยทันที ซึง่ ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย
และสภาพความพร้อมใช้งานของเรือเฟอร์รี่อยู่ตลอดเวลา โดยมีการจัดแผนการซ่อมบ�ำรุงรักษาตัวเรือ
เครือ่ งยนต์ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ตามเกณฑ์ทกี่ รมเจ้าท่าได้กำ� หนด นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้กำ� หนดมาตรการ
เชิงรุกเพือ่ ป้องกันความเสียหายรุนแรง โดยก�ำหนดให้เรือเฟอร์รที่ กุ ล�ำของบริษทั ต้องผ่านการซ่อมแซมและบ�ำรุง
รักษาตามมาตรฐานโดยอูเ่ รือทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ปัจจุบนั บริษทั มีกองเรือเฟอร์รที่ งั้ หมดจ�ำนวน 12 ล�ำ
ซึง่ สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้ประมาณ 220 – 400 คนต่อเทีย่ วและยานพาหนะประมาณ 23 – 70 คันต่อ
เทีย่ ว โดยมีรายละเอียดของเรือเฟอร์รแี่ ต่ละล�ำดังนี้

ชื่อเรือ

ปีที่
สร้าง

อายุ
เรือ
(ปี)

1. ราชา 1
2. ราชา 2
3. ราชา 3
4. ราชา 4
5. ราชา 5
6. ราชา 6
7. ราชา 7
8. อาร์ 8
9. อาร์ 9
10. วังใน
11. วังทอง
12. วังแก้ว

2521
2517
2512
2521
2525
2517
2531
2534
2532
2523
2513
2517

37
41
46
37
33
41
27
24
26
35
45
41

ปีที่จด
ทะเบียน
เรือไทย

น�้ำหนัก*
(ตันกรอส)

2538
2539
2533
2543
2547
2539
2553
2553
2553
2524
2531
2534

1,141.00
1,044.92
986.32
324.00
928.00
1,009.50
1,188.00
1,074.00
1,168.00
794.63
638.98
990.95

พนักงาน ปริมาณบรรทุก
รถ 4
ขนาด (เมตร)
ประจ�ำ
ผู้
ล้อ
(ยาว*กว้าง*ลึก)
เรือ
โดยสาร (คัน)
เต็ม
(คน)** (คน)
ระวาง

67.97*12.80*3.20
71.20*13.30*4.10
64.09*12.60*4.50
42.00*9.00*2.87
60.95*13.90*4.20
71.20*13.30*4.70
71.82*14.70*4.10
65.02*14.00*4.30
65.02*14.00*4.30
56.00*11.00*4.00
45.51*12.15*3.70
71.20*13.30*4.70

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

400
350
350
220
350
400
400
400
400
300
300
400

44
52
36
23
70
52
53
48
48
38
30
52

ทีม่ า : บริษทั
หมายเหตุ :
* ตันกรอส หมายถึง น�ำ้ หนักทัง้ หมดทีส่ ามารถบรรทุกได้ ซึง่ ได้รวมน�ำ้ หนักตัวเรือและน�ำ้ หนักผูโ้ ดยสารและ
สิง่ ของทีบ่ รรทุก
** เรือเฟอร์รแี่ ต่ละล�ำของบริษทั จะมีพนักงานประจ�ำเรือตลอดเวลาทัง้ ขณะเดินเรือหรือจอดเทียบท่าเรือ เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถดูแลและจัดการปัญหาในกรณีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุกบั เรือได้อย่างทันท่วงที โดยพนักงานทุกต�ำแหน่งบนเรือ
(ยกเว้นต�ำแหน่งกลาสีเรือ) จะต้องได้รบั ใบประกาศนียบัตรรับรองความรูค้ วามสามารถจากกรมเจ้าท่า
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นอกจากนัน้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ เพือ่ ให้การออกเดินทางจาก
ท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางตรงตามตาราง
เวลา และท�ำให้เกิดความเชือ่ ถือและมัน่ ใจกับผูโ้ ดยสาร
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย
ซึง่ มีหน้าทีจ่ ดั เรียงล�ำดับรถยนต์ทมี่ าใช้บริการจอด
รถยนต์ให้ตรงตามจุดทีก่ ำ� หนดในระวางเรือ พร้อมทัง้
ตรวจการดับเครือ่ งยนต์และดึงเบรกมือของรถยนต์
แต่ละคัน อัดลิม่ รองล้อรถเพือ่ ป้องกันการลืน่ ไหล
และตรวจผูโ้ ดยสารให้ออกจากรถยนต์ภายหลังทีไ่ ด้
จอดบนเรือแล้ว อีกทัง้ บริษทั ยังจัดให้มเี สือ้ ชูชพี ครบ
ตามจ�ำนวนผูโ้ ดยสารสูงสุดทีไ่ ด้ระบุไว้ และแพแข็ง
ชูชพี เพือ่ ช่วยเหลือคนชราและเด็กในกรณีทตี่ อ้ งมี

การสละเรือ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารอบรมและซักซ้อม
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในกรณี ที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น
ประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
หรือกองทัพเรือเป็นประจ�ำทุกปี และบริษทั ยังได้จดั
ท�ำประกันภัยส�ำหรับเรือทุกล�ำ(เฉพาะกรณีที่เรือ
เฟอร์รี่เกิดความเสียหายทั้งหมด) ซึ่งครอบคลุม
มูลค่าทางบัญชีของเรือเฟอร์รแี่ ต่ละล�ำอย่างครบถ้วน
และยังได้จดั ท�ำประกันภัยอุบตั เิ หตุและประกันชีวติ
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเรือ
ทุกล�ำตามจ�ำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่เรือแต่ละล�ำ
สามารถบรรจุผโ้ ู ดยสารได้ ซึง่ ตรงตามข้อก�ำหนดทาง
กฏหมาย

2. ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซือ
้
บริษทั มีนโยบายในการให้บริการกับลูกค้าของบริษทั แบบครบวงจร จึงได้ดำ� เนินธุรกิจร้านอาหารร้าน
กาแฟ และร้านสะดวกซือ้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารทีม่ าใช้บริการ หรืออยูร่ ะหว่างรอคิวใช้บริการ
โดยสารและขนส่งร้านอาหารมีขนาดพืน้ ทีก่ ว้างขวางเพียงพอต่อการรองรับลูกค้า และมีอาหารจ�ำหน่ายทัง้ แบบ
ปรุงเสร็จหรือเป็นแบบอาหารตามสัง่ ทัง้ อาหารไทยและอาหารนานาชาติ ซึง่ เปิดให้บริการตัง้ แต่เวลาประมาณ
06.00 น. – 18.30 น. อีกทัง้ ยังมีรา้ นจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ซึง่ ด�ำเนินการแบบแฟรนไชส์ภายใต้ชอื่ “กาแฟดอยช้าง”
ตัง้ อยูท่ า่ เรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากล ส�ำหรับธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ของบริษทั ประกอบด้วยร้านสะดวก
ซือ้ ประเภทแฟรนไชส์ภายใต้ซอื่ “Fresh Mart” เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าประเภทขนม อาหารแห้ง บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป
น�ำ้ ดืม่ ประเภทต่างๆ เป็นต้น ตัง้ อยูบ่ ริเวณท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุยสากล และร้านสะดวกซือ้ บนเรือ
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีรายได้จากการรับเป็นตัวแทนฝากขาย เช่น หนังสือหรือนิตยสาร เป็นต้น
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3. ธุรกิจอืน
่ ๆ

นอกเหนือจากธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งและการด�ำเนินธุรกิจ ร้านอาหาร
ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซือ้ แล้ว บริษทั ยังมีการด�ำเนินธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจหลัก
ของบริษทั ได้แก่ ค่าโฆษณาบนแผ่นพับทีแ่ สดงแผนทีท่ อ่ งเทีย่ วบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน (Guide Map) ซึง่
ลูกค้าทีล่ งโฆษณากับบริษทั มีหลายประเภท เช่น ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ ธุรกิจยาสามัญประจ�ำบ้านที่
พกพาส�ำหรับการเดินทาง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดการท่องเทีย่ ว เป็นต้น ค่าโฆษณาส�ำหรับการติดตัง้ ป้าย
สินค้าตามบริเวณท่าเรือ บริเวณภายในเรือ หรือจุดจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสาร เป็นต้น โดยลูกค้าเหล่านีจ้ ะท�ำสัญญา
กับบริษทั เป็นรายปี นอกจากนี้ บริษทั ยังมีรายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่ ได้แก่ การให้เช่าแผงบริเวณท่าเรือเพือ่
ขายสินค้าพืน้ เมืองหรือสินค้าท้องถิน่ การให้เช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตัง้ ตูเ้ อทีเอ็มของธนาคารบริเวณท่าเรือดอนสักสากล
และท่าเรือสมุยสากล เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และการให้เช่าพืน้ ทีแ่ ก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ใช้เป็นจุดให้บริการแก่ลกู ค้า เป็นต้น
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สิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้า
ขนาดใหญ่ ซึง่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้

1. ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักร
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมตั ิ
2. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน เป็นระยะเวลา 8
ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
และในกรณีทกี่ จิ การมีผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง
เวลาได้รบั ยกเว้นภาษีกจิ การสามารถน�ำผลขาดทุน
ประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเวลานัน้ ไปหักจากก�ำไร

สุทธิทเี่ กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คลมีกำ� หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั
ทีพ่ น้ ก�ำหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากก�ำไรสุทธิ
ของปีใดปีหนึง่ หรือหลายปีกไ็ ด้
3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค�ำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลดังกล่าวข้างต้น
4. ได้รบั อนุญาตให้นำ� คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่าง
ฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จ�ำนวนและก�ำหนดระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร

ชื่อเรือ

วันที่เริ่มต้นสิทธิประโยชน์ การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการ
ยกเว้น

BOI เลขที่ 1190(2)/2553

เรือราชา 7

9 เม.ย. 2553

มูลค่าไม่เกิน 74 ล้านบาท

BOI เลขที่ 1188(2)/2553

เรืออาร์ 8

5 พ.ค. 2553

มูลค่าไม่เกิน 63 ล้านบาท

BOI เลขที่ 1189(2)/2553

เรืออาร์ 9

5 ธ.ค. 2553

มูลค่าไม่เกิน 72 ล้านบาท

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่
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การตลาดและการแข่งขัน
1. กลยุทธ์ทางการตลาด
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีผ่ า่ นมา ได้สร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าทัง้ ทางด้าน
คุณภาพของการให้บริการทีร่ วดเร็วตรงเวลาและปลอดภัย ด้วยราคาทีเ่ ป็นธรรม จึงท�ำให้บริษทั ได้รบั ความไว้
วางใจจากลูกค้าเสมอมา โดยบริษทั มีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี้ :-

1. กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
(Products & Services)
ด้วยประสบการณ์การให้บริการเรือเฟอร์รขี่ า้ ม
ฟากมานานกว่า 30 ปี การเดินทางไปยังเกาะสมุย
และเกาะพะงันยังคงเป็นภาพลักษณ์ธรุ กิจของบริษทั
ที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ รวมทัง้ ประชาชนท้องถิน่ และผูป้ ระกอบ
การขนส่งสินค้าต่างๆ ทัง้ ในด้านความหลากหลาย
ของการให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บริการ การตรงต่อเวลา และความปลอดภัย
ปัจจุบนั บริษทั ได้เปิดให้บริการเรือเฟอร์รขี่ า้ ม
ฟากระหว่างอ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฏร์ธานี อ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี อ� ำ เภอเกาะสมุ ย -อ� ำ เภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเส้นทาง
อ�ำเภอเกาะสมุย-อ�ำเภอเกาะพะงัน เริม่ ให้บริการเมือ่
วันที่ 1 ธันวาคม 2558) ด้วยกองเรือเฟอร์รจี่ ำ� นวน
12 ล�ำ ซึง่ ท�ำให้บริษทั สามารถให้บริการได้เทีย่ งตรง
มีบริการหลายรูปแบบ มีจำ� นวนเทีย่ วของการออก
เรือมากกว่าคู่แข่งที่เป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม
อีกทัง้ บริษทั ยังเป็นเจ้าของท่าเรือดอนสักสากลและ
ท่าเรือสมุยสากล ท�ำให้บริษทั สามารถบริหารจัดการ
การเดินเรือทัง้ แบบประจ�ำทางตามเทีย่ วเวลา และ
แบบประจ�ำทางแบบเช่าเหมาล�ำได้ตามปริมาณ
ความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้สะดวก
มากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้บริการของบริษทั มีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ บริษทั จึงได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO
9001: 2000 ส�ำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รแี่ ละ
ท่าเรือจากบริษทั ยูไนเต็ด รีจสิ ตร้า ออฟ ซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน
UKAS ในปี 2549 และยังได้รบั ISO 9001:2008
ส�ำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์ร่ีและท่าเรือจาก
URS ภายใต้มาตรฐาน UKAS ตั้งแต่ปี 2551
เป็นต้นมา
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ
ให้บริการเรือเฟอร์รี่ โดยได้ลงทุนจัดซือ้ ระบบ IT ซึง่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อ การเดินเรือ
การขาย การบัญชี การเงิน และการบริหารบุคคล
เข้าด้วยกันเป็นระบบทีส่ มั พันธ์กนั และสามารถเชือ่ มโยง
กันได้อย่างทันที(real time) ท�ำให้บริษทั สามารถ
รับรูส้ ถานการณ์และแก้ไขปัญหาของงานต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพือ่ การบริหารจัดการงาน
ของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ บริษทั
ยังได้ลงทุนซื้อระบบการจัดจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร
(Ticket Management System: TMS) ซึง่ เป็นระบบ
ทีร่ องรับผูป้ ระกอบการเรือเฟอร์รโี่ ดยเฉพาะ เพือ่
ครอบคลุมระบบการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารทัง้ หมด
ทุกช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ซึง่ ได้แก่ จุดขายของ
บริษทั การจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายประเภท
ต่างๆ และการจัดจ�ำหน่ายผ่านเว็บไซต์ รวมทัง้ มี
ระบบรายงานข้อมูลทีส่ ามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้
ในหลายรูปแบบ
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บริษทั มีนโยบายในการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า โดยผูใ้ ช้บริการสามารถช�ำระค่าเดินทางทัง้
ค่าตัว๋ โดยสารเรือ พร้อมทัง้ ค่าโดยสารรถยนต์สำ� หรับการเดินทางไป-กลับระหว่างท่าเรือดอนสักสากลหรือ
ท่าเรือสมุยสากล ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ เช่น สนามบินสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช สถานีรถไฟ
สถานีขนส่ง ตัวเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช เป็นต้น

2. กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price)
เนื่องจากการให้บริการขนส่งทางน�้ำเป็น
ธุรกิจให้บริการสาธารณชนตามพระราชบัญญัตกิ าร
เดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. 2456 ดังนัน้ การทีจ่ ะ
ปรับค่าโดยสารทุกครัง้ ต้องได้รบั พิจารณาและอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการซึง่ กรมเจ้าท่า (เดิมชือ่ “กรมการ
ขนส่งทางน�ำ้ และพาณิยชนาวี”) แต่งตัง้ ขึน้ โดยความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมซึง่ ได้
รวมผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าของเรือ
โดยสารเพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับเรือโดยสารประจ�ำทาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิจารณาจากต้นทุนราคา
น�้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ
เดินเรือ
นอกจากนัน้ ค่าโดยสารเรือเฟอร์รขี่ า้ มฟาก
จะคิดค่าบริการแตกต่างกันไปตามระยะทางการให้
บริการ ประเภทบุคคล และประเภทยานพาหนะหรือ
รวมน�ำ้ หนักบรรทุก

ปัจจุบนั บริษทั ได้กำ� หนดอัตราค่าโดยสาร
ส�ำหรับเส้นทางอ�ำเภอดอนสัก – อ�ำเภอเกาะสมุย
โดยอ้างอิงจากท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจ�ำทางเส้น
ทางอ�ำเภอดอนสัก – อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ซึง่ มีผล
ใช้บังคับกับผู้ประกอบการให้บริการเรือเฟอร์รี่ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีทกุ ราย โดยแบ่งช่วงราคาน�ำ้ มัน
ดีเซลเป็น 6 ช่วง ราคาตัง้ แต่ 14 บาทต่อลิตร จนถึง
32.99 บาทต่อลิตร อัตราค่าโดยสารเรือมีการ
เปลีย่ นแปลงแบบขัน้ บันไดทีอ่ า้ งอิงตามราคาน�ำ้ มัน
ดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึง่ ของราคาขายหน้าสถานี
บริการน�ำ้ มัน อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั นี้
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ตารางแสดงการเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจ�ำทางเส้นทางอ�ำเภอดอนสัก–อ�ำเภอเกาะสมุย
หน่วย: บาท
ล�ำดับ

รายการ1/

1
2
3
4
5
6
7

คนโดยสาร
ภิกษุสามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม.
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
รถจักรยานยนต์และตู้พ่วง
รถ 3 ล้อรถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้
รถปิคอัพ
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่มีความยาวไม่เกิน 6 ม.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รถบรรทุก 6 ล้อเล็กยาว 7 - 8 ม.
รถบรรทุก 6 ล้อเล็กมีความยาว 8 ม. ขึ้นไป
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ยาว 6 - 8 ม.
รถตัก รถไถนา
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ยาวเกิน 8 ม.
รถบรรทุก 10ล้อ
รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกยาวเกิน 1 ม.
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป
รถเทรลเลอร์บรรทุกน�้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกแทรกเตอร์
รถยนต์ลากเลื่อน

14.00
–
17.99
100
50
50
150
190
210
360

ราคาน�้ำมัน (บาท/ลิตร) 2/

30.00
18.00 20.00 24.00 27.00
–
– 19.99 – 23.99 – 26.99 – 29.99
32.99
110
120
130
140
150
55
60
65
70
75
55
60
65
70
75
160
170
180
190
200
200
220
230
240
250
220
230
240
250
260
370
400
420
450
470

650
650
700
700

700
700
750
750

750
750
800
800

800
800
900
900

850
850
1,000
1,000

900
900
1,100
1,100

750
850
850

800
900
900

900
1,000
1,000

1,000
1,100
1,100

1,100
1,200
1,200

1,200
1,300
1,300

1,400
1,400
1,600
1,800
2,300
2,800
3,000
3,200

1,500
1,500
1,700
1,900
2,400
2,900
3,100
3,300
คิดราคา

1,600
1,700
1,800
1,600
1,700
1,800
1,800 2,000 2,200
2,000 2,200 2,400
2,600 2,800 3,000
3,100
3,300 3,500
3,400 3,700 4,000
3,500 3,800 4,100
2 เท่า และตามความยาวที่ลาก

1,900
1,900
2,400
2,600
3,200
3,700
4,300
4,400

หมายเหตุ:
1/ ค่าระวางบรรทุกชนิดต่างๆ ได้รวมคนขับ หรือขี่ จ�ำนวน 1 คน
2/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ราคาขายปลีกน�ำ้ มันดีเซลทีป่ ระกาศโดยบมจ.ปตท. ณ อ�ำเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เท่ากับ 20.99 บาทต่อลิตรดังนัน้ อัตราค่าบริการจะอยูใ่ นช่วงราคาน�ำ้ มันระหว่าง 20.00 – 23.99
บาทต่อลิตร
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นอกจากนัน้ บริษทั ได้กำ� หนดอัตราค่าโดยสารส�ำหรับเส้นทางอ�ำเภอดอนสัก – อ�ำเภอเกาะพะงัน โดย
อ้างอิงจากท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจ�ำทางเส้นทางอ�ำเภอ
ดอนสัก – อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ซึง่ มีผลใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบ
การให้บริการเรือเฟอร์รใี่ นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกราย โดยแบ่ง ช่วงราคาน�ำ้ มันดีเซลเป็น 3 ช่วงราคา ตัง้ แต่
20 บาทต่อลิตร จนถึง 45 บาทต่อลิตร โดยอัตราค่าโดยสารเรือแบบขัน้ บันไดทีอ่ า้ งอิงตามราคาน�ำ้ มันดีเซล
ณ ช่วงใดช่วงหนึง่ ของราคาขายหน้าสถานีบริการน�ำ้ มัน อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึง่ สามารถแสดง
ได้ดงั นี้
ตารางแสดงการเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจ�ำทางเส้นทางอ�ำเภอดอนสัก–อ�ำเภอเกาะพะงัน
หน่วย: บาท
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ1/
ผู้ใหญ่
เด็ก
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ใหญ่, พ่วงข้าง
รถยนต์, รถจิ๊ป, รถปิคอัพ
รถตู้, รถ 2 แถว
รถทัศนาจรขนาดกลาง
รถทัศนาจรขนาดใหญ่
รถ 4 ล้อใหญ่, 6 ล้อเล็ก
รถ 4 ล้อใหญ่ยาว, 6 ล้อเล็กยาว
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ยาว
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถบรรทุก 10 ล้อยาว
รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกแทรกเตอร์
รถบรรทุกน�้ำมันเชื้อเพลิง
รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผง-ผสมปูน
รถไถนา
รถตัก
รถเทรลเลอร์ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป
รถไถนา
รถตัก
รถบด-เกรดเตอร์, รถแบคโฮ
รถยนต์ลากล้อเลื่อนรวมคนขับ 1 คน

ราคาน�้ำมัน (บาท/ลิตร) 2/
20.00 – 30.00 30.00 – 40.00 ไม่เกิน 45.00
210
110
260
360
550
550
1,100
1,300
1,100
1,300
1,300
1,600
2,220
2,800
5,500

6,000
4,500
5,500
1,600
1,600
4,500

220
110
280
460
620
620
1,250
1,450
1,250
1,450
1,450
1,750
2,420
3,000
5,700
คิดราคาแยกตามประเภทรถ
จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�ำ
จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�ำ
จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�ำ
6,400
4,900
5,900
1,800
1,800
4,900
คิด 2 เท่าของรถหัวลาก

280
140
370
570
800
800
1,650
1,900
1,650
1,900
1,900
2,300
3,200
4,000
7,550

8,500
6,500
7,800
2,400
2,400
6,500

หมายเหตุ:
		 1/ ค่าระวางบรรทุกชนิดต่างๆ ได้รวมคนขับ หรือขี่ จ�ำนวน 1 คน
		 2/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ราคาขายปลีกน�ำ้ มันดีเซลทีป่ ระกาศโดยบมจ.ปตท. ณ อ�ำเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เท่ากับ 20.99 บาทต่อลิตรดังนัน้ อัตราค่าบริการจะอยูใ่ นช่วงราคาน�ำ้ มันระหว่าง 20.00 –
30.00บาทต่อลิตร
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หน้าท่าเรือของบริษทั งานออกบูธ หรือช่องทางจ�ำ
หน่ายอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั ได้เปิดให้บริการ แต่สำ� หรับลูกค้า
ทีป่ ระสงค์จะซือ้ บัตรโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทาง
Call Booking หรือ E-Ticket หรือหน้าท่าเรือจะได้
รับสิทธิจองคิวส�ำหรับบัตรโดยสารประเภทยาน
พาหนะ 4 ล้อ
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีช่องทางการ
จ�ำหน่ายบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ซึง่ บริษทั
จะให้สว่ นลดจ�ำนวนหนึง่ จากราคาปกติแก่ตวั แทน
จ�ำหน่าย โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวนขัน้ ต�ำ่ ในการสัง่ ซือ้ และ
จะมี ก ารพิ จ ารณาให้ เ ครดิ ต การค้ า แก่ ตั ว แทน
จ�ำหน่ายเพิม่ ขึน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมช่องทางการจัด

จ�ำหน่ายให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ และสามารถ
แข่งขันได้ อีกทัง้ บริษทั ยังมีนโยบายช่วยแบ่งเบา
ภาระในการเดินทางของประชาชนท้องถิน่ โดยให้
ส่วนลดกับผูท้ สี่ มัครบัตรสมาชิกกับบริษทั ซึง่ ก�ำหนด
ระยะเวลาบัตรสมาชิกเป็นเวลา 1 ปี
นอกจากนั้น การให้บริการเดินเรือแบบ
ประจ�ำทางแบบเหมาล�ำ บริษทั จะคิดราคาเหมาล�ำ
ทัง้ ขาไปและขากลับ ส�ำหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการเช่าเหมา
ล�ำเรือไปยังเกาะสมุย หรือเกาะพะงัน โดยราคาเช่า
เหมาล�ำเรือจะขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนรถบรรทุกทีข่ นึ้ บนเรือ
เฟอร์รี่ ซึง่ มีตง้ั แต่ 9 – 21 คันต่อเรือเฟอร์รี่ 1 ล�ำ
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ตารางค่าโดยสารเรือเส้นทางอ�ำเภอเกาะสมุย–อ�ำเภอเกาะพะงัน
หน่วย: บาท
ล�ำดับ

รายการ1/

1

ค่าโดยสารคนละ
- ภิกษุ สามเณร นักศึกษาในเครื่องแบบ
- เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม.

2

รถจักรยาน / รถจักรยานยนต์ธรรมดารวมคนขี่
- รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ รถเข็น 2-3 ล้อ และ
รถตู้พ่วง รวมคนขี่
รถยนต์ 4 ล้อ รวมคนขับ 1 คน
- รถ 3 ล้อ รวมคนขับ 1 คน
รถสองแถว รถตู้ รวมคนขับ 1 คน
รถทัศนาจรขนาดกลางรวมคนขับ 1 คน และพนักงาน
2 คน
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่รวมคนขับ 1 คน
และพนักงาน 2 คน
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ และ 6 ล้อเล็ก รวมคนขับ 1 คน
ผู้ช่วย 1 คน (ไม่เกิน 6.5 เมตร)
- บรรทุกสิ่งของซึ่งมีความยาวเลยแนวท้ายรถออกไป
เกิน 1 เมตร
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่รวมคนขับ 1 คน ผู้ช่วย 1 คน (ไม่
เกิน 7.5 เมตร)
- บรรทุกสิ่งของซึ่งมีความยาวเลยแนวท้ายรถออกไป
เกิน 1 เมตร
รถบรรทุก 10 ล้อรวมคนขับ 1 คน และผู้ช่วย 1 คน
(ไม่เกิน 8.5 เมตร)
- บรรทุกสิ่งของซึ่งมีความยาวเลยแนวท้ายออกไปเกิน
1 เมตร
- บรรทุกรถแทรกเตอร์ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
- บรรทุกรถจักรกลหนักทุกประเภท

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

รถบรรทุกน�้ำมันเชื้อเพลิง 10 ล้อ รวมคนขับ 1 คนและ
ผู้ช่วย 1 คน
รถบรรทุกแก๊ส 4 ล้อ รวมคนขับและผู้ช่วย 1 คน
รถบรรทุกแก๊ส 6 ล้อ รวมคนขับและผู้ช่วย 1 คน
รถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รวมคนขับ 1 คน
และผู้ช่วย 1 คน
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตันรวมคนขับ 1 คนและผู้ช่วย
1 คน
- ยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป รวมคนขับและผู้ช่วย 1 คน
รถไถนารวมคนขับ 1 คน
รถตักรวมคนขับ 1 คน
รถบด รถเกรตเตอร์ รถแบคโฮ รวมคนขับ 1 คน
รถยนต์ ลากล้อเลื่อน รวมคนขับ 1 คน

เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ราคาบุคคลทั่วไป
150
75
75
200
250
470
470
470
900
1,100
900
1,100
1,200
1,300
1,900
2,400
4,400
คิดราคาแยกตามประเภทรถ
จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�ำ
จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�ำ
จัดลงเรือเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาล�ำ
4,300
3,200
3,700
1,300
1,300
2,600
คิด 2 เท่าของหัวลาก
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ทัง้ นีค้ า่ โดยสารระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุย – อ�ำเภอเกาะพะงัน กฏหมายไม่ได้กำ� หนดไว้ บริษทั ได้ตงั้
ราคาโดยใช้หลักการใกล้เคียงกับค่าโดยสารในเส้นทาง 2 เส้นทางหลักทีบ่ ริษทั ได้ให้บริการอยูเ่ ดิม เนือ่ งจาก
เส้นทางระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุย – อ�ำเภอเกาะพะงัน นัน้ บริษทั ได้เปิดให้บริการเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ ว เมือ่
1 ธันวาคม 2558 ในช่วงเทศกาลท่องเทีย่ วปลายปีตอ่ เนือ่ งจนถึงต้นปี 2559

3. กลยุทธ์ดา้ นการจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย (Place)
บริษทั มีชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายบัตรโดยสารเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าทีม่ าใช้บริการได้อย่าง
ทัว่ ถึง โดยมี 2 ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหลัก ได้แก่
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีเ่ ป็นของบริษทั เอง
มีดงั ต่อไปนี้
- การจ�ำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรงให้กบั
ลูกค้าบริเวณท่าเรือซึง่ เปิดให้บริการทีท่ า่ เรือทัง้ 3
แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุยสากล
และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเทศบาลต�ำบล
เกาะพะงัน ซึง่ จ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารและรับช�ำระเป็น
เงินสดหรือบัตรเครดิตตามจ�ำนวนผู้โดยสารและ
ประเภทรถยนต์ทลี่ กู ค้าต้องการ ณ อัตราราคาที่
ประกาศหน้าท่าเรือ โดยลูกค้าสามารถซือ้ ตัว๋ โดยสาร
แบบรายวันซึง่ ใช้ได้ 1 เทีย่ วภายใน 1 วัน หรือตัว๋
ไป-กลับซึง่ มีอายุตวั๋ เป็นเวลา 45 วัน และสามารถ
ระบุเที่ยวเวลาที่เดินทางไปกลับได้ตามตารางเรือ
ที่ว่าง ณ เวลา ที่จุดจ�ำหน่ายดังกล่าว พร้อมทั้ง
สามารถจองคิวรถลงเรือล่วงหน้าได้ ทัง้ นี้ ลูกค้าทีใ่ ช้
ช่องทางการจ�ำหน่าย ณ จุดท่าเรือส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วด้วยตนเอง นักท่องเทีย่ วที่
โดยสารรถยนต์โดยสารประจ�ำทาง ชาวบ้านทีอ่ าศัย
บริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เป็นต้น
- การจ�ำหน่ายบัตรโดยสารผ่านเคาน์เตอร์
ในท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฏร์ธานี และท่า
อากาศยาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ สามารถให้
บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยสายการบิน
ภายในประเทศหรือสายการบินเช่าเหมาล�ำทีเ่ ดินทาง
มาจากต่างประเทศ ผูโ้ ดยสารเหล่านีส้ ามารถเลือก

ที่จะซื้อเฉพาะตั๋วโดยสารเรือเฟอร์ร่ี หรือ ซื้อตั๋ว
โดยสารเรือเฟอร์รพี่ ร้อมซือ้ ตัว๋ รถยนต์หรือรถตูท้ จี่ ะ
รับส่งผูโ้ ดยสารไปยังหน้าท่าเรือดอนสักสากลก็ได้
กรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วรถยนต์ด้วย บริษัทจะมีบริษัท
คู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจเดินรถรับส่งผู้โดยสารระหว่าง
สนามบินไปท่าเรือดอนสักสากล คอยให้บริการ
ลูกค้าตลอดเวลา จุดจ�ำหน่ายตัว๋ ทีเ่ คาน์เตอร์ดงั กล่าว
จะรับช�ำระได้ทงั้ เงินสดหรือบัตรเครดิต
- การจ�ำหน่ายผ่าน Call Booking หรือจอง
ทางโทรศัพท์ โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์มาติดต่อ
ได้ทเี่ บอร์ 0-2276-8211-2 หรือ 09-2247-3423-5
และแจ้งรายระเอียดการเดินทางมายังพนักงาน
รับสายโทรศัพท์ของบริษัท เพื่อลงบันทึกการจอง
และรับรหัสการช�ำระเงินได้เฉพาะผ่านบัตรเอทีเอ็ม
ระบบธนาคารออนไลน์ระบบโทรศัพท์มือถือหรือ
ส�ำนักงานสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
กรุงไทย โดยลูกค้าสามารถเลือกจองตัว๋ โดยสารเรือ
เฟอร์รี่อย่างเดียว หรือจองตั๋วโดยสารเรือเฟอร์รี่
พร้อมรถยนต์ 4 ล้อ หรือรถมอเตอร์ไซต์ หรือจอง
พร้อมกับตัว๋ รถยนต์รบั ส่งไปยังหน้าท่าเรือดอนสักได้
เช่นกัน ทัง้ นี้ การจองผ่าน Call Booking ลูกค้าต้อง
แจ้งวันทีจ่ ะเดินทางทัง้ ขาไปและขากลับ พร้อมทัง้
ระบุชื่อผู้จอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับตั๋วโดยสาร
ได้ทเี่ คาน์เตอร์บริเวณหน้าท่าเรือทันทีเมือ่ เดินทาง
มาถึงท่าเรือ
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- การจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร (E-Ticket) ผ่าน
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.rajaferryport.com
ช่องทางนีล้ กู ค้าสามารถช�ำระผ่านบัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิตของ Visaหรือ Master Card ได้ทุก
ธนาคารภายใต้ ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลูกค้าสามารถเลือกจองตัว๋
โดยสารเรือเฟอร์รอี่ ย่างเดียว หรือจองตัว๋ โดยสารเรือ
เฟอร์รพี่ ร้อมรถยนต์ 4 ล้อ หรือรถมอเตอร์ไซต์ หรือ
จองพร้อมกับตั๋วรถยนต์รับส่งไปยังหน้าท่าเรือ
ดอนสักสากลได้เช่นกัน
ทัง้ นี้ การจองผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ลูกค้า
ต้องแจ้งวันทีจ่ ะเดินทางทัง้ ขาไปและขากลับ พร้อม
ทัง้ ระบุชอื่ ผูจ้ อง เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถรับตัว๋ โดยสาร
ได้ทเี่ คาน์เตอร์บริเวณหน้าท่าเรือทันทีเมือ่ เดินทางมา
ถึงท่าเรือ

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย
(Promotion)
บริษทั ได้มกี ารประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา
ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจ�ำ เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่
ลูกค้าเป้าหมาย เช่น การแจกแผนทีพ่ กพาของท่าเรือ
ราชาเฟอร์รี่ ซึง่ เป็นแผนทีส่ ำ� หรับการเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ในเกาะสมุยและเกาะพะงันบน
กระดาษแผ่นเดียวกัน พร้อมทัง้ ได้ระบุตารางเดินเรือ
เฟอร์รี่ และเบอร์ตดิ ต่อของบริษทั โดยแผนทีด่ งั กล่าว
ได้มีการวางแจกไว้บนท่าเรือและเรือเฟอร์รี่ของ
บริษัท โรงแรมต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญบน
เกาะสมุยและเกาะพะงัน และจังหวัดสุราษฏร์ธานี
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของตัวแทนจัด

ตัวแทนจัดจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสาร ปัจจุบัน
บริษทั มีตวั แทนจัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 24 ราย รวมบริษทั
ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจสายการบิน โรงแรม บริษทั
เดินรถโดยสารประจ�ำทางหรือรถโดยสารเพือ่ การ
ท่องเที่ยว รถไฟ และบริษัทจัดหานักท่องเที่ยว
เป็นต้น ซึง่ บริษทั ได้จดั จ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารทัง้ แบบ
เงินสด และการให้เครดิตทางการค้าให้กบั ตัวแทน
จัดจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารดังกล่าวโดยให้สว่ นลดจ�ำนวน
หนึง่ จากราคาปกติ และไม่จำ� กัดจ�ำนวนขั้นต�่ำใน
การสัง่ ซือ้ เพือ่ เป็นผลตอบแทนและแรงจูงใจในการ
จ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยปกติ ตัวแทนจ�ำหน่าย
เหล่านีจ้ ะซือ้ ตัว๋ จากบริษทั แบบยกเล่ม (ตัว๋ มีอายุ 1 ปี)
แล้วน�ำไปจ�ำหน่ายควบคู่กับสินค้าหรือบริการของ
ตนเอง

จ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารและยังได้จดั ท�ำประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website ของบริษทั
(www.rajaferryport.com) และ Facebook เป็น
ประจ�ำ
นอกจากนั้น บริษัทได้มีการออกบูธงาน
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิด
การรับรู้ และเลือกใช้บริการเดินเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั
ส�ำหรับการเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน
โดยบริษทั จะเลือกงานท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยม
จากกลุม่ นักท่องเทีย่ ว เช่น งานไทยเทีย่ วไทย และ
งานเทีย่ วทัว่ ไทยไปทัว่ โลก เป็นต้น
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จุดแข็งของบริษท
ั
·  ท่าเรือราชาเฟอร์รี่

เป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่
หลายในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยัง
เกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึง่
เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส� ำ คั ญ ในฝั ่ ง อ่ า วไทยของ
ประเทศไทยและมีชอื่ เสียงไปทัว่ โลก ด้วยประสบการณ์
ทีย่ าวนานกว่า 30 ปี และมีมาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และปลอดภัย
ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO
9001:2008 ส�ำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รแี่ ละ
ท่าเรือจากบริษทั ยูไนเต็ด รีจสิ ตร้า ออฟ ซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS
·  บริษท
ั เป็นผูป้ ระกอบการเดินเรือเฟอร์รเี่ พียง

รายเดียวทีส่ ามารถให้บริการบรรทุกผูโ้ ดยสารพร้อม
กับยานพาหนะไปยังอ�ำเภอเกาะพะงัน ซึง่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติในอ่าวไทย
และมีกจิ กรรมทัง้ ฟูลมูนปาร์ตี้ (Full Moon Party)
ทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายทัว่ โลก
บริษทั เป็นผูป้ ระกอบการเดินเรือเฟอร์รเี่ พียง
รายเดียวทีส่ ามารถให้บริการกับรถบรรทุกสินค้าโดย
เฉพาะรถบรรทุกน�ำ้ มัน/แก๊สไปยังอ�ำเภอเกาะสมุย
และอ�ำเภอเกาะพะงัน
·  กองเรือเฟอร์รขี่ องบริษท
ั ทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวน 12 ล�ำ

ณ ปัจจุบนั ท�ำให้บริษทั สามารถให้บริการได้มากกว่า
คูแ่ ข่ง และมีความยืดหยุน่ ในการให้บริการในช่วง
เทศกาลทีม่ คี วามต้องการในการเดินทางเป็นจ�ำนวน
มาก หรือช่วงที่บริษัทน�ำเรือเฟอร์รี่เข้าอู่เพื่อหยุด
ซ่อมและบ�ำรุงรักษา
·  บริษท
ั เป็นเจ้าของท่าเรือดอนสักสากลและ

ท่าเรือสมุยสากล ซึง่ มีความส�ำคัญและเป็นท่าเรือ
เฟอร์รเี่ อกชนขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ท�ำให้
บริษัทสามารถบริหารจัดการการเดินเรือทั้งแบบ
ประจ�ำทางตามเทีย่ วเวลา และแบบประจ�ำทางแบบ
เช่าเหมาล�ำได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการใน

แต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษทั ยัง
สามารถพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้อย่างต่อเนือ่ ง
เช่น อาคาร และลานจอดรถ เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ผโู้ ดยสาร
·  ในช่วง

3 ปีทผี่ า่ นมา ผลประกอบการของ
บริษทั ทัง้ ด้านรายได้และก�ำไรสุทธิมกี ารเติบโตอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ซึง่ สามารถสร้างความมัน่ คงทางการเงิน
ของบริษทั ได้อย่างต่อเนือ่ ง
·  กองเรือเฟอร์รขี่ องบริษท
ั จ�ำนวน

3 ล�ำ ซึง่
ประกอบด้วยเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน โดยมีสทิ ธิประโยชน์ทสี่ ำ� คัญ เช่น
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี
นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้ในปี 2553 จนถึงปี 2561
และได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้
รับการส่งเสริมไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บการยกเว้ น ภาษี เ งิ นได้
นิตบิ คุ คล เป็นต้น
·  บริษท
ั ได้ใช้ระบบบริหารทรัพยากรส�ำหรับ

องค์กร (ระบบ ERP) และระบบการจัดจ�ำหน่ายบัตร
โดยสาร (ระบบ TMS)ท�ำให้สามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�ำ และสามารถ
น�ำข้อมูลรายงานทางการเงินมาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·  บริษท
ั มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินทีด่ จี าก

สถาบันทางการเงิน รวมทัง้ การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน
ให้กับประชาชนและน�ำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ท�ำให้
บริ ษั ท มี ค วามได้ เ ปรี ย บคู ่ แ ข่ ง ด้ า นต้ น ทุ น และ
แหล่งเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจ เนือ่ งจาก ณ ปัจจุบนั
ยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ
บริษทั ทีไ่ ด้ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการน�ำหลัก
ทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

54
ลักษณะลูกค้าและกลุม
่ ลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะของลูกค้าของบริษทั มาจากผูท้ ตี่ อ้ งการเดินทางระหว่างอ�ำเภอดอนสักกับอ�ำเภอเกาะสมุย หรือ
อ�ำเภอเกาะพะงัน หรือระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุยกับอ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เปิดให้บริการ
เส้นทางระหว่างอ�ำเภอเกาะสมุยและอ�ำเภอเกาะพะงัน เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558) ซึง่ สามารถแบ่งตาม
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางได้แก่

·  กลุม
่ นักท่องเทีย
่ วซึง
่ มีทง
ั้ นักท่องเทีย
่ วชาวไทยและต่างชาติ

ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางไปพักผ่อนหรือร่วมกิจกรรม
นันทนาการในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเกาะสมุยหรืออ�ำเภอเกาะพะงัน โดยกลุม่ ลูกค้า
ประเภทนีน้ ยิ มเดินทางโดยใช้รถยนต์ 4 ล้อ หรือรถประจ�ำทางเป็นหลัก
· กลุม
่ ประชาชนท้องถิน
่ ซึง
่ ใช้บริการเดินเรือเฟอร์รข
ี่ า้ มฟาก
ระหว่าง อ�ำเภอดอนสักกับอ�ำเภอเกาะสมุยหรืออ�ำเภอเกาะพะงัน

จังหวัด
สุราษฏร์ธานี เพือ่ ไปท�ำงานหรือไปท�ำธุระเป็นประจ�ำ เช่น ประชาชนทีม่ งี าน
ท�ำในอ�ำเภอเกาะสมุยหรืออ�ำเภอเกาะพะงัน นักเรียน พระภิกษุ และผูท้ มี่ ี
ถิน่ ฐานในเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน เป็นต้น โดยกลุม่ ลูกค้าประเภทนีน้ ยิ ม
เดินทางโดยใช้รถยนต์ 4 ล้อ หรือรถจักรยานยนต์เป็นหลัก
·  กลุม
่ ลูกค้าธุรกิจ ซึง
่ มีความต้องการใช้ยานพาหนะเพือ
่ การ

เช่น รถบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุกอ่ สร้าง
เป็นต้น ยกเว้นการขนส่งสินค้าประเภทแก๊ส น�ำ้ มัน หรือวัตถุอนั ตราย บริษทั
จะท�ำการแยกขนส่งโดยเรือเหมาล�ำต่างหาก โดยมิได้รวมกับการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารและยานพาหนะทัว่ ไป โดยกลุม่ ลูกค้าประเภทนีน้ ยิ มเดินทางโดย
ใช้รถยนต์ตงั้ แต่6 ล้อขึน้ ไป หรือรถประเภทอืน่ ๆ เป็นหลัก ทัง้ นี้ ด้วยขนาด
ของล�ำเรือเฟอร์รี่ และศักยภาพในการรองรับน�ำ้ หนักบรรทุกเหนือคูแ่ ข่ง ท�ำให้
เรือเฟอร์รขี่ องบริษทั สามารถรองรับการขนส่งยานพาหนะทีม่ ขี นาดใหญ่ได้
ขนส่งสินค้าเป็นหลัก
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ก. ภาวะอุตสาหกรรม
ประเทศไทยได้กา้ วสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ในปี2558 โดยอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วถือเป็น 1 ใน 12 ภาคบริการทีม่ คี วาม
ส�ำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็น
ประเทศทีม่ ชี อื่ เสียงด้านการท่องเทีย่ ว เป็นอย่างมาก
ด้วยสภาพแวดล้อม สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่ สวยงามและ
มีความหลากหลาย ทัง้ แบบเชิงธรรมชาติ อย่างทะเล
ภูเขา น�ำ้ ตก และเชิงศิลปวัฒนธรรมทีม่ วี ดั วาอาราม
พระราชวัง โบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีต่ อบสนองวิถชี วี ติ คนเมือง เช่น แหล่ง
ช็อปปิง้ สถานบันเทิง สปา เป็นต้น ประกอบกับการ
ให้บริการทีเ่ ป็นมิตร และเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทีม่ ี
ความอ่อนโยน สร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเทีย่ ว
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ รวมทั้งค่าครองชีพใน
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ แล้วถือว่า
ไม่ สู ง มากนั ก และยั ง มี ร ะบบการสื่ อ สารและ
สาธารณูปโภคที่ค่อนข้างมีความพร้อม จึงท�ำให้
ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วกว่า 1.25 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ปี 2557 อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากประเทศไทยเกิดปัญหา
ทางการการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557
ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ข้ามาในประเทศไทยมี
จ�ำนวนลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2556

ในปี 2558 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ�ำนวน
29.8 ล้านคน เพิม่ สูงขึน้ กว่าปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน
24.8 ล้านคน คิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.16 (จาก
รายงานของกรมการท่องเทีย่ ว ณ วันที่ 22 มกราคม
2559) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวที่
เพิม่ สูงขึน้
เกาะสมุยและเกาะพะงันได้ถกู เปรียบเสมือน
เพชรเม็ดงามในทะเลฝั่งอ่าวไทย และเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีร่ จู้ กั กันในวงกว้างทัง้ นักท่องเทีย่ วชาวไทย
และต่างชาติ ได้แก่ หาดทรายต่างๆ อาทิ หาดเฉวง
หาดละไม หินตาหินยาย และเกาะใกล้เคียงที่
สามารถเดินทางจากเกาะสมุยไป-กลับได้ในวันเดียว
ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะแตน และหมูเ่ กาะ
อ่างทอง รวมทัง้ กิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ (Full Moon
Party) บนเกาะพะงันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม การท่องเทีย่ วไปยัง
เกาะสมุยและเกาะพะงันสามารถเดินทางได้ตลอด
ทั้งปี โดยการเดินทางไปยังเกาะสมุยสามารถใช้
เส้นทางได้ทงั้ ทางเครือ่ งบินและทางเรือ ในขณะที่
การเดินทางไปเกาะพะงันสามารถใช้เส้นทางได้
เฉพาะทางเรือเท่านัน้ แต่การท่องเทีย่ วบนเกาะสมุย
และเกาะพะงันยังมีผลกระทบบางส่วนตามการ
เปลีย่ นแปลงฤดูกาลซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
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· ช่วงไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม)
บรรยากาศการท่องเทีย่ วอยูใ่ นช่วงทีค่ กึ คัก โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากเทศกาลปีใหม่ และ
วันตรุษจีน ประกอบกับสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวย เนือ่ งจากคลืน่ ลมทะเลสงบ และฝนตกน้อย
· ช่วงไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถนุ ายน)
บรรยากาศการท่องเทีย่ วคึกคักกว่าช่วงไตรมาส 1 เนือ่ งจากมีวนั หยุดยาวในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และวันหยุดอืน่ ๆ เช่น วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และ
วันพืชมงคล ขณะทีส่ ภาวะอากาศอยูใ่ นเกณฑ์ทปี่ กติ แต่จะเริม่ เข้าสูฤ่ ดูมรสุมประมาณเดือน
มิถนุ ายน เป็นต้นไป
· ช่วงไตรมาส 3 (เดือนกรกฏาคม– กันยายน)
บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างเงียบเหงา และไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางทะเล
เนือ่ งจากเป็นช่วงมรสุม
· ช่วงไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม– ธันวาคม)
บรรยากาศการท่องเทีย่ วอยูใ่ นระดับทีป่ านกลาง เนือ่ งจากเป็นช่วงมรสุม ทะเลมีคลืน่ ลมแรง
อย่างไรก็ตาม ภาวะการท่องเทีย่ วจะเริม่ กลับมาคึกคักตัง้ แต่ชว่ งเดือนพฤศจิกายน ซึง่ ถือเป็น
ช่วงเปิดฤดูการท่องเทีย่ ว และมีปจั จัยสนับสนุนจากเทศกาลคริสมาสต์ซงึ่ เป็นช่วงทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
เริม่ หยุดพักท�ำงาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติทตี่ อ้ งการหนีฤดูหนาวของประเทศตนเองเพือ่ เดินทาง
มาท่องเทีย่ วมากขึน้ ท�ำให้มกี ารจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วมากขึน้
ข. ภาวะการแข่งขัน
เกาะสมุยและเกาะพะงันมีทตี่ งั้ อยูใ่ นทะเล
อ่าวไทย ซึง่ ห่างจากอ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร
และ 50กิโลเมตร ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ การเดินทางไป
เกาะสมุยสามารถเดินทางได้ทงั้ ทางเรือหรือเครือ่ งบิน
ขณะทีก่ ารไปยังเกาะพะงันสามารถเดินทางได้เฉพาะ
ทางเรือเท่านั้น ซึ่งธุรกิจของบริษัทสามารถขนส่ง
ผูโ้ ดยสารพร้อมด้วยยานพาหนะไปยังเกาะสมุยและ
เกาะพะงันได้ อนึง่ การเดินทางโดยทางเรือสามารถ
ใช้บริการของ (1) เรือเฟอร์รขี่ องบริษทั และบริษทั
ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ำกัด (2) เรือความเร็วสูง (High
Speed Boat)(เรือที่วิ่งความเร็วสูง แต่สามารถ
บรรทุกได้เฉพาะผูโ้ ดยสาร) ของบริษทั เรือเร็วลม
พระยา จ�ำกัด และ(3) เรือคาตามาราน (เรือที่
สามารถบรรทุกได้เฉพาะผูโ้ ดยสาร แต่ใช้เวลาเดิน

ทางช้ากว่าเรือความเร็วสูง) ของบริษทั ซีทราน ดิสคัฟ
เวอร์รี่ จ�ำกัด และบริษัทส่งเสริมรุ่งเรือง จ�ำกัด
เป็นต้น
ผูเ้ ดินทางทัง้ ชาวไทยและต่างชาติประมาณ
ร้อยละ 50 เลือกการเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือ
เกาะพะงันผ่านทางเรือโดยเริม่ ต้นจากการใช้บริการ
รถไฟ หรือรถโดยสารประจ�ำทาง ทีม่ ผี ใู้ ห้บริการ
ภายนอกให้บริการรับส่งผูโ้ ดยสารจากสถานีรถไฟ
หรือสถานีรถโดยสารประจ�ำทางของบริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด (บขส.)ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัด
นครศรีธรรมราชหรือขับรถยนต์สว่ นตัวไปยังท่าเรือ
เฟอร์รขี่ องบริษทั ในอ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เพือ่ โดยสารเรือเฟอร์รเี่ ดินทางต่อไปยังเกาะสมุยหรือ
เกาะพะงัน นอกจากนัน้ ผูเ้ ดินทางยังสามารถเลือก
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เดินทางไปท่าเรือในจังหวัดชุมพรเพื่อโดยสารเรือ
คาตามารานไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน หรือ
เดินทางไปท่าเรือสาธารณะในอ�ำเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี เพือ่ โดยสารเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั คูแ่ ข่ง
ไปยังเกาะสมุย หรือโดยสารเรือความเร็วสูง ไปยัง
เกาะสมุยหรือเกาะพะงันได้
ส�ำหรับการเดินทางโดยเครือ่ งบิน ผูเ้ ดินทาง
สามารถเลือกท่าอากาศยานปลายทางได้ทั้งบน
เกาะสมุยโดยตรง (ซึง่ มีสายการบินบางกอกแอร์เวย์
และสายการบินไทยเป็นผูใ้ ห้บริการ) หรือท่าอากาศยาน
ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ซึง่ มีสายการบินแอร์เอเซีย สายการบินนกแอร์และ
สายการบินไทยเป็นผูใ้ ห้บริการ) ซึง่ จะมีผใู้ ห้บริการ
ภายนอกให้บริการรับส่งผูโ้ ดยสารจากท่าอากาศยาน
ดังกล่าวไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ของบริษัทหรือท่าเรือ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อเรือ
1. ราชา 1
2. ราชา 2
3. ราชา 3
4. ราชา 4
5. ราชา 5
6. ราชา 6
7. ราชา 7
8. อาร์ 8
9. อาร์ 9
10. วังใน
11. วังทอง
12. วังแก้ว

ยานพาหนะ
น�้ำหนัก ผู้โดยสาร (คัน)
(ตันกรอส) (คน) 4 ล้อเต็ม
ระวาง
1,141.00
400
44
1,044.92
350
52
986.32
350
36
324.00
220
23
928.00
350
70
1,009.50
400
55
1,188.00
400
53
1,074.00
400
48
1,168.00
400
48
794.63
300
38
638.98
300
30
990.95
400
52

สาธารณะในอ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เพื่อเดินทางด้วยทางเรือต่อไปยังเกาะสมุยหรือ
เกาะพะงัน
การเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน
ด้วยเรือเฟอร์รไี่ ด้รบั ความนิยม เนือ่ งจากเรือเฟอร์รี่
สามารถขนส่งผูเ้ ดินทางไปพร้อมกับยานพาหนะใน
คราวเดียวกัน ปัจจุบนั การให้บริการเรือเฟอร์รขี่ า้ ม
ฟากระหว่างอ�ำเภอดอนสัก และอ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีผใู้ ห้บริการจ�ำนวน 2 ราย
ได้แก่ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ำกัด ซึ่งบริษัทได้
พิจารณาว่าบริษัทดังกล่าวเป็นคู่แข่งขันโดยตรง
มากกว่าบริษทั ทีใ่ ห้บริการเรือประเภทอืน่ และสาย
การบิน ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกัน ทัง้ นี้ จ�ำนวนเรือและก�ำลังการบรรทุก
ของบริษทั และคูแ่ ข่งสามารถแสดงได้ดงั นี้

บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ำกัด
ยานพาหนะ
น�้ำหนัก ผู้โดยสาร (คัน)
ชื่อเรือ
4 ล้อ
(ตันกรอส) (คน)
เต็มระวาง
1. ซีทราน เฟอร์รี่ 4
961.00
338
60
2. ซีทราน เฟอร์รี่ 5 1,099.00 270
45
3. ซีทราน เฟอร์รี่ 6 1,076.00 270
50
4. ซีทราน เฟอร์รี่ 7
815.00
250
60
5. ซีทราน เฟอร์รี่ 8 1,053.00 360
90
6. ซีทราน เฟอร์รี่ 9 1,400.00 601
50

ทีม่ า: บริษทั และเว็บไซต์ของบริษทั ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ำกัด ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558
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หมายเหตุ : 1. กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด ยังได้ประกอบธุรกิจเดินเรือคาตามาราน เรือความเร็วสูง (High
Speed Boat) และเรือยอร์ช รวมเป็นจ�ำนวน 5 ล�ำภายใต้การด�ำเนินงานของบริษทั ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จ�ำกัด
(บริษัทในกลุ่มของบริษัทซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด) เพื่อให้บริการเรือโดยสารจากจังหวัดชุมพรไปยังเกาะสมุย
เกาะพะงัน และเกาะเต่า
		 2. ตารางเวลาเดินเรือเฟอร์รขี่ า้ มฟากระหว่างอ�ำเภอดอนสัก และอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ของบริษทั
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ซีทราน เฟอร์รี่ จ�ำกัด ได้จดั ตารางเวลาเหมือนกัน (บริษทั ซีทราน
เฟอร์รี่ จ�ำกัด ไม่ได้มเี รือเฟอร์รขี่ า้ มฟากเส้นทางระหว่างอ�ำเภอดอนสักและอ�ำเภอเกาะพะงัน)

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน (เฉพาะคน ไม่รวมยานพาหนะ) สามารถ
ใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการสาธารณะต่างๆ ทีใ่ ห้บริการเดินทางในหลายเส้นทาง โดยส่วนใหญ่เริม่ ต้นมาจาก
กรุงเทพฯ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
1. การจัดหาเรือเฟอร์รี่

ในช่วงทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้จดั หาเรือเฟอร์รี่
ทีใ่ ช้แล้วและยังคงมีคณ
ุ ภาพในการใช้งาน โดยส่วนใหญ่
น�ำเข้ามาจากประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นประเทศทีน่ ยิ มใช้
เรือเฟอร์รม่ี ากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก ทัง้ นี้ เรือเฟอร์รี่
ทุกล�ำต้องผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพจาก
กรมเจ้าท่าก่อนน�ำเข้าเรือเฟอร์รี่เข้ามาใช้งานใน
ประเทศไทย และผ่านการตรวจสภาพของการใช้งาน
ของเรือเฟอร์รเี่ ป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนัน้ บริษทั
ได้จดั หากองเรือเฟอร์รที่ มี่ ขี นาดบรรทุกเหมาะสม
และปริมาณเพียงพอส�ำหรับการให้บริการจะท�ำให้
บริษัทสามารถขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเวลาที่ลูกค้า
ต้องการได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั
มีเรือเฟอร์รสี่ ำ� หรับการให้บริการโดยสารและขนส่ง
จ�ำนวน 12 ล�ำ ซึง่ มีความสามารถบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ได้ตงั้ แต่ 220 คนต่อเทีย่ ว จนถึง 400 คนต่อเทีย่ ว
พร้อมทัง้ ยานพาหนะได้ตงั้ แต่ 23 คันต่อเทีย่ ว จนถึง
70 คันต่อเทีย่ ว ทัง้ นี้ บริษทั ได้ให้บริการเดินเรือ

เฟอร์รรี่ ะหว่างอ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอเกาะสมุย และ
อ�ำเภอดอนสัก-อ�ำเภอเกาะพะงัน และเริม่ ให้บริการ
เดินเรือเฟอร์รรี่ ะหว่างอ�ำเภอเกาะสมุย – อ�ำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมือ่ 1 ธันวาคม
2558
บริษทั มีกองเรือเฟอร์รจี่ ำ� นวนรวม 12 ล�ำ
โดยมีอายุการใช้งานเฉลีย่ 37 ปี ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั
ได้จดั ซือ้ เรือเฟอร์รที่ ใี่ ช้งานแล้วมาจากต่างประเทศ
เนือ่ งจากเรือเฟอร์รที่ ใ่ี ช้งานแล้วจะมีราคาทีถ่ กู กว่า
เรือเฟอร์รใี่ หม่อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่เรือเฟอร์รที่ กุ ล�ำ
ของบริษัทต้องผ่านการตรวจสภาพการใช้งานกับ
กรมเจ้าท่าก่อนน�ำมาใช้ในการเดินเรือ ทัง้ นี้ บริษทั
คาดการณ์ ว ่ า กองเรื อ ของบริ ษั ท จะมี อ ายุ เ ฉลี่ ย
มากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม ส่งผลให้บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาค่อนข้างสูง เพื่อให้
กองเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั มีสภาพการใช้งานตรงตาม
ข้อก�ำหนดและกฏเกณฑ์ของกรมเจ้าท่า ทีด่ ำ� เนิน
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การตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษทั
มีนโยบายลดอายุเฉลีย่ ของกองเรือเฟอร์รี่ เพือ่ ให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาในอนาคต
โดยจะจัดหาเรือเฟอร์รี่เพิ่มเติมที่มีอายุการใช้งาน
เฉลีย่ น้อยกว่ากองเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั ณ ปัจจุบนั
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีนโยบายเชิงรุกเพือ่
ป้องกันความเสียหายรุนแรงจากการเดินเรือเฟอร์รี่

(Preventive Maintenance) โดยได้วา่ จ้างบริษทั อู่
ซ่ อ มเรื อ ภายนอกเพื่ อ ด� ำ เนิ น การบ� ำ รุ ง รั ก ษา
โครงสร้างและเครื่องยนต์เรือเฟอร์รี่ตามแผนการ
ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี ซึง่ ใช้งบประมาณจ�ำนวน 1 – 3
ล้านบาทต่อล�ำต่อครั้ง และแผนการซ่อมบ�ำรุง
ครัง้ ใหญ่ ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาการซ่อมบ�ำรุงครัง้ ใหญ่
ประมาณ 2 เดือนต่อล�ำ หรือใช้งบประมาณจ�ำนวน
3 – 8 ล้านบาทต่อล�ำต่อครัง้

แผนการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี
เรือเฟอร์รขี่ องบริษทั จะมีทมี งานช่างเครือ่ งยนต์ประจ�ำในเรือเฟอร์รแี่ ต่ละล�ำ โดยมีตน้ กลด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าสูงสุดในงานเครือ่ งยนต์ พร้อมทัง้ ทีมงานช่างเครือ่ งทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในงานเครือ่ งยนต์ตามประกาศ
ของกรมเจ้าท่า เพือ่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมการท�ำงานของเครือ่ งยนต์ตา่ งๆ รวมทัง้ งานซ่อมบ�ำรุงทัว่ ไปตามรอบอายุ
การใช้งานของเครือ่ งยนต์ ทัง้ นี้ โดยปกติ บริษทั มีแผนงานซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งยนต์ตา่ งๆ เป็นประจ�ำทุกปี และมี
มูลค่าการซ่อมแซมประมาณ 1 - 3 ล้านบาทต่อล�ำในแต่ละครัง้ เช่น การเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ่ ง การเปลีย่ น
อะไหล่เครือ่ งยนต์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยบริษทั จะน�ำเรือเฟอร์รไี่ ปจอดเพือ่ ซ่อมบ�ำรุงทีท่ า่ เรือสมุยสากล
ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงเรือเฟอร์รี่ และเก็บอะไหล่ตา่ งๆ ส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุงทัว่ ไป

แผนการซ่อมบ�ำรุงครัง้ ใหญ่
บริษทั ได้วา่ จ้างอูซ่ อ่ มเรือจ�ำนวน 3 แห่ง ท�ำหน้าทีซ่ อ่ มบ�ำรุงครัง้ ใหญ่ของเครือ่ งยนต์และตัวเรือเฟอร์รี่
แต่ละล�ำ โดยอูซ่ อ่ มเรือดังกล่าวตัง้ อยูบ่ ริเวณจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและได้รบั รองคุณภาพ
มาตรฐานจากกรมเจ้าท่า ซึง่ โดยทัว่ ไปบริษทั มีแผนซ่อมบ�ำรุงครัง้ ใหญ่เป็นประจ�ำประมาณทุก 30 เดือน ทัง้ นี้
การซ่อมบ�ำรุงครัง้ ใหญ่จะต้องน�ำเรือเฟอร์รขี่ นึ้ คานเรือ เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพเหล็กใต้ทอ้ งเรือ ใบจักร หางเสือ
ท�ำความสะอาดและทาสีกนั สนิมใต้ทอ้ งเรือ รวมทัง้ ซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักรโดยช่างเครือ่ งทีม่ คี วามรูแ้ ละความ
ช�ำนาญโดยเฉพาะ ปัจจุบนั บริษทั มีแผนการซ่อมบ�ำรุงครัง้ ใหญ่ในช่วงเดือน มกราคม 2559 –เดือน ธันวาคม
2560 ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อเรือ

ช่วงการซ่อมบ�ำรุงครั้งใหญ่

อาร์ 8
วังทอง
ราชา 3
วังแก้ว
ราชา 1
ราชา 6
ราชา 2
อาร์ 9
ราชา 5
ราชา 4
ราชา 7

ก.พ. 2559
พ.ค. – มิ.ย. 2559
ส.ค. – ก.ย. 2559
ก.ย. – ต.ค. 2559
พ.ย. – ธ.ค. 2559
มี.ค. – เม.ย. 2560
พ.ค. – มิ.ย. 2560
ก.ค. – ส.ค. 2560
ก.ย. – ต.ค. 2560
ต.ค. – พ.ย. 2560
พ.ย. – ธ.ค. 2560

ประมาณการมูลค่าซ่อมบ�ำรุงครั้งใหญ่
(ล้านบาท)*
5.0
8.0
7.5
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

หมายเหตุ: *การประมาณการมูลค่าซ่อมบ�ำรุงครัง้ ใหญ่จะพิจารณาจากประวัตกิ ารซ่อมบ�ำรุงครัง้ ใหญ่ทผี่ า่ นมาประกอบกับการ
ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปีทที่ ำ� โดยทีมงานช่างของบริษทั

ทัง้ นี้ เรือเฟอร์รที่ กุ ล�ำของบริษทั จะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพการใช้งานโดยกรมเจ้าท่าเพือ่ ใช้ตอ่ ใบ
อนุญาตให้ใช้เรือในแต่ละปี โดยอายุใบอนุญาตให้ใช้เรือจะมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ซึง่ ปัจจุบนั เรือเฟอร์รที่ งั้ 12
ล�ำ มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้เรือครบถ้วน

2. การจัดหาน�ำ้ มันเชือ
้ เพลิง

น�้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน�้ำมันดีเซลและ
น�ำ้ มันเตาเป็นวัตถุดบิ และต้นทุนหลักของบริษทั ใน
การด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษทั ได้นำ� น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทัง้
2 ประเภทนีม้ าผสมตามสัดส่วนทีส่ ามารถใช้เป็นเชือ้
เพลิงในการเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ การบริหารคลังน�ำ้ มันอย่างมี
ประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการประกอบ
ธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันและผล
ประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการสั่งซื้อ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงจากผูจ้ ดั จ�ำหน่ายภายในประเทศ โดย
มีนโยบายทีจ่ ะจัดเก็บน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงไว้ทเี่ รือเฟอร์รี่
เป็นหลัก โดยจะจัดเก็บประมาณ 10,000 – 15,000
ลิตร/ล�ำ และมีนโยบายการสัง่ ซือ้ น�ำ้ มันดีเซลและ
น�ำ้ มันเตาล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 วัน และส�ำรอง

น�้ำมันดีเซลและน�้ำมันเตาขั้นต�่ำในคลังน�้ำมันของ
บริษทั รวมกันไม่เกิน 10,000 ลิตร เพือ่ ให้ได้นำ�้ มัน
เชือ้ เพลิงในปริมาณทีเ่ พียงพอตามความต้องการและ
ประโยชน์ใช้สอยในการเดินเรือ นอกจากนัน้ บริษทั
มีระบบการบริหารและการจัดการสินค้าคงคลังอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งคลอบคลุมถึงการพิจารณาคัด
เลือกผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ทัง้ ใน
ด้านคุณภาพของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และการส่งมอบ
สินค้าทีต่ รงต่อเวลา เป็นผลให้บริษทั ไม่มอี ปุ สรรค
และปัญหาในการรับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงล่าช้า
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษทั ได้มกี ารสัง่ ซือ้
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงประเภทน�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันเตา
รวมทั้ ง น�้ำ มั น หล่ อ ลื่ น จากผู ้ จั ด จ�ำ หน่ า ยจ�ำ นวน
น้อยราย โดยเป็นการจัดซื้อจากผู้ขายรายใหญ่
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ภายในประเทศ ได้แก่บริษัทบางจากปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน) และจากบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมานัน้ บริษทั ดังกล่าว
สามารถจัดหาปริมาณน�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันเตาได้
ตามทีบ่ ริษทั ต้องการและมีราคาและเงือ่ นไขการค้า
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับคูค่ า้ รายอืน่ ใน
การสัง่ ซือ้ แต่ละครัง้
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีมาตรการลดต้นทุน
น�้ำมันเชื้อเพลิง โดยบริษัทได้ซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สำ� หรับผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล ซึง่ น�ำน�ำ้ มัน
พืชทีใ่ ช้แล้วผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นน�ำ้ มันพืช
บริสทุ ธิก์ อ่ นทีจ่ ะน�ำไปผสมกับน�ำ้ มันดีเซลเพือ่ ผลิต
น�ำ้ มันไบโอดีเซล ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายใช้เครือ่ งจักร
ดังกล่าวเป็นระบบ Standby กล่าวคือ เมือ่ น�ำ้ มันพืช
ใช้แล้วมีราคาลดลงมาถึงจุดคุม้ ทุน บริษทั ก็จะผลิต
น�้ำมันไบโอดีเซล หรือในกรณีที่ขาดแคลนน�้ำมัน
ดีเซล บริษทั ก็สามารถผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลเพือ่ ใช้
ทดแทนได้ โดยเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิตน�ำ้ มันไบ
โอดีเซลมีจ�ำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีก�ำลังการผลิต
100,000 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต (เป็นเวลา
2 วัน) และ 200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต

(เป็นเวลา 1 วัน) และได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2008 นอกจากนี้ บริษทั ได้ดำ� เนินการ
ปรับปรุงเครือ่ งยนต์ของเรือเฟอร์รแี่ ละรถยนต์ทใี่ ช้
บริเวณท่าเรือ เพือ่ ให้สามารถน�ำน�ำ้ มันพืชใช้แล้วที่
ผ่านการผลิตไปผสมกับน�ำ้ มันดีเซล มาใช้ในการเดิน
เรือได้ ซึง่ การด�ำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุน
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงลงได้ อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมา รัฐบาล
มี น โยบายตรึ ง ราคาน�้ ำ มั น ดี เ ซลเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระกอบการต่างๆ ส่งผลให้ระดับราคาน�ำ้ มันดีเซล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และท�ำให้บริษัทไม่
สามารถผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลทีผ่ สมกับน�ำ้ มันพืชที่
ใช้แล้วเพือ่ ใช้ดำ� เนินงาน เนือ่ งจากต้นทุนในการผลิต
น�ำ้ มันไบโอดีเซลผสมน�ำ้ มันพืชทีใ่ ช้แล้ว มีจำ� นวนสูง
กว่าราคาน�ำ้ มันดีเซลตามนโยบายของรัฐบาล แต่
บริษทั ได้มกี ารผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลผสมน�ำ้ มันพืชที่
ใช้แล้วเป็นระยะๆ จากเครือ่ งจักรชุดเล็ก (ก�ำลังการ
ผลิต 200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต) เพือ่
ทดสอบการใช้เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ผลิตและได้นำ� น�ำ้ มัน
ไบโอดี เ ซลที่ ผ ลิ ต ได้ ม าใช้ เ ป็ น เชื้ อเพลิ ง ส� ำ หรั บ
ยานพาหนะที่ใช้ภายในบริเวณท่าเรือและโรงงาน
ผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลของบริษทั

3. นโยบายจัดเก็บน�ำ้ มันเชือ
้ เพลิง

บริษทั มีนโยบายจัดเก็บน�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันเตาให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึงถึงระดับราคา
ณ จุดเวลาทีซ่ อื้ ต้นทุนการเก็บรักษา (Inventory Carrying Cost) ต้นทุนการสัง่ ซือ้ (Order Cost) และต้นทุน
สินค้าขาดแคลนให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ โดยปกติ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจัดเก็บน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงไว้ทเี่ รือเฟอร์รเี่ ป็น
หลัก โดยจะจัดเก็บประมาณ 10,000 – 15,000 ลิตร/ล�ำ และจะจัดเก็บน�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันเตาส�ำรองไว้
รวมกันไม่เกิน 10,000 ลิตรในคลังน�ำ้ มัน เพือ่ ให้มปี ริมาณเพียงพอในการใช้เดินเรือเฟอร์รไี่ ด้อย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ นีบ้ ริษทั มีนโยบายให้เจ้าหน้าทีใ่ นเรือเฟอร์รตี่ รวจนับและบันทึกน�ำ้ มันคงเหลือในแต่ละล�ำเป็นประจ�ำทุกวัน
วันละ 2 เวลา ได้แก่ เวลาทีห่ ยุดเดินเรือ และเวลาก่อนเริม่ เดินเรือของแต่ละวัน เพือ่ ให้บริษทั สามารถทราบได้
ว่าเรือแต่ละล�ำมีปริมาณน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงคงเหลือ และก�ำหนดให้พนักงานบัญชีตรวจนับปริมาณน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
คงเหลือในการคลังสินค้าและเรือเฟอร์รที่ งั้ หมดของบริษทั เป็นประจ�ำทุกสิน้ เดือน โดย ณ ปัจจุบนั บริษทั ได้เช่า
ทีด่ นิ กับบริษทั เกีย่ วข้องกัน เพือ่ เป็นทีต่ งั้ ของคลังน�ำ้ มัน
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นอกจากนัน้ ถึงแม้วา่ ทีผ่ า่ นมารัฐบาลไทยมีนโยบายควบคุมราคาน�ำ้ มันดีเซลให้อยูใ่ นระดับไม่เกิน 30
บาทต่อลิตร แต่บริษทั มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งทางการตลาดเพือ่ ควบคุมปริมาณน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้มจี ำ� นวน
ทีเ่ หมาะสม และเพือ่ ป้องกันมิให้บริษทั มีความเสีย่ งจากการขาดทุนสินค้าคงคลังของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงรวมทัง้
อุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ จากไฟไหม้ โดยมีนโยบายควบคุมปริมาณน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงรวมกันไม่เกินประมาณ 10,000
ลิตรในคลังน�ำ้ มัน
4. การก�ำกับดูแลโดยหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง

การด�ำเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยมีกรมเจ้าท่าเป็น
หน่วยงานราชการหลักเป็นผูก้ ำ� กับดูแลกิจการในธุรกิจของบริษทั ทัง้ นี้ กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องจะประกอบด้วย
3 ส่วนหลัก คือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับตัวเรือ ท่าเทียบเรือ และคนประจ�ำเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวเรือ

· พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ.2456
· พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481
· พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522

ใบอนุญาตที่ส�ำคัญ
· ใบอนุญาตใช้เรือ ซึ่งมีอายุใบ
อนุญาตเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
· ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ�ำทาง
ซึ่งมีอายุใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี

· กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / ค�ำสั่ง ประกาศ
ระเบียบที่ออกโดย กรมเจ้าท่า
ท่าเทียบเรือ

· พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ.2456
· พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 และฉบับที่ 2
พ.ศ.2548
· กฎกระทรวงฉบับที่ 63 / กฎกระทรวงฉบับที่ 64 /
กฎกระทรวงฉบับที่ 19
· พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518

· ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือ
เดินทะเลซึ่งมีอายุใบอนุญาตเป็น
เวลา 15 ปี
· หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า
(เดิมชื่อ “ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบ
เรือ”)ซึ่งมีอายุใบอนุญาตเป็นเวลา
1ปี

· พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
· พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2535
คนประจ�ำเรือ

· พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. 2456
· กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (หมวด ซ.) /
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ฯ พ.ศ.2532

· ชั้นประกาศนียบัตรของคนประจ�ำ
เรือ
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อนึ่ ง เนื่ อ งจากในการประกอบธุ ร กิ จ ให้
บริการเรือเฟอร์รี่ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินเรือและท่าเรือ โดยมี
กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลหลัก บริษทั มี
กระบวนการท�ำงานส�ำหรับการติดตามและด�ำเนิน
การต่อใบอนุญาตทีส่ ำ� คัญต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจเดินเรือและท่าเรืออย่างชัดเจน โดยเริม่
ต้นจากสายงานปฏิบัติงานท่าเรือและเดินเรือเป็น
หน่วยงานหลักส�ำหรับการควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ตามกฏเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องต่างๆ ซึง่ ได้แต่งตัง้ คณะ
ท�ำงานฯ ทีป่ ระกอบด้วยรองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ ผู้อ�ำนวยการ
ปฏิบตั กิ ารท่าเรือ ผูอ้ ำ� นวยการปฏิบตั กิ ารเดินเรือ
และนายเรือประจ�ำเรือเฟอร์รที่ งั้ 12 ล�ำ ด�ำเนินการ
ประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำทุกสิน้ เดือน เพือ่ วางแผน
การเดินเรือ การซ่อมบ�ำรุงเรือ และการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ รวมทัง้ การติดตามการต่อใบอนุญาตต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการเดินเรือ เช่น ใบส�ำคัญการตรวจเรือ
ใบส�ำคัญรับรองแนวน�ำ้ บรรทุก ใบอนุญาตใช้เรือ ใบ
อนุญาตให้เรือกลเดินประจ�ำทาง ใบอนุญาตต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกิจการท่าเรือ เช่น หนังสือรับรองการ
ตรวจสภาพท่า และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ท่าเรือเดินทะเล และชั้นประกาศนียบัตรของคน
ประจ�ำเรือ ทั้งนี้ คณะท�ำงานดังกล่าวได้จัดท�ำ
ทะเบียนคุมใบอนุญาตต่างๆ และชัน้ ประกาศนียบัตร
ไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งวางแผนการต่ออายุไว้
อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันทีห่ มดอายุของใบ
อนุญาตต่างๆ และชั้นประกาศนียบัตรดังกล่าว
โดยคณะท�ำงานดังกล่าวจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ในสายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรือและเดินเรือ รวมทัง้ สัง่
การให้ พ นั ก งานประจ� ำ เรื อ ด� ำ เนิ น การต่ อ ชั้ น

ประกาศนียบัตรดังกล่าวทันทีทกี่ รมเจ้าท่าอนุญาต
ให้ ด� ำ เนิ น การต่ อ ใบอนุ ญ าตต่ า งๆ และชั้ น
ประกาศนียบัตร ล่วงหน้าได้ 30 วันหรือ 45 วัน
ก่อนวันหมดอายุ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของแต่ละใบ
อนุญาตต่างๆ และชัน้ ประกาศนียบัตร หลังจากทีไ่ ด้
ด� ำ เนิ น การต่ อ ใบอนุ ญ าตต่ า งๆ และชั้ น
ประกาศนียบัตรแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ในสายงาน
ปฏิบตั กิ ารท่าเรือและเดินเรือ และพนักงานประจ�ำ
เรือจะส่งต้นฉบับของใบอนุญาตต่างๆ และส�ำเนาชัน้
ประกาศนียบัตรให้กบั ฝ่ายกฏหมายเพือ่ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนทีจ่ ะจัดส่งต้นฉบับ
ของใบอนุญาตต่างๆ ให้รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานแผนงานและการเงินจัดเก็บและท�ำทะเบียนคุม
ต่อไป และส�ำเนาชั้นประกาศนียบัตรให้กับฝ่าย
บุ ค คลเพื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เข้ า ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Human Resource Management
(HRM) ซึง่ บริษทั ได้นำ� ระบบดังกล่าวมาใช้คำ� นวณ
เงินเดือนพนักงานประจ�ำเรือตามเวลาทีพ่ นักงานดัง
กล่าวได้ปฏิบตั งิ านจริงบนเรือเฟอร์รี่ และใช้ในการ
ติดตามวันหมดอายุของชัน้ ประกาศนียบัตรส�ำหรับ
พนักงานบนเรือแต่ละคน ทัง้ นี้ บริษทั ได้กำ� หนดให้
มีระบบป้องกันเหตุการณ์การต่อใบอนุญาตต่างๆ
และชัน้ ประกาศนียบัตรส�ำหรับพนักงานบนเรือล่าช้า
อีกทางหนึง่ โดยมอบหมายให้รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานแผนงานและการเงิน ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บใบ
อนุญาตต่างๆ แจ้งเตือนคณะท�ำงานฯ เป็นประจ�ำทุก
ต้นเดือน และให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบุคคล ซึง่ เป็นผูจ้ ดั เก็บ
ส�ำเนาชัน้ ประกาศนียบัตรแจ้งเตือนพนักงานบนเรือ
เพิม่ เติมจากคณะท�ำงานฯ เป็นประจ�ำทุกวันที่ 15
ของแต่ละเดือน
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5. ผลกระทบต่อสิง
่ แวดล้อม

นอกเหนือจากการพัฒนาด้านบริการให้กบั
ผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย บริษทั ยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการให้ความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล้อมทัง้
ทางน�้ำและอากาศ และรวมทั้งจัดให้มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขใน
ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือของกรมเจ้าท่า ทั้งนี้
บริษทั ได้ปฏิบตั แิ ละด�ำเนินการเพือ่ ลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมดังนี้
1. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ทิง้ จาก
ทุกจุดที่ปล่อยออกจากท่าเรือเป็นประจ�ำทุกเดือน
และตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ในทะเลบริเวณท่าเทียบ
เรือเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และรายงานผลการตรวจ
สอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครัง้
2. จัดให้มกี ารตรวจสอบระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ส�ำเร็จรูป (SATS) ทุกๆ 3 เดือนเพือ่ ให้เกิดความ
มั่นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ ณ จุดต่างๆ
ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในบริเวณท่าเรือ และ
ก�ำหนดให้หา้ มทิง้ ขยะ น�ำ้ เสีย และสารเคมีลงทะเล
4. จัดให้มโี ครงการปลูกไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่
เพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

6. ดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพ
มัน่ คงแข็งแรงและสะอาดอยูเ่ สมอ
7. จัดหาพนักงานและเวรยามเพื่อจัด
ระเบียบเข้าคิวยานพาหนะขึน้ ลงเรือเฟอร์รคี่ วบคุม
น�ำ้ หนักรถบรรทุกผ่านท่าเรือได้ไม่เกิน 21 ตัน และ
คอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ
รวมทัง้ จัดให้มกี ารอบรมด้านความปลอดภัย และฝึก
ซ้อมให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในกรณีฉกุ เฉินเป็น
ประจ�ำ
นอกจากนีบ้ ริษทั ได้มกี ารว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
อิสระเพือ่ ท�ำการตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทิง้ โดยรายงาน
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน�้ำที่ท่าเรือดอนสักสากล
และท่าเรือสมุยสากลเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน ซึง่
จัดท�ำโดยบริษทั เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอนซัลแทนท์
จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน ผลการตรวจ
ทีผ่ า่ นมา พบว่า ตัวอย่างน�ำ้ ทีท่ า่ เรือของบริษทั ไป
ตามมาตรฐานน�้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานและ
อาคารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเปิดให้บริการเรือ
เฟอร์รี่ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้อง
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ และไม่เคย
ได้รบั การตักเตือนหรือเสียค่าปรับในเรือ่ งดังกล่าว
เนือ่ งจากบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

5. ติดตัง้ ไฟแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน
เพือ่ เตือนเรืออืน่ ๆ ทีส่ ญ
ั จรไปมาในบริเวณท่าเรือ

งานทีย
่ ง
ั ไม่ได้สง
่ มอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ไม่มงี านทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบ
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ข้อมูลทัว
่ ไปและข้อมูลส�ำคัญอืน
่
ข้อมูลทัว
่ ไปของบริษท
ั
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ชือ่ ย่อ
เลขทะเบียนบริษทั
		
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
		
มูลค่าหุน้
ทุนทีอ่ อกและช�ำระเต็มมูลค่า
		
บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

		

						
						

ผูส้ อบบัญชี
						
						
						
						
						
					

RP
0107550000271
การบริการขนส่งทางน�ำ้ ภายในประเทศ
170,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบล้านหุน้ )
หุน้ ละ 1 บาท
170,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800
โทรสาร 02-359-1259
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4917
นายบรรจง พิชญประสาธน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 7147
นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3787
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 9429
บริษทั พีวี ออดิท จ�ำกัด
100/19 อาคารว่องวานิช อาคารบี ชัน้ 14
ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080
โทรสาร 02-645-0020
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ผูต้ รวจสอบภายใน

		

						

บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอนัล ออดิท จ�ำกัด
73/290 หมู่ 8 เดอะฟิฟ อเวนิว คอนโดมิเนียม
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-526-6100

· ทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลดอนสัก อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทรศัพท์ 0-7737-2800-2, 0-2277-4488 โทรสาร 0-7737-2804, 0-2277-8521
Website http://www.rajaferryport.com
·  ทีต่ งั้ สาขาที่ 1 เลขที่ 281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินจิ ฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
·  ทีต่ งั้ สาขาที่ 2 เลขที่ 141/2 หมูท่ ี่ 10 ตาํ บลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
·  ทีต่ งั้ สาขาที่ 3 44/130 หมูท่ ี่ 1 ตาํ บลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
·  ทีต่ งั้ สาขา 4 เลขที่ 1 หมูท่ ี่ 2 ตาํ บลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
· ทีต่ งั้ สาขาที่ 5 เลขที่ 227 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

การด�ำเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีกรมเจ้าท่า
เป็นหน่วยงานราชการหลักเป็นผูก้ ำ� กับดูแลกิจการในธุรกิจของบริษทั ทัง้ นี้ กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องจะประกอบด้วย
3 ส่วนหลัก คือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับเรือ ท่าเทียบเรือ และคนประจ�ำเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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· ใบอนุญาตใช้เรือ

ชื่อเรือ

ผู้ พนักงาน
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้
ระยะเวลา ความสามารถของคนประจ�ำเรือ โดยสาร ประจ�ำ
พื้นล�ำน�้ำและ
(คน) เรือ
น�้ำหนัก* น�้ำหนัก**
วันที่มีผล ของใบ
ในต�ำแหน่งสูงสุด
ทะเลที่อนุญาต
(คน)
(ตันกรอส) (ตันเนต)
บังคับใช้ อนุญาต
จะต้องไม่ต�่ำกว่าชั้นดังนี้
ให้เดินเรือ
(ประมาณ)
นายเรือ
ต้นกล

1. ราชา 1

1,141.00

342.00

ระหว่างจังหวัด 22 ธ.ค.
ตราดกับจังหวัด 2558 – 21
นราธิวาส มิ.ย. 2559

6 เดือน

2. ราชา 2

1,044.92

313.48

986.32

533.35

4. ราชา 4

324.00

103.00

17 ส.ค.
2558 – 28
ก.พ. 2559
22 ธ.ค.
2558 – 21
มิ.ย. 2559
27 ก.พ.
2558 – 26
ก.พ. 2559

2 เดือน

3. ราชา 3

ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด
นราธิวาส
ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด
นราธิวาส
ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด
นราธิวาส

5. ราชา 5

928.00

279.00

6. ราชา 6 1,009.50

365.09

7. ราชา 7

1,188.00

551.00

8. อาร์ 8

1,074.00

525.00

9. อาร์ 9

1,168.00

625.00

10. วังใน

794.63

416.49

ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด
นราธิวาส
ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด
นราธิวาส
ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด
นราธิวาส
ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด
นราธิวาส
ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด
นราธิวาส
ระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัด
นราธิวาส

1 เม.ย.
2558 – 31
มี.ค. 2559
19 มี.ค.
2558 – 28
ก.พ. 2559
24 พ.ย.
2558 – 23
พ.ย. 2559
23 มิ.ย.
2558 – 25
เม.ย. 2559
19 ส.ค. 58
– 17 ส.ค.
2559
6 ต.ค..
2558 – 5
เม.ย. 2559

11. วังทอง

638.98

342.24

ระหว่างจังหวัด 27 ก.พ.
ตราดกับจังหวัด 2558 – 26
นราธิวาส ก.พ. 2559

2 เดือน

12. วังแก้ว

990.95

467.01

ระหว่างจังหวัด 6 ต.ค.
ตราดกับจังหวัด 2558 – 5
นราธิวาส ต.ค. 2559

8 เดือน

6 เดือน
2 เดือน

3 เดือน
2 เดือน
11 เดือน
4 เดือน
8 เดือน
4 เดือน

คนใช้
นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน เครื่องจักร
ยนต์ชั้นหนึ่ง
1,600 ตันกรอส
พิเศษ
นายเรือของเรือเดินใน นายช่างกล
ประเทศขนาดไม่เกิน เรือชั้นสาม
1,600 ตันกรอส
นายเรือของเรือเดินใน นายช่างกล
ประเทศขนาดไม่เกิน เรือชั้นสาม
1,600 ตันกรอส
คนใช้
นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน เครื่องจักร
ยนต์ชั้นหนึ่ง
500 ตันกรอส
พิเศษ
นายเรือของเรือเดินใน นายช่างกล
ประเทศขนาดไม่เกิน เรือชั้นสาม
1,600 ตันกรอส
นายเรือของเรือเดินใน นายช่างกล
ประเทศขนาดไม่เกิน เรือชั้นสาม
1,600 ตันกรอส
นายเรือของเรือเดินใน นายช่างกล
ประเทศขนาดไม่เกิน เรือชั้นสาม
1,600 ตันกรอส
นายเรือของเรือเดินใน นายช่างกล
ประเทศขนาดไม่เกิน เรือชั้นสาม
1,600 ตันกรอส
นายเรือของเรือเดินใน นายช่างกล
ประเทศขนาดไม่เกิน เรือชั้นสาม
1,600 ตันกรอส
คนใช้
นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน เครื่องจักร
ยนต์ชั้นหนึ่ง
1,600 ตันกรอส
พิเศษ
คนใช้
นายเรือของเรือเดินใน
ประเทศขนาดไม่เกิน เครื่องจักร
ยนต์ชั้นหนึ่ง
1,600 ตันกรอส
พิเศษ
นายเรือของเรือเดินใน นายช่างกล
ประเทศขนาดไม่เกิน เรือชั้นสาม
1,600 ตันกรอส

400

9

350

11

350

11

220

9

350

11

400

11

400

11

400

11

400

11

300

9

300

9

400

11

หมายเหตุ: * ตันกรอส หมายถึง น�ำ้ หนักทัง้ หมดทีส่ ามารถบรรทุกได้ ซึง่ ได้รวมน�ำ้ หนักตัวเรือและน�ำ้ หนักสิง่ ของทีบ่ รรทุก
** ตันเนต หมายถึง น�ำ้ หนักสิง่ ของทีส่ ามารถบรรทุกได้
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· ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ�ำทาง

ชื่อเรือ

น�้ำหนัก
(ตันกรอส)

1. ราชา 1 1,141.00
2. ราชา 2 1,044.92
3. ราชา 3 986.32
4. ราชา 4 324.00
5. ราชา 5 928.00
6. ราชา 6 1,009.50
7. ราชา 7 1,188.00
8. อาร์ 8

1,074.00

9. อาร์ 9

1,168.00

10. วังใน

794.63

11. วังทอง 638.98
12. วังแก้ว 990.95

ท่าต้นทาง

ท่าปลายทาง

วันที่มีผลบังคับใช้

ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก
ตำ�บลดอนสัก
อำ�เภอดอนสัก

ตำ�บลลิปะน้อย
อำ�เภอเกาะสมุย
ตำ�บลลิปะน้อย
อำ�เภอเกาะสมุย
ตำ�บลลิปะน้อย
อำ�เภอเกาะสมุย
ตำ�บลลิปะน้อย
อำ�เภอเกาะสมุย
ตำ�บลลิปะน้อย
อำ�เภอเกาะสมุย
ตำ�บลเกาะพะงัน
อำ�เภอเกาะพะงัน
ตำ�บลลิปะน้อย
อำ�เภอเกาะสมุย
ตำ�บลลิปะน้อย
อำ�เภอเกาะสมุย
ตำ�บลลิปะน้อย
อำ�เภอเกาะสมุย
ตำ�บลลิปะน้อย
อำ�เภอเกาะสมุย
ตำ�บลเกาะพะงัน
อำ�เภอเกาะพะงัน
ตำ�บลเกาะพะงัน
อำ�เภอเกาะพะงัน

10 ก.ค. 2558 –
9 ก.ค. 2563
10 ก.ค. 2558 –
9 ก.ค. 2563
27 มี.ค. 2558 –
26 มี.ค. 2563
27 มี.ค. 2558 –
26 มี.ค. 2563
27 มี.ค. 2558 –
26 มี.ค. 2563
10 ก.ค. 2558 –
9 ก.ค. 2563
10 ก.ค. 2558 –
9 ก.ค. 2563
10 ก.ค. 2558 –
9 ก.ค. 2563
10 ก.ค. 2558 –
9 ก.ค. 2563
27 มี.ค. 2558 –
26 มี.ค. 2563
27 มี.ค. 2558 –
26 มี.ค. 2563
10 ก.ค. 2558 –
9 ก.ค. 2563

ระยะเวลา
ของใบ
อนุญาต
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

เงื่อนไขในการ
อนุญาต
1. ใบอนุญาตนี้มี
ก�ำหนดเวลา
5 ปี แต่จะมีผล
บังคับได้ในขณะ
ใบอนุญาตใช้
เรือ และระยะ
เวลาประกันภัย
ในกรมธรรม์
ประกันภัยไม่
ขาดอายุ
2. ให้เดินทาง
ระหว่างท่าเรือ
ที่ก�ำหนดไว้
3. ให้มีการฝึก
ซ้อมแผน
ผู้ประสบภัย
จากอุบัติเหตุ
ทางเรืออย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
4. เวลาเรือออก
จากท่าเทียบ
เรือต้นทาง
และท่าเทียบ
เรือปลายทาง
ตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต
5. อัตราค่า
โดยสารให้เป็น
ไปตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในบัญชี
อัตราค่าโดยสาร
และค่าระวาง
บรรทุก

หมายเหตุ: เส้นทางระหว่างเกาะสมุย – เกาะพะงัน ซึง่ เปิดให้บริการเมือ่ 1 ธันวาคม 2558 อยูร่ ะหว่างการทดลองให้		
บริการ จึงยังไม่ได้มกี ารขอใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ�ำทาง

69
· ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
- ท่าเรือดอนสักสากล
ชื่อผู้ได้รับ
อนุญาต
ที่ตั้งท่าเรือ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จ�ำกัด (ปัจจุบัน ชื่อบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด
(มหาชน))
ฝั่งดอนสัก เลขที่ 141/2 แหลมกุลา หมู่ที่ 10 ต�ำบลดอนสัก อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

อายุใบอนุญาต 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
เงื่อนไข

1. ในเงื่อนไขนี้
(1) “กิจการของตนเอง” หมายความว่า การบรรทุกหรือขนถ่ายของที่เป็นของผู้รับอนุญาต ของ
ที่ผู้รับอนุญาตรับขน หรือของที่ผู้รับอนุญาตรับจัดการขนส่ง
(2) “ให้บริการแก่ผู้อื่น” หมายความว่า ยอมให้บุคคลอื่นใช้ท่าเรือ ส่วนประกอบของท่าเรือหรือ
บริการเกี่ยวกับท่าเรือของผู้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ก็ตาม
2. ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ส�ำหรับการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งดอนสัก เลขที่ 141/2
แหลมกุลา หมู่ที่ 10 ต�ำบลดอนสัก อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เท่านั้น โดยมีที่พัก
สินค้า สิ่งติดตั้งและเครื่องอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้
3. ให้ใบอนุญาตนี้เป็นอันยกเลิก ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผู้รับอนุญาตไม่อาจใช้ท่าเรือ ณ สถานที่ตั้งตามข้อ 2 ได้อีกต่อไป เนื่องจากไม่ได้รับ
อนุญาตหรือถูกสั่งห้ามตามกฏหมายอื่น
(2) เมื่อผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิใช้ที่ดินและทรัพย์สินบนที่ดิน ตาม นส.3ก ทะเบียนเลขที่ 1882
ต�ำบลดอนสัก อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ว่าด้วยเหตุใด
4. ผู้รับอนุญาตต้องใช้ท่าเรือ และส่วนประกอบของท่าเรือตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อกิจการของ
ตนเองและให้บริการแก่คนอื่น
5. ในการให้บริการแก่ผู้อื่น ผู้รับอนุญาตต้อง
(1) เรียกเก็บค่าบริการไม่เกินอัตราที่ระบุไว้
(2) ปฏิบัติตามค�ำสั่งของรัฐมนตรีที่สั่งให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่ต�่ำกว่าในอัตรา (1) เพื่อ
ความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
(3) ไม่ยกเลิกหรืองดเว้นการให้บริการโดยไม่จ�ำเป็นหรือเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้อื่น
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
6. ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของชาติเกิดประโยชน์สูงสุดอันจะน�ำมาซึ่งความ
ปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน เมื่อรัฐมนตรีมีค�ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตปรับปรุงหรือ
ขยายท่าเรือ หรือส่วนประกอบของท่าเรือตามความเหมาะสม ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม เว้น
แต่จะมีเหตุผลอันสมควรซึ่งจะต้องท�ำค�ำชี้แจงเป็นหนังสือแสดงเหตุผลและความจ�ำเป็นที่ท�ำให้ไม่
อาจปฏิบัติได้เสนอต่อรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งเพื่อพิจารณา
ทบทวนค�ำสั่งดังกล่าว
7. ผู้รับอนุญาตต้องกระท�ำ หรืองดเว้นกระท�ำการใดๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น
จากการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และจะต้องปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของพนักงานเจ้าหน้าที่
8. ผู้รับอนุญาตต้องท�ำรายงานยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกา
รพาณิชยนาวีตามแบบที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�ำหนด ดังนี้
(1) รายงานประจ�ำเดือนแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเรือ ประเภทและปริมาณสินค้าที่
ผ่านท่า ตลอดจนข้อมูลหรือสถิติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
(2) รายงานประจ�ำปีแสดงสภาพปัจจุบันของท่าเรือเกี่ยวกับที่พักสินค้า สิ่งติดตั้ง เครื่องอุปกรณ์
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก รวมทั้งบริการท่าเรือภายเดือนมกราคมของปีถัดไป
9. เมื่อรัฐมนตรีมีค�ำสั่งก�ำหนดเงื่อนไขขึ้นใหม่ในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดเพิ่มเติมหรือ
ก�ำหนดขึ้นใช้แทนเงื่อนไขเดิมทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
ด้วย
10. ให้เรียกเก็บค่าบริการเฉพาะท่าเรือต้นทางได้เพียง 1 ครั้ง ส�ำหรับการเดินทาง 1 เที่ยว
11. ผู้รับอนุญาตต้องด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้

70
- ท่าเรือสมุยสากล
ชื่อผู้ได้รับอนุญาต บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จ�ำกัด (ปัจจุบัน ชื่อ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
จ�ำกัด (มหาชน))
ที่ตั้งท่าเรือ
ฝั่งเกาะสมุย เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลลิปะน้อย อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อายุใบอนุญาต
15 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
เงื่อนไข
เงื่อนไขเดียวกันกับท่าเรือดอนสักสากล

· หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า (เดิมชือ
่ “ใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ”)
- ท่าเรือดอนสักสากล
ชื่อผู้ได้รับอนุญาต

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภท

ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส

ลงในล�ำน�้ำหรือทะเล ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ต�ำบลดอนสัก อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อายุใบอนุญาต

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 – วันที่ 19 มกราคม 2559

เงื่อนไข

กรมเจ้าท่ามีสิทธิเรียกใบอนุญาตนี้คืนได้ทุกเมื่อถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1. ถ้าปรากฏในภายหลังว่า
เรือ

สิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำดังกล่าวล่วงล�้ำออกมากีดขวางทางเดิน

2. ถ้ามีเหตุจ�ำเป็นที่กรมเจ้าท่าจะต้องการให้เลื่อนถอยรื้อถอนไปชั่วครั้งคราว เพื่อประโยชน์
และความสะดวกในการเดินเรือ
3. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในการด�ำเนินการของทางราชการ ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องรื้อถอนเลื่อน
หรือถอนไปให้พ้นจากที่ ที่จอดหรือปลูกโดยรัฐบาลจะต้องการที่เป็นต้น
4. หากปรากฏภายหลังว่า สิ่งปลูกสร้างที่ขออนุญาตได้เปลี่ยนแปลงผิดไปจากวัตถุประสงค์
เดิมที่ขออนุญาตไว้ อันเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฏหมาย
5. ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายใบอนุญาต
ทั้งนี้ ให้ผู้รับอนุญาตรื้อถอนหรือเลื่อนถอยสิ่งปลูกสร้างไปตามที่กรมเจ้าท่าก�ำหนดภายใน
เวลาอันสมควร และจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดจากทางราชการมิได้
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เงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อม

1. ห้ามทิ้งเศษสินค้า วัสดุ ขยะ สิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย น�้ำปนน�้ำมัน น�้ำท้องเรือ และสารเคมี
ต่างๆ ลงสู่แหล่งน�้ำโดยเด็ดขาด
2. ต้องท�ำความสะอาดท่าเทียบเรือทุกครั้งหลังการขนถ่ายสินค้า และจัดภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และน�ำไปขจัด
อย่างเหมาะสม
3. ให้ทำ� การติดตามตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ทิง้ จากทุกจุดทีป่ ล่อยออกจากโครงการลงสูแ่ หล่งน�ำ้
ดัชนีคุณภาพน�้ำที่จะต้องท�ำการตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด – ด่าง, บีโอดี, ปริมาณ
สารแขวนลอย และปริมาณน�้ำมัน และไขมัน ความถี่ในการตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง และ
ต้องรายงานผลการวิเคราะห์ให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง
4. ให้ท�ำการตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองใน
บรรยากาศบนบริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด และตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในสถานที่
ท�ำงานในขณะที่มีการขนถ่ายสินค้า 1 จุดและส่งผลการตรวจวัดให้กรมเจ้าท่า ทราบทุก
ครั้ง
5. ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน และควบคุมอุบัติภัยต่างๆ เช่น การป้องกันอัคคี
ภัย แผนช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และต้องแจ้งให้
ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 4 สาขาสุราษฏร์ธานี ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
6. มาตรการต่างๆ นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขนี้ และได้เสนอไว้ในรายงานการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
7. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของกรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ตามความจ�ำเป็น
8. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจท่าของกรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบด้านความมั่นคง แข็ง
แรงของท่าเทียบเรือตามความจ�ำเป็น
9. ต้องปฏิบัติตามกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. เงื่อนไขนี้มีก�ำหนด 1 ปี หากการต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งต่อไปมีเหตุท�ำให้ล่าช้า ให้ถือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ไปก่อน หากตรวจสอบพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะ
มีผลต่อการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตฯ ในครั้งต่อไป

- ท่าเรือสมุยสากล
(1) ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส
ชื่อผู้ได้รับอนุญาต

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภท

หนังสือรับรองการตรวจภาพท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส (ท่าเทียบเรือที่ 1
และ 2 (“F1”))
ลงในล�ำน�้ำหรือทะเล ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ต�ำบลลิปะน้อย อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อายุใบอนุญาต

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 – วันที่ 23 มิถุนายน 2559

เงื่อนไข

กรมเจ้าท่าสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้ เมื่อปรากฏว่าท่ารับส่งผู้โดยสาร ท่ารับส่ง
สินค้า ท่าเทียบเรือ มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้
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เงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อม

1. ห้ามเท ทิ้ง หรือท�ำด้วยประการใดๆ ให้วัสดุ ขยะ น�้ำเสีย หิน กรวด ทราย ดิน โคลน
อับเฉา สิ่งปฏิกูล น�้ำปนน�้ำมัน สารเคมีต่างๆ น�้ำและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใดๆ อันอา
จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน�้ำ
2. ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถ
ใช้สอยได้สะดวก และน�ำไปขจัดอย่างเหมาะสม
3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ได้แก่ มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ มาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. ต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้ง จากทุกจุดที่ปล่อยออกจากโครงการเป็นประจ�ำทุก
เดือน และตรวจสอบคุณภาพน�้ำในทะเล บริเวณท่าเทียบเรือทุก 3 เดือน โดยตรวจวัดค่า
ความเป็น กรด-ด่าง(ph) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspend Solids) ปริมาณน�้ำและ
ไขมัน (Grease & Oil) และปริมาณความสกปรก (BOD) และรายงานให้กรมเจ้าท่า
พิจารณาทุกครั้ง
5. บริเวณท่าเทียบเรือในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ทัศน์วิสัยจ�ำกัด ให้ติดตั้งไฟส่องสว่าง
เพื่อเตือนเรือประมง และเรืออื่นๆ ที่สัญจรไป-มา ในบริเวณนี้ และควรมีเครื่องบั่นไฟ
ส�ำรองเพื่อป้องกัน ขณะไฟฟ้าดับ
6. ให้มีการตรวจสอบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำเร็จรูป (SATS) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ต้องดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และสะอาดอยู่เสมอ
8. ห้ามใช้ตัวท่าเทียบเรือหรือพื้นที่ของท่าเทียบเรือในการคัดแยก ล้าง หรือท�ำความสะอาด
สัตว์น�้ำ แปรรูปสัตว์น�้ำ หรือกิจการอื่นใด นอกเหนือจากการเทียบเรือ
9. จัดให้ยานพาหนะที่จะลงเรือเฟอร์รี่เข้าคิวอย่างมีระเบียบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ
ควบคุมน�้ำหนัก รถบรรทุกผ่านท่าเทียบเรือโดยสาร ไม่ให้มีน�้ำหนักเกิน 21 ตัน โดยมี
พนักงานประจ�ำท่าเทียบเรือ และเวรยามคอยดูแล และอ�ำนวยความสะดวกตลอดเวลา
10. จัดเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยประจ�ำท่าเทียบเรือ พร้อม
กับจัดให้มีการอบรม ด้านความปลอดภัย เพื่อฝึกซ้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร
ในกรณีฉุกเฉินเป็นประจ�ำ
11. หากเกิดเหตุการณ์ใด ก็ตามที่ก่อให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่า
ทราบโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
12. ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
13. เรือที่เข้าเทียบท่าต้องมีระดับน�้ำใต้ท้องเรือไม่ต�่ำกว่า 1 เมตร ตลอดเวลาที่เรือเทียบท่า
14. เงื่อนไขนี้มีก�ำหนด 1 ปี หากการขออนุญาตครั้งต่อไปมีเหตุล่าช้า ให้ถือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขนี้ไปก่อน หากตรวจพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะมีผลต่อการ
พิจารณาการต่ออนุญาตในครั้งต่อไป
15. หากผู้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว กรมเจ้าท่าอาจเพิกถอนใบอนุญาตนี้เสีย
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(2) ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส (ต่อมา ได้เปลีย่ นวัตถุประสงค์เป็นท่าเทียบเรือขนาดเกิน
กว่า 500 ตันกรอส)
ชื่อผู้ได้รับอนุญาต

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำ�กัด (มหาชน)

ประเภท

หนังสือรับรองการตรวจภาพท่าเทียบเรือ (ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส) (ท่าเทียบเรือที่ 3
และ 4 (“F2”))
ลงในลำ�น้ำ�หรือทะเล ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ตำ�บลลิปะน้อย อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อายุใบอนุญาต

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 – วันที่ 22 มิถุนายน 2559

เงื่อนไข

กรมเจ้าท่าสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้ เมื่อปรากฏว่าท่ารับส่งผู้โดยสาร ท่ารับส่ง
สินค้า ท่าเทียบเรือ มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้
เงื่อนไขเดียวกันกับท่าเรือสมุยสากล (ท่าเทียบเรือที่ 1 และ 2 (“F1”))

เงื่อนไขด้านสิ่ง
แวดล้อม

ต่อมา กรมเจ้าท่าได้เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบ
การทีม่ ที า่ ทีม่ ใี บอนุญาตใช้ทา่ เทียบเรือไม่เกิน 500
ตันกรอส แต่มโี ครงสร้างทีร่ องรับเรือเกินกว่า 500
ตันกรอส สามารถยืน่ เปลีย่ นวัตถุประสงค์ได้ ดังนัน้
บริษทั จึงได้ยนื่ เปลีย่ นวัตถุประสงค์หรือประเภทการ
ใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสของ
ท่าเทียบเรือที่ 3 และ 4 (“F2”) ของท่าเรือสมุย
สากล ให้สามารถใช้ทา่ เทียบเรือขนาดเกินกว่า 500
ตันกรอส ตามระเบียบกรมเจ้าท่าทีป่ ระกาศไว้ลงวันที่
12 ธันวาคม 2557 โดยเมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม
2558 คณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าวของ
กรมเจ้าท่ามีมติเห็นควรอนุญาตให้เปลีย่ นวัตถุประสงค์

หรื อ ประเภทการใช้ ท ่ า เที ย บเรื อ ให้ ส ามารถใช้
ท่าเทียบเรือขนาดเกิน 500 ตันกรอสได้ โดยบริษทั
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและมาตรการป้ อ งการ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดจากการใช้ทา่ เทียบ
เรือ ซึง่ เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2558 บริษทั ได้รบั
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของท่าเทียบ
เรือที่ 3 และ 4 บนอ�ำเภอเกาะสมุยเป็นท่าทีม่ ขี นาด
เกิน 500 ตันกรอสเรียบร้อยแล้ว) ท�ำให้ ณ ปัจจุบนั
ท่าเทียบเรือของบริษทั สามารถให้บริการแก่เรือขนาด
เกิน 500 ตันกรอสได้ทงั้ หมด
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โครงสร้างการถือหุน
้
1. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้วของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
ทุนจดทะเบียน

:

170,000,000 บาท

ทุนทีเ่ รียกช�ำระแล้ว

:

170,000,000 บาท

แบ่งเป็นหุน้ สามัญ

:

170,000,000 หุน้

มูลค่าทีต่ ราไว้

:

1.00 บาทต่อหุน้

2. ผูถ
้ อ
ื หุน
้
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีดงั นี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1.1 บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จ�ำกัด*

44,000,000

25.88

1.2 นายอภิชาติ ชโยภาส

16,500,000

9.71

1.3 นายอภิชัย ชโยภาส

16,500,000

9.71

1.4 นางอภิญญา ลอยชูศักดิ์

16,500,000

9.71

1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส

4,675,000

2.75

1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส

4,400,000

2.58

1.7 น.ส.ดวงกมล ยืนยง

3,025,000

1.78

105,600,000

62.12

1. กลุ่มครอบครัวชโยภาส

รวมกลุ่มครอบครัวชโยภาส
2. กลุ่มครอบครัวตังประพฤทธิ์กุล
2.1 นางประคอง ตังประพฤทธิ์กุล

3,080,000

1.81

2.2 นางสุภัทร ตังประพฤทธิ์กุล

1,840,000

1.08

2.3 น.ส.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์

1,362,000

0.80

รวมกลุ่มครอบครัวตังประพฤทธิ์กุล

6,282,000

3.69
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

3. นายธนะ รัตรสาร

6,331,500

3.72

4. นายอธิษณัฎฐ์ วัฒนอุดมเกียรติ

4,230,000

2.49

5. น.ส.ปาณิศา วัฒนอุดมเกียรติ

3,250,000

1.91

6. น.ส.ธัญชัชณัฎ์ วัฒนอุดมเกียรติ

3,000,000

1.76

7. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา

2,750,000

1.62

8. น.ส.ยุวธิดา สนิทนราทร

2,594,900

1.53

9. นายกิตติคุณ เฮ้าประมงค์

1,750,000

1.03

10. นายภณ ตรีสุขเกษม

1,353,800

0.79

137,142,200

80.66

รวม

หมายเหตุ : *ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชยั ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส
นางพิกลุ ชโยภาส และนายธีรเดช ตังประพฤทธิก์ ลุ เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผูถ้ อื หุน้ ใน
อัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 200 ล้านบาท ซึง่ แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน
20,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 มีโครงสร้างการถือหุน้ เป็น
ดังนี้

ณ 30 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายอภิชาติ ชโยภาส
นายอภิชัย
ชโยภาส
นางอภิญญา ลอยชูศักดิ์
นางพิกลุ
ขโยภาส
นางสาวอังสนา ชโยภาส
นายอภิชนม์ ชโยภาส
น.ส.อรณิชา ชโยภาส
รวม

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

6,000,000
6,000,000
6,000,000
1,999,700
100
100
100

30.00
30.00
30.00
10.00
0.00
0.00
0.00

20,000,000

100.00

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริษทั และหลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืน่ ๆ ตาม
ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษท
ั
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) และตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ อีกทัง้ มีกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย
ซึง่ เป็นไปตามคุณสมบัตผิ ทู้ จี่ ะถือกรรมสิทธิเ์ รือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึง่ ท�ำการค้าในน่านน�ำ้ ไทยได้ ตาม
พระราชบัญญัตเิ รือไทย พ.ศ. 2481 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 9 ท่าน
ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ

1.

นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล

2.

พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3.

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

4.

นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

5.

นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา

กรรมการ

6.

นายพานิช พงศ์พิโรดม

กรรมการ และกรรมการอิสระ

7.

นายชาตรี ศิริพานิชกร

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8.

นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9.

นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1/

หมายเหตุ: 1/ นายธีรเดช ตังประพฤทธิก์ ลุ ประธานกรรมการบริษทั เป็นกรรมการทีม่ อี ำ� นาจลงนามและญาติสนิทของ
ประธานกรรมการเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั จึงท�ำให้ประธานกรรมการของบริษทั ไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ ด้วยเหตุนี้
บริษทั จึงได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน) จากกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน
ซึง่ มีจำ� นวนมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด เพือ่ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคิดเป็นสัดส่วน
กรรมการอิสระร้อยละ 55 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ซึง่ จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นอิสระเพือ่ ช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการ
ของบริษทั ได้ในระดับหนึง่
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โดยมี นางสาวสุนนั ทา เจริญวงษ์ เป็นเลขานุการบริษทั และนายบัญญัติ แสงนิรตั น์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มี
มติแต่งตัง้ นายพานิช พงศ์พโิ รดม ให้เป็นกรรมการอิสระ ส่งผลให้บริษทั มีกรรมการอิสระจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้
5 ท่าน
กรรมการผูม
้ อ
ี ำ� นาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษท
ั
กรรมการซึง่ ลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั คือ นายอภิชาติ ชโยภาส ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ นายอภิชนม์
ชโยภาส และประทับตราส�ำคัญของบริษทั หรือ นายธีรเดช ตังประพฤทธิก์ ลุ นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปัญญา
กรรมการคนใดคนหนึง่ ในสองคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกับ นายอภิชาติ ชโยภาส หรือนายอภิชนม์ ชโยภาส
รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษทั
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2558 มีดงั นี้

ชื่อ – สกุล

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล

ปี 2558
7/7

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ

6/7

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร

6/7

4. นายอนันต์ เกตุพิทยา

7/7

5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

7/7

6. นายอภิชาติ ชโยภาส

7/7

7. นายอภิชนม์ ชโยภาส

4/7

8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา

7/7

9. นายพานิช พงศ์พิโรดม

7/7
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ช่วยงานของคณะกรรมการบริษทั ใน
การปฎิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชือ่ ถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบ
ควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 10/2550 เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2550 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจำ� นวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
1.

นายชาตรี ศิริพานิชกร

2.

นายอนันต์ เกตุพิทยา

3.

นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

1/

กรรมการตรวจสอบ

1/
1/

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสุรยี ภาส จากบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารแนบ 3)
หมายเหตุ: 1/ บุคคลล�ำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน (โปรดดูประวัตเิ พิม่ เติมของกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านในเอกสารแนบ 1)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 มีดงั นี้

ชื่อ – สกุล
1. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ
2. นายชาตรี ศิริพานิชกร

ปี 2558
4/4
4/4

1/

4/4

3. นายอนันต์ เกตุพิทยา
4. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

1/

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จ�ำนวนการ
ประชุมทั้งหมด

1/

4/4
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3. คณะกรรมการบริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีมติแต่งตัง้ คณะ
กรรมการบริหารของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจ�ำนวน
6 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผู้จัดการ

2.

นายสุรพล ศรีเพ็ญ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอ�ำนวยการ

3.

นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน

4.

นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ

5.

นางสาวศศิพัชร์ บุญชู

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

6.

นางสาวนิตยา รัตนโชติ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2558 มีดงั นี้

ชื่อ – สกุล

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จ�ำนวนการประชุม
ทั้งหมด

1. นายอภิชาติ ชโยภาส

ปี 2558
17/17

2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ

12/17

3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์

17/17

4. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์

13/17

5. นางกัลยา โกเมนทร์

4/4

1/

6. นางสาวศศิพัชร์ บุญชู2/
หมายเหตุ:
		
		

5/5

1/ นางกัลยา โกเมนทร์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการบริหารเมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2558
และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2558
2/ นางสาวศศิพชั ร์ บุญชู ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการบริหารเมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมือ่ 31 ธันวาคม 2558
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4. ผูบ
้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีผบู้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เป็นจ�ำนวน
6 ท่าน ประกอบด้วย

1.

ชื่อ – สกุล
นายอภิชาติ ชโยภาส

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

2.

นายสุรพล ศรีเพ็ญ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอ�ำนวยการ

3.

นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์

4.

นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน
และรักษาการผู้อ�ำนวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ

5.

นางสาวศศิพัชร์ บุญชู

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษทั ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานอ�ำนวยการ
(นายสุรพล ศรีเพ็ญ)

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานแผนงานและการเงิน
(นางสาวสุนนั ทา เจริญวงษ์)

กรรมการผูจ้ ดั การ
(นายอภิชาติ ชโยภาส)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานปฏิบตั งิ านและเดินเรือ
(นายจิตตพันธ์ สกุลสุรเอกพงศ์)
ผูอ้ ำ� นวยการ
ปฏิบตั กิ ารท่าเรือ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
(นางสาว ศศิพชั ร์ บุญชู)

ผูอ้ ำ� นวยการ
ปฏิบตั กิ ารเดินเรือ

ฝ่าย
ฝ่าย ฝ่ายขายสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริการ ฝ่าย ฝ่ายแผน ฝ่าย
ฝ่าย
ฝ่าย
ฝ่าย
ฝ่าย
ฝ่าย
กฎหมาย บุคคล และภัตตาคาร
และ
ลูกค้า ท่าเรือ
และ เทคนิค โรงงาน
พัสดุ การตลาด เทคโนโลยี
ผลิ
ต
งบประมาณ
ควบคุม
สารสนเทศ
ไบโอดีเซล
การเดินเรือ

* หน่วยงานตรวจสอบภายในจะท�ำงานขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทั ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินระบบ
ควบคุมภายในอิสระท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั
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5. เลขานุการบริษท
ั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
7/2556 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะ
กรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวสุนนั ทา เจริญ
วงษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท (โปรดดู
คุณสมบัตใิ นเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบทีส่ ำ� คัญ ดังนี:้ - จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1. ทะเบียนกรรมการ

3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้
- เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงาน
โดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
- ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีห่ น่วยงานราชการที่
เกีย่ วข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายจากหน่ ว ยงานราชการดั ง กล่ า วประกาศ
ก�ำหนด

2.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปี
ของบริษทั

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
6.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
กรรมการ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 ของบริษทั เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558 ได้มมี ติกำ� หนดค่า
ตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2558 ซึง่ ได้แก่ กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำ� กัด
เพียง เงินเดือน โบนัส เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน่ เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 5,000,000
บาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ :1. ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริษทั
-ประธานกรรมการบริษทั
จ�ำนวน 10,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการบริษทั 		
จ�ำนวน 10,000 บาทต่อครัง้
2. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน
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อนึง่ บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการ
จ�ำนวน 5,000,000 บาท โดยอ้างอิงตามสัดส่วน
ของผลก�ำไรสุทธิในอดีต อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมา
บริษัทยังไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใดๆ นอก
เหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม
โดยในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
เป็นจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 1.42 ล้านบาท และ 1.66
ล้านบาท ตามล�ำดับ และบริษทั ไม่มแี ผนในการจ่าย
ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษใดๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น กั น ทั้ ง นี้
ค่ า ตอบแทนกรรมการในแต่ ล ะปี อ าจมี จ� ำ นวน
เปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั ในแต่ละปี และในอนาคต
หากบริษทั มีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
และค่าตอบแทนอืน่ (นอกเหนือจากค่าเบีย้ ประชุม

ชื่อ – สกุล

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล
2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ 1/
3. นายอภิชาติ ชโยภาส
4. นายอภิชนม์ ชโยภาส
5. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา
6. นายพานิช พงศ์พิโรดม
7. นายชาตรี ศิริพานิชกร 2/
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา
9. นายวัลลภ ผลิโกมล 3/
10. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล 2/ 3/

และค่าตอบแทนรายเดือน) ให้แก่กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ บริษทั จะใช้หลักเกณฑ์พจิ ารณา
จากผลประกอบการและผลก�ำไรของบริษทั ในแต่ละปี
โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินส�ำหรับค่าตอบแทน
พิเศษและค่าตอบแทนอื่นๆ และจัดสรรให้แก่
กรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่ละราย โดย
จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจ
สอบจะมีจ�ำนวนไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั จะน�ำเสนอให้
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั รับทราบ
ในปีถัดไป อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร โดยในปี 2557 และปี 2558
บริษทั ได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้
:-

ปี 2557
กรรมการ
กรรมการตรวจ
สอบ
55,000
45,000
249,000
55,000
35,000
35,000
55,000
55,000
330,000
55,000
330,000
5,000
30,000
81,000
1/

หน่วย : บาท
ปี 2558
กรรมการ
กรรมการตรวจ
สอบ
70,000
60,000
70,000
40,000
70,000
70,000
60,000
360,000
70,000
360,000
70,000
360,000

หมายเหตุ:
1/ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 ของบริษทั เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2557 ได้มมี ติกำ� หนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยกรรมการบริษทั ทุกท่านได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อครัง้ (จากเดิมปี 2556 ก�ำหนดไว้
ครัง้ ละ 5,000 บาท) และกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จากเดิมปี
2556 ก�ำหนดไว้เดือนละ 20,000 บาท)
2/ พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรกั ขกะ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการ
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บริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ดังกล่าวได้มมี ติแต่งตัง้ นายชาตรี
ศิรพิ านิชกร ซึง่ เดิมด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรือเอกพีระจิตร์
สุรกั ขกะ และแต่งตัง้ นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีก
ต�ำแหน่งหนึง่ โดยค่าตอบแทนรายเดือนได้มกี ารแบ่งปันตามจ�ำนวนวันทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งของพลเรือเอกพีระจิตร์ สุรกั ขกะ และ
นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล
3/ นายวัลลภ ผลิโกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการแทนนายวัลลภ ผลิโกมล

ผูบ้ ริหารและผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
ในปี 2557 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีจำ� นวน 6 คน
(รวมค่าตอบแทนของนายอภิชนม์ ชโยภาส ซึง่ ได้ลาออกเมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) อันได้แก่ เงินเดือน
ค่าต�ำแหน่ง โบนัส จ�ำนวนรวม 9.41 ล้านบาท และค่าตอบแทนอืน่ ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
และรายได้อนื่ ๆ เป็นต้น จ�ำนวนรวม 1.24 ล้านบาท
ส�ำหรับในปี 2558 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีจำ� นวน
7 คน (รวมค่าตอบแทนของ นางกัลยา โกเมนทร์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
และกรรมการบริหาร ได้เข้าท�ำงานและลาออกในเดือนมีนาคม 2558) อันได้แก่ เงินเดือน ค่าต�ำแหน่ง โบนัส
จ�ำนวนรวม 11.71 ล้านบาท และค่าตอบแทนอืน่ เช่น เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จ�ำนวน 0.30 ล้านบาท
ต่อเดือน ค่าต�ำแหน่ง โบนัส จ�ำนวนรวม 11.71 ล้านบาท (รวมค่าตอบแทนพิเศษจ�ำนวน 2.3 ล้านบาทแล้ว)
7. บุคลากร
จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมดของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ ริหารและผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 436 คน และ 419 คน โดยบริษทั ได้จา่ ยผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 83.16 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่
เงินเดือน ค่าต�ำแหน่ง โบนัส ค่าสวัสดิการอาหาร กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และอืน่ ๆ เป็นต้น โดยสามารถแบ่ง
รายละเอียดตามสายงานได้ดงั นี้ :สายงาน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานอ�ำนวยการ
สายงานแผนงานและการเงิน
สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ
สายงานบริหาร
รวม

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ปี 2557
ปี 2558
17
16
85
91
20
17
313
294
1
1
436
419
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ค่าตอบแทนอืน่ ๆ แก่พนักงานของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
- ไม่มี กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2551 กับบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และเพือ่ จูงใจให้พนักงาน
ท�ำงานกับบริษทั ในระยะยาว
ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ทีผ่ า่ นมา บริษทั มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานกับพนักงานของบริษทั โดยบริษทั อยูใ่ นฐานะจ�ำเลย จ�ำนวน
รวม 4 คดี แบ่งเป็นคดีความทีย่ ตุ แิ ล้ว จ�ำนวน 3 คดี และคดีความทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลสูง จ�ำนวน
1 คดี ซึง่ มีรายละเอียด สรุปได้ดงั นี้
คดีความทีย่ ตุ แิ ล้ว
1) คดีแพ่งหมายเลขด�ำที่ 4411/2554 ของศาลแพ่ง
อดีตพนักงานของบริษทั ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ในวงเงิน
ทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท ทัง้ นี้ อธิบดี ผูพ้ พิ ากษาศาลแรงงานกลางวินจิ ฉัยว่า คดีอยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงาน ศาลแพ่งจึงมีคำ� สัง่ จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีเป็นอันยุติ
2) คดีแพ่งหมายเลขด�ำที่ 5576/2555 ของศาลแรงงานกลาง
อดีตพนักงานของบริษทั (พนักงานรายเดียวกันกับข้อ ก)) ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ในวงเงินทุนทรัพย์ 3 ล้านบาท ทัง้ นี้ จ�ำเลยตกลงร่วมกันช�ำระค่าเสียหายให้
แก่โจทก์เป็นจ�ำนวนเงิน 850,000 บาทในปี 2556 โจทก์จงึ ถอนฟ้อง และศาลจ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ คดีเป็นอันยุติ
3) คดีแพ่งหมายเลขด�ำที่ 8/2554 หมายเลขแดงที่ 160/2555 ของศาลแรงงานภาค 8
อดีตพนักงานของบริษทั (พนักงานรายเดียวกันกับข้อ ก) และข้อ ข) ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั และบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2554 ในวงเงินทุนทรัพย์ 12,776,500 บาท ทัง้ นี้ ในปี 2555 ศาลชัน้ ต้น
ได้พพิ ากษาให้จำ� เลยร่วมกันช�ำระเงิน 1,215,500 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวม 977,500 บาท และดอกเบีย้ ร้อยละ 15
ต่อปีจากต้นเงินค่าจ้างท�ำงานในวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีและค่าชดเชยรวม 238,000 บาท นับตัง้ แต่วนั ฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ โดยทีจ่ ำ� เลยได้ยนื่ อุทธรณ์คำ� พิพากษาดังกล่าว ต่อมา เมือ่ วันที่
29 มกราคม 2558 ศาลแรงงานภาค 8 นัดฟังค�ำพิพากษาศาลฎีกา ปรากฎว่า ศาลฎีกาพิพากษายืนตาม
ค�ำพิพากษาศาลแรงงานภาค 8 จ�ำเลยจึงได้รว่ มกันช�ำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 1.66 ล้านบาท
ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 คดีเป็นอันยุติ
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คดีความทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลสูง คือ คดีแพ่งหมายเลขด�ำที่ 38/2555 หมายเลข
แดงที่ 316/2555 ของศาลแรงงานภาค 8
อดีตพนักงานของบริษทั ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2555 ในวงเงินทุนทรัพย์ 850,000 บาท
ทัง้ นี้ ในปี 2555 ศาลชัน้ ต้นได้พพิ ากษาให้จำ� เลยช�ำระเงิน 234,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
จากต้นเงิน 90,000 บาท และดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 144,000 บาท นับตัง้ แต่วนั ฟ้อง เป็นต้น
ไปจนกว่าจะช�ำระให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ โดยทีจ่ ำ� เลยได้ยนื่ อุทธรณ์คำ� พิพากษาดังกล่าว ซึง่ ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาในชัน้ อุทธรณ์ ทัง้ นี้ ในงบการเงินประจ�ำปี 2558 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ได้
ตัง้ ประมาณการค่าใช้จา่ ยในส่วนนีไ้ ว้แล้วจ�ำนวนประมาณ 0.30 ล้านบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ในทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั
ได้จดั ท�ำระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยมีตวั ชีว้ ดั ประสิทธิภาพทัง้ ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และ
ทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ทัง้ นี้ บริษทั ได้วางแนวทางโดยก�ำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษทั
เพือ่ ให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กร ก�ำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการส�ำรวจความต้องการ
และความจ�ำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษทั เพือ่ ความเหมาะสมและเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานของหน่วยงานนัน้
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การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั มีนโยบายการปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Code of Best Practice) เพือ่ เสริมสร้างความโปร่งใส
และเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อันจะท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่
เกีย่ วข้องทุกฝ่าย ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ตามแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ :หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (The Rights
of Shareholders)
บริษทั ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพนื้
ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของเจ้าของบริษทั
และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการ
ซือ้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ทตี่ นถืออยู่ สิทธิในการ
ได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ สิทธิในการทีจ่ ะ
ได้รบั ส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษทั สิทธิตา่ งๆ ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติ
ธุรกรรมทีส่ ำ� คัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว
บริษัทยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ดังนี้ :1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปีทกุ ปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวัน
สิน้ สุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทัง้ จัดส่งหนังสือนัด
ประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ

ต่างๆ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุม
ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวัน
ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
2. บริษทั จะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษทั พร้อม
ทัง้ แจ้งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุม และสิทธิ
ออกเสียงลงมติของผูถ้ อื หุน้
3. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วม
ประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม
4. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อ
ซักถามได้ลว่ งหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรส
(Email Address) ของเลขานุการบริษทั
5. ในการประชุมบริษทั จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ตัง้ ข้อซักถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือแสดงความ
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เห็นต่อทีป่ ระชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่า
เทียมกัน ทัง้ นี้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีกรรมการ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
ค�ำถามและให้ขอ้ มูลรายละเอียดในทีป่ ระชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่า
เทียมกัน (The Equitable Treatment of
Shareholders)
บริษทั จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ทุกราย และก�ำหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็น
ไปตามจ�ำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง
เสียงและไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดหรือ
ละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ไม่วา่ จะเป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน
ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการอิสระ
เป็นผูม้ หี น้าทีด่ แู ลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ อื หุน้ ส่วน
น้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึง่ จะพิจารณาด�ำเนิน
การให้เหมาะสมในแต่ละเรือ่ ง เช่น หากเป็นข้อร้อง
เรียน กรรมการอิสระจะด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงและหาวิธกี ารแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อ
เสนอแนะทีเ่ ป็นเรือ่ งส�ำคัญและมีผลต่อผูม้ สี ว่ นได้
เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาก�ำหนด
เป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น
การด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ
บริษัทตามล�ำดับวาระการประชุมมีการเสนอราย
ละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ จะไม่เพิม่
วาระการประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
โดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วม

ประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั
ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลง
คะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล�ำดับวาระที่
ก�ำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการ
ด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล
นอกจากนัน้ บริษทั ได้กำ� หนดมาตรการการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้าม
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีและ
ควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้าม
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนัน้ ต่อบุคคลอืน่ ด้วย
บริษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร
เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลัก
ทรัพย์ในบริษทั และบทก�ำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ในกรณีทกี่ รรมการหรือผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลัก
ทรัพย์ของบริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3
วันท�ำการ ให้สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพือ่ เผยแพร่ตอ่
สาธารณะต่อไป
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น คูแ่ ข่ง คูค่ า้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษทั
ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนัน้ บริษทั ยังส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือระหว่างบริษทั และกลุม่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ เพือ่ สร้างความมัน่ คงให้แก่บริษทั ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :(ก)

ผู้ถือหุ้น

(ข)

ลูกค้า

(ค)

คู่ค้า

(ง)

คู่แข่ง

(จ)

พนักงาน

(ฉ)
(ช)

: บริษทั มุง่ เน้นพัฒนาองค์กรให้มกี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั มีรายได้
และผลก�ำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
: บริษัทค�ำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย รวมถึง
การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
: บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ท�ำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
: บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติ
ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

: บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผล
ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถของพนักงาน
ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตาม
ความเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม
: บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทัง้ นี้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เหล่านัน้ ได้รบั การดูแลอย่างดี
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักดีถึงความส�ำคัญของการ
เปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตาม
หลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอด
จนข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิน
ใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดย
บริษทั จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื
หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่
การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ต่ า งๆ ของส�ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
เว็บไซต์ของบริษทั คือ www.rajaferryport.com
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษทั ได้มอบหมายให้นางสาวสุนนั ทา เจริญวงษ์
เลขานุการบริษทั และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
แผนงานและการเงิน ท�ำหน้าทีใ่ นส่วนงานด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือ่ ท�ำหน้าที่
ติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์
และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท�ำตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะ
สมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้ อบทานคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ (Responsibilities of the Board of
Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่
มีความรูค้ วามสามารถ โดยเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญใน
การก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอด
จนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตาม
แผนทีว่ างไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 9
ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดย
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 5 ใน 8 ท่านดังกล่าว มี
คุณสมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ ซึง่ จะท�ำให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตลอดจน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ของกรรมการอิสระ
ทัง้ หมด 5 ท่าน ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการตรวจ
สอบด้วย เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ใน
การก�ำกับดูแลด�ำเนินงานของบริษัทให้มีความถูก
ต้องและโปร่งใส
ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดไว้วา่ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี กรรมการต้องออก
จากต�ำแหน่งในอัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวน
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่ง
ในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้
ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีอ่ อก
ตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
ก็ได้
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่ง
ตัง้ คณะอนุกรรมการจ�ำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพือ่
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมายและเสนอ
เรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ
ซึง่ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้
ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
แต่ละชุด
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิด
ชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารอย่าง
ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีใ่ นการ
ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
ผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ในขณะทีผ่ บู้ ริหารท�ำ
หน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็นไป
ตามนโยบายทีก่ ำ� หนด ดังนัน้ ประธานกรรมการ
บริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
โดยทัง้ สองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามเหมาะสม
ทีส่ ดุ
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำด้านกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคล
ทีม่ คี วามรู้ ทักษะและความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
และมีภาวะผูน้ ำ� ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ โดยคณะกรรมการ
บริษทั จะมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และ
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ประโยชน์ในการติดตาม

และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างใกล้ชดิ
คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ตัง้ คณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ เพือ่ ติดตามและดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษทั
2.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจ�ำ และบริษทั ถือปฏิบตั ติ ามกฎและข้อบังคับ
ต่างๆ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ก�ำหนด
ทุกประการ
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ได้กำ� หนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยา
บรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต
และเทีย่ งธรรมทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ บริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทัง้ การก�ำหนด
ระบบติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวเป็น
ประจ�ำ
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้
พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับความขัด
แย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจ
ใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�ำเพือ่
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่านัน้ และควรหลีก
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เลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
เกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องแจ้งให้บริษทั
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา
ตัดสิน รวมถึงไม่มอี ำ� นาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ
รายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้มี
การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยและ/หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
รวมทัง้ จะได้มกี ารเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงาน
ประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ด้วย
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุม
ภายในทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั งิ าน และ
เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
บริษทั จึงได้กำ� หนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนิน
การของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออก
จากกัน โดยบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อท�ำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มคี วามเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้าง ผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากภายนอกเพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั ิ
งานหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การตาม
แนวทางทีก่ ำ� หนดและมีประสิทธิภาพ

2.5 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะท� ำ หน้ า ที่
สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายงานแผนงานและการเงิน และผูส้ อบ
บัญชีมาประชุมร่วมกัน และน�ำเสนอรายงานทางการ
เงินต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะ
กรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทาง
การเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งจะ
ด� ำ เนิ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ
ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพืน้ ฐาน
ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม�ำ่ เสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั บริษทั จัดให้มกี าร
ประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุก 3 เดือน
และจะจัดให้มกี ารประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจ�ำเป็น
มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ� เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบริษทั ทัง้ นี้ ในการประชุมแต่ละครัง้
ได้กำ� หนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมทีค่ รบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่ง
ให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
คนสามารถเสนอเรือ่ งต่างๆ เพือ่ เข้ารับพิจารณาเป็น
วาระการประชุมได้ โดยทีก่ รรมการทุกท่านสามารถ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และ
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มีประธานทีป่ ระชุมเป็นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุปทีไ่ ด้จากการประชุม ทัง้ นี้ ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ให้ถอื มติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเพือ่ ชีข้ าด นอกจากนี้ รายงานการประชุมจะถูกจัดท�ำเป็นลายลักษณ์
อักษรภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทั อย่างเป็นระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบได้
ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษทั ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 6 ครัง้ และ 7 ครัง้ ตาม
ล�ำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ :รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2557
ปี 2558

1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล

ประธานกรรมการ

6/6

7/7

2. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขก

5/6

6/7

6/6

6/7

6/6

7/7

3/3

7/7

6. นายอภิชาติ ชโยภาส

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

6/6

7/7

7. นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

4/6

4/7

8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา

กรรมการ

4/6

7/7

9. นายพานิช พงศ์พิโรดม

กรรมการ

6/6

7/7

10. นายวัลลภ ผลิโกมล

กรรมการ

1/1

-

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

1/

1/

หมายเหตุ:
1/ นายวัลลภ ผลิโกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการแทนนายวัลลภ ผลิโกมล

ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ดำ� เนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครัง้ เพือ่ ให้
กรรมการบริษทั มีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เข้า
ร่วมการประชุมด้วยทุกครัง้ โดยเลขานุการบริษทั จะเป็นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธาน
กรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรองในวาระแรกของการ
ประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ วกับการประชุมต่างๆ เพือ่ สะดวกในการสืบค้น
อ้างอิงในภายหลัง
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4. ค่าตอบแทน
บริ ษั ท ก� ำ หนดนโยบายค่ า ตอบแทน
กรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่า
ตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอทีจ่ ะ
ดูแลรักษากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปี (Annual General Shareholders’ Meeting:
AGM)
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ มี ก ารเปิ ด เผย
ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารตาม
รูปแบบทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด

5. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มกี าร
อบรมและให้ความรูแ้ ก่กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องในระบบ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ตลอดจนผูบ้ ริหารของบริษทั เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง หากมีการเปลีย่ นแปลง
กรรมการ บริษทั จะจัดให้มกี ารแนะน�ำแนวทางใน
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
เพือ่ ส่งเสริมให้การปฏิบตั หิ น้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนือ่ งภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
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2.1 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษทั
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่
7/2556 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กำ� หนด
ให้คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจ หน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย โดยสรุปอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิด
ชอบทีส่ ำ� คัญได้ดงั นี้
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุม
สามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษทั
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
3 เดือน ต่อ 1 ครัง้ โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และอาจมีการ
ประชุมเพิม่ เติมในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น
3. จัดท�ำรายงานคณะกรรมการประจ�ำปี และ
รับผิดชอบต่อการจัดท�ำและการเปิดเผยงบการเงิน
ซึ่ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส อบทานหรื อ ตรวจสอบแล้ ว
เพือ่ แสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานใน
รอบปีทผี่ า่ นมา และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
พิจารณาและอนุมตั ิ
4. มีอำ� นาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดย
สม�ำ่ เสมอ
5. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก�ำกับดูแลการ

บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้
เป็ น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ เพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและก�ำไรสูงสุดให้แก่
ผูถ้ อื หุน้
6. มีอำ� นาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะน�ำให้
อนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็น
สมควร
7. มีอ�ำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ
นโยบาย แนวทาง และแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับ
เสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
8. มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั เป็นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และด�ำเนินงาน
โดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง้
ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการ
ด� ำ เนิ น กิ จ การและการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
อนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล
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11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษทั หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ
หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วน
จ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะท�ำ
เพือ่ ประโยชน์ตนหรือเพือ่ ประโยชน์ผอู้ นื่ เว้นแต่จะ
ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่
ชักช้า หากมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสัญญาทีบ่ ริษทั ท�ำขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้
หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดย
สม�ำ่ เสมอ และด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และ
โปร่งใส
14. ด�ำเนินการให้บริษทั มีมาตรการการตรวจ
สอบภายใน เพือ่ ให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีม่ ี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ การจัดการความเสีย่ ง และ
ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดจ้าง
ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกทีเ่ ป็น
อิสระ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั ในการตรวจสอบ ติดตาม และด�ำเนินการ
ร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
15. มีอำ� นาจพิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ งใดๆ ที่
จ�ำเป็น และเกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั หรือทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
และเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั
16. เรือ่ งดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษทั จะ
กระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คือ
ก) เรือ่ งใดๆ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้
รับมติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ

ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย
และอยู ่ ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมายหรื อ ประกาศของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้
17. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เพือ่
ด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะ
กระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั
ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญให้แก่บคุ คลอืน่
2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั
อืน่ มาเป็นของบริษทั
3) การท� ำ แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญา
เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
4) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์
สนธิหรือข้อบังคับบริษทั
5) การเพิม่ ทุน การลดทุน หรือการ
ออกหุน้ กูข้ องบริษทั
6) การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั
7) การอื่นใดที่ก�ำหนดไว้ภายใต้บท
บัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
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ทัง้ นี้ เรือ่ งใดทีก่ รรมการ และ/หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ของกรรมการ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรือ่ งนัน้
2.2 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่
7/2556 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กำ� หนด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
จัดท�ำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่
กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่น ใดที่รับ ผิด ชอบ
เกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มี
ความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวม

ทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ง. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของ
ผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะ
กรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎบัตร
ซ. รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
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7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของ
บริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ล่าวข้างต้น หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการที่เกิด ความขัด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์
ข. การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมี
ความบกพร่องทีส่ ำ� คัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่
ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
ก�ำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าวต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอ� ำ นาจ
หน้าที่ ข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจ
เรียก สัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ
พนักงานของบริษทั มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องและจ�ำเป็น รวมทัง้
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึ ก ษาจากที่
ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพอืน่ ๆ
หากเห็นว่ามีความจ�ำเป็น และเหมาะสม โดยบริษทั
จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด

2.3 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริหาร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่
7/2556 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กำ� หนด
ให้คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานตามปกติธรุ ะและงานบริหารของบริษทั
ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
การบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของ
บริษทั หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุมตั แิ ละ/หรือให้
ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ตามนโยบายที่
คณะกรรมการก�ำหนด โดยสรุปอ�ำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญได้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่จัด
การงานและด�ำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะ
กรรมการบริษทั ก�ำหนด หรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการบริษทั ให้ดำ� เนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการ
บริหารธุรกิจของบริษทั ตามนโยบายและแผนงานที่
ก�ำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจตามทีค่ ณะ
กรรมการบริษทั มอบอ�ำนาจ
4. กิจการดังต่อไปนีใ้ ห้เสนอเพือ่ รับอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั ก่อน
4.1 เรือ่ งเกีย่ วกับนโยบายของบริษทั
4.2 เรื่ อ งที่ ห ากท� ำ ไปแล้ ว จะเกิ ด การ
เปลีย่ น แปลงอย่างส�ำคัญแก่กจิ การของบริษทั
4.3 เรือ่ งทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดย
คณะกรรมการบริษทั เอง
4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่
บริษทั วางไว้

98
4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็น
สมควรเสนอเพือ่ อนุมตั เิ ป็นรายเรือ่ ง หรือตามหลัก
เกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั ได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจและหน้าที่
ในการด�ำเนินกิจกรรมตามที่ก�ำหนดเพื่อบริหาร
บริษทั ให้ประสบความส�ำเร็จ และบรรลุเป้าหมายของ
บริษทั ซึง่ รวมถึง
5.1 จัดท�ำและสอบทานวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายทีส่ ำ� คัญ
ของบริษทั และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
5.2 พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจประจ�ำ
ปี งบประมาณค่าใช้จา่ ยประเภททุน เป้าหมายการ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงสิง่ ทีต่ อ้ งริเริม่ ต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เพือ่
ให้บรรลุเป้าหมาย และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มี
ค่าใช้จา่ ยประเภททุนทีเ่ กินวงเงินทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการหรือได้รบั มอบ
อ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั
5.5 พิจารณาทบทวนอ�ำนาจด�ำเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางการมอบ
อ�ำนาจ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุ
ประสงค์ในระยะสัน้ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้
ด�ำเนินไปตามกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล ทีไ่ ด้ให้
ความเห็นชอบไว้
5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและ
ความก้ า วหน้ า ในการด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษทั

6. พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี
ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และอนุมตั ิ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ
การเปลีย่ นแปลงและเพิม่ เติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีในระหว่างทีไ่ ม่มกี ารประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ในกรณีเร่งด่วน และให้นำ� เสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ทราบในทีป่ ระชุมคราวต่อไป
7. อนุมตั กิ ารจัดซือ้ วัตถุดบิ สินค้า หรือบริการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่
ลูกค้า ในจ�ำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรายการ
8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น
ทีด่ นิ อาคาร หรือสิง่ ปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงิน
ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรายการ
9. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ ำ� คัญ ๆ ทีไ่ ด้
ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามทีจ่ ะได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามที่
คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการ
ไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบ�ำเหน็จรางวัลซึง่ ได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระท�ำกิจการให้แก่
บริษทั
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึง่ หรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดแทน
คณะกรรมการบริหารตามทีเ่ ห็นสมควรได้ และคณะ
กรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และการอนุมตั ิ
รายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึง การ
มอบหมายอ�ำนาจ และการอนุมตั ริ ายการทีผ่ ไู้ ด้รบั
มอบอ�ำนาจ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความ
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั
และ/หรือบริษทั ย่อย(ถ้ามี)รวมทัง้ รายการทีก่ ำ� หนด
ให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญของบริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย
(ถ้ามี) เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็น
ลักษณะการด�ำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของ
บริษทั ทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะ
กรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้
2.4 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่
7/2556 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้กำ� หนด
ให้กรรมการผูจ้ ดั การมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ :· เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทในการ
บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสัง่ มติ
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ/หรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษทั ทุก
ประการ
· มีอำ� นาจสัง่ การ วางแผน ควบคุม และ
ดูแลด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณทีค่ ณะกรรมการบริษทั
และ/หรือคณะกรรมการบริหารก�ำหนด
· จัดท�ำแผนงานและงบประมาณประจ�ำปี
ของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ น�ำเสนอขออนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการบริษทั รวมทัง้ ควบคุมดูแลการใช้จา่ ยของ
แต่ละหน่วยงานตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั

· มีอำ� นาจในการให้ความเห็นชอบนิตกิ รรม
ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกรรมปกติของบริษทั เช่น
การซือ้ ขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนิน
ธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการ
จ�ำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ
เป็นต้น เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ภายใต้วงเงิน
อนุมตั ทิ กี่ ำ� หนด
· อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือ
บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การขายหรือให้บริการ
แก่ลกู ค้า ในจ�ำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ
เว้นแต่เป็นกรณีเรือขึน้ อูใ่ นจ�ำนวนไม่เกิน 10 ล้าน
บาท และอนุมตั ทิ ำ� ธุรกรรมนอกงบประมาณไม่เกิน
5 ล้านบาทต่อครัง้
· มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ
บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
และผลประโยชน์ของบริษทั และเพือ่ รักษาระเบียบ
วินยั การท�ำงานภายในองค์กร
· มีอำ� นาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก
ไล่ออก ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการ
ต่างๆ โบนัส และปรับขึน้ เงินเดือน ส�ำหรับพนักงาน
ในระดับต�ำแหน่งถัดจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา
· มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็น
ตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่
เกีย่ วข้องจ�ำเป็น และเป็นการด�ำเนินธุรกรรมทางการ
ค้าปกติ เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั
· พิจารณาและด�ำเนินการเสนอเรือ่ งราว
ต่างๆ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ที่จะต้องได้รับการลงมติและ/หรืออนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และเรือ่ งดังกล่าวจะ
ต้องแจ้งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

100
· ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใด ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทั รวมถึงการมอบอ�ำนาจช่วงในการด�ำเนิน
การดังกล่าวข้างต้นเพือ่ ก่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การด�ำเนินงานของบริษทั
อย่างไรก็ตาม กรรมการผูจ้ ดั การและ/หรือ
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากกรรมการผูจ้ ดั การจะไม่มอี ำ� นาจ
อนุมตั ริ ายการใดทีต่ นและ/หรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในการท�ำนิตกิ รรมใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน

กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
กรรมการผูจ้ ดั การและ/หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจทีม่ สี ว่ น
ได้เสียดังกล่าวจะต้องน�ำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็น
ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ น�ำเสนอ
ต่อไปยังทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษทั และ/หรือตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการ
ด�ำเนินธุรกรรมการค้าปกติทวั่ ไปของบริษทั ทีค่ ณะ
กรรมการบริษัทได้ก�ำหนดกรอบการพิจารณาไว้
ชัดเจนแล้ว

3 การสรรหาและแต่งตัง
้ กรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูงสุด
3.1 การสรรหากรรมการบริษทั
บริษทั ไม่มคี ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนัน้ ในการสรรหาและเลือกตัง้ กรรมการ
บริษทั ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะพิจารณาคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นและพิจารณา
คัดเลือกกรรมการบริษทั ตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมาย
ก�ำหนด รวมทัง้ พิจารณาจากปัจจัยในด้านอืน่ ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจ และความเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์และขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้ :1. กรรมการของบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั

ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่

ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ ี
มหาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด โดยจะต้อง
เป็นบุคคลทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นระบบข้อมูลรายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์แสดงชือ่ บุคคลในระบบข้อมูลรายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
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3. คณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการจ�ำนวน

8. ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน
้ สามัญประจ�ำปีทกุ

ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย ซึง่ เป็นไปตาม
คุณสมบัติผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็น
เรือไทยซึ่งท�ำการค้าในน่านน�้ำไทยได้ ตามพระ
ราชบัญญัตเิ รือไทย พ.ศ. 2481

ครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลทีจ่ ะเข้ามาต�ำแหน่งแทนกรรมการทีต่ อ้ งออก
ตามวาระ โดยเลขานุการบริษทั จะรวบรวมรายชือ่ ดัง
กล่าวน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
คุณสมบัตติ ามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และคัดเลือก
รายชือ่ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ น�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

4. คณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการตรวจ

สอบ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมีจำ� นวนไม่ตำ�่
กว่า 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระตามทีก่ ำ� หนดในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้
ทีอ่ อกใหม่
5. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษทั หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วน หรือกรรมการใน
นิตบิ คุ คลอืน่ ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะท�ำเพือ่ ประโยชน์
ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอืน่ เว้นแต่จะแจ้งให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
6. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่

ชักช้า หากมีสว่ นได้เสียในสัญญาหรือกิจกรรมใดๆ
ทีบ่ ริษทั ท�ำขึน้ ไม่วา่ โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุน้
หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุก

ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งในสัดส่วนหนึง่ ใน
สามของกรรมการทัง้ หมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะ
ออกจากต�ำแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องซึง่ อยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากต�ำแหน่งก่อน
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ได้

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
9.1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ

จ�ำนวนหุน้ ทีต่ นถือ โดยหนึง่ หุน้ เท่ากับหนึง่ เสียง
9.2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่

มี อ ยู ่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีทเี่ ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใ้ ู ดมากน้อยเพียง
ใดไม่ได้
9.3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตาม

ล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ใน
ครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานในทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
10. ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ

เหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ดำ� เนินการ
เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด และ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัด
ไป เว้นแต่วาระของกรรมการนัน้ จะเหลือน้อยกว่า
สองเดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการดังกล่าว
แทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั
เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน โดยมติดงั กล่าว
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ของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่ น ้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจ� ำ นวนกรรมการที่ ยั ง
เหลืออยู่
11. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคน

ใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดย
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
3.2 การสรรหากรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจาก
การควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และต้อง
ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียในทางการเงิน
และการบริหารจัดการ อีกทัง้ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่
ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่
ทจ. 28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ โดยจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้ :1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้
ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ ๆ
ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้ อ ยกว่ า สองปี ก ่ อ นวั น ที่ ยื่ น ค� ำ ขออนุ ญ าตต่ อ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ

หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสาย
โลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะทีเ่ ป็น บิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ถ้ามี)
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจตามทีก่ ล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วย
เหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลท�ำให้บริษทั
หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวน
ใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้
เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวัน
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของ
บริษทั

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และไม่
เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.

ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
กรรมการบริษทั กรรมการอิสระซึง่ พ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการอิสระว่าง
ลงเพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการอิสระเพือ่
ให้กรรมการอิสระมีจำ� นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็นกรรมการอิสระแทน
จะอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ได้ เ พี ย งวาระที่ เ หลื อ อยู ่ ข อง
กรรมการอิสระซึ่งตนทดแทนและบริษัทต้องแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการอิสระลาออก
หรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
ใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้
เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียว
กันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง
หุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)

3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย
กรรมการอิสระจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีวาระ
อยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
อีกทัง้ มีขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามทีป่ ระกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบก�ำหนด โดยกรรมการอิสระที่
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
เพิม่ เติมดังนี้ :-
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1. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษทั
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
หรือบริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั จด
ทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท�ำหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่ คี วาม
รูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีและ/หรือการเงิน
เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมา
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการตรวจ
สอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ ้ น แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นเป็ น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จ�ำนวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด โดย
บุ ค คลที่ เ ป็ น กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู ่ ใ น
ต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน และบริษทั ต้องแจ้งตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันทีทกี่ รรมการตรวจสอบลาออกหรือ
ถูกให้ออกก่อนครบวาระ
3.4 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
บริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับ
สูงของบริษทั ทีส่ ามารถบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจและงานบริหารของ

บริษทั และสามารถก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบ
ประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจ
สอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ตาม
นโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
3.5 การสรรหาผูบ้ ริหาร
ในการสรรหากรรมการผู ้ จั ด การ คณะ
กรรมการบริ ห ารจะท� ำ การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน มีความรูค้ วามสามารถ เหมาะ
สมกับต�ำแหน่ง เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมตั ติ อ่ ไป
ในการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงรายรองลงมา
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมของบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และ
ความรูค้ วามสามารถในการบริหารงานในสายงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละ
สายงาน
4. การดูแลเรือ
่ งการใช้ขอ
้ มูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและ
ผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่ แสวงหาประโยชน์
ส่วนตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :- ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่าย
ต่างๆ เกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิ ติ ภ าวะ ต่ อ ส� ำ นั ก งานก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ ต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก�ำหนด
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โทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม)
- ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่
ต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ภายใน 3 วันท�ำการ
ถัดไปจากวันทีเ่ กิดรายการเปลีย่ นแปลงและจัดส่ง
ส�ำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผู้
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่
เป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคา
หลักทรัพย์ จะต้องห้ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนทีง่ บการ
เงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่
ให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่
จนกว่าจะได้มกี ารแจ้งข้อมูลนัน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการ
ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้น โดยจะพิจารณา
ลงโทษจากเจตนาของการกระท�ำและความร้ายแรง
ของความผิดนัน้ ๆ ตามควรแก่กรณี ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราวโดย
ไม่ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน แล้วแต่กรณี
- ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษทั ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีม่ หี รือ
อาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลัก
ทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
ซึง่ ตนได้ลว่ งรูม้ าในต�ำแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้

เพือ่ การซือ้ หรือขายหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือ
ชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือ
เสนอขาย ซึง่ หุน้ หรือหลักทรัพย์อนื่ (ถ้ามี) ของบริษทั
ไม่วา่ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการทีน่ า่ จะเกิด
ความเสียหายแก่บริษทั ไม่วา่ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่วา่ การกระท�ำดังกล่าวจะท�ำเพือ่ ประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือน�ำข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออกเปิด
เผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าว โดยตนได้รับผล
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
5. ค่าตอบแทนของผูส
้ อบบัญชี
ส�ำหรับงวดปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
บริษทั พี วี ออดิท จ�ำกัด รวมทัง้ สิน้ 800,000 บาท
ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบ
บัญชีรายปี โดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดของผูส้ อบ
บัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
ซึง่ มีจำ� นวนรวม 192,173 บาท
ส�ำหรับ ปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
บริษทั พี วี ออดิท จ�ำกัด รวมทัง้ สิน้ 950,000 บาท
ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส โดยไม่รวม
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดของผูส้ อบบัญชี เช่น ค่าทดสอบ
ระบบ IT ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
ซึง่ มีจำ� นวนรวม 297,208 บาท
6. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด
่ ใี นเรือ
่ งอืน
่ ๆ
- ไม่มี –
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ปัจจัยความเสีย
่ ง
ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน ผูล้ งทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสีย่ งอย่างรอบคอบ รวมทัง้ ข้อมูล
รายละเอียดอืน่ ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ นี้ ปัจจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกันความเสีย่ ง
ของบริษทั อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
· ความเสีย
่ งด้านธุรกิจของบริษท
ั
1. ความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุในระหว่างการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่
เนือ่ งจากธุรกิจหลักของบริษทั เป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รเี่ พือ่ โดยสารและขนส่งทางเรือเป็นหลัก ซึง่
มีทงั้ การขนส่งผูโ้ ดยสาร รถยนต์สว่ นบุคคล รถบรรทุกสินค้า และยานพาหนะประเภทต่างๆ ส�ำหรับเส้นทาง
ระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเรือสมุยสากลทีม่ รี ะยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเรือเทศบาลต�ำบลเกาะพะงันทีม่ รี ะยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที และเส้นทางทีเ่ ปิดด�ำเนินการ
ล่าสุดเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 คือเส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล – ท่าเรือเทศบาลต�ำบลเกาะพะงัน ทีม่ ี
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาทีโดยบริษทั มีการให้บริการ
เดินเรือเฟอร์รเี่ ป็นประจ�ำทุกวันตลอดทัง้ ปี ซึง่ การเดินเรือข้ามฟากทางทะเล จะมีความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติ เช่น คลืน่ ลมทะเล และพายุ เป็นต้น และการกระท�ำของมนุษย์ เช่น เรือชนกันหรือ
เรือชน โขดหิน การไม่รกั ษาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานของตัวเรือ การประมาทเลินเล่อของพนักงาน
บริษทั ทีป่ ฏิบตั งิ านในเรือแต่ละล�ำ หรือการฝ่าฝืนค�ำสัง่ หรือกฏระเบียบบนเรือของผูโ้ ดยสาร เป็นต้น และหาก
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวบริษทั จะได้รบั ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ คือ
- เรือเฟอร์รลี่ ำ� ทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุจะไม่สามารถ
ให้บริการได้ตรงตามตารางเวลาของเที่ยวเดินทาง
หรือเรือเฟอร์รเี่ สียหายทัง้ ล�ำไม่สามารถใช้งานได้อกี
ต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั
- มีคา่ ใช้จา่ ยส�ำหรับการซ่อมแซมหรือจัดหาเรือ
เฟอร์รลี่ ำ� ใหม่ เพือ่ ให้การบริการทดแทนอย่างเพียง
พอ ซึง่ จะท�ำให้บริษทั ต้องแบกภาระค่าใช้จา่ ยและ
ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้

- มีคา่ ใช้จา่ ยส�ำหรับความเสียหายจากการถูก
ฟ้องร้องจากผูโ้ ดยสารหรือผูท้ ใี่ ช้บริการบรรทุกยาน
พาหนะชนิดต่างๆ ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและส่ง
ผลกระทบต่อผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานของบริษทั
- ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท มี ภ าพลั ก ษณ์ ใ นด้ า นลบต่ อ
สาธารณชน ผู้โดยสารขาดความเชื่อมั่นในระบบ
ควบคุมความปลอดภัยในการด�ำเนินงานของบริษทั
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ของบริษทั
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- บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยอาจไม่รบั ประกันภัยเรือ
และผูโ้ ดยสารกับบริษทั หรือ เพิม่ ค่าเบีย้ ประกันภัย
ให้สงู ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยสูงขึน้ และกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั
บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งในเรือ่ งดังกล่าว
เป็นอย่างยิง่ จึงได้มนี โยบายป้องกันความเสีย่ งดัง
กล่าวทัง้ เชิงรุกและเชิงรับต่างๆ ดังต่อไปนี้
- แม้วา่ สภาพภูมอิ ากาศและคลืน่ ลมทะเลใน
อ่าวไทยจะเงียบสงบตลอดทัง้ ปี เมือ่ เทียบกับพืน้ ที่
ติดทะเลฝัง่ อันดามัน และคลืน่ ลมทะเลจะไม่มผี ลก
ระทบต่อการเดินเรือเฟอร์รขี่ นาดใหญ่ บริษทั ยังคง
ติดตามการพยากรณ์อากาศ รวมทัง้ คลืน่ ลมทะเล
เป็นประจ�ำทุกวัน เพือ่ จัดการเดินเรือในแต่ละช่วง
เวลาให้มคี วามปลอดภัยมากทีส่ ดุ
- ก�ำหนดเส้นทางเดินเรือทีช่ ดั เจนและไม่ทบั
ซ้อนกับคูแ่ ข่ง ซึง่ จะท�ำให้โอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุเรือ
ชนกันเป็นไปได้ยาก อีกทัง้ บริษทั ยังได้ตดิ ตัง้ เครือ่ ง
มือและอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น เรดาห์และเข็มทิศ เพือ่
ตรวจสอบเรือประเภทต่างๆ ทีเ่ ดินทางเข้าใกล้หรือ
ขวางเส้นทางเดินเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั วิทยุสอื่ สาร
เพือ่ ติดต่อเรือประเภทต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ กล้ในทะเล และ
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำชายฝัง่ ทะเล และสเกลทีใ่ ช้วดั องศา
ความเอียงของล�ำเรือภายหลังจากการบรรทุกยาน
พาหนะลงเรือเพือ่ จัดระเบียบการบรรทุกยานพาหนะ
ให้เกิดความสมดุล รวมทัง้ มีเสือ้ ชูชพี ครบตามจ�ำนวน
ผูโ้ ดยสารและพนักงานประจ�ำเรือ และแพแข็งในเรือ
เฟอร์รที่ กุ ล�ำ
- ทีต่ งั้ ของท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุย
สากลมีความลึกมาก โดยเฉพาะท่าเรือดอนสักทีม่ ี
ลักษณะเป็นแหลมยืน่ เข้าสูท่ ะเล ท�ำให้ไม่มโี ขดหิน
หรือทรายทับถมบริเวณหน้าท่า ซึง่ เรือเฟอร์รขี่ อง
บริษทั สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก อีกทัง้ บริษทั
สามารถติดตัง้ เครือ่ งจักรส�ำหรับการดึงและผูกตัว
เรือกับท่าเรือเพือ่ ช่วยให้เรือเฟอร์รเี่ ข้าจอดเทียบท่า
ได้อย่างปลอดภัย

- บริษทั มีแผนงานในการบ�ำรุงรักษาในบริเวณ
ท่าเรือ และตัวล�ำเรือ ทัง้ แผนการบ�ำรุงรักษาตัวล�ำ
เรือครัง้ ใหญ่ (Major Maintenance) เป็นประจ�ำ
และแผนการบ� ำ รุ ง รั ก ษาขนาดเล็ ก (Minor
Maintenance) ซึง่ ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำทุกเดือน เช่น
การเปลีย่ นอะไหล่ การเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ่ ง การ
ซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้ง
ท่าเรือและตัวเรือมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอด
เวลา บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ซ่อมบ�ำรุงรักษาที่มี
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของเรือเฟอร์รแี่ ละเป็น
บริษทั อูเ่ รือทีผ่ า่ นการอนุญาตตามมาตรฐานของกรม
เจ้าท่า เพือ่ ด�ำเนินการซ่อมและบ�ำรุงรักษาตัวล�ำเรือ
ครั้งใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยจะต้องน�ำเรือเฟอร์รใี่ ห้กรมเจ้าท่าตรวจ
สภาพสภาพการใช้งานของเรือเฟอร์รี่ทุกล�ำเป็น
ประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึน้
- บริษทั ได้จดั หาพนักงานประจ�ำเรือเฟอร์รที่ มี่ ี
คุณสมบัติครบถ้วนในแต่ละต�ำแหน่งตรงตามที่
ก�ำหนดไว้ของกรมเจ้าท่า โดยพนักงานประจ�ำเรือ
เฟอร์รจี่ ะถูกก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใน
แต่ละต�ำแหน่งอย่างชัดเจน อีกทัง้ บริษทั ได้จดั ท�ำ
คูม่ อื ความปลอดภัยในเรือเฟอร์รแี่ ละท่าเรือ รวมทัง้
จัดอบรมและซักซ้อมพนักงานประจ�ำเรือร่วมกับ
บุคคลภายนอก เพือ่ จ�ำลองสถานการณ์ฉกุ เฉินในรูป
แบบต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี เช่น การฝึกซ้อมเพือ่ ช่วย
ชี วิ ต ผู ้ โ ดยสารกรณี เ กิ ด ภั ย ทางธรรมชาติ ห รื อ
อุบตั เิ หตุผโู้ ดยสารตกน�ำ้ การฝึกซ้อมกรณีเกิดไฟ
ไหม้บนเรือ และการเตรียมอพยพออกจากเรือ
เป็นต้น โดยพนักงานบริษทั จะมีการอมรมสัมมนา
ให้ความรูท้ งั้ ในด้านการปฏิบตั งิ านโดยตรงตามหน้าที่
ของแต่ละบุคคล การเฝ้าระวังดูแลพฤติกรรมผู้
โดยสารให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบการที่
ก�ำหนดในการโดยสารเรือ เช่น การชั่งน�้ำหนัก
บรรทุกก่อนขึน้ เรือเฟอร์รแี่ ละจัดต�ำแหน่งการจอด
ยานพาหนะ การห้ามผูโ้ ดยสารอยูบ่ นยานพาหนะ
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ระหว่างโดยสารเรือเฟอร์รี่ และการดึงเบรคมือของ
ยานพาหนะรวมทัง้ การอัดลิม่ ล้อรถเพือ่ ป้องกันการ
ลืน่ ไหล เป็นต้น และได้ปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ นส�ำหรับผูโ้ ดยสารระหว่าง
เดิ น ทางเพื่ อ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์
-บริษทั ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม
และสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ โครงการความ
ปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั โดยก�ำหนดวงเงินในการจัด
ท�ำโครงการต่างๆ ในแต่ละปี เป็นจ�ำนวนวงเงินไม่
เกิน 1,000,000 บาท เพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกาย
และทรัพย์สนิ ของลูกค้าของบริษทั โดยให้หน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้านความปลอดภัยและ
อุบตั ภิ ยั มีสว่ นร่วมท�ำงานกับบริษทั ในการดูแล และ
รั ก ษาความปลอดภั ย และป้ อ งกั น การเกิ ด
อาชญากรรมทุกประเภท อาทิเช่น การให้ความร่วม
มือกับเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจตราความปลอดภัยและ
เฝ้าระวังเพือ่ ป้องกันอาชญากรรมบริเวณท่าเรือ และ
บนเรือของบริษทั การตรวจสอบสภาพเรือและการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารบนเรือ การ
ซ้อมแผนจัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน การตรวจสอบ
อุปกรณ์เพือ่ รักษาความปลอดภัย และกิจกรรมส่ง
เสริมการเรียนรูก้ ารป้องกันอุบตั ภิ ยั เป็นต้น
-บริษัทได้จัดท�ำประกันภัยส�ำหรับผู้โดยสาร
และพนักงานประจ�ำเรือทีใ่ ช้บริการเรือเฟอร์รที่ กุ ล�ำ
ของบริษทั ตามทีก่ ฏหมายได้กำ� หนดไว้ และยังได้จดั
ท�ำประกันภัยทางทะเลเพือ่ คุม้ ครองเรือเฟอร์รที่ กุ ล�ำ
จากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ ทีท่ ำ� ให้เรือเฟอร์รเี่ กิดความเสีย
หายมากจนไม่สามารถใช้งานได้ โดยได้คดิ ค�ำนวณ
ทุนประกันตามความเหมาะสมของสภาพเรือทีใ่ ช้งาน
ปัจจุบนั ซึง่ ครอบคลุมมูลค่าทางบัญชีของเรือเฟอร์รี่
ในแต่ละล�ำ อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงมีความเสีย่ ง
จากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะของผู้
โดยสาร ซึ่งบริษัทได้ใช้มาตราต่างๆ ข้างต้นเพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้

ทัง้ นี้ บริษทั ยังไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุจนท�ำให้เรือ
อับปางแต่อย่างใดนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ด�ำเนินกิจการมา
จนถึงปัจจุบนั
2 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงอุตสาหกรรมท่อง
เทีย่ วในประเทศไทย
ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั ตามเส้นทาง
ระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเรือสมุยสากล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสัก
สากล-ท่าเรือเทศบาลอ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และเส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล
– ท่าเรือเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เปิดให้
บริการเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558) เป็นธุรกิจที่
พึง่ พาการเดินทางของนักท่องเทีย่ วเป็นหลัก ซึง่ ใน
สถานการณ์ทปี่ กติหรือสงบสุขและสภาวะเศรษฐกิจ
ทีเ่ จริญเติบโตทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศจะ
ส่งผลกระทบต่อภาวะการท่องเทีย่ วของประเทศมี
การเติบโตขึน้ และส่งผลดีกบั ผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั แต่หากเกิดภาวะไม่ปกติ เช่น สงคราม การ
ก่อการร้าย โรคระบาด หรือความไม่มนั่ คงของทาง
รัฐบาล ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านีจ้ ะส่ง
ผลกระทบต่อจ�ำนวนนักเที่ยวในประเทศไทย ซึ่ง
ธุรกิจของบริษทั ก็จะได้รบั ผลกระทบในเชิงลบตามไป
ด้วย นอกจากนี้ ธุรกิจการท่องเทีย่ วยังมีลกั ษณะเป็น
ฤดูกาล ซึง่ ทัว่ ไปประเทศไทยมีฤดูกาลท่องเทีย่ วตาม
ช่วงวันหยุดยาว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี รายได้และผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่เกิดจาก
ภายนอกและควบคุมได้ยาก บริษทั จึงบริหารความ
เสี่ยงด้วยการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจกับ
ลูกค้าด้วยความสะดวกสบาย การตรงต่อเวลาในการ
เข้า-ออกของเรือ ความปลอดภัย เป็นต้น เพือ่ สร้าง
ความประทับใจให้กบั ลูกค้าและกลับมาใช้บริการของ
บริษัทเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ลักษณะ
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รายได้ของบริษทั ไม่ได้พงึ่ พิงกลุม่ นักท่องเทีย่ วเพียง
อย่างเดียวแต่ได้กระจายการพึง่ พิงไปยังลูกค้าทีเ่ ป็น
ร้านสะดวกซือ้ ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และ
ผูป้ ระกอบการเชิงพาณิชย์ทตี่ อ้ งมีการขนส่งสินค้า
ข้ามฟาก เช่น ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง วัสดุกอ่ สร้าง
และอืน่ ๆ สินค้าทีม่ ลี กั ษณะพิเศษทีต่ อ้ งเหมาล�ำ เช่น
น�ำ้ มัน เป็นต้น
3. ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการขอต่อใบ
อนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลของ
ท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากล
ปัจจุบนั บริษทั เป็นเจ้าของท่าเรือเฟอร์รจี่ ำ� นวน
2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุย
สากล ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามล�ำดับ
ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.
2521 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบ
การธุรกิจท่าเรือเดินทะเลต้องขอใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ดังนัน้ บริษทั จึงได้
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดในกฏหมายดังกล่าว โดยมีใบ
อนุญาตดังกล่าวส�ำหรับท่าเรือเฟอร์รที่ งั้ 2 แห่ง ซึง่
มีอายุใบอนุญาตตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2544
– 13 พฤศจิกายน 2559 รวมเป็นเวลา 15 ปี
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากใบอนุญาตของท่าเรือทัง้ สอง
แห่งดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 13 พฤศจิกายน
2559 ท�ำให้บริษทั อาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถ
ต่อใบอนุญาตดังกล่าว หรือได้รบั ใบอนุญาตดังกล่าว
ล่าช้า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ท�ำให้ไม่สามารถน�ำเรือมาเทียบท่าได้
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว แต่
เนือ่ งจากใบอนุญาตดังกล่าวได้กำ� หนดให้ผปู้ ระกอบ
การธุรกิจท่าเรือเดินทะเลสามารถต่ออายุลว่ งหน้าได้
ไม่เกิน 45 วันก่อนวันทีใ่ บอนุญาตหมดอายุ บริษทั
จึงยังไม่สามารถต่อใบอนุญาตดังกล่าวในขณะนีไ้ ด้
อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบก�ำหนดวันที่บริษัท
สามารถด�ำเนินการต่ออายุได้ บริษัทจะเตรียม

เอกสารและด�ำเนินการเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ เพือ่ ให้การยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว
สามารถด�ำเนินการได้ตรงตามเวลา โดยบริษัทมี
กระบวนการท�ำงานส�ำหรับการติดตามและด�ำเนิน
การต่อใบอนุญาตทีส่ ำ� คัญต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจเดินเรือและท่าเรืออย่างชัดเจน โดยมี
สายงานปฏิบตั งิ านท่าเรือและเดินเรือเป็นหน่วยงาน
หลั ก ส� ำ หรั บ การควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต าม
กฏเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องต่างๆ ซึง่ ได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานฯ
และด�ำเนินการประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำทุกสิ้น
เดือน เพือ่ วางแผนการเดินเรือ การซ่อมบ�ำรุงเรือ
และการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทัง้ การติดตามการต่อ
ใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินเรือ นอกจาก
นี้ บริษทั ได้กำ� หนดให้มรี ะบบป้องกันเหตุการณ์การ
ต่อใบอนุญาตต่างๆ ล่าช้า โดยมอบหมายให้รอง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานและการเงิน ซึง่
เป็นผูจ้ ดั เก็บใบอนุญาตต่างๆ เป็นผูแ้ จ้งเตือนคณะ
ท�ำงานฯ เป็นประจ�ำทุกต้นเดือนด้วยอีกทางหนึ่ง
ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้เคยต่ออายุใบอนุญาตดัง
กล่าวแล้วในปี 2544 และสามารถด�ำเนินการได้โดย
ไม่มีอุปสรรคใดๆ จึงคาดว่าการต่อใบอนุญาต
ดังกล่าวทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี 2559 จะสามารถด�ำเนิน
การได้เรียบร้อยเช่นเดิม
4. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรทีต่ อ้ งใช้
ความเชีย่ วชาญพิเศษเฉพาะทาง
บริษทั มีความจ�ำเป็นต้องใช้บคุ ลากรทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในการประกอบธุรกิจ
ส�ำหรับให้บริการเดินเรือและขนส่งทางเรือ เช่น นาย
เรือ และนายช่างกลเรือ เป็นต้น โดยจะต้องมีจำ� นวน
และชัน้ ประกาศนียบัตรของคนประจ�ำเรือ รวมถึง
ต�ำแหน่งต่างๆ ในล�ำเรือ ตามกฎหมายทีก่ ำ� หนด ซึง่
อาจเป็นอุปสรรคและข้อจ�ำกัดแก่บริษทั ในการจัดหา
บุคลากรดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษทั ได้
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บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งในด้านบุคลากร
เป็นอย่างดี ทีผ่ า่ นมา บริษทั มีมาตรการในการลด
ความเสีย่ งจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยมี
นโยบายส่งเสริม และมีการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามรู้
ความสามารถและเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
รวมทัง้ ช่วยด�ำเนินการให้คนประจ�ำเรือของบริษทั ไป
สอบความรูต้ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดอย่างสม�ำ่ เสมอ
และมีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดเพือ่ จูงใจให้
แก่บคุ ลากรดังกล่าวท�ำงานทีบ่ ริษทั อย่างต่อเนือ่ งและ
เติบโตไปพร้อมๆ กับความส�ำเร็จของบริษทั นอกจาก
นี้ บริษทั มีการติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทาง
ภาคใต้ เพือ่ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการสรรหา
ก�ำลังคนให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทไม่เคยประสบปัญหาขาดคนประจ�ำเรือจน
ท�ำให้ไม่สามารถให้บริการและขนส่งทางเรือ
5. ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่จอดยาน
พาหนะของลูกค้าบริษทั ในช่วงระหว่างรอคิวเพือ่
ขึน้ เรือเฟอร์รบี่ ริเวณข้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
ของเทศบาลต�ำบลเกาะพะงัน
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ ริ เ วณหน้ า ท่ า เที ย บเรื อ
อเนกประสงค์ของเทศบาลต�ำบลเกาะพะงันมีพนื้ ที่
จ�ำกัด บริษทั จึงได้เช่าพืน้ ทีท่ า่ เทียบเรือท้องศาลา ซึง่
ตั้งอยู่บริเวณข้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของ
เทศบาลต�ำบลเกาะพะงัน กับส�ำนักงานเทศบาล
ต�ำบลเกาะพะงัน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าบริษทั ในการใช้เป็นพืน้ ทีจ่ อดรถเพือ่ รอคิวขึน้
เรือเฟอร์รใี่ นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เกาะพะงัน
โดยสัญญาเช่าเดิมได้ครบก�ำหนดไปแล้วตั้งแต่ปี
2552 อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบล
เกาะพะงัน ได้มหี นังสือเลขที่ สฎ 52401/880 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2552 แจ้งต่อบริษทั ว่าเนือ่ งจาก
พืน้ ทีด่ งั กล่าวอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการโครงการปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ทา่ เทียบเรือ จึงไม่สามารถอนุญาตต่อสัญญา
เช่าได้ แต่หากบริษทั ประสงค์จะใช้พนื้ ทีด่ งั กล่าวต่อ
ไป ก�ำหนดให้บริษทั เสียค่าธรรมเนียมการใช้ในอัตรา

ค่าเช่าเดือนสุดท้ายตามสัญญาเช่าเดิม ซึ่งคือ
52,000 บาทต่อเดือน และเมือ่ ส�ำนักงานเทศบาล
ต�ำบลเกาะพะงันจะใช้พนื้ ทีด่ งั กล่าว จะแจ้งให้บริษทั
ทราบในล�ำดับต่อไป ดังนั้น ในอนาคต หาก
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเกาะพะงันมีแผนใช้งานใน
พื้นที่ดังกล่าว และไม่อนุญาตให้บริษัทใช้พ้ืนที่ดัง
กล่าวอีกต่อไป บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่
สามารถจัดหาพื้นที่จอดรถเพื่อให้บริการที่สะดวก
สบายต่อลูกค้าของบริษทั ได้
บริษทั มีความเห็นว่า แม้วา่ ลานจอดรถดังกล่าว
จะไม่ได้เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัท
โดยตรง แต่ในทางปฏิบตั แิ ละในการให้บริการแก่ผู้
โดยสาร พื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการให้
บริการเรือเฟอร์รี่ของบริษัทที่บริเวณท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์ของเทศบาลต�ำบลเกาะพะงันมีความ
ราบรืน่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทัง้ นี้ บริษทั เชือ่ ว่า
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเกาะพะงันมีความเข้าใจใน
ธุรกิจให้บริการขนส่งแบบสาธารณะ (Public
Transport) เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะ
ระหว่างอ�ำเภอดอนสักและอ�ำเภอเกาะพะงัน และ
คาดหวังว่าส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเกาะพะงันจะให้
สิทธิแก่บริษัทในการเช่าใช้พื้นที่ดังกล่าวตลอดไป
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากส�ำนักงานเทศบาล
ต�ำบลเกาะพะงันมีความจ�ำเป็นต้องใช้พนื้ ทีด่ งั กล่าว
และไม่ให้บริษัทเช่าและใช้พื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป
บริษทั คาดว่า บริษทั อาจจะได้รบั ผลกระทบในการ
จัดล�ำดับคิวรถทีจ่ อดรอขึน้ เรือ และอาจท�ำให้การ
จราจรในบริเวณท่าเรือดังกล่าวมีการติดขัดในระยะ
แรก แต่คาดว่าลูกค้าทีต่ อ้ งการน�ำยานพาหนะของ
ตนข้ามฟากจะยังคงต้องใช้บริการของบริษทั ต่อไป
เนือ่ งจากบริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รรี่ ายเดียวใน
เส้นทางระหว่างอ�ำเภอดอนสักและอ�ำเภอเกาะพะงัน
ส�ำหรับในระยะกลางถึงระยะยาว บริษทั จะแก้ปญ
ั หา
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า โดยจะจัดหา
พืน้ ทีเ่ ช่าแห่งใหม่ ซึง่ อาจจะอยูห่ า่ งจากท่าเทียบเรือ
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อเนกประสงค์ของเทศบาลต�ำบลเกาะพะงัน และผูโ้ ดยสารอาจไม่ได้รบั ความสะดวกสบายในช่วงแรกทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีจ่ อดรถ แต่บริษทั เชือ่ ว่าผูโ้ ดยสารจะมีความเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมได้ เนือ่ งจาก
พืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ กล้บริเวณหน้าท่าเรือดังกล่าวมีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด
· ความเสีย
่ งจากผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายของภาครัฐ
6. ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามข้อกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก
การประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบด้วย
3 ส่วนหลัก คือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ ตัวเรือ ท่าเทียบเรือ และคนประจ�ำเรือ

ตัวเรือ กฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งมีใบทะเบียน
เรือไทยที่ถูกต้องตามกฏหมาย และตัวเรือต้องมี
ความปลอดภัย และทนทานต่อสภาพการใช้งานใน
ทะเล รวมทัง้ ต้องมีใบอนุญาตต่างๆ ครบถ้วนและมี
ผลบังคับใช้ เช่น ใบส�ำคัญรับรองการตรวจเรือ ใบ
ส�ำคัญรับรองแนวน�ำ้ บรรทุก ใบอนุญาตใช้เรือ ใบ
อนุญาตให้เรือกลเดินประจ�ำทาง เป็นต้น นอกจาก
นัน้ คนประจ�ำเรือต้องมีประกาศนียบัตรทีอ่ อกโดย
กรมเจ้าท่าเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ ตามต�ำแหน่งทีไ่ ด้
รับมอบหมายบนเรือ โดยบริษทั ต้องด�ำเนินขัน้ ตอน
ต่างๆ ได้แก่ การตรวจสภาพเรือ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในเรือ
ก�ำหนดเขตการเดินเรือ ก�ำหนดจ�ำนวนคนประจ�ำเรือ
เพือ่ น�ำไปใช้ในการออกใบส�ำคัญรับรองการตรวจเรือ
และใบอนุญาตใช้เรือเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
เมือ่ ได้ใบอนุญาตครบแล้ว บริษทั จึงจะสามารถน�ำ
เรือท�ำการค้าในน่านน�ำ้ ไทยได้ และหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ/เรือไทย นอกจาก
นัน้ เนือ่ งจากการเดินเรือของบริษทั เป็นการเดินเรือ

ประจ�ำทาง บริษทั จึงต้องมีใบอนุญาตเรือเดินประจ�ำ
ทางซึง่ มีอายุใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี ต่อครัง้
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. 2456 / พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.
2481 / พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 / กฎ
ข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / ค�ำสัง่ ประกาศ
ระเบียบทีอ่ อกโดย กรมเจ้าท่า
ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือถือเป็นสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้
จึงต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั
ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
และหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า นอกจากนัน้
เนื่องจากท่าเทียบเรือของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือ
ส�ำหรับเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส บริษทั จึง
ต้องดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมบริเวณท่าเทียบเรือ เพือ่
ไม่ ก่ อให้ เ กิ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อมตามเงื่ อนไขใน
ใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เดินเรือในน่าน
น�้ำไทย พ.ศ. 2456 / พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2548 / กฎกระทรวงฉบับที่ 63 / กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 64 / กฎกระทรวงฉบับที่ 19 / พ.ร.บ.ผังเมือง
พ.ศ. 2518 / พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 /
พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2535
คนประจ�ำเรือ การเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก
ระหว่างอ�ำเภอดอนสัก และ อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และระหว่างอ�ำเภอดอนสัก และอ�ำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเรือเดินทะเล
เฉพาะเขต ซึ่งจะมีการก�ำหนดจ�ำนวน และชั้น
ประกาศนียบัตรของคนประจ�ำเรือ รวมถึงต�ำแหน่ง
ต่างๆ ในล�ำเรือ โดยคนประจ�ำเรือ จะต้องมีการสอบ
ความรูต้ ามกฎหมายทีก่ ำ� หนด
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง พ.ร.บ. การเดินเรือใน
น่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. 2456 / กฎข้อบังคับการตรวจเรือ
ฉบับที่ 15 (หมวด ซ.) / ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย
การสอบความรูฯ้ พ.ศ. 2532
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติตา
มกฏหมายอย่างเคร่งครัด แม้วา่ การประกอบธุรกิจ
เกีย่ วกับการเดินเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั มีกฎหมายเข้า
มาควบคุมและเกีย่ วข้องหลายฉบับ ซึง่ บริษทั มีหน้า
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากบริษทั
ฝ่าฝืน หรือละเมิด และไม่ปฏิบตั ติ าม บริษทั มีความ
เสีย่ งทีจ่ ะถูกตรวจสอบและลงโทษ โดยมีบทลงโทษ
ทัง้ การปรับเป็นตัวเงิน การสัง่ ให้หยุดประกอบธุรกิจ
ชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ หรือการยึดใบ
อนุญาต เป็นต้น ทัง้ นี้ หากบริษทั ได้รบั การลงโทษ
จะส่งผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ที่ลดลงหรืออาจ
ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษทั ในทีส่ ดุ ด้วยเหตุนี้ บริษทั จึง
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีก่ ฎหมายภายในบริษทั ท�ำ
หน้าทีต่ รวจสอบ และประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ

ภายในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ าน รวมถึง
การท�ำเรือ่ งต่อใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ท�ำธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติ
ตามกฏหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
7. ความเสีย่ งจากการปรับค่าโดยสารเดินเรือ
แบบประจ�ำทางตามเทีย่ วเวลาเกินกว่าเพดานราคา
ทีก่ ำ� หนดไว้
เนือ่ งจากการปรับค่าโดยสารการเดินเรือเฟอร์รี่
ของบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามท้ายประกาศของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรือ
ประจ�ำทางเส้นทางอ�ำเภอดอนสัก – อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท้ายประกาศจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรือ
ประจ�ำทางเส้นทางอ�ำเภอดอนสัก – อ�ำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ อ้างอิงตามราคา
น�ำ้ มันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึง่ ของราคาขายหน้า
สถานีบริการน�ำ้ มัน อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์
ธานี ซึง่ จะมีลกั ษณะการก�ำหนดเป็นช่วงตามราคา
น�ำ้ มันดีเซลทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง โดยคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าโดยสารจะประกอบไปด้วย ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ผูแ้ ทนการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัด และตัวแทน
จากเจ้าของเรือ เป็นต้น ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ก็เป็น
หนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งค่าโดยสารดัง
กล่ า วก� ำ หนดตามระยะทางของแต่ ล ะเส้ น ทาง
ประเภทของผูโ้ ดยสาร และประเภทของยานพาหนะ
เป็นต้น ยกเว้นกรณีคา่ โดยสารทีเ่ ป็นประเภทเหมา
ล�ำทีบ่ ริษทั สามารถก�ำหนดราคาเหมาล�ำเองได้ เช่น
การเหมาเทีย่ วของผูโ้ ดยสารเป็นกลุม่ การเหมาเทีย่ ว
ส�ำหรับขนส่งสินค้าชนิดพิเศษ เช่น น�้ำมัน แก๊ส
เป็นต้น โดยรายได้คา่ โดยสารแบบประจ�ำทางตาม
เทีย่ วเวลาจะคิดเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษทั มา
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โดยตลอดและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ ราคาค่าโดยสาร
แบบประจ�ำทางตามเทีย่ วเวลา จะเป็นค่าโดยสารที่
ถูกก�ำหนดเพดานสูงสุดเป็นช่วงอ้างอิงตามการ
เปลีย่ นแปลงราคาน�ำ้ มันดีเซล โดยหน่วยงานภาครัฐ
ตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น ดังนัน้ หากราคาน�ำ้ มันดีเซล
ที่เป็นต้นทุนหลักในการด�ำเนินธุรกิจเดินเรือของ
บริษทั มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ เกินกว่าลิตรละ 32.99
บาทส�ำหรับเส้นทางอ�ำเภอดอนสัก – อ�ำเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 45 บาทส�ำหรับ
เส้นทางอ�ำเภอดอนสัก – อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี บริษัทจะไม่สามารถปรับราคาค่า
โดยสารได้เนื่องจากอยู่นอกเหนือเพดานราคาที่
ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนขายและการให้
บริการในส่วนของต้นทุนน�ำ้ มันสูงขึน้ แต่ราคาค่า
โดยสารยังคงเท่าเดิม ซึง่ จะกระทบต่อก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ นี้ การจะขอปรับราคาค่า
โดยสารเพิม่ ขึน้ เกินกว่าเพดานราคาทีก่ ำ� หนดไว้ อาจ
จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการทีป่ ระกอบด้วยบุคคลที่
เกีย่ วข้องในการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ�ำ
ทาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น
ประธาน พิจารณาปรับค่าโดยสาร ในขณะทีบ่ ริษทั
ได้รับผลกระทบจากราคาน�้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ทันที เหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบท�ำให้กำ� ไร
จากการด�ำเนินงานของบริษทั ลดลง
ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายบริหารความเสีย่ ง
ด้านต้นทุนน�ำ้ มันด้วยการปรับปรุงสูตรน�ำ้ มันทีใ่ ช้ใน
การเดินเรือ ซึง่ เป็นน�ำ้ มันทีผ่ สมระหว่างน�ำ้ มันดีเซล
และน�้ำมันเตาในสัดส่วนที่กำ� หนด เพื่อลดต้นทุน
น�ำ้ มันทีใ่ ช้ตอ่ ลิตรให้ตำ�่ ลง พร้อมๆ กับปรับสภาพ

เครือ่ งยนต์ของล�ำเรือทุกล�ำเรือให้สามารถใช้นำ�้ มัน
สูตรผสมดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของ
บริษทั จะต้องเฝ้าติดตามราคาน�ำ้ มันของตลาดโลก
อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะน�ำเสนอข้อมูล
ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นเพื่อ
พิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในกรณีทรี่ าคาน�ำ้ มัน
ดีเซลมีราคาสูงกว่าราคาเพดานของน�ำ้ มันดีเซลทีใ่ ช้
ก�ำหนดอัตราผูโ้ ดยสาร
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ส�ำหรับผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล ซึง่ น�ำน�ำ้ มันพืชทีใ่ ช้
แล้วผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นน�ำ้ มันพืชบริสทุ ธิ์
ก่อนทีจ่ ะน�ำไปผสมกับน�ำ้ มันดีเซลเพือ่ ผลิตน�ำ้ มันไบ
โอดีเซล ทัง้ นี้ บริษทั มีเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิตน�ำ้
มันไบโอดีเซลจ�ำนวน 2 เครือ่ ง ซึง่ มีกำ� ลังการผลิต
100,000 ลิตรต่อ 1 รอบการผลิต (คิดเป็นเวลา 2
วัน) และ 200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต (คิด
เป็นเวลา 1 วัน) โดยกระบวนการผลิตดังกล่าวได้
รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ
สามารถน�ำน�ำ้ มันทีผ่ ลิตได้มาใช้ในการเดินเรือได้ ซึง่
การด�ำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนน�ำ้ มันเชือ้
เพลิงลงได้ในระดับหนึง่
อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมารัฐบาลมีนโยบายตรึง
ราคาน�ำ้ มันดีเซลเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการต่างๆ
ส่ ง ผลท� ำ ให้ ร ะดั บ ราคาน�้ ำ มั น ดี เ ซลไม่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงมากนักและยังไม่เคยมีราคาทีส่ งู กว่า
ระดับราคาน�ำ้ มันทีบ่ ริษทั ไม่สามารถปรับค่าโดยสารได้
ด้วยเหตุนี้ ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว
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· ความเสีย
่ งด้านวัตถุดบ
ิ
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ราคาน�ำ้ มันเริม่ มีความผันผวนอย่างมากในช่วง
ปี 2554 - 2556 และมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก
ตัง้ แต่กลางปี 2557 ต่อเนือ่ งถึงปี 2558 ในอนาคต
หากรัฐบาลไทยปล่อยให้ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเป็นไป
ตามกลไกทางตลาดซึง่ มีความผันผวน และบริษทั ไม่
สามารถปรับราคาค่าโดยสารของบริษทั ให้สอดคล้อง
กับต้นทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง อาจท�ำให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ได้
แม้วา่ ค่าโดยสารจะถูกก�ำหนดและปรับเปลีย่ น
ตามต้นทุนน�้ำมันดีเซล ซึ่งช่วยลดผลกระทบจาก
ราคาน�้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
บริษัทยังมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุน
น�ำ้ มันด้วยการปรับปรุงสูตรน�ำ้ มันทีใ่ ช้ในการเดินเรือ
ซึง่ เป็นน�ำ้ มันทีผ่ สมระหว่างน�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มัน
เตาในสัดส่วนทีก่ ำ� หนด โดยราคาน�ำ้ มันเตาจะมีราคา
ต�ำ่ กว่าน�ำ้ มันดีเซล ท�ำให้สามารถลดต้นทุนน�ำ้ มันที่
ใช้ตอ่ ลิตรให้ตำ�่ ลง พร้อมๆ กับปรับสภาพเครือ่ งยนต์
ของล�ำเรือทุกล�ำเรือให้สามารถใช้น�้ำมันสูตรผสม
ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีเครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์สำ� หรับผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล ซึง่ น�ำน�ำ้ มัน
พืชทีใ่ ช้แล้วผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นน�ำ้ มันพืช
บริสทุ ธิก์ อ่ นทีจ่ ะน�ำไปผสมกับน�ำ้ มันดีเซลเพือ่ ผลิต
น�ำ้ มันไบโอดีเซล ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายใช้เครือ่ งจักร
ดังกล่าวเป็นระบบ Standby กล่าวคือ เมือ่ น�ำ้ มันพืช
ใช้แล้วมีราคาลดลงมาถึงจุดคุม้ ทุน บริษทั ก็จะผลิต
น�้ำมันไบโอดีเซล หรือในกรณีที่ขาดแคลนน�้ำมัน
ดีเซล บริษทั ก็สามารถผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลเพือ่ ใช้
ทดแทนได้ โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน�้ำมัน
ไบโอดีเซลมีจำ� นวน 2 เครือ่ ง ซึง่ มีกำ� ลังการผลิต
100,000 ลิตรต่อ 1 รอบการผลิต (คิดเป็นเวลา
2 วัน) และ 200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต

(คิดเป็นเวลา 1 วัน) ซึง่ สามารถน�ำน�ำ้ มันทีผ่ ลิตได้
มาใช้ในการเดินเรือได้ โดยการด�ำเนินการดังกล่าว
จะช่วยลดต้นทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงลงได้ในระดับหนึง่
ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้มกี ารผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล
เป็นระยะๆ จากเครือ่ งจักรชุดเล็ก (ก�ำลังการผลิต
200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต) เพือ่ ทดสอบ
การใช้เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ผลิต โดยบริษทั น�ำน�ำ้ มันไบโอ
ดีเซลทีผ่ ลิตได้ไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับยานพาหนะ
ทีใ่ ช้ภายในระหว่างท่าเรือและโรงงานของบริษทั
9. ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง ผู ้ จั ด หา
ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันจ�ำนวนน้อยราย
บริษัทได้มีการสั่งซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิงประเภท
น�ำ้ มันดีเซล และน�ำ้ มันเตา รวมทัง้ น�ำ้ มันหล่อลืน่
ส�ำหรับใช้ในธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ โดยทีผ่ า่ นมา ใน
ช่วงปี 2556 – 2558 บริษทั ได้สงั่ ซือ้ จากผูผ้ ลิตหลัก
จ�ำนวน 2 รายภายในประเทศ ได้แก่ บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ คิดเป็นสัดส่วน
รวมกันประมาณร้อยละ 57 - 67 ของยอดรวมของ
การซือ้ ทัง้ หมดของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ได้สงั่ ซือ้ ราคา
น�้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดในราคาตลาดจร (Spot
Price) เนือ่ งจากบริษทั ไม่ได้มกี ารท�ำสัญญาใดๆ ใน
การซือ้ ขายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ด้วยเหตุนี้ บริษทั จึงอาจ
มีความเสีย่ งจากการขาดแคลนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง หาก
ผูผ้ ลิตน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงดังกล่าวไม่สามารถจัดส่งน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิงให้แก่บริษทั ได้ หรือบริษทั ไม่สามารถจัดหา
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงจากแหล่งอืน่ ได้ทนั ตามความต้องการ
ในการใช้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลด�ำเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญได้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ บริษทั จะพึง่ พาผูผ้ ลิต
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงรายใหญ่จำ� นวนน้อยราย บริษทั เชือ่ ว่า
ความเสีย่ งดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษทั ไม่มากนัก
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เนือ่ งจากผูผ้ ลิตน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทัง้ 2 รายดังกล่าวเป็นบริษทั ทีผ่ ลิตน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงรายใหญ่ของประเทศ และมี
ความสัมพันธ์ทางการค้าทีด่ กี บั บริษทั มาเป็นเวลายาวนาน กอปรกับทีผ่ า่ นมานัน้ ผูผ้ ลิตน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงดังกล่าว
มีคลังน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท�ำให้สามารถจัดหาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้บริษทั ได้ทนั ตาม
ความต้องการใช้มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายในการวางแผนการใช้นำ�้ มันเชือ้ พลิงทีช่ ดั เจน และ
ใช้เวลาประมาณ 3 วันในการจัดส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงนับจากวันทีท่ มี่ คี ำ� สัง่ สัง่ ซือ้ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ซึง่ คาดว่าจะช่วย
ลดผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวได้ระดับหนึง่
· ความเสีย
่ งส�ำหรับผูล
้ งทุน
10. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อการด�ำเนินงาน
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม
ครอบครั ว ชโยภาส ถื อ หุ ้ น รวมกั น จ� ำ นวน
105,600,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.12 ของ
ทุนช�ำระแล้ว 170 ล้านบาท ดังนัน้ หากกลุม่ ผูถ้ อื
หุน้ ดังกล่าวออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน จะท�ำให้
สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอม
ติในเรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอเพือ่ ตรวจ
สอบและถ่วงดุลในเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้
นอกจากนี้ ประธานกรรมการของบริษทั เป็น
กรรมการที่ มี อ� ำ นาจลงนามและญาติ ส นิ ท ของ
ประธานกรรมการเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั จึงท�ำให้
ประธานกรรมการของบริษัทไม่มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดัง
กล่าว จึงได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน
(รวมกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน) จาก
กรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน ซึง่ มีจำ� นวนมากกว่ากึง่

หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด เพือ่ เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคิดเป็นสัดส่วน
กรรมการอิสระร้อยละ 55 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมดของบริษทั ซึง่ จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นอิสระเพือ่ ช่วย
ถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้ในระดับ
หนึง่ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เป็นบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาและ
คุณวุฒิ รวมทัง้ มีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะคุม้ ครอง
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นอกจากนี้ ในการตัดสินใจกระท�ำ
การหรือละเว้นกระท�ำการใดๆ คณะกรรมการบริษทั
มี น โยบายในการด� ำ เนิ น งานโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก นอกจากนี้ หาก
บริษัทมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง บริษทั จะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการ
อนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์ที่
ประกาศไว้ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
โดยบุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิการออกเสียง

116

การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย
่ ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบครบทัง้ สามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พจิ ารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

สภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง
มาตการควบคุม
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
ระบบการติดตาม

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั บริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ พียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวนัน้ (ตามข้อ 10.2.1 และข้อ 12.1 ถึง
12.3 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุม
และเพียงพอ รวมทัง้ ยังได้มกี ารจัดจ้างบริษทั อิสระจากภายนอก เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการส�ำรวจและประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั พร้อมทัง้ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั พีวี ออดิท จ�ำกัด ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้ ท�ำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในทางการ
บัญชีของบริษทั ตามทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำหนดขอบเขตการปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้รดั กุมและ
เหมาะสม รวมทัง้ ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพือ่ แสดงว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีได้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า ผูส้ อบบัญชีไม่มี
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานบัญชีของบริษทั
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีได้สอบทานการควบคุมทัว่ ไป (General Control) และการควบคุมเฉพาะระบบ
งาน (Application Control) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีของบริษทั ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ
3 ของปี 2558 โดยสามารถสรุปข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีและความเห็นของผูบ้ ริหารของบริษทั ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2558 และวันที่ 14 กันยายน 2558 ได้ดงั นี้
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1.

2.

·
·

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
จากการสุม่ สอบทานการปรับปรุงข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ ณ
วันที่ 1 เมษายน 2558 พบว่า เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใี่ ห้บริการ
ระบบ TMS (Ticket Management System) มีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลไวรัสล่าสุดเมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2558 ซึง่ ยังไม่เป็น
ปัจจุบนั และอาจส่งผลให้ระบบสารสนเทศทีส่ ำ� คัญของบริษทั
เกิดความเสีย่ งจากภัยคุกคามของไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ๆ
ได้

ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ดำ� เนินการแก้ไขการปรับปรุง
ข้อมูลเพือ่ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เสร็จ
เรียบร้อยในเดือน พฤศจิกายน 2558

บริษทั ได้กำ� หนดวิธกี ารจัดท�ำสต็อกตัว๋ โดยสาร
ใหม่ โดยท�ำสต็อกการ์ดคุมตามจ�ำนวนเล่มและ
เลขทีเ่ พือ่ ให้ครอบคลุมจ�ำนวนใบของตัว๋ ทีม่ แี ต่ละ
เล่ม และให้จดั ท�ำเหมือนกันทุกจุดทีม่ กี ารเบิก
ตัว๋ โดยปกติจะตรวจนับทุกเดือน และก�ำหนด
ให้มกี ารสุม่ ตรวจนับจากส�ำนักงานกรุงเทพฯ
บริษทั มีการควบคุมตัว๋ โดยสารเพียงระดับของจ�ำนวนเล่มเท่านัน้ หรือส�ำนักงานดอนสักทุก 3-6 เดือน และเมือ่
ไม่ได้ครอบคลุมถึงจ�ำนวนใบของตัว๋ โดยสาร
วิธกี ารดังกล่าวมีความเทีย่ งตรงระดับหนึง่ แล้ว
บริษทั จะพิจารณารูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษทั มีการบันทึกข้อมูลบางรายการในทะเบียนคุมไม่ถกู ต้อง
เพือ่ ควบคุมสต็อกตัว๋ โดยสารให้มคี วามเทีย่ งตรง
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั คาดว่าจะ
ด�ำเนินแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวิธกี าร
จัดท�ำสต็อกการ์ดมีความเทีย่ งตรง
บริษทั มีการจัดท�ำสมุดทะเบียนควบคุมสต็อกตัว๋ โดยสาร ซึง่ อยู่
ในรูปแบบของ Excel โดยจะมีการบันทึกจ�ำนวนเล่มของตัว๋
โดยสารทัง้ การรับเข้าและจ่ายออก แล้วมาค�ำนวณยอดคงเหลือ
แต่จากการตรวจสอบวิธกี ารควบคุมสต็อกของตัว๋ โดยสารดัง
กล่าว พบว่า

ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ท�ำสต็อกการ์ดแบบใหม่ตามค�ำ
แนะน�ำของผูส้ อบบัญชี และเริม่ บันทึกจ�ำนวน
เล่มและเลขทีข่ องตัว๋ โดยสารเพือ่ ควบคุมสต็อก
ตัว๋ โดยสารแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2558

นอกจากนี้ บริษทั ได้แต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด (“ผูต้ รวจสอบภายใน”)
ซึง่ เป็นบริษทั อิสระจากภายนอก ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยผูต้ รวจ
สอบภายในได้เข้าท�ำการตรวจสอบภายในระบบงาน และกระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญของบริษทั อันได้แก่ ระบบ
งานวงจรรายได้ ระบบงานวงจรรายจ่าย ระบบงานสินทรัพย์ และระบบงานซ่อมบ�ำรุงและคลังอะไหล่ ในระหว่าง
วันที่ 10 – 27 มีนาคม 2558 และได้จดั ท�ำรายงานการติดตามผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน (“รายงาน
ประเมินระบบควบคุมภายใน”) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 พร้อมข้อเสนอแนะเพือ่ ให้บริษทั พิจารณา โดย
สามารถสรุปข้อสังเกตของผูต้ รวจสอบภายใน และความเห็นของผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ดงั นี้
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
1. จากการสุม่ ตรวจนับเงินสดย่อย จ�ำนวน 5 รายการ พบจ�ำนวน ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ก� ำ ชั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ พิ่ ม ความ
1 รายการมีผลต่างจากการตรวจนับ ซึง่ มีเงินเกิน 3 บาท
ระมัดระวังในการตรวจสอบเงินสดย่อย และ
ท�ำการตรวจนับเงินสดย่อยอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้
เป็นไปตามวงเงินสดย่อยทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
2. จากการตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ ERP เปรียบเทียบ ฝ่ายบริหารได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างด�ำเนินการโอน
กับเล่มทะเบียนรถ และการต่อภาษีรถยนต์ จ�ำนวนทัง้ หมด 24 ย้ายกรรมสิทธิข์ องรถยนต์ดงั กล่าว ซึง่ คาดว่าจะ
รายการ พบว่า มีคมู่ อื ทะเบียนรถทีย่ งั ไม่ได้เปลีย่ นเป็นกรรมสิทธิ์ แล้วเสร็จภายในเดือนมิถนุ ายน 2558
ของบริษทั จ�ำนวน 4 รายการ ได้แก่
ทัง้ นี้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2558 บริษทั ได้ดำ� เนิน
· รถบรรทุกน�ำ้ มัน (81-8654 สฎ) Izusu
การโอนย้ายกรรมสิทธิข์ องรถยนต์ดงั กล่าวมาเป็น
· รถบรรทุกน�ำ้ มัน (81-5316 สฎ) Mitsubishi
กรรมสิทธิข์ องบริษทั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึง่ มีราย
· รถบรรทุกน�ำ้ มัน (91-9865) Nissan
ละเอียดดังนี้
· รถบรรทุกน�ำ้ มัน (87-9017 กทม) Hino
· รถบรรทุกน�ำ้ มัน (81-8654 สฎ) Izusu
โดยคูม่ อื ทะเบียนรถดังกล่าวระบุชอื่ ในนามบริษทั ราชาไบโอ-ดีเซล · รถบรรทุกน�ำ้ มัน (81-5316 สฎ) Mitsubishi
· รถบรรทุกน�ำ้ มัน (91-9865) Nissan ซึง่ เดิม
จ�ำกัด และบริษทั ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จ�ำกัด
จดทะเบียนทีก่ รุงเทพฯ บริษทั ได้เปลีย่ นเลข
ทะเบียนใหม่เป็น 82-4227 สุราษฎร์ธานี
· รถบรรทุกน�ำ้ มัน (87-9017 กทม) Hino ซึง่
เดิมจดทะเบียนทีก่ รุงเทพฯ บริษทั ได้เปลีย่ น
เลขทะเบียนใหม่เป็น 82-4228 สุราษฎร์ธานี
3. การประเมินสภาพคลังอะไหล่ พบว่ามีการติดตัง้ กล้องวงจรปิด ฝ่ายบริหารแจ้งว่า บริษทั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ซึง่ ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ส�ำรวจและติดตัง้ กล้องวงจรปิดเพิม่ เติม เพือ่ ทีจ่ ะ
ติดตัง้ กล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องคลัง
สินค้าและอะไหล่ เพือ่ ทีจ่ ะได้สามารถควบคุมและ
มองเห็นการเข้าออกของคลังได้อย่างชัดเจน
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้พจิ ารณาการจัดซือ้ กล้องวงจรปิด
เพิม่ เติม และด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว

ทัง้ นี้ ผูต้ รวจสอบภายในได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานประเมินระบบควบคุมภายในว่า บริษทั มีระบบ
ควบคุมภายในในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีเ่ พียงพอ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รบั ทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในตามทีก่ ล่าวข้างต้น
เรียบร้อยแล้ว
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รายการระหว่างกัน
บริษทั มีการท�ำรายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นการ
ท�ำรายการกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ มีบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเป็นผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ
ผูบ้ ริหาร ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้

1. รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีรายการทางบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในการด�ำเนินธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูง การมีพนั ธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัว
ในการด�ำเนินธุรกิจมากกว่าการทีต่ อ้ งพึง่ พิงบุคคลภายนอก
3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยทีก่ รรมการ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษทั ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าท�ำ
รายการระหว่างกันนัน้ ๆ และหากรายการระหว่างกันมีมลู ค่าสูงตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด บริษทั จะจัดให้มที ปี่ รึกษา
ทางการเงินอิสระเพือ่ ให้ความเห็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว พร้อมทัง้ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมตั กิ อ่ นการท�ำรายการ
4 นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
นโยบายของบริษทั ในการท�ำรายการระหว่างกันสามารถจ�ำแนกตามประเภทรายการ ได้ดงั นี้

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ มีเงือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป เช่น การจ�ำหน่ายบัตร
โดยสารเรือเฟอร์รี่ การจ�ำหน่ายสินค้าส�ำเร็จรูป อาหาร และเครือ่ งดืม่ ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่า
รับรอง และค่าใช้จา่ ยเดินทางปฏิบตั งิ าน (ค่าทีพ่ กั ) เป็นต้น บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายในการท�ำรายการระหว่าง
กันให้มเี งือ่ นไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั
ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบตั เิ ป็นไปตามสัญญาทีต่ กลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ ก�ำหนด
ราคาและเงือ่ นไขรายการต่างๆ ให้ชดั เจน เป็นธรรม และไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ผูต้ รวจสอบ
ภายใน (Internal Auditor) จะท�ำหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลและจัดท�ำรายงานเพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการเป็นประจ�ำทุกๆ
ไตรมาส
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รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ ไม่มเี งือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป และรายการระหว่าง
กันอืน่ ๆ บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความสมเหตุสมผล
และความจ�ำเป็นของการท�ำรายการก่อนท�ำรายการ และจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) โดยรายการ
ระหว่างกันอืน่ ๆ ได้แก่ รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการอืน่ ๆ เช่น การได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ เป็นต้น
และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ มื การค�ำ้ ประกัน และการใช้ทรัพย์สนิ เป็น
หลักประกัน เป็นต้น ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ดังกล่าว บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
ส�ำหรับรายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบต่างๆ ทีไ่ ด้
ก�ำหนดขึน้ และกรรมการจะต้องไม่อนุมตั ริ ายการใดๆ ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั รวมทัง้ จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณา
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รบั ทราบภาระหน้าทีด่ งั กล่าวนีแ้ ล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ ดั การจะด�ำเนินการแจ้งให้ผทู้ จี่ ะได้รบั การ
เสนอชือ่ เป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทกุ ท่านรับทราบภาระหน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั กิ อ่ นทีจ่ ะให้มกี ารแต่งตัง้ ด้วย
ในการท�ำรายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบต่างๆ ทีไ่ ด้กำ� หนด
ขึน้ และกรรมการจะต้องไม่อนุมตั ริ ายการใดๆ ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อืน่ ใดกับบริษทั รวมทัง้ จะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษท
ั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ�ำกัด (มหาชน)
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม
ข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างระมัดระวัง และประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ในอันทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่
ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ และได้แต่งตัง้ คณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระก�ำกับดูแล ท�ำหน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษทั ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั พีวี ออดิท จ�ำกัด ใน
การตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษทั ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข
ได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวม มีความเพียงพอและ
เหมาะสมและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษทั ท่าเริอราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชือ่ ถือได้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปี สิน
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
และการเปลีย
่ นแปลงทีส
่ ำ� คัญ
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้รวม
บริษทั มีรายได้หลักจากการให้บริการเรือโดยสารและการขนส่งทางเรือ และมีรายได้จากการจ�ำหน่าย
สินค้าส�ำเร็จรูป อาหารและเครือ่ งดืม่ ทัง้ ภายในเรือโดยสารและบนท่าเรือ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีรายได้อนื่ ๆ
ได้แก่ รายได้คา่ โฆษณา รายได้คา่ เช่า รายได้จากการให้บริการจองตัว๋ เรือโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์และเศษซาก เป็นต้น โครงสร้างรายได้รวมแสดงตามตารางได้ดงั นี้ :โครงสร้างรายได้

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

- แบบประจำ�ทางตามเที่ยวเวลา

526.71

81.30%

566.43

83.74%

528.58

82.81%

- แบบประจำ�ทางแบบเหมาลำ�

42.41

6.55%

43.82

6.48%

44.04

รวมรายได้จากการให้บริการเดิน
เรือ

6.90%

569.13

87.84%

610.25

90.22%

572.62

89.71%

0.28

0.04%

0.19

0.03%

-

-

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ

รายได้บริการอื่น1/
รายได้จากการจำ�หน่ายอาหารและ
สินค้าสะดวกซื้อ
รวมรายได้จากการขายและการให้
บริการ

53.07

8.19%

54.81

8.10%

49.62

7.77%

622.47

96.08%

665.24

98.35%

622.24

97.49%

รายได้อื่น2/

25.43

3.92%

11.19

1.65%

16.03

2.51%

รายได้รวม

647.90

100.00%

676.43

100.00%

638.27

100.00%

หมายเหตุ:
1/ รายได้บริการอืน่ เป็นรายได้ทบี่ ริษทั ได้คดิ ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผูโ้ ดยสารให้กบั รถโดยสารซึง่ เป็นบุคคลภายนอก
แต่ปจั จุบนั บริษทั ได้ยกเลิกบริการนีแ้ ล้วตัง้ แต่ปี 2558
2/ รายได้อนื่ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจองตัว๋ เรือโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้คา่ โฆษณาป้าย
ทีท่ า่ เรือและในเรือ ค่าโฆษณาในแผ่นพับแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว (Guide Map) รายได้จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ และเศษ
ซาก รายได้คา่ ด�ำเนินการ รายได้คา่ เช่าแผงและตูเ้ อทีเอ็ม ดอกเบีย้ รับ และรายได้อนื่ ๆ เป็นต้น
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บริษทั มีรายได้รวมในปี 2556 – 2558 บริษทั
มีรายได้รวมเป็นจ�ำนวน 647.90 ล้านบาท 676.43
ล้านบาท และ 638.27 ล้านบาทตามล�ำดับ เมือ่
เปรียบเทียบรายได้รวมปี 2556 กับรายได้รวมปี
2557 จะพบว่าปี 2557 มีรายได้รวมเพิม่ สูงขึน้ แต่
หากเปรียบเทียบรายได้รวมปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน
676.43 ล้านบาท กับรายได้รวมปี 2558 ซึง่ มี
จ�ำนวน 638.27 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 38.16

ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.64 สาเหตุหลัก
ทีม่ าจากการปรับราคาค่าโดยสารซึง่ ปรับตามการลด
ลงของราคาน�ำ้ มัน
โดยรายได้หลักมาจากการ
ให้บริการเดินเรือ ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.71
ของรายได้รวม ส่วนรายได้ทสี่ ำ� คัญรองลงมา ได้แก่
รายได้จากการขาย (จ�ำหน่ายอาหารและสินค้า
สะดวกซือ้ ) ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 7.77 ของรายได้รวม
และ รายได้อนื่ สัดส่วนร้อยละ 2.51 ของรายได้รวม

รายได้จากการขายและการให้บริการและรายได้อนื่
บริษทั ให้บริการเดินเรือเฟอร์รแี่ บบประจ�ำทางตามเทีย่ วเวลา และแบบประจ�ำทางแบบเหมาล�ำ บริษทั ให้
บริการเดินเรือใน 2 เส้นทางคือ เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากล และเส้นทางระหว่าง
ท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือเกาะพะงัน ต่อมาเมือ่ 1 ธันวาคม 2558 บริษทั เริม่ เปิดให้บริการเส้นทาง
ระหว่างท่าเรือสมุยสากลและท่าเรือเกาะพะงันอีก 1 เส้นทาง โดยแสดงตามตารางดังนี้ :ปี 2556
จ�ำนวน
เที่ยว
(เที่ยว)

รายได้/
เที่ยว
(บาท)

ปี 2557
จ�ำนวน รายได้/
เที่ยว
เทีย่ ว
(เที่ยว)
(บาท)

- อำ�เภอดอนสัก-อำ�เภอเกาะสมุย

12,212

31,918

12,663

33,068

13,134

28,156

- อำ�เภอดอนสัก-อำ�เภอเกาะพะงัน

3,802

47,172

3,862

49,589

4,345

46,453

- อำ�เภอเกาะสมุย-อำ�เภอเกาะพะงัน*

-

-

-

-
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7,787

รวม (รายได้เฉลี่ยต่อเที่ยว)

16,014

35,539

16,525

36,929

17,603

32,529

บริษทั มีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี
2558 เป็นจ�ำนวน 572.62 ล้านบาท เปรียบเทียบ
ปี2557 ซึง่ มีจำ� นวน610.25 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน
37.63 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.17 ในขณะ
ทีจ่ ำ� นวนเทีย่ วเรือวิง่ ในปี 2558 มีจำ� นวน 17,603
เทีย่ ว เมือ่ เทียบกับปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน 16,525
เทีย่ ว เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,078 เทีย่ ว เพิม่ ขึน้ ในอัตรา
ร้อยละ 6.52 สาเหตุทรี่ ายได้จากการให้บริการลด

ปี 2558
จ�ำนวน รายได้/
เที่ยว
เที่ยว
(เที่ยว)
(บาท)

ลงทัง้ ๆ ทีเ่ ทีย่ วการให้บริการเพิม่ สูงขึน้ นัน้ เนือ่ งจาก
ประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ก�ำหนดให้ผู้
ประกอบการให้บริการเรือเฟอร์รที่ กุ รายในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีกำ� หนดอัตราค่าโดยสารอ้างอิงตามการ
เปลีย่ นแปลงของราคาน�ำ้ มันดีเซล ซึง่ ในปี 2558
ราคาน�ำ้ มันดีเซลในประเทศได้ปรับลดลงอย่างมาก
ตามราคาน�้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้อัตราค่า
โดยสารของบริษทั ในเส้นทางระหว่างอ�ำเภอดอนสัก
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และอ�ำเภอเกาะสมุยปรับลดลงเช่นกัน ส่วนอัตรา
ค่าโดยสารในเส้นทางระหว่างอ�ำเภอดอนสักและ
อ�ำเภอพะงันไม่ได้รบั ผลกระทบ เนือ่ งจากช่วงราคา
ในการปรับอัตราค่าโดยสารมีจำ� นวนกว้างกว่าเส้น
ทางระหว่างอ�ำเภอดอนสักและอ�ำเภอเกาะสมุย และ
หากพิจารณาจ�ำนวนเทีย่ วเรือในปี 2556 – 2558
จะพบว่า จ�ำนวนเทีย่ วเรือของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ มาโดย
ตลอด
รายได้ จ ากการขายของบริ ษั ท มาจากการ
จ�ำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคในบริเวณ
ท่าเรือและในเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั ปี 2558 บริษทั
มีรายได้จากการขายจ�ำนวน 49.62 ล้านบาท เปรียบ
เทียบกับปี 2557 ซึง่ มีรายได้จากการขายจ�ำนวน
54.81 ล้านบาท ลดลง 5.19 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ
โดยยกเลิกการขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในพืน้ ที่
บริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รี่ ในปี 2558 ท�ำให้มี

ยอดขายลดลง เนือ่ งจากรายได้จากการขายสินค้า
โดยหลักมาจากการจ�ำหน่ายสินค้าส�ำเร็จรูปซึง่ ได้แก่
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ น�ำ้ ดืม่ และบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป
ซึ่งในปี 2558 รายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้า
ส�ำเร็จรูปมีอตั ราร้อยละ 76 ของรายได้จากการขาย
เมื่อยกเลิกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงท�ำให้
กระทบกับรายได้จากการขายโดยตรง และหาก
พิจารณารายได้จากการขายในปี 2556 ซึง่ มีจำ� นวน
53.07 ล้านบาท กับรายได้จากการขายในปี 2557
พบว่ามีจำ� นวนสูงขึน้ เล็กน้อย
รายได้อื่นของบริษัท ได้แก่ รายได้จากค่า
โฆษณาป้ายทีบ่ ริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รี่ รายได้
จากการให้บริการจองตัว๋ เรือโดยสารผ่านสายการบิน
พันธมิตร รายได้จากค่าโฆษณาในแผ่นพับแนะน�ำ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ
รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบีย้ รับ และรายได้
อืน่ ๆ

ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนการให้บริการหลักของบริษทั คือ ค่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันหล่อลืน่ ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาและ
ค่าวัสดุอปุ กรณ์และของใช้สนิ้ เปลือง ค่าเสือ่ มราคาและตัดจ่าย ส่วนต้นทุนหลักทีส่ ำ� คัญรองลงมาได้แก่ ค่าใช้
จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน ต้นทุนขายของบริษทั ได้แก่ตน้ ทุนจากการซือ้ สินค้าส�ำเร็จรูปและต้นทุนอาหารเป็นส�ำคัญ
ในส่วนค่าใช้จา่ ยของบริษทั ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยในการขาย ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน
รวมถึง ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ดังแสดงตามตารางดังนี้ :ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย

% รายได้
รวม
440.37
67.97%

ปี 2558

ล้านบาท

% รายได้ ล้านบาท
รวม
462.32 68.35% 420.43

%รายได้
รวม
65.87%

46.53

7.18%

48.31

7.14%

47.66

7.47%

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริการ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

8.53

1.32%

9.17

1.36%

13.77

2.16%

54.83

8.46%

44.91

6.64%

52.24

8.18%

ต้นทุนทางการเงิน

21.33

3.29%

17.57

2.60%

14.23

2.23%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

7.02

1.08%

8.82

1.30%

11.63

1.82%

578.61

89.31%

591.10

87.38%

559.96

87.72%

ค่าใช้จ่ายรวม
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บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยรวมในปี 2556 – 2558 มี
จ�ำนวน 559.96 ล้านบาท 591.10 ล้านบาท และ
578.61 ตามล�ำดับ โดยในปี 2558 มีคา่ ใช้จา่ ยรวม
จ�ำนวน 559.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึง่
มีคา่ ใช้จา่ ยรวมทัง้ สิน้ 591.10 ล้านบาท ลดลง 31.14
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.27 เนือ่ งจากสาเหตุ
หลักดังต่อไปนี้
- ต้นทุนการให้บริการใน ปี 2558 มีจำ� นวน
420.43 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2557ซึง่ มีจำ� นวน
462.32 ล้านบาท ลดลง 41.89 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 9.06 สาเหตุหลักเนือ่ งจากราคา
น�้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ซึ่งลดลงตามการลดลงของ
ราคาน�ำ้ มันดีเซล
- ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริการ และค่าใช้
จ่ายบริหารในปี 2558 มีจำ� นวน 66.01 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน 54.09 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 11.92 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 22.04 เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับผูบ้ ริหาร
พนักงาน และคณะกรรมการ และค่าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 17.52 ล้านบาท และ
1.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ

- ต้นทุนทางการเงินในปี 2558 มีจ�ำนวน
14.23 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน
17.57 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 3.34 ล้านบาท คิด
เป็นลดลงร้อยละ 19.00 เนือ่ งจากบริษทั ได้ทยอย
ช�ำระหนีเ้ งินกูร้ ะยะยาวให้แก่สถาบันการเงินตามงวด
ทีก่ ำ� หนดในสัญญาอย่างสม�ำ่ เสมอ และเมือ่ บริษทั
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือ่ เดือน
พฤศจิกายน 2558 บริษทั ได้ชำ� ระคืนสถาบันการ
เงินจ�ำนวน 38 ล้านบาท ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดใน
สัญญาเงินกู้ ท�ำให้ดอกเบีย้ จ่ายในปี 2558 ลดลง
มาก
- ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลใน ปี 2558 มีจำ� นวน
11.63 เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน 8.82 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 2.81 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 31.85 เนือ่ งจากปี 2558 บริษทั ได้มกี ารน�ำ
เรือราชา 7 และเรืออาร์ 9 ซึง่ เป็นเรือทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็น
เวลา 8 ปี สิน้ สุดในปี 2561 ไปขึน้ อูเ่ พือ่ ปรับปรุง
ซ่อมแซมตามรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ท�ำให้กำ� ไรที่
เกิดขึน้ ใน ปี 2558 มาจากการให้บริการของเรือ
เฟอร์รที่ ไี่ ม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นหลัก
บริษัทจึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2557
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ก�ำไรขัน้ ต้น
บริษทั มีผลประกอบการทีม่ กี ำ� ไรขัน้ ต้นมาจาก 2 ส่วนหลัก คือ จากธุรกิจให้บริการเรือโดยสารและขนส่ง
ทางเรือและจากธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้า อาหาร และเครือ่ งดืม่ ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้ :ล้านบาท

ปี 2556
ล้านบาท %รายได้

ปี 2557
ล้านบาท

ปี 2558

%รายได้

ล้านบาท

% รายได้

ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร
รายได้จากการให้บริการ
หัก ต้นทุนจากการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น – ธุรกิจให้
บริการเรือโดยสาร
ธุรกิจขาย
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น – ธุรกิจขาย
ก�ำไรขั้นต้นรวม

569.13

100%

(440.37)

(77.38)

128.76

22.62%

53.07

100%

(46.53)

(87.68%)

6.54

12.32%

6.50

135.30

21.75%

154.62

ใน ปี 2558 บริษัทมีก�ำไรขั้นต้น จ�ำนวน
154.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.77 ของรายได้
จากการขายและการให้บริการเรือโดยสาร ในขณะ
ที่ ปี 2557 บริษทั มีกำ� ไรขัน้ ต้น จ�ำนวน 154.62
ล้านบาท คิดเป็นร้อย 23.24 ของรายได้จากการขาย
และการให้บริการเรือโดยสาร โดยจ�ำนวนก�ำไรขัน้
ต้นจะมาจากธุรกิจให้บริการเรือโดยสารเป็นหลัก ซึง่
มีจำ� นวน 152.18 ล้านบาท และ 148.12 ล้านบาท
ใน 2558 และปี 2557 ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบ
เทียบอัตราก�ำไรขัน้ ต้นจากธุรกิจให้บริการเดินเรือใน

610.44

100.00%

572.62

100.00%

(462.32) (75.74%)

(420.44)

(73.42%)

148.12

24.26%

152.18

26.58%

54.81

100.00%

49.62

100.00%

(48.31) (87.85%)

(47.66)

(96.05%)

11.85%

1.96

3.96%

23.24%

154.14

24.77%

ปี 2558 ซึง่ มีอตั ราร้อยละ 26.58 สูงกว่าปี 2557
ซึง่ มีอตั ราร้อยละ 24.26 นัน้ เนือ่ งจากต้นทุนน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิงมีจำ� นวนลดลง ส่วนก�ำไรขัน้ ต้นจากธุรกิจ
ขายในปี 2558 ซึง่ มีอตั ราร้อยละ 3.96 ต�ำ่ กว่าปี
2557 ซึง่ มีอตั ราร้อยละ 11.85 สาเหตุหลักเนือ่ งมา
จากในปี 2558 มีการยกเลิกการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ในเรือโดยสารและบริเวณท่าเรือ ทัง้ นี้
เมือ่ พิจารณาก�ำไรขัน้ ต้นในปี 2556 ซึง่ มีจำ� นวน
135.30 ล้านบาท จะพบว่า บริษทั มีกำ� ไรขัน้ ต้นเพิม่
สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
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ก�ำไรสุทธิ

ก�ำไรสุทธิ

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รายได้ ล้านบาท % รายได้ ล้านบาท % รายได้
ล้านบาท % รวม
รวม
รวม
69.29 10.69%
85.33 12.61%
78.25 12.27%

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.52

0.65

0.57

บริษทั มีกำ� ไรสุทธิใน ปี 2558 จ�ำนวน 78.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน 85.33 ล้าน
บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.23 เนือ่ งจากสาเหตุหลักคือ รายได้ทลี่ ดลงเนือ่ งจากการลดลงของค่าบริการซึง่
ปรับลดตามราคาน�ำ้ มัน และค่าใช้จา่ ยในการขายและบริการ และค่าใช้จา่ ยในการบริหาร รวมถึงค่าใช้จา่ ยภาษี
เงินได้มจี ำ� นวนเพิม่ สูงขึน้ และหากเปรียบเทียบปี 2557 กับปี 2556 พบว่าจ�ำนวนก�ำไรสุทธิเพิม่ สูงขึน้ ในปี
2558 บริษทั มีกำ� ไรสุทธิตอ่ หุน้ เท่ากับ 0.57 บาท โดยมีอตั ราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 12.27 ของรายได้รวม
การวิเคราะฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557

%

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

719.25

100.00%

หนี้สินรวม

352.95

49.07%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อ
หุ้น)

366.29
50.93%
2.77

%

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2558
ล้านบาท
%

732.69 100.00%

1,161.71

100.00%

301.21

208.44

17.95%

41.11%

431.48 58.89%
3.27

953.27 82.05%
5.61

สินทรัพย์
เมื่อพิจารณาสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี
2556-2558 จะพบว่ามีจำ� นวนสูงขึน้ มาโดยตลอด
โดยในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน
719.25 ปี 2558 จ�ำนวน 1,161.71 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน 732.69 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 429.01 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่
ขึน้ ร้อยละ 58.55 ประกอบด้วย

1) สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 มี
จ�ำนวน 539.43 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2557 ซึง่
มีจำ� นวน 125.83 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 413.60
ล้านบาท และในปี 2557 มีจ�ำนวนสูงขึ้นกว่าปี
2556 ซึง่ มีมจี ำ� นวน 118.06 ปี 2558 มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 483.59ล้านบาท
เปรียบเทียบปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน 54.27 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน 429.31 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เนือ่ งจากการจ�ำหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2558 ทีผ่ า่ นมา
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2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2558 มีจำ� นวน
622.28 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน
606.87ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 15.41 ล้านบาท เนือ่ งจาก
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 15.62 ล้านบาท
และหากเปรียบเทียบปี 2557 กับปี 2556 ซึง่ มี
จ�ำนวน 601.18 พบว่าปี 2557 สูงขึน้ เล็กน้อย
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ณ สิน้ ปี 2558
จ�ำนวน 14.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของ
สินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน
18.94 ล้านบาท มีจำ� นวนลดลง 4.76 ล้านบาท และ
ในปี 2556 มีจำ� นวน 21.16 ล้านบาท พบว่าแนว
โน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากการบริหารจัดการ
ลูกหนีม้ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เมือ่ พิจารณาอัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า ปี 2558 มีอตั รา 37.23
สูงกว่าปี 2557 ซึง่ มีอตั รา 33.13 และปี 2556 มี
อัตรา 36.73 แสดงถึงความสามารถในการบริหาร
หนีท้ ดี่ ขี นึ้ มาโดยตลอด
จ�ำนวนสินค้าคงเหลือในปี 2556 -2558 มี
จ�ำนวน 49.51 ล้านบาท 45.95 ล้านบาทและ

36.02 ล้านบาท ลดลงอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ
สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2558 มีจำ� นวน 36.02
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 ของสินทรัพย์รวม ซึง่
ประกอบด้วย อะไหล่และวัสดุสนิ้ เปลือง น�ำ้ มันเชือ้
เพลิง และอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ
78.99 ร้อยละ13.77 และร้อยละ 7.24 ของมูลค่า
สินค้าคงเหลือรวม ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณา
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือปี 2558 มีอตั รา
17.05 สูงกว่าปี 2557 ซึง่ มีอตั รา 16.98 แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการบริหารการขายสินค้าที่
สูงขึน้
ในระหว่างปี 2558 บริษทั มีการประเมินราคา
ทีด่ นิ เพิม่ เป็นจ�ำนวน 8.1 ล้านบาท มีการลงทุนใน
อาคาร เรือ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ตา่ งๆ จ�ำนวน
65.16 ล้านบาท มีคา่ เสือ่ มราคาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง
งวดเป็นจ�ำนวน 57.55 ล้านบาท ส่งผลท�ำให้บริษทั
มีทดี่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ณ สิน้ ปี 2558 มี
จ�ำนวน 616.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.06
ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย :-

ที่ดิน

ณ 31 ธ.ค.2557
มูลค่า
สัดส่วน
174.49
29.33%

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

10.90

1.83%

9.63

1.60%

9.29

1.51%

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

92.05

15.47%

92.80

15.45%

112.73

18.29%

เรือและส่วนซ่อมแซมและส�ำรวจ
เรือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์

297.89

50.07%

290.12

48.29%

279.70

45.37%

6.77

1.14%

9.12

1.52%

7.37

1.20%

เ ค รื่ อ ง ต ก แ ต ่ ง แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ์
ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

4.81

0.81%

5.76

0.96%

7.09

1.15%

4.69

0.79%

3.33

0.55%

17.36

งานระหว่างก่อสร้าง

3.29

0.55%

15.57

2.59%

0.29

2.82%
0.04%

594.88

100.00

600.81

100.00%

616.43

100.00%

รวม

ณ 31 ธ.ค.2557
มูลค่า
สัดส่วน
174.49 29.04%

ณ 31 ธ.ค. 2558
มูลค่า
สัดส่วน
182.60 29.62%
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หนีส้ นิ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษทั มีหนีส้ นิ รวม ปี 2558 จ�ำนวน 208.44
ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2557 ซึง่ มีจำ� นวน 301.21
ล้านบาท ลดลง 92.78 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 30.80 สาเหตุหลักเนือ่ งจากบริษทั มีการช�ำระ
หนี้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นจ�ำนวน
89.54 ล้านบาท มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ลด
ลงประมาณ 15.54 ล้านบาท

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในปี 2556 – 2558
มีจำ� นวน 366.29 ล้านบา 431.48 ล้านบาท และ
952.27 ล้านบาทตามล�ำดับ จะเห็นว่ามีแนวโน้มเพิม่
ขึน้ มาโดยตลอด บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี
2558 เท่ากับ 952.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี
2557 ซึ่งมีจ�ำนวน 431.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
521.79 ล้านบาท เนือ่ งจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2558 บริษัทได้มีการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�ำนวน 38 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ต่อ
ประชาชนในราคาเสนอขาย 12 บาทต่อหุน้ รวม
เป็นมูลค่าการเสนอขายเท่ากับ 456 ล้านบาท ซึง่
ภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น
เพิม่ ทุนจ�ำนวนประมาณ 19.49 ล้านบาท คงเหลือ
เท่ากับ 436.51 ล้านบาท ประกอบกับบริษทั มีกำ� ไร
สุทธิในปี 2558 เท่ากับ 78.30 ล้านบาท

บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ
สิน้ ปี 2558 เท่ากับ 0.22 เท่า เปรียบเทียบปี 2557
จ�ำนวน 0.70 เท่า ลดลง 0.48 เท่า สาเหตุหลัก
เนือ่ งจากการจ่ายช�ำระคืนเงินกูส้ ถาบันการเงินและ
มีการจ�ำหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน ส่งผล
ท� ำ ให้ อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น มี
อัตราส่วนลดลง

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)

ปี 2556
9.34%

ปี 2557
11.75%

ปี 2558
8.27%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%)

19.04%

22.09%

22.32%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.87

0.93

0.67

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2558
และปี 2557 ประมาณร้อยละ 8.26 และ 11.75 ตามล�ำดับ
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2558 และปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ 22.31 และ 22.09 ตามล�ำดับ และมีอตั ราการหมุนของ
สินทรัพย์ในปี 2558 และ 2557 ประมาณ 0.67 เท่า และ
0.93 เท่า

130
สภาพคล่อง
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน

ปี 2556
107.27

ปี 2557
155.87

ปี 2558
152.23

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

29.14

(52.94)

(51.22)

(121.26)

(90.73)

328.30

เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

15.15

12.21

429.31

เงินสดยกมาต้นงวด

26.92

42.07

54.27

เงินสดคงเหลือปลายงวด

42.07

54.27

483.58

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

บริษทั มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานใน
ปี 2558 จ�ำนวน 152.23 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มา
จากก�ำไรก่อนภาษี จ�ำนวน 89.94 ล้านบาท ค่า
เสือ่ มราคาและรายการตัดบัญชี 58.78 ล้านบาท
โดยบริ ษั ท ได้ ใ ช้ เ งิ น ในกิ จ กรรมลงทุ น จ� ำ นวน
ประมาณ 51.22 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในส่วน
ของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์เกือบทัง้ หมด และ
บริษัทมีเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน
328.30 ล้านบาท ซึง่ มาจากการจ�ำหน่ายหุน้ สามัญ

เพิม่ ทุนต่อประชาชนเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2558 ที่
ผ่านมา
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current
Ratio) และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick
Ratio) ในปี 2558 เท่ากับ 4.65 เท่า และ 4.29
เท่า ตามล�ำดับ ซึง่ แสดงถึงสภาพคล่องของกิจการมี
สูงมาก เนือ่ งจากได้รบั เงินเพิม่ ทุนจากการเสนอขาย
หุน้ เพิม่ ทุนต่อประชาชนในช่วงปลายปี 2558

2. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทอ
ี่ าจมีผลต่อฐานะการเงิน
และการด�ำเนินงานอย่างมีนย
ั ส�ำคัญในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในอนาคต ได้แก่
· ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน�ำ้ มันดีเซล ซึง่ มีผลกระทบต่ออัตราค่าโดยสาร และต้นทุน
การให้บริการของบริษทั
ความผั น ผวนของราคาน�้ ำ มั น ดี เ ซลจะมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราค่าโดยสาร
ของบริษทั เนือ่ งจากการก�ำหนดและปรับราคาค่า
โดยสารเรือเฟอร์รี่ของบริษัทนั้น อ้างอิงตามท้าย
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลง
ค่าโดยสารเรือประจ�ำทางเส้นทางอ�ำเภอดอนสัก –
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25

ธันวาคม 2551 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ประกอบการเรือ
โดยสารประจ�ำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถปรับ
เพิม่ /ลดอัตราค่าโดยสารระหว่างอ�ำเภอดอนสัก –
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแบบขัน้
บันได เมือ่ ระดับราคาของราคาน�ำ้ มันดีเซลอยูใ่ นช่วง
ราคาทีก่ ำ� หนด ซึง่ มีทงั้ หมด 6 ช่วงราคา เริม่ ตัง้ แต่
14 บาทต่อลิตร จนถึง 32.99 บาทต่อลิตร และ
อ้างอิงตามท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือ่ ง
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การเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจ�ำทางเส้นทาง
อ�ำเภอดอนสัก – อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ซึง่
ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารประจ�ำทาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถปรับเพิม่ /ลดอัตราค่า
โดยสารระหว่างอ�ำเภอดอนสัก – อ�ำเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแบบขัน้ บันได เมือ่ ระดับ
ราคาของราคาน�ำ้ มันดีเซลอยูใ่ นช่วงราคาทีก่ ำ� หนด
ซึง่ มีทงั้ หมด 4 ช่วงราคา เริม่ ตัง้ แต่ 20 บาทต่อลิตร
จนถึง 45 บาทต่อลิตร
นอกจากนี้ น�ำ้ มันดีเซลยังเป็นต้นทุนหลักของ
ต้นทุนการให้บริการของบริษทั ความผันผวนของ
ราคาน�้ำมันดีเซลจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการให้
บริการของบริษทั ด้วย ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อก�ำไร
จากการด�ำเนินงานในอนาคตของบริษทั ในท้ายทีส่ ดุ
· การลงทุนเพิ่มเติมในการซื้อเรือเฟอร์รี่
ใหม่ และค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเพิม่ ขึน้ ใน
อนาคต เนือ่ งจากเรือเฟอร์รขี่ องบริษทั มีอายุเฉลีย่
ค่อนข้างสูง
ปัจจุบนั บริษทั มีกองเรือเฟอร์รที่ งั้ หมด 12 ล�ำ
ซึง่ มีอายุเฉลีย่ ประมาณ 37 ปี โดยบริษทั มีเรือเฟอร์รี่
ทีม่ อี ายุมากกว่า 30 ปีเป็นจ�ำนวน 9ล�ำ และมีเรือ
เฟอร์รที่ ตี่ ดั ค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ว เหลือเพียงราคา
ซาก จ�ำนวน 5 ล�ำ ด้วยเหตุนี้ ในการประกอบธุรกิจ
ต่ อ ไปในอนาคต บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะมี ค ่ า
ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเพิม่ ขึน้ และการลงทุนใน
เรือเฟอร์รลี่ ำ� ใหม่ ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับค่าเสือ่ ม
ราคาของเรือเพิ่มขึ้นในอนาคต ทัง้ นี้ ณ ปัจจุบัน
บริษทั ได้มแี ผนทีจ่ ะลงทุนซือ้ เรือเฟอร์รใี่ หม่เพิม่ ขึน้
จ�ำนวน 2 ล�ำ ในวงเงินไม่เกินจ�ำนวน 150 ล้านบาท
(ตามทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือชีช้ วน) แต่เนือ่ งจากบริษทั
ยังไม่สามารถก�ำหนดได้ชดั เจนถึงคุณลักษณะและ
ราคาซือ้ ขาย จึงยังไม่สามารถก�ำหนดมูลค่าทีช่ ดั เจน
ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งใช้ในการซือ้ ขายได้ ซึง่ บริษทั จะ
พิจารณาให้ได้ราคาและคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมทีส่ ดุ

คาดว่า การเจรจาและกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะ
เสร็จสิน้ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559
· ผลกระทบจากการไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการ
ลงทุน
ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ใน
ฐานะผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามพระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภท
กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1190(2)/2553 เลขที่
1188(2)/2553 และเลขที่ 1189(2)/2553 ส�ำหรับ
เรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 ตามล�ำดับ
โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรที่
เกิดจากการใช้บริการของเรือราชา7 เรืออาร์ 8 และ
เรืออาร์ 9เป็นเวลา 8 ปี ซึง่ ในระหว่างปี 2555 –
2557 และปี 2558 บริษทั มีกำ� ไรส�ำหรับส่วนงาน
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนและได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล เป็นจ�ำนวน 30 ล้านบาท 39
ล้านบาท 48 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึง่ หากน�ำอัตราภาษีในอัตราร้อยละ 23 ในปี 2555
และอัตราร้อยละ 20 ในปี 2556 – 2557 และปี
2558 มาค�ำนวณกับก�ำไรดังกล่าว จะพบว่า บริษทั
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลไปเป็นจ�ำนวนรวม
ประมาณ 27 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ เมือ่ สิทธิประโยชน์
ทางภาษีดังกล่าวนี้ได้หมดลงในอนาคต (ตั้งแต่ปี
2561 เป็นต้นไป) ผลประกอบการของบริษทั จะได้
รับผลกระทบจากการเสียภาษีในอัตราปกติ ซึง่ อาจ
จะมีผลท�ำให้กำ� ไรสุทธิของบริษทั มีจำ� นวนลดลง
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด ( มหาชน )ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย การบัญชี การเงิน การบริหารองค์กร จ�ำนวน 3 ท่าน
ดังนี้
1. นายชาตรี

ศิรพิ านิชกร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนันต์

เกตุพทิ ยา

กรรมการตรวจสอบ

3. นายพรชัย

วิรยิ ะธนะสกุล

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายทีส่ ำ� คัญ
คือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทั ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป สอบทานการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนดูแลกรณีทอี่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษทั กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทัง้ นีใ้ นรอบปีบญ
ั ชี 2558ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 4ครัง้ โดยได้มกี ารหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง สรุป
สาระส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดงั นี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจ�ำรายไตรมาส
และงบการเงินประจ�ำปีรว่ มกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
- ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วม
ประชุมด้วย
ส�ำหรับรายงานทางการเงินของบริษทั ส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชี 2558คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูล
ทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีขอ้ มูลซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
2. รายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยง หรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน และมีความเห็นว่าการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษทั มีความเพียงพอและเป็นไปตามเงือ่ นไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ก.ล.ต.
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3. การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณานโยบายการบริหารความเสีย่ ง แผนงาน และการบริหารจัดการความ
เสีย่ งทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการได้มกี ารประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ รวมทัง้
พิจารณา และสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอทุกไตรมาส
พร้อมทัง้ ให้มขี อ้ เสนอแนะเพือ่ น�ำไปปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้
4. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ พบว่า
กรรมการบริษทั และพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามหลักการทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้สง่ เสริม
ให้พนักงานทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ตี ามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้มคี วามโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิด
ความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ลูกค้า คูค่ า้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
5. การสอบทานการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
เพื่อความเป็นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล
อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ จิ ารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี รายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ
กับผูต้ รวจสอบภายใน เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่าการปฏิบตั งิ านตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปี2558 ไม่พบข้อบกพร่องด้านการ
ควบคุมภายในทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
6. การสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ ำ� หนดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบตั ิ
งานการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายตลอดจนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ฯ โดยท�ำการ
ประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ ผลการประเมินโดยฝ่ายบริหารและ
ส�ำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอ
7. การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการก�ำหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัตแิ ละผลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
พีวี ออดิท จ�ำกัดในรอบระยะเวลาบัญชีปที ผี่ า่ นมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี พร้อมทัง้ ค่าสอบบัญชีเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษทั ฯ โดยใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
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เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูล
ทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป บริษทั ฯ
มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล มีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
		

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
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รายงานของผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
และหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่
ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึง
การประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในที่
เกีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจ
สอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนองบการ
เงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูก
ต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในระหว่างปี 2558 บริษทั ได้แก้ไขข้อผิดพลาด
เกีย่ วกับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ดังนัน้ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มกี ารปรับย้อนหลังผลกระทบจาก
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีแล้ว
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขเกีย่ วกับเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าให้ขอ้ สังเกตข้างต้น

(นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 9429
บริษทั พีวี ออดิท จ�ำกัด
กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ
3

31 ธันวาคม 2558

บาท
31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

6
5, 7
8
5

483,587,917.91
14,181,320.83
36,023,337.73
5,635,732.42
539,428,308.89

54,273,904.32
18,941,909.66
45,955,802.61
6,654,092.16
125,825,708.75

42,068,651.66
21,156,970.68
49,513,244.93
5,324,397.56
118,063,264.83

9
4, 10
5, 11
12
5

670,609.05
1,230,000.00
616,429,202.43
2,980,208.75
969,710.00
622,279,730.23
1,161,708,039.12

674,628.20
980,000.00
600,813,439.53
3,447,937.82
951,640.00
606,867,645.55
732,693,354.30

678,455.66
980,000.00
594,883,500.41
4,394,481.12
1,229,337.07
602,165,774.26
720,229,039.09

ลงชื่อ..............................................................................................กรรมการ
นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กลุ และนายอภิชาติ ชโยภาส

1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)
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บริษัท ทาเรือราชาเฟอรรี่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ธันวาคม 2558

3

31 ธันวาคม 2557

1 มกราคม 2557

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

5, 14

39,708,987.16

55,251,379.52

55,375,558.45

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

15

65,237,454.15

92,571,852.34

51,786,594.68

ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

28
5

3,827,626.53
7,188,224.86

778,666.75
8,422,214.16

1,387,847.75
8,190,130.73

115,962,292.70

157,024,112.77

116,740,131.61

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

16

64,377,646.50

126,581,547.01

218,437,290.38

หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน

17

11,571,079.41

1,283,519.82

2,098,650.68

18, 19

2,022,825.11

3,885,199.17

3,446,515.23

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

20

9,766,205.57

7,771,530.76

7,859,267.54

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

5

4,735,441.38

4,665,786.13

4,373,911.72

92,473,197.97

144,187,582.89

236,215,635.55

208,435,490.67

301,211,695.66

352,955,767.16

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ลงชื่อ..............................................................................................กรรมการ
นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล และนายอภิชาติ ชโยภาส

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น ในปี 2558 และ
132,000,000 หุ้น ในปี 2557 ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ อื หุน้

หมายเหตุ
3
21

31 ธันวาคม 2558

บาท
31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

170,000,000.00

170,000,000.00

170,000,000.00

170,000,000.00

132,000,000.00

132,000,000.00

22

398,514,262.00

23
4, 24
2, 25
11

17,000,000.00
392,968,116.57
(162,377,639.22)
137,167,809.10
953,272,548.45
1,161,708,039.12

17,000,000.00
314,180,288.76
(162,377,639.22)
130,679,009.10
431,481,658.64
732,693,354.30

ลงชื่อ..............................................................................................กรรมการ
นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กลุ และนายอภิชาติ ชโยภาส

17,000,000.00
249,971,902.05
(162,377,639.22)
130,679,009.10
367,273,271.93
720,229,039.09
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
หมายเหตุ

2558

2557

5

622,235,468.20

665,244,545.25

2, 5, 26

(468,092,822.88)

(510,625,694.18)

154,142,645.32

154,618,851.07

5

16,032,338.64

11,186,192.78

5, 26

(13,767,867.80)

(9,173,993.31)

2, 5, 26

(52,241,509.63)

(44,914,038.02)

27

(14,229,361.07)

(17,566,233.54)

89,936,245.46

94,150,778.98

3
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อนื่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2, 20, 28

กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน

(11,631,982.71)

(8,822,392.27)

78,304,262.75

85,328,386.71

2

กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

604,456.33

-

(120,891.27)

-

8,111,000.00

-

ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วกับผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่

(1,622,200.00)

-

กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

6,972,365.06

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

85,276,627.81

85,328,386.71

0.57

0.65

137,517,808

132,000,000

สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วกับกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่

กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน

2, 3

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)

3

ลงชือ่ ..............................................................................................กรรมการ
นายธีรเดช ตังประพฤทธิก์ ลุ และนายอภิชาติ ชโยภาส

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุ้น
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2

21, 22

398,514,262.00
398,514,262.00

-

-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

17,000,000.00

17,000,000.00

17,000,000.00
17,000,000.00

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

78,304,262.75
483,565.06
392,968,116.57

85,328,386.71
(21,120,000.00)
314,180,288.76

(ปรับปรุงใหม่)
248,991,902.05
980,000.00
249,971,902.05

กาไรสะสม

บาท

ลงชือ่ ..............................................................................................กรรมการ
นายธีรเดช ตังประพฤทธิก์ ุล และนายอภิชาติ ชโยภาส

38,000,000.00
170,000,000.00

132,000,000.00

การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุ้น
กาไรสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

24

132,000,000.00
132,000,000.00

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นทีอ่ อก
และชาระแล้ว

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการแก้ไขข้อผิดพลาด
4
ยอดยกมาที่ปรับปรุงแล้ว

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)

(162,377,639.22)

(162,377,639.22)

(162,377,639.22)
(162,377,639.22)

ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

6,488,800.00
137,167,809.10

130,679,009.10

130,679,009.10
130,679,009.10

องค์ประกอบอืน่
ของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์

7

436,514,262.00
78,304,262.75
6,972,365.06
953,272,548.45

85,328,386.71
(21,120,000.00)
431,481,658.64

366,293,271.93
980,000.00
367,273,271.93

รวม
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บำท
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรบั (จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำและรำยกำรตัดบัญชี
ต้นทุนทำงกำรเงิน
หนีส้ งสัยจะสูญ
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดำเนินงำน
กำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงำน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ นื่
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
กำรเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ินดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ นื่
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
จ่ำยชำระหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนีส้ ินระยะยำวอืน่
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2557

89,936,245.46

94,150,778.98

58,783,022.96
14,229,361.07
184,777.06
91,252.02
(250,000.00)
441,497.63
163,416,156.20

47,852,653.25
17,566,233.54
61,848.62
73,876.25
103,674.48
305,371.44
160,114,436.56

4,575,811.77
9,932,464.88
1,018,359.74
4,019.15
(18,070.00)

2,153,212.40
3,483,566.07
(1,329,694.60)
3,827.46
277,697.07

(15,499,906.44)
(1,233,989.30)
(76,048.00)
(1,623,367.36)
69,655.25
160,565,085.89
(8,331,439.39)
152,233,646.50

32,933.56
232,083.43
133,312.50
291,874.41
165,393,248.86
(9,519,310.05)
155,873,938.81

ลงชือ่ ..............................................................................................กรรมกำร
นำยธีรเดช ตังประพฤทธิก์ ุล และนำยอภิชำติ ชโยภำส
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บำท
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือ้ อำคำรและอุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยชำระเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยชำระหนีส้ ินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุนหุ้นสำมัญ
จ่ำยเงินปันผล
จ่ำยดอกเบีย้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

2557

(50,470,528.69)
(767,660.80)
20,085.11
(51,218,104.38)

(52,767,944.35)
(184,799.70)
13,020.50
(52,939,723.55)

(92,642,228.47)
(1,552,965.07)
436,514,262.00
(14,020,596.99)
328,298,471.47

(51,237,681.39)
(899,185.18)
(21,120,000.00)
(17,472,096.03)
(90,728,962.60)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ

429,314,013.59

12,205,252.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

54,273,904.32

42,068,651.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

483,587,917.91

54,273,904.32

รายละเอียดเพิม่ เติมทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน
ระหว่ำงปี 2558
1. บริษัทซือ้ ยำนพำหนะและอุปกรณ์ รำคำทุน จำนวนเงิน 15.13 ล้ำนบำท โดยจ่ำยชำระเงินสด จำนวนเงิน 0.44 ล้ำนบำท ส่วนทีเ่ หลือ
ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงิน

ลงชือ่ ..............................................................................................กรรมกำร
นำยธีรเดช ตังประพฤทธิก์ ุล และนำยอภิชำติ ชโยภำส

144
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 และได้แปรสภาพบริษทั
เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2550 เพือ่ ประกอบธุรกิจหลักเกีย่ วกับการให้บริการเรือโดยสาร
และขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ จ�ำหน่ายสินค้าบนท่าเรือและในเรือโดยสาร
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)”
บริษทั มีสำ� นักงานจดทะเบียนตัง้ อยูเ่ ลขที่ 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลดอนสัก อ�ำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริษทั มีสาขาทัง้ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดรวม 7 สาขา
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทำ� ขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริษัทได้จัดท�ำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�ำงบการเงิน
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดท�ำรายงานในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงิน
ทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย บริษทั ได้จดั ท�ำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายและการรายงานจ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ
สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัย
ต่าง ๆ ทีผ่ บู้ ริหารมีความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ ซึง่ ไม่อาจอาศัยข้อมูลจาก
แหล่งอืน่ และน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเกีย่ วกับการก�ำหนดจ�ำนวนสินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้ ๆ ดังนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริง
จากการตัง้ ข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ อาจแตกต่างไปจากทีป่ ระมาณไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทกี่ ารประมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวน หากการปรับประมาณ
การกระทบเฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะบันทึกในงวดทีป่ รับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบ
ทัง้ งวดปัจจุบนั และอนาคต
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีถ่ กู น�ำมารวม ซึง่ การลงทุนดังกล่าวเป็นการรวม
กิจการทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เดิมและผูบ้ ริหารชุดเดียวกัน โดยส่วนเกินทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใต้“ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ”
การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้
1) กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที
ในปี 2558
2) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบบัญชีเริม่ ในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

1 (ปรับปรุง 2557)
2 (ปรับปรุง 2557)
7 (ปรับปรุง 2557)
8 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

10 (ปรับปรุง 2557)
11 (ปรับปรุง 2557)
12 (ปรับปรุง 2557)
16 (ปรับปรุง 2557)
17 (ปรับปรุง 2557)
18 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)

ก�ำไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�ำเนินงาน
ทีย่ กเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด�ำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่

147
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผูถ้ อื หุน้
การประเมิ น เนื้ อ หาสั ญ ญาเช่ า ที่ ท� ำ ขึ้ น ตามรู ป แบบ
กฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)

รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2557)

การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การ
บูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
29 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ งการรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ข้ อ จ� ำ กั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้ อ
ก� ำ หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต�่ ำ และปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรายการ
เหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมือง
ผิวดิน
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ในระหว่างปี บริษทั ได้นำ� กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวัน
ที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การน�ำกรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การเพิม่ เติมข้อก�ำหนดให้บริษทั จัดกลุม่ รายการทีแ่ สดงอยูใ่ นรายการ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยใช้เกณฑ์วา่ รายการดังกล่าวสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวจะมีผลต่อการแสดงรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนีก้ ำ� หนดให้บริษทั ต้องรับรูร้ ายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในขณะทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาต
มาตรฐานการบั
ชี าฉบั
บปรุองขาดทุ
2557)
เรื่อองในก�
ผลประโยชน
องพนั
ให้บริษทั เลือกรั
บรูร้ ายการดัญงกล่
วทับนทีที่ 19
ในก�(ปรั
ำไรหรื
น หรื
ำไรขาดทุนขเบ็
ดเสร็กงาน
จอืน่ หรือทยอยรับรูใ้ น
มาตรฐานการบั
ญชีฉบับปรับ ปรุงนี้กําหนดใหบริษัทตองรั บรูรายการกํ าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลั ก
ก�ำไรหรือขาดทุ
นได้
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตใหบริษัทเลือก
รับรูหรารของบริ
ายการดังกล
ในกํานไรหรื
อขาดทุน หรือในกําไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จอื่น นหรืและปรากฏในงบก�
อทยอยรับรูในกําไรหรื
ฝ่ายบริ
ษทั าวทั
ได้นปทีระเมิ
ผลกระทบของการเปลี
ย่ นแปลงในงบการเงิ
ำไรอขาดทุนได
ฝาจยบริ
หารของบริ
่ยนแปลงในงบการเงิ
น และปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนเบ็ดเสร็
ส�ำหรั
บปีสนิ้ สุษดัทวัไดนทีประเมิ
่ 31 นธัผลกระทบของการเปลี
นวาคม 2558 สรุปได้
ดงั นี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้
บาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตนทุนขายและการใหบริการ เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น
คาใชจายภาษีเงินได ลดลง

(233,163.51)
(371,292.82)
120,891.27

กําไรสําหรับป ลดลง

(483,565.06)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ลดลง (บาทตอหุน)
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน

0.0035

604,456.33
(120,891.27)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับ การวั ดมูลคา ยุติธรรมและการเปดเผยขอมูล ที่
เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ หากบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของอื่น กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานการรายงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีก้ ำ� หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กล่าวคือ หากบริษทั ต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ใด
ตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ กิจการต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ตามหลัก
การของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีแ้ ละใช้วธิ เี ปลีย่ นทันทีเป็นต้นไปในการรับรูผ้ ลกระทบจากการ
เริม่ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีไ้ ว้ในหมายเหตุขอ้ 33
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนว
ปฏิบตั ทิ างการบัญชีทอี่ อกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบบัญชี
เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี

เรือ่ ง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

การน�ำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิด
เผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี

เรือ่ ง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่
ออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อ
รุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)

ก�ำไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ด�ำเนินงานทีย่ กเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)

การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

ส่วนงานด�ำเนินงาน
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เรือ่ ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ
เกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)

ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือผูถ้ อื หุน้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ ำ� ขึน้ ตามรูปแบบ
กฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)

รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)

การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน
การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
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เรือ่ ง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558)

ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อ
ก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมือง
ผิวดิน
เงินทีน่ ำ� ส่งรัฐ

แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสำ� หรับการวัดมูลค่าและการรับรูร้ ายการของพืชเพือ่ การให้ผลิตผล

ฝ่ายบริหารของบริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีทเี่ ริม่ ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าว
3. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
เกณฑ์การวัดค่าในการจัดท�ำงบการเงิน
นอกจากทีเ่ ปิดเผยไว้ในหัวข้ออืน่ ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี ำ� คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อืน่ ๆ เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
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รายได้ทรี่ บั รูไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้จากการให้บริการรับรูร้ ายได้เมือ่ ได้ให้บริการแล้ว
รายได้รบั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือ่ ได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้า
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญไปให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว และจะไม่รบั รูร้ ายได้ถา้ ฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าทีข่ ายไป
แล้วนัน้ หรือมีความไม่แน่นอนทีม่ นี ยั ส�ำคัญในการได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า ไม่อาจวัด
มูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือหรือมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทจี่ ะต้องรับคืน
สินค้า
รายได้คา่ เช่า
รายได้คา่ เช่ารับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
รายได้อนื่
รายได้อนื่ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จา่ ย
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่า ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ตามสัญญาเช่าจะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึง่ ของค่าเช่าทัง้ สิน้ ตามสัญญา
ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีทมี่ รี ายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกู น�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั้ จะอยูใ่ น
สภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามทีม่ งุ่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการ
กูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้ และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื นัน้
ดอกเบีย้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วธิ ี
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
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ค่าใช้จา่ ยรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้
บริษทั รับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินทีก่ ำ� หนดไว้
บริษทั ด�ำเนินการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพทีเ่ ป็นแผนจ่ายสมทบทีก่ ำ� หนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกอง
ทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพดังกล่าวได้รบั เงินสมทบ
เข้ากองทุนจากพนักงานและบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพและภาระหนีส้ นิ ตามโครงการสมทบ
เงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานส่วนทีเ่ ป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุ
การท�ำงานของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่ นักงานจะได้รบั จากการท�ำงาน
ให้กบั บริษทั ตลอดระยะเวลาท�ำงานถึงปีทเี่ กษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผล
ประโยชน์ดงั กล่าวได้ถกู คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตรา
อ้างอิงเริม่ ต้น การประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าวค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละ
หน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมือ่ ผลประโยชน์พนักงานมีการเปลีย่ นแปลง ส่วนของผลประโยชน์ทเี่ พิม่ ขึน้ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการท�ำงาน
ให้กบั บริษทั ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธเี ส้นตรงตามอายุงานคงเหลือ
โดยเฉลีย่ จนกระทัง่ ผลประโยชน์ได้มกี ารจ่ายจริง
เมือ่ ข้อสมมติทใี่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง บริษทั รับรู้
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่ ทัง้ จ�ำนวน
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้
ผูอ้ นื่ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มตลาด) ณ วันทีว่ ดั
มูลค่า บริษทั ใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มี
ตลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายใน
ตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั จะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรม
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นัน้ ให้มากทีส่ ดุ
ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการ
เงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ ำ� มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกันในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดในอนาคตทีบ่ ริษทั ประมาณขึน้
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของ
มูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรม
แบบเกิดขึน้ ประจ�ำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารทีม่ กี ำ� หนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงิน
ฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ แสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้ กั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
บริษทั บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินลูกหนี้
ไม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลกู หนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณ
การผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนีท้ คี่ งค้างและภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ทีแ่ ตกต่างกันอาจมีผลต่อจ�ำนวนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ดังนัน้ การปรับปรุงค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญอาจมีขนึ้ ได้
ในอนาคต
สินค้าคงเหลือ
ต�ำ่ กว่า

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะ
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซ่ อื้ ต้นทุนในการดัดแปลง หรือต้นทุนอืน่ เพือ่ ให้สนิ ค้าอยูใ่ นสถาน
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ที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส�ำเร็จรูป ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงระดับก�ำลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั เป็นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยที่
จ�ำเป็นในการขาย
บริษทั บันทึกค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลงส�ำหรับสินค้าทีเ่ สือ่ มคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้แก่ ทีด่ นิ ทีถ่ อื ครองเพือ่ หาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่าหรือจากมูลค่า
ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือทัง้ สองอย่าง ทัง้ นีไ้ ม่ได้มไี ว้เพือ่ ขายตามปกติธรุ กิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ
หรือใช้ในการบริหารงาน
ทีด่ นิ แสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทีต่ ใี หม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษทั บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของทีด่ นิ ในราคาทุน ณ วันทีไ่ ด้สนิ ทรัพย์มา หลังจากนัน้ บริษทั จัดให้มกี าร
ประเมินราคาทีด่ นิ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกทีด่ นิ ดังกล่าวในราคาทีต่ ใี หม่ ทัง้ นีบ้ ริษทั จะจัดให้มกี าร
ประเมินราคาทีด่ นิ ดังกล่าวเป็นครัง้ คราวเพือ่ มิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจาก
มูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระส�ำคัญ
บริษทั บันทึกราคาตามบัญชีของทีด่ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์” ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยแสดงเป็นยอดสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม หาก
ทีด่ นิ นัน้ เคยมีการตีราคาลดลงและบริษทั ได้รบั รูร้ าคาทีล่ ดลงเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว ส่วน
ทีเ่ พิม่ จากการตีราคาใหม่นจี้ ะถูกรับรูเ้ ป็นรายได้ไม่เกินจ�ำนวนทีเ่ คยลดลง ซึง่ รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จปีกอ่ นแล้ว
บริษทั รับรูร้ าคาตามบัญชีของทีด่ นิ ทีล่ ดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อย่างไรก็ตาม หากทีด่ นิ นัน้ เคยมีการตีราคาเพิม่ ขึน้ และยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์” อยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนทีล่ ดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกน�ำไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจ�ำนวนซึง่ เคยตีราคาเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนทีเ่ หลือจะรับรูเ้ ป็น
ค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
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ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เรือ
ส่วนซ่อมแซมและส�ำรวจเรือ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์สำ� นักงาน
ยานพาหนะ

จ�ำนวนปี
5 - 20
5 - 20
18 - 20
2.5
5
5
5

ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นการค�ำนวณผลการด�ำเนินงานและไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับทีด่ นิ และ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปีบญ
ั ชีทเี่ กิดรายการขึน้ ต้นทุนของ
การปรับปรุงให้ดขี นึ้ ทีส่ ำ� คัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ว่าการปรับปรุงนัน้ จะท�ำให้บริษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพย์ทไี่ ด้มาจากการ
ปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ทเี่ หลืออยูข่ องสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการตรวจสอบ สภาพเรือและค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่จะรับรูร้ วมใน
รายจ่ายการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่จะถูกตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการให้
ประโยชน์จนกระทัง่ มีการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่ครัง้ ต่อไป ซึง่ อายุการตัดจ�ำหน่ายสูงสุดไม่เกิน 2-3 ปี ในกรณีทมี่ ี
การซ่อมเรือครัง้ ใหญ่กอ่ นวันครบก�ำหนด ต้นทุนทีเ่ หลืออยูข่ องการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่จะถูกตัดจ�ำหน่ายทันที
รายการก�ำไรและรายการขาดทุนจากการจ�ำหน่ายก�ำหนดโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั กับราคา
ตามบัญชีและรวมไว้อยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์รวมทัง้ ดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื เพือ่ ใช้ในการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ขา้ งต้นก่อนสินทรัพย์จะแล้วเสร็จถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัด
จ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 5 ปี
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการกูย้ มื เงินซึง่ เกิดขึน้ ก่อนหรือ ณ วันท�ำสัญญาวงเงินกูย้ มื และก่อน
การเบิกถอนเงินกูย้ มื จะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัด
จ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้ มื ทีไ่ ด้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกูย้ มื ทีเ่ กีย่ วข้องและถูกตัดจ�ำหน่ายโดยวิธอี ตั รา
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงตามอายุของเงินกู้

158
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์ทเี่ ช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า โดย
จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงินเพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนีส้ นิ คง
ค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ
ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้ว
แต่ระยะเวลาใดจะต�ำ่ กว่า
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษทั ได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้ บ่งชี้
เรือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีจ้ ะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทคี่ าดว่าจะได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเว้นแต่เมือ่
มีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิม่ ของสินทรัพย์ชนิ้ เดียวกันทีเ่ คยรับรูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนใี้ ห้รบั รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
การค�ำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณ
การกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพือ่ ให้
สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ สินทรัพย์ ส�ำหรับ
สินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อนื่ ให้พจิ ารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนรวม
กับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นนั้ มีความเกีย่ วข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้ในการค�ำนวณมูลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพือ่ ให้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึง่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
มาก่อน
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ประมาณการหนีส้ นิ
ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมือ่ บริษทั มีภาระหนีส้ นิ เกิดขึน้ จากข้อพิพาท
ทางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ช�ำระภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว โดยจ�ำนวนภาระหนีส้ นิ ดังกล่าวสามารถประมาณ
จ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยส�ำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ หนีส้ นิ ซึง่ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณ
การทางบัญชีทสี่ ำ� คัญมีดงั นี้
ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟอ้ งร้อง
บริษทั มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีทถี่ กู ฟ้องร้องแล้วและเชือ่ มัน่ ว่าจะไม่มคี วามเสียหายเกิด
ขึน้ จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าว ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลทีเ่ กิดขึน้ จริง
อาจแตกต่างไปจากทีไ่ ด้ประมาณการไว้
เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน โดยใช้อัตรา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน แปลง
ค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ส่วนก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายการทีบ่ นั ทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้รบั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
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ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ภาษีทคี่ าดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รบั ช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุน
ประจ�ำปีทตี่ อ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทปี่ ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทเี่ กีย่ วกับรายการในปีกอ่ น ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชี
และมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทคี่ าดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมือ่ มีการกลับ
รายการโดยใช้อตั ราภาษีทปี่ ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องค�ำนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทไี่ ม่แน่นอนและอาจท�ำให้จำ� นวนภาษีทตี่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ และมีดอกเบีย้ ที่
ต้องช�ำระ บริษทั เชือ่ ว่าได้ตงั้ ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ทจี่ ะจ่ายในอนาคต ซึง่ เกิดจากการ
ประเมินผล กระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ
ประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจท�ำให้บริษทั เปลีย่ นการตัดสินใจโดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษี
เงินได้คา้ งจ่ายทีม่ อี ยู่ การเปลีย่ นแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ในงวดทีเ่ กิดการ
เปลีย่ นแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือ่ กิจการ
มีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินได้นปี้ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี
ต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีตา่ งกันนัน้ กิจการมีความตัง้ ใจจะจ่ายช�ำระหนีส้ นิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตัง้ ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�ำระหนีส้ นิ ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ ก�ำไรเพือ่ เสียภาษีใน
อนาคตจะมีจำ� นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีป่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใช้จริง
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีดว้ ยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญ
ทีอ่ อกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วในระหว่างปี
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
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สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31สาหรั
ธันวาคม
2557
ดงั นีและ
้ 2557 แสดงได้ดงั นี้
บปี สิ้น2558
สุดวัและ
นที่ 31
ธันแสดงได้
วาคม 2558

2558
78,304,262.75

2557
2558
85,328,386.71
78,304,262.75

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

2557
85,328,386.71

กาไรสาหรับปี (บาท) กาไรสาหรับปี (บาท)
2558
2557
หุน้ สำมัญตำมวิธีถวั เฉลีหุ่ยน้ ถ่สำมั
วงนญำหนั
ก ธ(หุีถวัน้ เฉลี
) ่ยถ่วงนำหนัก (หุน้ )
ตำมวิ
าไรส
าหรับปี (บาท)
132,000,000 78,304,262.75
132,000,00085,328,386.71
หุ้นสามัญที่ออก ณ วันหุที้น่ 1กสามั
มกราคม
132,000,000
132,000,000
ญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
หุน้ สำมัญตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนำหนัก (หุน้ )
5,517,808
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกและจ
าหน่าย ้นที่ออกและจาหน่าย
5,517,808 ผลกระทบจากหุ
หุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลีหุ่ย้นถ่ผลกระทบจากหุ
วงน้าหนั
ก (หุ
่ออกและจ
สามั
ญตามวิ
ธีถ้นัวที)เฉลี
่ยถ่วงน้าหน่
าหนัายก (หุ้น)

137,517,808

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน ก(บาท)
าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

0.57

132,000,000
132,000,000
132,000,000
5,517,808
137,517,808
132,000,000
137,517,808

0.65 132,000,000
0.57

0.57

0.65

กาไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

0.65

4. การแก้ไขข้อผิดพลาด

ในระหว่างปี 2558 บริษทั ได้แก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเกีย่ วกับการบันทึกทีด่ นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ในการ
การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
เนิการแก้
นงาน
4. 4.ด�ำการแก้
ไขข้ไขข้อผิอดผิดพลาด
พลาด

ในระหว่างปี 2558 บริ ษในระหว่
ทั ได้
แผลกระทบต่
ก้ไางปี
ขข้
ผิ2558
ดพลาดทางการบั
ญอชีอผิเผิดกีพลาดทางการบั
ทึญกชีทีเญ
ม่วไบด้มีนการบั
ใดทึช้งั กในีนการด
อบริบริ
งบการเงิ
ไบขข้การบั
อผิดนพลาดดั
งินเกล่
าวกั
ในระหว่
างปีอ2558
ได้แแนก้ก้ไจากการแก้
กี่ด่ยชีวกั
ที้ น่ดินทึทีก่ไทีม่าเนิ
นงาน าเนิ นงาน
ษษทั ทั ได้
ไขข้
ขข้
ด่ยวกั
พลาดทางการบั
กีทีบ่ย่ไการบั
่ดไินด้นใทีช้งาน
่ไใม่นการด
ได้ใช้าเนิ
ในการด

ผลกระทบต่
องบการเงิ
นจากการแก้
งกล่าว มีดงั นี
ผลกระทบต่องบการเงินผลกระทบต่
จากการแก้
อผิดพลาดดั
งกล่าไวไขข้
มีขข้
ดองผิั อนีดผิ้พลาดดั
อไขข้
งบการเงิ
นจากการแก้
ดพลาดดังกล่าว มี้ ดงั นี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบแสดงฐำนะกำรเงิ
อสังหาริมทรัพย์เพืนอ่ การลงทุน เพิม่ ขึ้น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุ
เพิมม่ ทรั
ขึ้นพเพิย์เม่ พืขึอ่ ้นการลงทุน เพิม่ ขึ้น
าไรสะสม
อสังกนหาริ
กาไรสะสม เพิม่ ขึ้น

5.

กาไรสะสม เพิม่ ขึ้น

รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บาท
บาท
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557บาท1 มกราคม 2557
31 ธันวาคม 2558 31 31
ธันวาคม
2557
2557
ธันวาคม
25581 มกราคม
31 ธันวาคม
2557 1 มกราคม 2

980,000.00
980,000.00

980,000.00

980,000.00

980,000.00

980,000.00
980,000.00
980,000.00
980,000.00980,000
980,000.00980,000.00
980,000.00
980,000.00
980,000.00 980,000.00
980,000.00
980,000

รายการบัญชีกบั บุ5.คคลหรื
อกิจการที
งกัน อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการบั
ญชีเ่ กกีบั ย่ บุวข้คอคลหรื

บริ ษทั มี รายการบัญชีส่วนหนึ่ งกับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งบุคคลหรื อกิจการเหล่านี้ เกี่ ยวข้องกันโดยการถือหุ ้นและ/
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการระหว่างกันกับ บุค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสาระสาคัญที่ รวมไว้ในงบการเงิ นใช้ราคา
่ วนหนึ
บริ ษทั มี รายการบัญชีสบริ
บบุคคลหรื
จการที
องกันอซึกิ่ งจบุการที
คคลหรื่ ยอวข้กิจอการเหล่
กี่ ยวข้อองกั
โดยการถื
่ วกินหนึ
ษตามปกติ
ทั มี่ งรกัายการบั
ญชีสออตามราคาตลาดทั
่ งกั่ เกีบ่ ยบุวข้
คว่ คลหรื
งกัน ญซึญาหากไม่
่ งาบุนีค้ เคลหรื
กิจนการเหล่
าบนี้ อเกีหุ่ ย้นวข้และ/
องกันโดยการถือหุ ้น
ธุรกิจ โดยถื
ไป หรื อในราคาที่ต่ เกีกลงกั
นตามสั
มีราคาตลาดรองรั

หรื อมีกรรมการร่ วมกัหรื
น รายการระหว่
นกันบรายการระหว่
บุค คลหรื อกิ จาการที
องกันอทีกิ่ มจี สการที
าระส่ เกีาคั
ญทีอ่ รงกั
วมไว้
ราคา ในงบการเงิ นใช
่ ยวข้
อมีกรรมการร่างกั
วมกั
งกันกั่ เบกี่บุยวข้
ค คลหรื
นที่ มใี สนงบการเงิ
าระสาคัญนทีใช้
่ รวมไว้
ยอดคงเหลือของสิ
พอย์ในราคาที
และหนี้สิน่ตและรายการบั
ชีญและรายการค้
ามทีีร่มาคาตลาดรองรั
าระสาคัญกับบุบคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั
ว่ ไปนทรั
กลงกั
ตามสั
ญาหากไม่
ตามปกติ
ธุรกิจ โดยถื
อหรื
ตามราคาตลาดทั
ว่ ไปนหรื
อญในราคาที
่ตกลงกั
นีสตามสั
ญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ยอดคงเหลือของสิ นทรัยอดคงเหลื
พย์และหนี้อสของสิ
ิ น และรายการบั
ญชีและรายการค้
าที่มีสาระส
าคัญกับบุคคลหรื
กิจการที
งกัน มีอกิดจงั นีการที
้ ่เกี่ยวข้องกัน มีดงั น
นทรัพย์และหนี
ญชีและรายการค้
าที่มีสอาระส
าคัญ่เกักีบ่ยวข้
บุคอคลหรื
้ สิน และรายการบั
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5. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีรายการบัญชีสว่ นหนึง่ กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ บุคคลหรือกิจการเหล่านีเ้ กีย่ วข้อง
กันโดยการถือหุน้ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระ
ส�ำคัญทีร่ วมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธรุ กิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรือในราคาทีต่ กลงกันตาม
สัญญาหากไม่มรี าคาตลาดรองรับ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และรายการบัญชีและรายการค้าทีม่ สี าระส�ำคัญกับบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้

รายการบัญชีและรายการค้าที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายการบัญชีและรายการค้าทีม่ สี าระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31
ดังนี้

ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

บาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด
รายได้อื่น
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด
ค่าใช้จ่าย
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด
บริษัท เอลการจัดการ จากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ขายอุปกรณ์
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด
ซื้ออุปกรณ์
บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด

2558

2557

116,594.75
50,100.00
166,737.75
8,054.02

76,809.88
41,230.00
189,528.79
67,996.31

56,400.00
56,400.00
291,199.98
82,100.00

299,100.00
299,100.00
19,800.00
305,700.00

1,268,823.12
3,682,817.65
599,745.27
55,975.84
216,950.00
923,784.27
49,518.00
763,658.96

1,792,629.96
3,487,551.02
62,562.05
1,800.00
255,866.00
453,080.40
5,500.00
576,447.34

64,200.00
80,250.00
-

6,663.55
20,865.50
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารส�ำคัญ
าตอบแทนผู
าคัญ
ค่ าตอบแทนผู้บริหค่ารส
ญ ้บริหบ้ ารส
ค่าาคัตอบแทนผู
ริหารส�
ำคัญส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
าตอบแทนผู
บ้ ริบหปีารส
นที่ 31และ
ธัน2557
วาคมประกอบด้
2558 และว2557
้นสุดวั2558
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หค่ารส
าคัญสาหรั
สิ้นสุาคัดญวันสทีาหรั
่ 31บธัปีนสิวาคม
ย ประกอบด้วย

ผลประโยชน์
ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะสั
้น
ผลประโยชน์หลังผลประโยชน์
ออกจากงานหลังออกจากงาน
รวม
รวม

บาท
บาท
2558 2557
2557
2558
11,709,352.00 11,709,352.00
10,055,180.18 10,055,180.18
247,934.26 247,934.26
186,370.00 186,370.00
11,957,286.26 11,957,286.26
10,241,550.18 10,241,550.18

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี
นประโยชน์
ที่จ่ายให้แก่ษกทั รรมการของบริ
ทั ตามมาตรา 90
ญญัากั
ติบดริ ษโดย
ทั มหาชนจากัด
ค่าตอบแทนกรรมการนี
แก่กรรมการของบริ
ตามมาตรา 90ษของพระราชบั
ญญัของพระราชบั
ติบริ ษทั มหาชนจ
้ เป็ นประโยชน์ที่จ้ เ่าป็ยให้
ไม่รค่วมเงิ
นเดือนและผลประโยชน์
ที่เกกีบั ่ยกรรมการซึ
วข้องที
ยให้
กก่บั กกรรมการซึ
ดารงต
งเป็ นผู
ษทั ด้วย
ไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องทีเ้่จป็่าน
ยให้
่ งดแารงต
าแหน่งเป็่ งนผู
บ้ ริ ษ
หาแหน่
ารของบริ
ษทั บ้ ด้ริวห90
ย ารของบริ
าตอบแทนกรรมการนี
ประโยชน์
ทจี่ ่จา่ ่ายให้
รรมการของบริ
ทั ตามมาตรา
ของพระราช

บัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องทีจ่ า่ ยให้กบั กรรมการซึง่ ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการส
นที่ 31และ
ธัน2557
วาคมจ2558
และ
2557ล้จาานวนเงิ
น 1.66
1.42าดัล้บานบาท ตามลา
้นสุดวั2558
ค่าตอบแทนกรรมการส
าหรับปี สิ้นสุดวันทีาหรั
่ 31บธัปีนสิวาคม
านวนเงิ
น 1.66
นบาท และ
1.42ล้าล้นบาท
านบาทและ
ตามล

ค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จ�ำนวนเงิน 1.66 ล้านบาท
และ 1.42 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีม่ สี าระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ
นี้ ้ สินที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
ยอดคงเหลื
อของสิ2557
นทรัพมีย์ดแงั ละหนี
บาท
2558

2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
รวม

12,700.00
28,539.00
2,209,470.33
14,815.00
2,265,524.33

14,868.00
31,974.00
6,378,674.00
9,129.00
6,434,645.00

เงินมัดจา/ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด

696,000.00
44,000.00

696,000.00
16,050.00
-

เจ้าหนี้อื่น
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
บริษัท เอลการจัดการ จากัด
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด

168,252.59
79,708.80
227,974.01
21,089.65
473,172.23
36,000.00

53,803.92
65,606.16
43,098.20
13,430.60
202,653.85
1,800.00
-

รายได้รบั ล่วงหน้า
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด

2,283,730.00

3,791,215.00

เงินประกัน
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด

600,000.00

600,000.00

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั จาหน่ายตัว๋ โดยสารเรื อล่วงหน้าให้แก่บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒั นา จากัด ใน
ฐานะตัวแทนจาหน่ายเพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทัว่ ไปอีกทอดหนึ่ง จานวนเงิน 36.17 ล้านบาทและ 38.75 ล้านบาท ตามลาดับ
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั จ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารเรือล่วงหน้าให้แก่บริษทั
ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด ในฐานะตัวแทนจ�ำหน่ายเพือ่ จ�ำหน่ายให้แก่ลกู ค้าทัว่ ไปอีกทอดหนึง่ จ�ำนวนเงิน 36.17
ล้านบาทและ 38.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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การค�ำ้ ประกันหนีส้ นิ ระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีการค�ำ้ ประกันหนีส้ นิ ระหว่างกัน ดังนี้
บริษทั ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด ได้จดจ�ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง เพือ่ ใช้เป็นหลักประกันเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินของบริษทั โดยไม่มผี ลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 13 และ 16)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการค้ าประกันหนี้สินระหว่างกัน ดังนี้

กรรมการบริษทั ได้คำ�้ ประกันหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินของบริษทั โดยไม่มผี ลตอบแทน

บริ ษทั ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด ได้จดจานองที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นของ
ณบริวันษทีทั ่ 31
ธั
น
วาคม
2558
บุคคลหรื
อกิจการที
กี่ยวข้16)
องกันมีการค้ าประกันหนี้สินระหว่างกัน ดังนี้
โดยไม่มีผลตอบแทน
(ดูหมายเหตุ
13 ่เและ
บริ
ษทั ราชาเฟอร์
รี่พคฒ
ั นา จากัด ได้จดจานองที
่ ดินพร้
อมสิน่ งปลู
กสร้ษาทงั เพื
่อใช้เมป็ีผนหลั
กประกันเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นของ
กรรมการบริ
ษทั ได้
ั ญาเช่
าการเงิ
ของบริ
โดยไม่
ลตอบแทน
้ าประกันหนี้สินภายใต้สญ
ลักมษณะความสั
นธ์ของบริ
ษทั 16)
/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั โดยไม่
ีผลตอบแทน (ดูมหพัมายเหตุ
13 และ
ลักษณะความสัมพันธ์ ของบริษัท/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กรรมการบริ ษทั ได้ค้ าประกันหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินของบริ ษทั โดยไม่มีผลตอบแทน
ชื่อบริษัท/บุคคล
ประเทศ/สัญชาติ
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
ลั
ก
ษณะความสั
ม
พั
น
ธ์
ข
องบริ
ษ
ท
ั
/บุ
ค
คลที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
น
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด
ไทย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
ไทย
บริการห้องพัก ภัตตาคาร และดนตรี กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
ชื่อบริษัท/บุคคล
ประเทศ/สัญชาติ
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด
ไทย
บริการห้องพัก ร้านอาหาร และจาหน่าย กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด
ไทย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
ตั๋วโดยสาร
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
ไทย
บริการห้องพัก ภัตตาคาร และดนตรี กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
ไทย
โรงแรมและภัตตาคาร
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จากัด
ไทย
บริการห้องพัก ร้านอาหาร และจาหน่าย กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จากัด
ไทย
โรงแรมและภัตตาคาร
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
ตั๋วโดยสาร
บริษัท เอลการจัดการ จากัด
ไทย
ตัวแทนจาหน่ายตั๋วโดยสาร
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
ไทย
โรงแรมและภัตตาคาร
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
ไทย
โรงแรมและภัตตาคาร
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จากัด
ไทย
โรงแรมและภัตตาคาร
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จากัด
ไทย
ประกอบกิจการจัดการนักศึกษา จัดอบรม กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บริษัท เอลการจัดการ จากัด
ไทย
ตัวแทนจาหน่ายตั๋วโดยสาร
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
สัมมนาด้านโรงแรมและบริการ
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จากัด
ไทย
โรงแรมและภัตตาคาร
กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ไทย
ผู้ถอื หุ้น
บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จากัด
ไทย
ประกอบกิจการจัดการนักศึกษา จัดอบรม กรรมการและ/หรือผู้ถอื หุ้นร่วมกัน
สัมมนาด้านโรงแรมและบริการ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ไทย
ผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างกัน

มูลค่าการซื้อ - ขายอุปกรณ์
มูลค่าจากการให้บริการโดยสารและขนส่ง
จากการจ
าหน่าปยสิ
นค้า
มูมูลลค่ค่าาการซื
้อ - ขายอุ
กรณ์
จากการให้บบริริกการโดยสารและขนส่
ารอื่น
มูมูลลค่ค่าาจากการให้
ง
ต้
น
ทุ
น
ขายและบริ
ก
าร
มูลค่าจากการจาหน่ายสินค้า
จ่ายในการขายและบริ
มูค่ลาค่ใช้าจากการให้
บริการอื่น หาร

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาตามปกติธุรนโยบายการก
กิจ
าหนดราคา
ราคาตามปกติ
ธ
ร
ุ
กิ
จ
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาตามปกติธธุรุรกิกิจจ
ราคาตามปกติ
ราคาตามปกติธธุรุรกิกิจจ
ราคาตามปกติ
ราคาตามปกติธธุรุรกิกิจจ
ราคาตามปกติ

ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ราคาตามปกติธุรกิจ
ราคาตามปกติธุรกิจ

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สดและรายการเทีย6.บเท่ าเงิเงินนสดและรายการเที
สด
ยบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
สดและรายการเทียบเท่าเงิเงินนสดและรายการเที
สด ณ วันที่ 31 ธันยบเท่
วาคมาเงิ2558
นสด และ
ณ วัน2557
ที่ 31ประกอบด้
ธันวาคม 2558
วย และ 2557 ประกอบด้วย

สดและรายการเที
นสด
6. ยบเท่
เงินาเงิสดและรายการเที
ยบเท่ าเงินสด

บาท

บาท

2558
2558
2557
สด
สดและรายการเทียบเท่
เงินนสด
สด ณ วันที่ 31ยธับเท่
นวาคม
2558
วยและ 2557 ประกอบด้วย3,399,392.92
เงินาเงิสดและรายการเที
าเงินสด
ณ และ
วันที่ 2557
31 ธันประกอบด้
วาคม 2558
3,399,392.92
2,787,321.96
ฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
480,188,524.99
480,188,524.99
51,486,582.36
รวม
483,587,917.91 บาท 483,587,917.91
54,273,904.32บาท
2558
2557
2558
นสด
เงินสด
3,399,392.92
2,787,321.96
3,399,392.92
นฝากธนาคาร
480,188,524.99 480,188,524.99
51,486,582.36
นีก้ ารค้ าและลูกหนี
7. อ้ นื่ เงิลูนกฝากธนาคาร
หนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ม
รวม
483,587,917.91
54,273,904.32
483,587,917.91
ลูก้ อหนี
ารค้
หนีกอหนี
้ 2558
นื่ ้ อื่นและ
นี้การค้าและลูก7.หนี
ื่นลูณก้ หนี
วัน้ กทีาารค้
่ และลู
31 าธัและลู
นกวาคม
ณ วัน2557
ที่ 31ประกอบด้
ธันวาคม 2558
วย และ 2557 ประกอบด้วย

กหนี
ก้ ารค้
าและลู
วย
หนีก้ ารค้ าและลู7.กหนีอ้ ลูนื่ กลูหนี
ก้ ารค้
าและลู
กหนีกหนี
อ้ นื่ อ้ นื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้
บาท

2558
หนี้การค้าและลูกหนี้อลูื่นกหนี
ณ ้ วักนารค้
ที่ 31
ธันวาคม
วยและ 2557 ประกอบด้วย
าและลู
กหนี้อ2558
ื่น ณ และ
วันที2557
่ 31 ธันประกอบด้
วาคม 2558
หนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
14,366,269.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้การค้า - สุทธิ ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
หนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
หนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูหัญก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้การค้า - สุทธิ ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
หนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
หนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
หนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลูก- หนี
สุท้กธิารค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูหัญก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

หนี้การค้าและลูกหนีลู้อกื่นหนี- ้กสุารค้
ทธิ าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

2557
2,787,321.96
51,486,582.36
54,273,904.32
2557
2,787,321.96
51,486,582.36
54,273,904.32

บาท

2558
2557
14,366,269.50
19,057,234.67

บาท
(209,416.67) บาท
(209,416.67)
(177,316.67)
2558
2557
2558
14,156,852.83
14,156,852.83
18,879,918.00
14,366,269.50
19,057,234.67
14,366,269.50
347,508.43
232,355.03
347,508.43
(209,416.67)
(177,316.67)
(209,416.67)
(323,040.43)
(323,040.43)
(170,363.37)
14,156,852.83
18,879,918.00
14,156,852.83
24,468.00
24,468.00
61,991.66
347,508.43
232,355.03
347,508.43
14,181,320.83
18,941,909.66
14,181,320.83
(323,040.43)
(170,363.37)
(323,040.43)

2557
19,057,234.67

(177,316.67
2557
18,879,918.00
19,057,234.67
232,355.03
(177,316.67)
(170,363.37
18,879,918.00
61,991.66
232,355.03
18,941,909.66
(170,363.37)

24,468.00

61,991.66
24,468.00

61,991.66

14,181,320.83

18,941,909.66
14,181,320.83

18,941,909.66
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั มียอดลูกหนีก้ ารค้าคงเหลือ โดยแยกตามจ�ำนวนเดือน
ณทีวัค่ นา้ ทีงช�
่ 31ำระได้
ธันวาคม
ดงั นี2558
้ และ 2557 บริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจานวนเดือนที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
2558
2557
ยังไม่ถึงกาหนดช
าระและ 2557 บริ ษทั มียอดลูกหนีการค้าคงเหลือ โดยแยกตามจานวนเดื
13,895,732.83
14,436,485.00
ณ วันณที่ วั31นทีธั่น31วาคม
2558 2558
อนที่คอา้ นที
งช่คาระได้
ดงั นี้ ดงั นี้
ธันวาคม
และ 2557 บริ ษทั มียอดลู้ หนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจานวนเดื
า้ งชาระได้
เกินกาหนดชาระ
บาท
เดือน2558 และ 2557 บริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจานวนเดื
261,120.00
4,409,193.00
ณ วัไม่
นทีเ่ กิ31น ธั3นวาคม
อนที
่คา้ งชาระได้
ดงั นี้
บาท
25582558 25572557 2,140.00
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
ยังไม่มากกว่
กาหนดช
าระ
13,895,732.83
บาท
ยัถงึ ไม่
ถึงาก6าหนดช
าระเดือน
13,895,732.83
14,436,485.00
ถึง 12
- 14,436,485.00
32,100.00
เกินกเกิ
าหนดช
าระ
น
ก
าหนดช
าระ
2558
2557
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
209,416.67
177,316.67
ไม่ยัเงกิไม่
นไม่ถเ3ึงกิกนเดืาหนดช
อ3นเดือาระ
261,120.00
น
261,120.00 4,409,193.00
4,409,193.00
13,895,732.83
14,436,485.00
รวม
14,366,269.50
19,057,234.67
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
2,140.00

า 3าระถึง 6 เดือน
2,140.00
เกินมากกว่
กาหนดช
มากกว่
า 6 ถึง 12 เดือนเดือน
- 32,100.00
มากกว่
32,100.00
4,409,193.00
สาหรับปี สิ้นไม่
สุดเกิวันนาที3่ 631เดืถึอธังนน12
วาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อ261,120.00
นไหวดังนี้
มากกว่
า 12 าเดื12อนขึเดื้นอไป
209,416.67
177,316.67
มากกว่
209,416.67
177,316.67
มากกว่
า 3 ถึง 6นขึเดื้นอไปน
2,140.00
รวม รวม
14,366,269.50
19,057,234.67
14,366,269.50
19,057,234.67
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
32,100.00
บาท
ส�มากกว่
ำหรับาปีส12นิ้ สุเดืดอวันขึนที้นไป
่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผือ่ หนีส้ งสั
ย
จะสู
ญ
มี
ร
ายการเคลื
อ่ นไหวดังนี้
209,416.67
177,316.67
สาหรัสบาหรั
ปี สิ้นบสุปี ดสิวั้นนสุทีด่ วั31นทีธัน่ 31วาคม
2558 2558
และ 2557
ค่าเผื่อค่หนี
มีรายการเคลื
่อนไหวดั
งนี้ งนี้
ธันวาคม
และ 2557
าเผื้ ส่องสั
หนีย้ สจะสู
งสัยญจะสู
ญมีรายการเคลื
่อนไหวดั
2558 19,057,234.67 2557
รวม
14,366,269.50

บาท บาท
ยอดยกมา
285,831.42
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดัง347,680.04
นี้
25582558
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
184,777.06 25572557 61,848.62
ยอดยกมา
347,680.04
ยอดยกมา
347,680.04 บาท285,831.42
285,831.42
ยอดคงเหลือ
532,457.10
347,680.04

8.

บวก บวก
หนี้สงสั
หนีย้สจะสู
งสัยญจะสูญ
สิยอดคงเหลื
นค้ ายอดคงเหลื
คงเหลืออ อ

ยอดยกมา
หนี
8. 8.สิสินนค้ค้าสิาบวก
คงเหลื
ออ้สณงสัอวัยนจะสู
นค้ าคงเหลื
คงเหลื
ที่ 31ญ ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
สิ นค้าสิยอดคงเหลื
คงเหลื
อ ณ อวัอนณที่ วั31นทีธัน่ 31วาคม
2558 2558
และ 2557
ประกอบด้
วย วย
นค้าคงเหลื
ธันวาคม
และ 2557
ประกอบด้

8. สินค้าคงเหลือ

8.

184,777.06
184,777.06
2558
532,457.10
532,457.10

347,680.04
184,777.06
532,457.10

บาท

สินค้ าคงเหลื
สินค้าอคงเหลือ

61,848.62
61,848.62
2557
347,680.04
347,680.04

285,831.42
61,848.62
347,680.04

2558
2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้
วยบาท บาท
25582,657,437.51
25572557
2558
อาหารและเครื
อ่ งดื่ม
2,932,090.08
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
อาหารและเครื
อ
่
งดื
่
ม
2,657,437.51
2,932,090.08
อาหารและเครื
อ
่
งดื
่
ม
2,657,437.51
2,932,090.08
น้ามันเชื้อเพลิง
5,055,269.72
7,138,113.77
น้ามันน้เชืามั้อนเพลิ
5,055,269.72
เชื้องเพลิง
5,055,269.72 7,138,113.77
7,138,113.77
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
28,993,688.32บาท 36,568,656.58
อะไหล่อะไหล่
และวัแสละวั
ดุสิ้นสเปลื
ง อง
28,993,688.32
ดุสิ้นอเปลื
28,993,688.32 36,568,656.58
36,568,656.58
2558
2557
รวม
36,706,395.55
46,638,860.43
รวม รวม
36,706,395.55
36,706,395.55 46,638,860.43
46,638,860.43
อ่ลงดื
2,657,437.51
2,932,090.08
ค่หัาากเผืเผื่ค่อ่อการลดมู
(683,057.82)(683,057.82)
(683,057.82)
หัหักก ค่อาหารและเครื
ค่ลาค่สิ่มลานสิค่ค้านาสิค้นาค้า
(683,057.82)
าการลดมู
เผื่อการลดมู
(683,057.82)
(683,057.82)
ามั
5,055,269.7245,955,802.61
7,138,113.77
คงเหลื
36,023,337.73
45,955,802.61
สิสินนค้ค้น้าสิาคงเหลื
อ้ออเพลิ
- -สุอทสุงธิ-ทสุธิทธิ
36,023,337.73
นค้นาเชื
คงเหลื
36,023,337.73
45,955,802.61
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

28,993,688.32
36,706,395.55
(683,057.82)
36,023,337.73

สาหรัสบาหรั
ปี สิ้นบสุปี ดสิวั้นนสุทีด่ วั31นทีธัน่ 31วาคม
2558 2558
และ 2557
ค่าเผื่อค่การลดมู
ลค่าสิลนค่ค้าาสิมีนรค้ายการเคลื
่อนไหวดั
งนี้ งนี้
ธันวาคม
และ 2557
าเผื่อการลดมู
ามีรายการเคลื
่อนไหวดั

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้ามีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

36,568,656.58
46,638,860.43
(683,057.82)
45,955,802.61
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ดังนี้

ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้ามีรายการเคลือ่ นไหว

บาท
2558
2557
ยอดยกมา
683,057.82
609,181.57
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
73,876.25
บาท
ยอดคงเหลือ
683,057.82
683,057.82
2558
2557
ยอดยกมา
683,057.82
609,181.57
9. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ขาดทุนจากการลดมู
ลค่าสินค้กาประกัน
73,876.25
9. บวก
เงินฝากธนาคารติ
ดภาระหลั
ณ วันที่ 31อธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ได้ใช้เป็ นหลัก683,057.82
ประกันในการให้ธนาคารออกหนั
งสื อค้ าประกัน
ยอดคงเหลื
683,057.82

นที่ 31ษธัทั น(ดูวาคม
2558
การใช้ณ
ไฟฟ้วัาของบริ
หมายเหตุ
32) และ 2557 เงินฝากธนาคารของบริษทั ได้ใช้เป็นหลักประกันในการให้

ธนาคารออกหนังสือค�ำ้ ประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษทั (ดูหมายเหตุ 32)

9.10. เงิอสั
นฝากธนาคารติ
กประกั
งหาริมทรัพย์ เดพืภาระหลั
อ่ การลงทุ
น น

ณอสัวันงหาริ
ที่ 31มทรั
ธันพวาคม
และน 2557
ั ได้ใประกอบด้
ช้เป็ นหลักวประกั
ย์เพื่อ2558
การลงทุ
ณ วันทีเงิ่ น31ฝากธนาคารของบริ
ธันวาคม 2558 และษท2557
ย นในการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน
ฟฟ้ าของบริ
มายเหตุน32)
10.การใช้
อสังไหาริ
มทรัพษย์ทเั พื(ดูอ่ หการลงทุ

บาท

10. อสังหาริอสั
มทรั
พย์ ม
เพืทรั
อ่ การลงทุ
งหาริ
พย์เพือ่ นการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
2558 ประกอบด้วย 2557
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
(ปรับปรุงใหม่)

ที่ดนิ

1,230,000.00
บาท
2558

980,000.00

2557
บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ท(ปรั
าการประเมิ
นราคาที
บปรุงใหม่
) ่ดิน ซึ่ งมี
น รวมจานวนเงิน 8.35 ล้านบาท โดยราคาประเมินได้พิจารณาจากวิ1,230,000.00
ธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด 980,000.00
ตามรายงานการประเมิน
ทีราคาประเมิ
่ดนิ
ราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาการประเมินราคาที่ดิน ซึ่ งมี
ราคาประเมิน รวมจานวนเงิน 8.35 ล้านบาท โดยราคาประเมินได้พิจารณาจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

บริษทั ได้วา่ จ้าง บริษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้
ท�ำการประเมินราคาทีด่ นิ ซึง่ มีราคาประเมิน รวมจ�ำนวนเงิน 8.35 ล้านบาท โดยราคาประเมินได้พจิ ารณา
จากวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิม่ ขึ้น
ตีราคาเพิม่
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
โอนออก / ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

174,489,000.00
182,600,000.00

-

174,489,000.00
174,489,000.00
8,111,000.00
182,600,000.00

ทีด่ ิน

9,626,960.33
9,285,934.23

12,366,471.00
1,269,676.00
13,636,147.00
1,316,943.00
14,953,090.00

23,263,107.33
23,263,107.33
975,916.90
24,239,024.23

ส่วนปรับปรุงทีด่ ิน

92,798,974.05
112,727,214.66

60,469,363.37
10,113,621.00
(8,991,793.01)
61,591,191.36
11,179,058.00
72,770,249.36

152,514,544.76
162,500.00
(8,998,824.69)
10,711,945.34
154,390,165.41
1,441,300.00
29,665,998.61
185,497,464.02

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

290,116,225.15
279,702,913.04

81,135,153.51
29,454,073.23
(21,767,169.29)
88,822,057.45
37,997,264.11
(17,705,478.00)
109,113,843.56

379,020,203.29
21,689,975.60
(21,771,896.29)
378,938,282.60
27,583,952.00
(17,705,478.00)
388,816,756.60

เรือและ
ส่วนซ่อมแซมและ
สารวจเรือ

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

11. ทีด่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์

9,123,166.38
7,369,950.43

5,660,807.37
2,101,059.72
(23,489.87)
1,820.81
7,740,198.03
2,670,727.20
(26,595.81)
10,384,329.42

12,432,886.33
4,273,094.57
(41,331.00)
198,714.51
16,863,364.41
937,066.34
(46,150.90)
17,754,279.85

บาท
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

5,762,273.76
7,091,207.72

11,086,777.64
2,423,226.19
(483,878.89)
(983.81)
13,025,141.13
2,403,704.24
(409,844.60)
15,019,000.77

15,897,625.60
3,417,850.15
(517,658.86)
(10,402.00)
18,787,414.89
3,816,445.24
(493,651.64)
22,110,208.49

เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

3,330,711.68
17,365,982.36

5,342,966.84
1,359,654.11
6,702,620.95
1,979,936.54
(699,999.00)
7,982,558.49

10,033,332.63
10,033,332.63
16,015,208.22
(700,000.00)
25,348,540.85

ยานพาหนะ

15,566,128.18
285,999.99

-

3,294,340.20
23,224,524.03
(10,952,736.05)
15,566,128.18
15,369,761.32
(30,649,889.51)
285,999.99

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

600,813,439.53
616,429,202.43

176,061,539.73
46,721,310.25
(9,499,161.77)
(21,766,332.29)
191,517,355.92
57,547,633.09
(18,841,917.41)
230,223,071.60

770,945,040.14
52,767,944.35
(9,557,814.55)
(21,824,374.49)
792,330,795.45
65,163,733.12
8,111,000.00
(1,239,802.54)
(17,713,452.00)
846,652,274.03

รวม
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บริษทั ได้บนั ทึกทีด่ นิ ตามมูลค่ายุตธิ รรม เมือ่ วันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2558 บริษทั ได้ประเมินมูลค่า
ทีด่ นิ ใหม่ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง่ วัดมูลค่ายุตธิ รรมทีด่ นิ โดยใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
Approach)
บริ ษณ
ทั ได้วับนนั ทีทึ่ 31
กที่ดธัินนตามมู
ายุติธรรม
เมื่อวันที่ 16ญชีและ
17 ด่ธันนิ วาคม
2558 บริเษปรี
ทั ได้
ประเมิ
ค่าที่ดินนใหม่
วาคมลค่2558
ราคาตามบั
ของที
ทีต่ รี าคาใหม่
ยบเที
ยบกันมูบลราคาทุ
เดิมโดยผู
มีดงั ป้ นีระเมิ
้ นราคา
อิสระ ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมที่ดินโดยใช้วธิ ีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ตีราคาใหม่เปรี ยบเทียบกับราคาทุนเดิม มีดงั นี้

บาท
ราคาที่ตใี หม่
ราคาทุนเดิม
บริ
ษ
ท
ั
ได้
บ
น
ั
ทึ
ก
ที
่
ด
ิ
น
ตามมู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ิ
ธ
รรม
เมื
่
อ
วั
น
ที
่
16
และ
17
ธั
น
วาคม
2558
บริ
ษ
ท
ั
ได้
ป
ระเมิ
น
มู
ลค่าที่ดินใหม่ โดยผูป้ ระเมินราคา
ที่ดนิ
182,600,000.00
35,261,420.31
อิสระ ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมที่ดินโดยใช้วธิ ีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
สาหรั
ที่ 31 2558
ธันวาคม
2558 ผลกระทบของราคาของที
ีราคาใหม่
ี่มีต่อบันญเดิชีมส่วมีนเกิ
ณบวัปีนสิที้น่ 31สุดธัวันนวาคม
ราคาตามบั
ญชีของที่ดินที่ตีราคาใหม่่ดเินปรีทีย่ตบเที
ยบกับทราคาทุ
ดงั นีน้ ทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
มีดงั นี้
บาท
บาท
ราคาที่ตใี หม่
ราคาทุนเดิม
ยอดยกมา
130,679,009.10
ทีส�่ดำหรั
นิ บปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลกระทบของราคาของที
182,600,000.00
ด่ นิ ทีต่ รี าคาใหม่ท35,261,420.31
มี่ ตี อ่ บัญชีสว่ น
บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เพิม่ ขึ้น
8,111,000.00
เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ มีดงั นี้
หักสหนี
ดบัญชี2558
เพิม่ ผลกระทบของราคาของที
ขึ้น
(1,622,200.00)
าหรั้สบนิ ปีภาษี
สิ้นสุเงิดนวัได้
นทีรอการตั
่ 31 ธันวาคม
่ดินที่ตีราคาใหม่
ที่มีต่อบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่วนเกิ
137,167,809.10
มีดงั นนีทุ้ นจากการตีราคาสินทรัพย์

ยอดยกมา
บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เพิม่ ขึ้น
หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิม่ ขึ้น
ส่วนเกิาหรั
นทุนบจากการตี
ย์
ค่าเสื่อมราคาส
ปีสิ้นสุดวัรนาคาสิ
ที่ 31นธัทรันพวาคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม
ณ วัค่นาทีเสื่ ่อ31มราคาส
ธันวาคม
าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุ
นก่อนหั
แสดงไว้
ใน กค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ได้ตดั จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาทั
จานวนแล้วกแต่
- ต้นทุน้งขายและบริ
ารยังคงใช้งานอยู่
ณ วันที- ่ ค่31าใช้ธัจน่าวาคม
ยในการขายและบริหาร
มูลค่รวม
าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)
- ยานพาหนะ
วันอ่ ทีงจั่ 31
ธันวาคม
-ณเครื
กรและอุ
ปกรณ์
รวมราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ได้ตดั จาหน่าย
้งจานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่
ณ วัค่นาทีเสื่ ่อ31มราคาทั
ธันวาคม

บาท
130,679,009.10
8,111,000.00
ล้านบาท
(1,622,200.00)
2558
137,167,809.10
52.07
5.48
ล้านบาท
57.55
2558

63.59
52.07
5.48
57.55
16.03
0.10
16.13
63.59

2557

41.88
4.84
46.72
2557

59.44
41.88
4.84
46.72
2.48
2.48
59.44

หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิม่ ขึ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

(1,622,200.00)
137,167,809.10
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ล้านบาท
2558

2557

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

52.07
5.48
57.55

41.88
4.84
46.72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ได้ตดั จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่

63.59

59.44

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)
- ยานพาหนะ
- เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
รวม

16.03
0.10
16.13

2.48
2.48

2.02

0.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เครือ่ งจักรที่หยุดใช้งานเป็นการชั่วคราว มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั ได้จดจ�ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยูแ่ ล้วและที่
า ตลอดจนผลประโยชน์
จากการท�
นภั่ งปลู
ยสิกง่ ปลู
ใช้เป็่จนะมี
หลัขก้ ึนประกั
นเงินา เบิ
ก
ณจะมี
วันทีข่ นึ้ 31ในภายหน้
ธันวาคม 2558
และ 2557 บริ ษทั ได้จดจ
านองที่ ดำิ นประกั
พร้อมสิ
สร้ากงทีสร้่ มาีองยู่แเพื
ล้วอ่ และที
ในภายหน้
ตลอดจน
เกินบัญชีแจละเงิ
นกูย้ าประกั
มื จากสถาบั
นการเงิ
หมายเหตุ
13 และ
ผลประโยชน์
ากการท
นภัยสิ่ งปลู
กสร้างนเพื(ดู
่อใช้
เป็ นหลักประกั
นเงิน16)
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมาย
เหตุ 13 และ 16)

.
คู่สัญญา (ผู้ให้เช่า)
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ผู้เช่า)
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพี่ ัฒนา จากัด
ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราค่าเช่า
ต่อเดือน
ระยะเวลา
ล้านบาท
3
3
3
3

ปี
ปี
ปี
ปี

0.23
0.02
0.01
0.13

หมายเหตุ
-

172
12. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อ
โอน/ ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อ
จาหน่าย
โอน/ ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจาหน่าย
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

6,288,270.97
614,073.00
6,902,343.97
296,860.80
(660,000.00)
6,539,204.77

429,273.30
184,799.70
(614,073.00)
470,800.00
470,800.00

รวม
6,717,544.27
184,799.70
6,902,343.97
767,660.80
(660,000.00)
7,010,004.77

2,323,063.15
1,131,343.00
3,454,406.15
1,235,388.87
(659,999.00)
4,029,796.02

-

2,323,063.15
1,131,343.00
3,454,406.15
1,235,388.87
(659,999.00)
4,029,796.02

3,447,937.82

-

3,447,937.82

2,509,408.75

470,800.00

2,980,208.75

ล้านบาท
2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริการ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
12. วงเงินสินเชื่อ
รายละเอียดวงเงินสิ นเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

2557

0.01
1.23
1.24

0.02
1.11
1.13
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13. วงเงินสินเชือ่
รายละเอียดวงเงินสินเชือ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

วงเงิน (ล้านบาท)
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
เจ้าหนี้
ประเภทสินเชื่อ
2558
2557
(ร้อยละ)
ธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี
8.00
8.00
MOR
ธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
10.00
10.00
MLR
รวม
18.00
18.00
วงเงิน (ล้านบาท)
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
เจ้าหนี้
ประเภทสินเชื่อ
2558
2557
(ร้อยละ)
ธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี
8.00
8.00
MOR
ธนาคาร
ตัษ๋วสัท
10.00
บริ
ษทั และบริ
ราชาเฟอร์
ฒั นาเงิจนากัดรได้
มสิ่ งำปลู
กสร้ด่ านิงทีพร้
่มีออยูมสิ
แ่ ล้ว10.00
่จะมีางที
ข้ ึนม่ ในภายหน้
าและบริ
บริษษทั ทัและบริ
ั ญรี่พญาใช้
ราชาเฟอร์
พี่ ฒ
ั จดจ
นาานองที
จ�ำกัด่ ินพร้
ได้จอดจ�
นองที
ง่ และที
ปลูกสร้
อี ยูMLR
แ่ ล้วและที
จ่ ะษทั ได้
รวม
18.00
18.00
อ เพืา่อและบริ
ใช้เป็ นหลั
น (ดู
หมายเหตุ
11)
้ สินจากสถาบั
มีจดจ
ขนึ้ านองเรื
ในภายหน้
ษทั กประกั
ได้จดจ�นหนี
ำนองเรื
อ เพือ่ ใช้นการเงิ
เป็นหลั
กประกั
นหนี5 ส้ และ
นิ จากสถาบั
นการเงิน (ดูหมายเหตุ 5

และ 11)

13. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
บริ
ทั และบริ
ษทั ราชาเฟอร์
จดจ2558
านองที
่ดิน2557
พร้อมสิ
่ งปลูกสร้วายงที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภายหน้าและบริ ษทั ได้
เจ้าษหนี
าหนี้อื่นรณี่ พฒวัั นนาที่ จ31ากัธัดนได้
วาคม
และ
ประกอบด้
้ การค้าและเจ้
จดจานองเรื
่อใช้าและเจ้
เป็ นหลักาหนี
ประกั
14.
เจ้าหนีอก้ เพืารค้
อ้ นื่ นหนี้สินจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 11)

บาท

13. เจ้ าหนีก้ ารค้
และเจ้
าหนีาอ้ และเจ้
นื่
เจ้าาหนี
ก้ ารค้
าหนีอ้ นื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
2558ประกอบด้วย 2557
เจ้เจ้าหนี
าหนี้ ก้การค้
ารค้าและเจ้
า าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 15,673,321.23 21,265,563.44

เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บาท

เจ้รวมทั
าหนี้งกหมด
ารค้า

24,035,665.93
2558
39,708,987.16
15,673,321.23

33,985,816.08
2557
55,251,379.52
21,265,563.44

เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

24,035,665.93

33,985,816.08

รวมทั้งหมด

39,708,987.16

55,251,379.52

14. หนีส้ ินส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
14. หนีส้ ินส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

บาท

หมายเหตุ
2558
2557
เงิน้ สกูิ น้ยส่มื วจากสถาบั
นการเงิ
น
91,756,721.46
หนี
นที่ถึงกาหนดช
าระภายในหนึ
่ งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255816และ 255761,569,643.50
ประกอบด้วย
หนี้สนิ ภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
17
3,667,810.65
815,130.88
รวม
65,237,454.15 บาท 92,571,852.34
หมายเหตุ
2558
2557

รวมทั้งหมด

39,708,987.16

55,251,379.52
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15. หนีส้ น
ิ ส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

วนทีถ่ งึ าระภายในหนึ
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ
ง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
14. หนีส้ ินส่ วหนี
นทีส้ ถ่ นิ ึงส่กาหนดช
่งปี
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
หมายเหตุ
16
17

เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
รวม

2558
61,569,643.50
3,667,810.65
65,237,454.15

2557
91,756,721.46
815,130.88
92,571,852.34

15. เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

16. เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
2558
125,947,290.00
(61,569,643.50)
บาท
64,377,646.50
2558

เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
รายละเอี
ยดแยกตามมู
ลหนี้ดงั นี่ง้ ปี
หักโดยมี
ส่วนที
่ถงึ กาหนดช
าระภายในหนึ
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบั
น
โดยมีรายละเอีนยการเงิ
ดแยกตามมู
ลหนีด้ งั นี้

125,947,290.00
(61,569,643.50)
64,377,646.50

ล้านบาท

วงเงิน ลหนี้ดงั นี้ มูลหนี้
โดยมีรายละเอียดแยกตามมู
เจ้าหนี้

2557

2557

ระยะเวลา

ธนาคาร 402.00 402.00 125.95
ล้านบาท

218.34

ธ.ค. 2558 - ก.ค. 2563

วงเงิน
2558
2557

ธนาคาร 402.00 402.00

มูลหนี้
2558
2557
125.95

218.34

218,338,268.47
(91,756,721.46)
126,581,547.01

อ้างอิง
อัตราดอกเบี้ย

2558

เจ้าหนี้

2558

2557
218,338,268.47
(91,756,721.46)
126,581,547.01
2557

(ร้อยละ)
MLR
อ้างอิง
อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลา

(ร้อยละ)

ธ.ค. 2558 - ก.ค. 2563

MLR

การชาระหนี้
จ่ายชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
เดือนละไม่ต่ากว่า 5.70 ล้านบาท
การชาระหนี้
จ่ายชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
เดือนละไม่ต่ากว่า 5.70 ล้านบาท
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การเพิม่ ขึน้ และลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีดงั นี้
การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

บาท
2558
2557
218,338,268.47 269,324,699.86
(92,390,978.47) (50,986,431.39)
125,947,290.00 218,338,268.47

ยอดยกมา
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

บริ ษทั และบริ ษทั ราชาเฟอร์รี่พฒั นา จากัด ได้จดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภายหน้าและบริ ษทั ได้
จดจานองเรื อ เพื่อใช้เป็ นหลักประกันหนี้สินจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 11)

บริษทั และบริษทั ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด ได้จดจ�ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยูแ่ ล้วและทีจ่ ะมี
ขึเมืน้ ในภายหน้
ษทั ได้
ำนองเรื
อ่ ใช้เป็นไหลั
หนีส้ นนิ การเงิ
จากสถาบั
นการเงินกการค
(ดูห้ ามายเหตุ
่อวันที่ 28 ธันาและบริ
วาคม 2558
บริจษดจ�
ทั ได้
ทาบันทึอกข้เพื
อตกลงแก้
ขสักญประกั
ญากับน
สถาบั
น โดยตกลงยกเลิ
ประกันเงิน5กูย้ มื จาก
และ
สถาบั11)
นการเงินของกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ราชาเฟอร์รี่พฒั นา จากัด
เมือ่ วัสนัญทีญาเช่
่ 28าการเงิ
ธันวาคม
16. หนีส้ ินภายใต้
น 2558 บริษทั ได้ทำ� บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญากับสถาบันการเงิน โดยตกลง
ยกเลิกการค�ำ้ ประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของกรรมการบริษทั และบริษทั ราชาเฟอร์รพี่ ฒ
ั นา จ�ำกัด
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

17. หนีส้ น
ิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
ปี
1
2-5
รวม

มูลค่าปัจจุบัน
3,667,810.65
11,571,079.41
15,238,890.06

2558
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
1,167,174.29
2,139,390.44
3,306,564.73

ค่าเช่าขั้นต่า
4,834,984.94
13,710,469.85
18,545,454.79

2557
มูลค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ค่าเช่าขั้นต่า
815,130.88
118,407.89
933,538.77
1,283,519.82
62,963.41 1,346,483.23
2,098,650.70
181,371.30 2,280,022.00

บริษัทได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ และยานพาหนะ ก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าเป็นราย
เดือน ๆ ละ 0.41 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้ ออุปกรณ์ และยานพาหนะ กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ๆ ละ 0.41 ล้านบาท ณ วันที่
ภายในหนึง่ ปี จ�ำนวนเงิน 3.67 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557: 0.82 ล้านบาท) แสดงภายใต้หนีส้ นิ
31 ธันวาคม 2558 หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นส่ วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จานวนเงิ น 3.67 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
หมุนเวียน

ธันวาคม 2557: 0.82 ล้านบาท) แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
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18. ประมาณการหนี
ส้ นิ ระยะยาว
17. ประมาณการหนี
ส้ ินระยะยาว
ประมาณการหนี
ณ วัน2558
ที่ 31และธัน2557
วาคมประกอบด้
2558 วและ
ประมาณการหนี
วันที่ 31 ธันวาคม
ย 2557 ประกอบด้วย
้ สินระยะยาวส้ ณนิ ระยะยาว
บาท
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
รวม

หมายเหตุ
19
35

2558
1,695,619.63
327,205.48
2,022,825.11

2557
1,934,626.33
1,950,572.84
3,885,199.17

18. ผลประโยชน์ ของพนักงาน

19. ผลประโยชน์ของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31
ดังนี้

ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

บาท
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รบั รูใ้ นกาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปีปัจจุบนั
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
1,934,626.33

2557
1,629,254.89

338,245.00
103,252.63

245,281.94
60,089.50

(604,456.33)
(76,048.00)
1,695,619.63

1,934,626.33

บริ ษทั กาหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ งให้สิทธิ แก่พนักงานที่
เกษียณอายุและทางานครบระยะเวลาที่กาหนด เช่น 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย 300 วัน
หรื อ 10 เดือน

บริษทั ก�ำหนดโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึง่
ให้สทิ ธิแก่พนักงานทีเ่ กษียณอายุและท�ำงานครบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เช่น 10 ปีขนึ้ ไป ได้รบั เงินชดเชยไม่นอ้ ย
กว่าอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน

ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้
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ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีส่ ำ� คัญ (แสดงด้วยค่าเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก)

มีขดอสมมติ
งั นี้ ฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ (แสดงดวยคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) มีดังนี้
รอยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก
อัตราการทุพพลภาพ

2558

2557

4.06

4.59

7.62
0 - 75.00

7.01
0 - 75.00

10.00 ของอัตรามรณะ 10.00 ของอัตรามรณะ

ขอ สมมติเ กี่ ย วกั บอั ต ราคิด ลดประมาณการจากอั ตราผลตอบแทนถัว เฉลี่ ย ของพั น ธบัต รรั ฐ บาล ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน
วกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตนราผลตอบแทนถั
วเฉลียย่ณในอนาคตอย
ของพันธบัตรรัาฐงสมเหตุ
บาล ณสวัมผล
นสิน้
ขอสมมติข้อเกีสมมติ
่ยวกับเอักีตย่ รามรณะในการประมาณการความเป
ไปไดที่จะอยูจนเกษี
รอบระยะเวลารายงานและสะท้
อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ประมาณการจากตารางมรณะป 2551
ผลกระทบของการเปลี
นแปลงสมมติ
ฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผู
กพัทนจี่ ผลประโยชน
งออกจากงานของาง
ข้อสมมติเกีย่ ่ยวกั
บอัตรามรณะในการประมาณการความเป็
นไปได้
ะอยูจ่ นเกษีหยลัณในอนาคตอย่
พนักงานสมผลประมาณการจากตารางมรณะปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี2551
้
สมเหตุ
บาท
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำ� คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผู
กพันผลประโยชน์หลัง
ลดลง
ออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดงั นี้ เพิ่มขึ้น
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงรอยละ 0.50)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงรอยละ 0.50)

1.

(63,886.00)

67,750.00

70,232.00

(66,743.00)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บาท
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด
เพิวม่ ยขึ้น
ลดลง
บาท
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
(63,886.00)
67,750.00
2558
2557
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)
70,232.00บาท
(66,743.00)
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
นทรัเพงินยได้
ภาษีรอการตั
เงินไดรดอการตั
404,565.02
777,039.83
19. สิภาษี
บัญชี ดบัญชี
อัตราคิ
ดลดเงิ(เปลี
นแปลงร้ดอบัยละ
(63,886.00)
67,750.00
หนี
้สินภาษี
นได่รยอการตั
ญชี 0.50)
(10,170,770.59)
(8,548,570.59)
เงินได้รอการตันดบั(เปลี
ญชี่ยณนแปลงร้
วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ประกอบด้(9,766,205.57)
วย 70,232.00
อัภาษี
ตราการขึ
(66,743.00)
(7,771,530.76)
หนี
้สินภาษี้นเงิเงินนไดเดืรออการตั
ดบัญชี - สุอทยละ
ธิ 0.50)

19. 20.
ภาษีภาษี
เงินได้เงิรน
อการตั
ดบัญชี ดบัญชี
ได้รอการตั

บาท

2558
2557
ภาษีเงินได้
รอการตั
ญชี ณ วัดนบัทีญ
่ 31ชีธัณ
นวาคม
2557 ประกอบด้
วย 2557 ประกอบด้วย
ภาษี
เงินได้ดรบัอการตั
วันที2558
่ 31 และ
ธันวาคม
2558 และ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
404,565.02
777,039.83
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(10,170,770.59)บาท (8,548,570.59)
2558
2557
(9,766,205.57)
(7,771,530.76)
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
404,565.02
777,039.83
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(10,170,770.59)
(8,548,570.59)
(9,766,205.57)
(7,771,530.76)
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

689,303.05

(8,548,570.59)

หนีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดนิ
-

87,736.78

-

-

เบ็ดเสร็จอื่น

(ขาดทุน)

1 มกราคม 2557

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินระยะยาว

กาไร(ขาดทุน)

กาไร

ณ วันที่

(8,548,570.59)

777,039.83

31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่

บาท

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

-

(251,583.54)

(ขาดทุน)

กาไร

รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างปี มีดงั นี้

(1,622,200.00)

(120,891.27)

เบ็ดเสร็จอื่น

กาไร(ขาดทุน)

(10,170,770.59)

404,565.02

31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
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21. ทุนเรือนหุน้
ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ได้นำ� หุน้ สามัญ จ�ำนวน 38 ล้านหุน้ เปิดให้ประชาชน
จองซือ้ หุน้ โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 12 บาท โดยบริษทั ได้รบั ช�ำระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 436.51 ล้านบาท (บริษทั บันทึกค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการจ�ำหน่ายหุน้ เพิม่ ทุน จ�ำนวนเงิน 19.49 ล้านบาท
เป็20.นรายการหั
ทุนเรือนหุก้ นในบัญชีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ สามัญ) และเมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 บริษทั ได้จดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จากการรับช�ำระเงินเพิม่ ทุนหุน้ สามัญดังกล่าวจากเดิมจ�ำนวน
ในระหว่
างวันทีเป็
่ 4 –น6จ�ำพฤศจิ
กายน
2558ล้บริ
ษทั ได้นาหุน้ สามัญ จานวน 38 ล้านหุ ้น เปิ ดให้ประชาชนจองซื้ อหุ ้น โดยเสนอขายใน
เงิน 132
ล้านบาท
นวนเงิ
น 170
านบาท

ราคาหุน้ ละ 12 บาท โดยบริ ษทั ได้รับชาระเงินค่าจองซื้อหุ ้นดังกล่าวเป็ นจานวนเงินรวม 436.51 ล้านบาท (บริ ษทั บันทึกค่าใช้จ่าย
22. ส่เกีวนเกิ
มูลค่าหน่
าหุน้ ายหุ้นเพิ่มทุน จานวนเงิน 19.49 ล้านบาท เป็ นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ) และเมื่อวันที่ 9
่ ยวกับนการจ
พฤศจิ กายน 2558 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ จากการรับชาระเงิ นเพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทบี่ ริษทั เสนอ
ดังกล่าวจากเดิมจานวนเงิน 132 ล้านบาท เป็ นจานวนเงิน 170 ล้านบาท

ขายหุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนไว้ บริษทั ต้องน�ำค่าหุน้ ส่วนเกินนีต้ งั้ เป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”)
ส่21.
วนเกิส่นวนเกิ
มูลค่นามูหุลน้ ค่านีหุจ้ ้ นะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23. ส�ตามบทบั
ำรองตามกฎหมาย
ญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้น สู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จด
ทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั จะต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่
ไม่ได้

ไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้22.ามี)สารองตามกฎหมาย
จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสารองตาม

24. การจ่
ายเงินนปั้อนยกว่
ผลาร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่
กฎหมายไม่
น้อทียกว่
าร้อมยละสิ
บของทุนจดทะเบีษยทั นเมื
สารองตามกฎหมายดั
กล่าวไม่มีสมามารถน
นผลได้ างกาลใน
ป่ ระชุ
คณะกรรมการบริ
อ่ วันที่ 9 ตุลาคมง2557
ติอนุมาไปจ่
ตั ใิ ห้จาา่ ยเป็
ยเงินเงิ
นปันนปัผลระหว่

อั23.
ตราหุการจ่
น้ ละายเงิ0.16
นปันบาท
ผล รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 21.12 ล้านบาท

25. ส่ทีว่ปนเกิ
นจากการรวมธุษรทั กิเมืจภายใต้
มเดีมียมวกั
ระชุนมทุคณะกรรมการบริ
่อวันที่ 9กตุารควบคุ
ลาคม 2557
ติอนนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท รวม
เป็ นจานวนเงิน 21.12 ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ประกอบด้
24. ส่ วนเกิวยนทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สนิ
หัก ราคาตามบัญชี - ที่ดนิ
ราคาตามบัญชี - เรือ
ราคาตามบัญชี - เครือ่ งจักรและยานพาหนะ
รวม

บาท
299,189,000.00
(23,515,273.25)
(107,247,866.94)
(6,048,220.59)
162,377,639.22

ปี 2551 บริ ษทั ได้ซ้ือธุรกิจเดินเรื อจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจานวนสองแห่ ง และอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยบริ ษทั จ่ายเงิน
ซื้อที่ดิน จานวนเงิน 120 ล้านบาท และเรื อ จานวนเงิน 166.99 ล้านบาท รวมเป็ นจานวนเงิน 286.99 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่า
ตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันซื้ อ จานวนเงิน 130.75 ล้านบาท ทาให้เกิ ดบัญชี ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุม
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ปี 2551 บริษทั ได้ซอื้ ธุรกิจเดินเรือจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจ�ำนวนสองแห่ง และอยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกัน โดยบริษทั จ่ายเงินซือ้ ทีด่ นิ จ�ำนวนเงิน 120 ล้านบาท และเรือ จ�ำนวนเงิน 166.99 ล้านบาท รวม
เป็นจ�ำนวนเงิน 286.99 ล้านบาท ซึง่ เมือ่ เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สนิ ณ วันซือ้ จ�ำนวนเงิน 130.75
ล้านบาท ท�ำให้เกิดบัญชีสว่ นเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จ�ำนวนเงิน 156.24 ล้าน
บาท
ปี 2554 บริษทั ได้ซอื้ เครือ่ งจักรผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลและยานพาหนะ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจ�ำนวน
สองแห่ง และอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยบริษทั จ่ายเงินซือ้ เครือ่ งจักรผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล จ�ำนวนเงิน
8.58 ล้านบาท และยานพาหนะ จ�ำนวนเงิน 3.61 ล้านบาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 12.19 ล้านบาท ซึง่ เมือ่ เทียบ
กับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สนิ ณ วันซือ้ จ�ำนวนเงิน 6.05 ล้านบาท ท�ำให้เกิดบัญชีสว่ นเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จ�ำนวนเงิน 6.14 ล้านบาท
ล้า26.
นบาท
นจานวนเงิ
น 12.19 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันซื้อ จานวนเงิน 6.05 ล้านบาท ทา
ค่ารวมเป็
ใช้จา่ ยตามลั
กษณะ
ให้เกิดบัญชีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จานวนเงิน 6.14 ล้านบาท

ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะทีส่ ำ� คัญส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
การเปลี่ยนแปลงในอาหาร เครือ่ งดื่มและน้ามันเชื้อเพลิง
ซื้ออาหารและเครือ่ งดื่ม
ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
เงินเดือน ค่าแรงและผลตอบแทนของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าเช่าและค่าบริการ

2558
2,357,496.62
19,085,641.04
170,290,219.02
109,908,989.27
58,783,022.96
3,337,160.16
46,679,838.38
23,419,602.62

2557
1,957,427.29
24,706,403.95
224,743,740.52
92,388,624.38
47,852,653.25
6,520,079.28
50,695,281.19
25,126,747.23

26. ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
ดอกเบี้ยจ่าย
บวก ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
รวม

2558
13,978,111.07
251,250.00
14,229,361.07

2557
17,314,983.54
251,250.00
17,566,233.54

เงินเดือน ค่าแรงและผลตอบแทนของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าเช่าและค่าบริการ

27. ต้นทุนทางการเงิน

109,908,989.27
92,388,624.38
58,783,022.96
47,852,653.25
3,337,160.16
6,520,079.28
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46,679,838.38
50,695,281.19
23,419,602.62
25,126,747.23

26. ต้ นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ต้นทุนทางการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
ดอกเบี้ยจ่าย
บวก ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
รวม

2558
13,978,111.07
251,250.00
14,229,361.07

2557
17,314,983.54
251,250.00
17,566,233.54

28. ภาษีเงินได้
27. ภาษีเงินได้ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
บาท
ภำษีเงินได้ปจั จุบนั
สาหรับปีปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2558

2557

11,380,399.17

8,910,129.05

251,583.54

(87,736.78)

11,631,982.71

8,822,392.27

ภาษีเงินได้ของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คานวณขึ้นในอัตราที่กาหนดโดยกรมสรรพากร หลังจาก
บวกกลับด้วยสารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ ไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการคานวณภาษีเงิ นได้และหักด้วยรายได้ที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมเป็ นเงินได้ และสิ ทธิ ประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุน โดยบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้เป็ นค่าใช้จ่ายทั้ง
จานวนในบัญชี และบันทึกภาระส่วนที่คา้ งจ่ายเป็ นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

ภาษีเงินได้ของบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค�ำนวณขึน้ ในอัตราที่
เงินได้ นิตบิ ุคคล หลังจากบวกกลับด้วยส�ำรองและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้ถอื เป็นค่าใช้จา่ ย
ก�การลดภาษี
ำหนดโดยกรมสรรพากร
ในการค�ำนวณภาษีเงินได้และหักด้วยรายได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำมารวมเป็นเงินได้ และสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ.2554 ลงวันที่ 14
บัตรส่งเสริมการลงทุน โดยบริษทั บันทึกภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ จ�ำนวนในบัญชี และบันทึกภาระส่วนทีค่ า้ ง
ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ เป็ นอัตราร้อยละ 23 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับ
จ่ายเป็นหนีส้ นิ ในงบแสดงฐานะการเงิน
รอบระยะเวลาบัญชี แรกที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับสองรอบระยะเวลา
บัญชีถดั มาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
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การลดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่
530 พ.ศ.2554 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากอัตราร้อยละ 30 ของ
ก�ำไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ 23 ของก�ำไรสุทธิสำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2555 และอัตราร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิสำ� หรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มาทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2556 เป็นต้นไป
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นร้อยละ 20 ของก�ำไร
สุทธิสำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้จริง
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง

2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
หัก สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั จากการส่งเสริมการลงทุน
เงินได้ที่ตอ้ งเสียภาษี
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
รายได้ที่ได้รบั การยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มสี ิทธิหักได้เพิม่ ขึ้น
ภาษีเงินได้สาหรับปีปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2557
บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

89,936,245.46
(11,990,774.70)
77,945,470.76
20

15
15

15,589,094.15
625,916.75
(271,236.81)
(4,563,374.92)
11,380,399.17
251,583.54
11,631,982.71

บาท
94,150,778.98
(49,253,359.81)
44,897,419.17

20

20
20

8,979,483.83
961,508.59
(1,030,863.37)
8,910,129.05
(87,736.78)
8,822,392.27

28. สิทธิประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 สาหรับกิจการขนส่ ง
มวลชนและสิ นค้าขนาดใหญ่ โดยได้รับสิ ทธิประโยชน์หลัก ๆ ดังนี้
1.

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรที่นาเข้าตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

2.

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
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29. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ได้รบั สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้รบั จากการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ.
2520 ส�ำหรับกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ โดยได้รบั สิทธิประโยชน์หลัก ๆ ดังนี้
1. ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรทีน่ ำ� เข้าตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
2. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมเป็น
เวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
3. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สำ� หรับเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้
รับการส่งเสริม
4. อืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน
ทัง้ นีบ้ ริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในบัตรส่งเสริมด้วย

รายได้รวมของบริษทั แยกตามส่วนงานธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บาท
ธุรกิจที่ได้รบั การส่งเสริม
ธุรกิจที่ไม่ได้รบั การส่งเสริม
รวม

2558
157,493,355.00
480,774,451.84
638,267,806.84

2557
231,097,395.00
445,333,343.03
676,430,738.03

29. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกสิ กรไทย จากัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ในระหว่างปี 2558
บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงิน 0.62 ล้านบาท (ปี 2557: 0.50 ล้านบาท)
30. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสาหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานของผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ ให้บริ การท่าเทียบเรื อ จาหน่ายสิ นค้าบนท่าเรื อและใน
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30. กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
บริษทั และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
พ.ศ. 2530 ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนั กองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีทลี่ าออก
จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ในระหว่างปี 2558 บริษทั ได้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวน
เงิน 0.62 ล้านบาท (ปี 2557: 0.50 ล้านบาท)
31. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในส�ำหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงานของผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของ
บริษทั คือ กรรมการบริษทั
บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ
จ�ำหน่ายสินค้าบนท่าเรือและในเรือโดยสาร ดังนัน้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทั มีสว่ นงานธุรกิจเพียงส่วน
งานเดียว
บริษัทด�ำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานทาง
ภูมศิ าสตร์เพียงส่วนงานเดียว
32. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังนี้
32.1

หนังสือค�ำ้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารเพือ่ ใช้ในการค�ำ้ ประกัน จ�ำนวนเงิน 0.55 ล้านบาท

32.2

ภาระผูกพันทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้

32.2.1 สัญญาเช่าทีด่ นิ และส�ำนักงาน และบริการอืน่ อัตราค่าบริการเดือนละ 1.35 ล้านบาท
32.2.2 สัญญาก่อสร้างอาคาร และบริการอืน่ จ�ำนวนเงิน 2.05 ล้านบาท
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33. ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
แยกแสดงตามล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้

บาท
ระดับ 1
สินทรัพย์ทวี่ ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ที่ดนิ
สินทรัพย์ทเี่ ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

182,600,000.00

-

182,600,000.00

-

8,354,000.00

-

8,354,000.00

เทคนิคการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมและข้ อมูลทีใ่ ช้ สาหรับการวัดมูลค่ ายุตธิ รรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคานวณโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้วธิ ีการเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach)
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
33. การเปิ ดเผยเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและวิธีปฏิ บตั ิทางบัญชี การจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู ้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
34.2 การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมัน่ ของตลาด
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่ งบริ ษทั พิจารณา
จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ สามัญ

34.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมและข้อมูลทีใ่ ช้สำ� หรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 2
มูลค่ายุตธิ รรมของทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนค�ำนวณโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง่ วัด
มูลค่าโดยใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ในระหว่างปี ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม

34. การเปิดเผยเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงิน
34.1

นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการ
เงินและหนีส้ นิ ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรูร้ ายได้ และค่าใช้จา่ ยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
34.2 การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพือ่ รักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ ละ
ความเชือ่ มัน่ ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มกี ารก�ำกับดูแลผล
ตอบแทนของเงินทุน ซึง่ บริษทั พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ อีกทัง้ ยังก�ำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ
34.3 นโยบายการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
บริษทั มีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และจากการทีค่ สู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว ดังต่อไปนี้
34.3.1 ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ คือความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของเครือ่ งมือทางการเงินจะเปลีย่ นแปลง
ไปเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
บริษทั กูย้ มื เงินมาเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน ซึง่ ต้องจ่ายดอกเบีย้ แบบลอยตัว บริษทั ไม่ได้ใช้
เครือ่ งมือทางการเงินใดเพือ่ ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตทีจ่ ะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราดอกเบีย้
34.3.2 ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้า
บริษทั มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้า โดยบริษัทมี
นโยบายการให้สนิ เชือ่ ทีร่ ะมัดระวังและการก�ำหนดวิธกี ารช�ำระเงินจากการให้บริการ ดังนัน้ บริษทั จึงคาดว่าจะ
ไม่ได้รบั ความเสียหายจากการเรียกช�ำระหนีจ้ ากลูกหนีเ้ หล่านัน้ เกินกว่าจ�ำนวนทีไ่ ด้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญแล้ว
34.4 มูลค่ายุตธิ รรม
เนือ่ งจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ นื่ และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินซึง่
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มีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราในตลาด จึงท�ำให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินดังกล่าว
ไม่แตกต่างกับมูลค่ายุตธิ รรมอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
35. คดีฟอ้ งร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีคดีฟอ้ งร้อง ดังนี้
35.1 บริษทั และบริษทั แกรนด์เฉวงบีช จ�ำกัด และบริษทั อาร์. เอฟ. ที จ�ำกัด (บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน) ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงานและการละเมิด จ�ำนวนทุนทรัพย์ 12.78 ล้าน
บาท เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2554 ศาลชัน้ ต้นได้มคี ำ� พิพากษาให้บริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันร่วมกันจ่าย
ช�ำระเงิน จ�ำนวนเงิน 1.22 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้
เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2558 ศาลฎีกาได้พพิ ากษาให้บริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันร่วมกันจ่ายช�ำระ
เงิน จ�ำนวนเงิน 1.22 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ โดยเมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 บริษทั ได้วางเงินเพือ่ ช�ำระ
หนีต้ ามค�ำพิพากษาทีศ่ าลแรงงานแล้ว
35.2 บริษทั ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน จ�ำนวนทุนทรัพย์ 0.85 ล้าน
บาท ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2555 ศาลชัน้ ต้นได้มคี ำ� พิพากษาให้บริษทั ช�ำระเงิน จ�ำนวนเงิน 0.23 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบีย้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์
ทัง้ นี้ บริษทั ได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ เกีย่ วกับผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้องตามค�ำพิพากษาของ
ศาลชัน้ ต้นภายใต้บญ
ั ชี “ประมาณการหนีส้ นิ ระยะยาว” ทัง้ จ�ำนวนแล้ว
36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติอนุมตั จิ ดั ตัง้ บริษทั ย่อยดังนี้
“บริษทั อาร์พ.ี แวน ทรานสปอร์ต จ�ำกัด” โดยมีทนุ จดทะเบียน จ�ำนวนเงิน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นจ�ำนวน
หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท ซึง่ บริษทั จะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
2559

โดยได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลในอัตรา
หุน้ ละ 0.82 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 139.40 ล้านบาท
37. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานประจำ�ปี 2558
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