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ศาสตราจารย์ พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการ

ในปี ป ฏิ ทิ น พุท ธศัก ราช 2561 ที่ ผ่ า นมา กิ จ การของบริ ษั ท
ท่า เรื อ ราชาเฟอรี่ จ ากัด (มหาชน) ก้ า วเดิ น ไปบนแนวทางของการ
ให้ บริ การกับผู้โดยสารและลูกค้ าในกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องของเราอย่าง
มั่น คง โดยมุ่ง เน้ นให้ ความใส่ ใ จเป็ นพิ เ ศษในสองเรื่ อ งคื อ ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในเรื่ องความ
สะดวกสบายนัน้ เราให้ ความสาคัญ กับการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ จัด
ตารางการเดิ น เรื อ ให้ เหมาะสมและตรงกั บ ความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริ การ ปรับปรุงระบบการขายบัตรโดยสารให้ มีความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ ้นโดยการนาระบบการจองออนไลน์เข้ ามาใช้ อย่างเต็มรู ป แบบ ซึ่ง
ข้ อนี ้นอกจากเป็ นการอานวยความสะดวกกับลูกค้ าแล้ วยังทาให้ บริ ษัท
สามารถบริ หารจัดการการเดินทางและระบบการรับรู้ รายได้ ได้ อย่าง
รวดเร็ ว เป็ นปั จจุ บั น ส่ ว นในเรื่ องของความปลอดภั ย ตาม
มาตรฐานสากลนัน้ บริ ษัทถือว่าเป็ นความสาคัญในระดับสูงสุด เพราะ
นอกจากจะสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ใช้ บริ การแล้ ว ยังเกี่ยวพันโดยตรง
กับ ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุณ ของบริ ษั ท ด้ ว ย หากมี เ หตุที่ อ าจกระทบต่ อ
ประเด็นเรื่ องความปลอดภัยขึ ้นเมื่อใด การปฏิบตั ิเพื่อแก้ ไขเหตุการณ์
จะต้ องเป็ นไปตามแผนปฎิบตั ิที่มีการซักซ้ อมอยู่เป็ นประจา จนกระทัง่
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีความคุ้นเคยและช่าชอง
เมื่ อ กล่า วถึ ง ผลประกอบการของบริ ษั ท ของเราในรอบปี นี ้
บริ ษัทมีผลกาไรที่สามารถนามาจัดสรรเป็ นเงินปั นผล ตอบแทนผู้ถือ
หุ้นซึ่งถือว่าเป็ นเจ้ าของกิจการของบริ ษัทร่ วมกันได้ ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลที่บริ ษัทได้ แถลงไว้ ในหลายวาระ
ผมในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอรี่ จากัด
(มหาชน)ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างยิ่ง ที่กรุณาร่วม
ลงทุนในกิจการของบริ ษัท และไว้ วางใจให้ กรรมการของบริ ษัท ได้ ทา
หน้ าที่บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สงู สุดของท่านผู้
ถื อ หุ้ น หากท่ า นผู้ ถื อ หุ้ นท่ า นใดมี ข้ อเสนอแนะหรื อ ข้ อสงสัย อั น
เกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริ ษัท คณะกรรมการขอน้ อมรับความคิดเห็น
หรื อประเด็นเหล่านันมาพิ
้
จารณาดาเนินการด้ วยความรอบคอบ และ
ด้ วยความขอบพระคุณยิ่ง
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) หรื อ RP ได้ ให้ บริ การ
ธุรกิจเรื อเฟอร์ รี่ข้ามฟากระหว่างท่าเรื อดอนสัก -เกาะสมุย-เกาะพะงัน ใน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มาเป็ นระยะเวลายาวนาน จนล่วงเข้ าสูป่ ี ที่ 38 ในปี นี ้
เรามุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพของงานบริ การที่ดีที่สดุ ให้ แก่ผ้ โู ดยสาร เพื่อให้ ทกุ
ท่านเดิ นทางถึ งที่ ห มายด้ วยความรวดเร็ ว สะดวก สบายและปลอดภัย
ตลอดเส้ นทาง
ในปี ที่ ผ่า นมานับ เป็ น ปี แ ห่ง ความท้ า ทาย เพราะสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและภาวะเศรษฐกิจในประเทศเองก็เผชิญกับแรง
กดดัน รุ มเร้ าหลายด้ าน ทาให้ ธุ รกิ จ ต่างๆ ไม่เฟื่ องฟูเ ท่าที่ ควร แต่เป็ น ที่
น่ า ยิ น ดี ว่ า กิ จ การของ RP ยัง มี ทิ ศ ทางการเติ บ โตที่ ดี แ ละเป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเราไม่ได้ หยุดนิ่งในการพัฒนาบริ การให้ ดียิ่งขึ ้น
ทังการปรั
้
บเวลาจองตัว๋ รถลงเรื อล่วงหน้ าก่อนการเดินทางให้ เร็ วขึ ้น การ
เพิ่ ม ความถี่ ใ ห้ บ ริ ก ารเรื อ เส้ น ทางดอนสัก -เกาะสมุย เป็ น ทุก ๆ 15 นาที
ในช่วงเวลาเร่ งด่วน อีกทังมี
้ แพ็คเกจโปรโมชั่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ ปี ร วมทัง้ การพัฒ นาระบบการจองโปรโมชั่น ต่า งๆให้ ง่ า ยและ
สะดวกขึ ้น โดยเน้ นการจองออนไลน์ผ่านระบบ RP Marketplace ในช่วง
ปลายปี 2561 เรายังได้ เรื ออาร์ 12 มาเพิ่มในกองเรื ออีก 1 ลา ทาให้ เรามี
กองเรื อเฟอร์ รี่ให้ บริ การมากที่สดุ ถึง 15 ลา สาหรับปี 2562 นี ้ บริ ษัทยังมี
เป้าหมายที่จะยกระดับการบริ การให้ ดียิ่งขึ ้น โดยมีการลงทุนสร้ างท่าเทียบ
เรื อ เพิ่ ม อี ก 2 ท่า จากปั จ จุบัน มี อ ยู่ 3 ท่า เพื่ อ รองรั บ ลูก ค้ า ที่ค าดว่า จะมี
ปริ มาณเพิ่มขึน้ ในอนาคต รวมทังขยายเส้
้
นทางการให้ บริ การและขยาย
ธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ที่เปลีย่ นไป ผมมัน่ ใจว่า ในอีก
2-3 ปี ข้างหน้ า ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่จะเป็ นผู้นาด้ านการขนส่งทางทะเลในฝั่ ง
อ่าวไทย
นอกจากนี ้ เรายังดาเนินธุรกิจโดยให้ ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อม
เพราะบริ ษัทเชื่อมั่นว่า การบริ หารองค์กรให้ ประสบความสาเร็ จไม่เพียง
มุ่งหวังประโยชน์ สูงสุดด้ านกาไรจากผลประกอบการเท่านัน้ แต่ยังต้ อง
คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นส่วนรวมด้ วย RP จึงวางแผนงานด้ าน CSR
ระยะยาว10 ปี เพื่อความต่อเนื่องและยัง่ ยืนโดยปี นี ้ได้ เริ่ มโครงการจัดการ
และคัดแยกขยะที่บริ เวณท่าเรื อทัง้ 3 แห่งคือ ท่าเรื อดอนสัก-เกาะสมุยและ
เกาะพะงัน เพื่อลดปริ มาณขยะที่จะส่งมอบให้ เทศบาลนาไปจัดการน้ อยลง
เพื่อให้ ธุรกิจของเราอยูร่ ่วมชุมชนอย่างยัง่ ยืนภายใต้ การกากับดูแลที่ดี ที่ยดึ
หลักความถูกต้ องโปร่งใสและเป็ นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
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นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ

2

วิสัยทัศน์

“เป็ นผู้นาในกิจการขนส่ งและเดินเรื อทางทะเลในระดับภูมิภาค”

พันธกิจ

o
o
o

มุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันด้ วยการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและสิง่
อานวยความสะดวกอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
สร้ างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ
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พัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
ปี
2559

ปี
2560

• จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท อาร์ พีแวนทรานสปอร์ ต จากัด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่ มให้ บริ การรถตู้โดยสารต่อเนื่องใน
เดือนมีนาคม 2559 โดยมีพนั ธมิตรให้ บริ การรถโดยสารร่วมสาธารณะทังในเกาะสมุ
้
ยเกาะพะงัน และ ในจังหวัด
สุราษฎร์ ธานี
• ซื ้อเรือเฟอร์ รี่จากประเทศญี่ปนมู
ุ่ ลค่า 111.25 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559) ชื่อเรื ออาร์
10 ทาให้ มีเรือเฟอร์ รี่รวมทังสิ
้ ้นจานวน 13 ลา
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านทางMobile Application และเพิ่มช่อง
ทางการรับชาระเงิน เช่น ระบบ Paypal เพิ่มเกทเวย์รับชาระบัตรเครดิตของธนาคาร
• ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรใหม่ (Re-Branding) เช่น ตราสัญลักษณ์ ภาชนะบรรจุสินค้ า เครื่องแบบพนักงานและอื่นๆ

• ซื ้อเรือเฟอรรี่เพิ่มจากประเทศจีน มูลค่า 87.65 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 เมษายน 2560) ชื่อเรื ออาร์ 11
ทาให้ มีเรือเฟอร์ รี่ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 14 ลา
• เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว บริ ษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชั่น จากัด (RP TRANSPORTATION) จากเดิม 5 ล้ าน
บาท เป็ น 20 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการขยายกิจการให้ บริ การรถตู้โดยสารระหว่างท่าเรื อของบริ ษัทและที่พกั ของลูกค้ า
ซึง่ เป็ นผู้โดยสารเรือของบริษัท พร้ อมทังจั
้ ดซื ้อรถ Mini Bus จานวน 2 คัน มูลค่ารวม 5.18 ล้ านบาท เพื่อให้ การบริ การ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเทศกาล
• จัดตังบริ
้ ษัท อาร์ พี จ๊ อบ จากัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาบุคลากรให้ กับบริ ษัท ท่าเรื อราชา
เฟอรี่ จากัด (มหาชน) (RP) และผู้ประกอบการอื่นๆ ในพื ้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน ให้ ทนั ต่อความต้ องการแรงงาน
ในภาคบริการและการท่องเที่ยว
• RP ปรับเวลาจองตั๋วโดยสารใหม่ให้ จองล่วงหน้ าได้ 3 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง จากเดิมต้ องจองล่วงหน้ า 1 วันก่อน
เดินทาง เปิ ดให้ บริการตังแต่
้ วนั ที่ 15 ธันวาคม 2560
• เพิ่มช่องทางการจองตั๋ว ผ่า นระบบโมบาย แอพพลิเคชั่น และตัว แทนจาหน่ ายโดยยกเลิกการจองผ่านระบบ Call
Booking หรือ การจองผ่าน Call Center
• เปิ ดตัว ORCA Card บัตรโดยสารเรื อรายสัปดาห์ ใช้ ได้ ทกุ เส้ นทาง ดอนสัก -สมุย-พะงัน ตังแต่
้ เวลา 05.00-17.00 น.
ในราคาสุดคุ้มเพียง 250 บาท
• ดาเนินการด้ าน IT & Digital Marketing ได้ แก่ Online Marketing and Advertising, Web Site Market Place และ
Web Site RP JOB – CSR Project (ดาเนินการแล้ วเสร็จ กลางปี 2561)
• ดาเนินการ Upgrade ระบบ ISO เป็ นระบบ ISO 9001:2015
• RP ร่วมกับกรมเจ้ าท่าในการฝึ กซ้ อมการค้ นหา และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยปี 2560
• ทาบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เพื่อประสานความร่วมมือ ผนึกกาลัง ส่งเสริ ม
สนั บ สนุน ในการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา และผลิ ต บุ ค คลากรด้ า นวิ ช าชี พ ให้ ต อบสนองความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการทังสองฝ่
้
ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
• ได้ รับเกียรติบตั รการดาเนินการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานใน
สถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
• เตรี ยมความพร้ อมท่าเรื อและกองเรื อโดยจัดให้ มีแผนการจราจรท่าเรื อสมุย เพื่อให้ บริ การในช่วงที่มีผ้ ูเข้ าใช้ บริ การ
จานวนมากโดยให้ ท่า1-2 เป็ นท่าขาเข้ า และท่า 3-4 เป็ นท่าขาออก เพื่อรองรับเรื อทังขาเข้
้
าและขาออก ได้ สงู สุดถึง
ชัว่ โมงละ 4 ลา พร้ อมทังตรวจสอบความพร้
้
อมและดาเนินการบารุงรักษาท่าเรื อของบริ ษัทและได้ นาเข้ าเรื อลาที่ 14
เรืออาร์ 11 (R 11) ปรับปรุงสภาพเรียบร้ อยเพื่อให้ บริการในช่วงเทศกาล
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ปี
2561

• บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อเรื อเพิ่ม 1 ลา ชื่อเรื อ "อาร์ 12" (R 12) จากประเทศจีนมูลค่า 91,200,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ 25 กันยายน 2561) ทาให้ ปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีเรื อเฟอร์ รี่รวมทังสิ
้ ้น 15 ลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้ บริ การ
และรองรับการขยายธุรกิจ
• ประกาศจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นปั นผลจากผลประกอบการประจาปี 2560 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 170 ล้ าน
บาท เป็ น 191.25 ล้ านบาท
• เพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว บริษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด จากเดิม 20 ล้ านบาท เป็ น 40 ล้ านบาท เพื่อใช้
ในการขยายกิจการให้ บริการรถโดยสาร
• เปิ ดใช้ บริการระบบ Top up รองรับการจองตัว๋ ออนไลน์ลว่ งหน้ าโดยให้ ลกู ค้ าสามารถเติมเงินเข้ าระบบและหักเงินเมื่อ
ลูกค้ าทาการจองตัว๋ ทาให้ เกิดความสะดวกสบายสาหรับลูกค้ าที่ใช้ บริการเป็ นประจา โดยช่วงต้ นปี 2561 มีลกู ค้ าและ
เอเย่นต์ Top up 1,263 ราย และในช่วงปลายปี 2561 เพิ่มเป็ น 2,275 ราย
• เดือนเมษายนเปิ ดให้ บริการเดินทางแบบแพ็คเกจรวม เส้ นทาง กรุงเทพฯ - เกาะพะงัน โดยรถทัวร์ ปรับอากาศ VIP 32
ที่นงั่ จากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชานาญในการเดินรถ บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
• เปิ ดให้ บริ การเที่ยวเรื อเช่าเหมาเส้ นทางเดินเรื อ ดอนสัก - เกาะสมุย รอบ 22.30 น. เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ าทัวร์ และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็ นกลุม่ ด้ วยเครื่องบินเหมาลา
• ลดระยะเวลาการจองตัว๋ เพื่อขึ ้นเรือข้ ามฟากจากเดิม 3 ชม. เป็ น 2 ชม. และเพิ่มจานวนการให้ บริ การเส้ นทางเดินเรื อ
เกาะสมุย - เกาะพะงัน จากเดิม 3 เที่ยว เป็ น 4 เที่ยวต่อวัน
• เปิ ดจุดจาหน่ายตั๋ว ตลาดศรี ราชา 1 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และจุดจาหน่ายตั๋วถนนข้ าวสาร กรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ า
• บริ ษัท ให้ Black Canyon เช่าพืน้ ที่ บางส่วนของท่า เรื อดอนสัก เพื่อจาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ ม เป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ ดียิ่งขึ ้น
• สร้ างห้ องน ้าใหม่บริเวณท่าเรือเกาะสมุยให้ สามารถรองรับลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น
• นาระบบ GPS มาใช้ กบั เรือทุกลา เพื่อที่จะทราบตาแหน่งของเรื อว่าอยู่ ณ ที่ใด และสามารถบริ หารจัดการเดินเรื อได้
อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว
• บริษัทได้ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยการนาน ้ามันดีเซลบี 20 มาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงของเรือบางส่วน
• เพิ่มช่องทางจองตัว๋ เรือ และตัว๋ รถโดยสาร ผ่าน Facebook, Line@ และระบบการชาระเงินผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ได้ แก่ mPay, Mobile Banking, Alipay และ Paypal
• เปิ ดช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook เพื่อเป็ นช่องทางในการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารโปรโมชัน่ ให้ กับลูกค้ าและสมาชิก
รับทราบโดยมียอดผู้ติดตามแล้ วกว่า 150,000 คน
• ได้ วางทุ่นป้องกันแนวปะการัง บริ เวณเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ กัปตันและผู้เดินเรื อ
มองเห็นร่องน ้าชัดเจนยิ่งขึ ้น
• Upgrade ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้ สามารถเชื่อมข้ อมูลกับ ระบบ Transport Management
Solution(TMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขาย และระบบบัญชีให้ สามารถประมวลผลได้ รวดเร็ ว คาดว่าจะ
สามารถพร้ อมใช้ งานได้ ภายในปี 2562
• ขยายท่าเทียบเรือดอนสัก เพิ่มอีก 2 ท่า (ท่า4 และท่า 5) และหลักผูกเรือ คาดว่าจะทาการก่อสร้ างในปี 2562
• ปรับปรุงเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ให้ เป็ น One Stop Service เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกใช้ บริ การได้ ใน
ช่องทางเดียว และเพิ่มระบบการจองตัว๋ ผ่าน www.goorca.com
• ศึกษาโอกาสความเป็ นไปได้ ในการขยายการลงทุนในประเทศเมียนมา และกัมพูชา
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ภาพรวมและสาระสาคัญในปี 2561

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ได้ เผชิญกับความท้ าทาย เนื่องจาก
เกิดเหตุการณ์ อุบตั ิเหตุเรื อนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็ นตลาดสาคัญเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง ประกอบกับก่อนหน้ านัน้ มีปัจจัยจากภายนอก โดยเฉพาะการชะลอตัวลงของภาวะ
เศรษฐกิจทัว่ โลก อย่างไรก็ดี สถานการณ์ความเชื่อมัน่ ด้ านการท่องเที่ยวของไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่ มกลับ
เข้ าสูภ่ าวะปกติ จึงทาให้ ตวั เลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเ ติบโตดีขึ ้น
ทัง้ นี ้ ในปี 2561 เป็ นปี แห่งความท้ าทายของบริ ษัท ท าให้ บ ริ ษัทหยุดนิ่ง ไม่ได้ และเล็งเห็ นถึงโอกาสที่รออยู่
ข้ างหน้ า จึงได้ มีการลงทุนปรับปรุงและพัฒนาการบริ การหลายๆ ด้ าน ให้ สอดรับกับยุคดิจิทลั และไลฟ์ สไตล์ของผู้โดยสารที่
เปลีย่ นไป เพื่อพร้ อมให้ บริ การลูกค้ าและผู้โดยสารอย่างครบวงจร ทาให้ การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางสะดวกสบาย
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ วและปลอดภัย โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่สาคัญดังนี ้
1.ซื ้อเรื อเฟอร์ รี่เพิ่ม1 ลา(R 12)จากประเทศจีนซึง่ เป็ นเรื อที่มีขนาดใหญ่สามารถบรรทุกรถได้ ประมาณ 40-50 คัน
และผู้โดยสารประมาณ 400 คน ทาให้ ปัจจุบนั RP มีเรื อเฟอร์ รี่ให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้น 15 ลา เพื่อรองรับการให้ บริ การลูกค้ าที่
คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.ปรับปรุงเรื อเฟอร์ รี่และท่าเรื อ เพื่อให้ การเดินเรื อมีประสิทธิภาพมากขึ ้น พร้ อมปรับแผนการจราจรบริ เวณท่าเรื อ
ให้ รถสามารถลงเรื อได้ เร็ วขึ ้นและเพิ่มความถี่ในการปล่อยเรื อออกทุก 15 นาทีช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วน รวมทังเพิ
้ ่มบริ การเที่ยว
เรื อเช่ าเหมาลา จากท่า เรื อดอนสักไปยัง เกาะสมุย ในเวลา 22.30 น. วัน ละ 1 เที่ย ว เพื่อ รองรั บกลุ่ม ลูกค้ าทัว ร์ แ ละ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้ วยเครื่ องบินเหมาลา และเพิ่มจานวนการบริ การเส้ นทางการเดินเรื อเกาะสมุย - เกาะพะงัน จาก
เดิม 3 เที่ยว เป็ น 4 เที่ยวต่อวันเพื่ออานวยความสะดวก
3.การดาเนินงานด้ านการตลาดเชิงรุกด้ วยการจัดโปรโมชัน่ ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทังปี
้ โดยขยายการดาเนินการด้ าน IT&Digital Marketing ได้ แก่ Online Marketing and Advertising,
Web Site Market Place เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถจองตัว๋ เรื อ รถ สายการบินและที่พกั ผ่านระบบ RP Market Place ได้ ทงั ้
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ช่องทาง Facebook, Line@,Websiteและ Go ORCA รวมทังยั
้ งเปิ ดสานักงานสาขาแห่งใหม่ในบริ เวณถนนข้ าวสาร
กรุ งเทพฯ เพื่อใช้ เป็ นจุด จาหน่ายและรองรั บลูกค้ าเอเย่นต์ทัวร์ และกลุ่มโฮสเทลในเขตพระนครและถนนข้ าวสารเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า ส่งผลให้ มีลกู ค้ ามาใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
4.การขยายการให้ บริ การรถตู้โดยสารรับ-ส่ง รถมินิบสั และรถบัส โดยบริ ษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด ใช้
บริ การรถจากบริ ษัท เอทีพี30 จากัด (มหาชน) หรื อ ATP30 ให้ บริ การรับส่งผู้โดยสารจากกรุ งเทพฯ ไปเกาะพะงัน เพื่อ
ให้ บริ การรับส่งผู้โดยสารแบบครบวงจร
5.การดาเนินงานด้ านการบริ หารจัดการองค์กร โดยลงทุน Update ระบบ ERP ให้ สามารถเชื่อมข้ อมูลกับ ระบบ
TMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขาย และระบบบัญชีให้ สามารถประมวลผลได้ เร็ วยิ่งขึ ้น รวมทังจั
้ ดทาโครงการพัฒนา
บุคลากร (HRM) ให้ สามารถทา CSR (Customer Service Relations) ได้ ทกุ จุดคาดว่าจะสามารถเริ่ มใช้ งานได้ ภายในปี
2562
6.กิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility(CSR) ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐ
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อาทิ
- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และงานจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานในท้ องถิ่น การเก็บขยะและทาความสะอาดชายหาด
- สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมทัศนศึกษาให้ กบั เด็กโรงเรี ยนต่างๆ ที่อยู่ในพื ้นที่การดาเนินงานของบริ ษัท มา
เรี ยนรู้การดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมทางเรื อ
- ร่วมกับกรมเจ้ าท่าและกลุม่ จิตอาสาดอกไม้ ทะเลเพื่อการอนุรักษ์ เกาะพะงัน ทาการวางทุ่นร่ องน ้าแนวปะการัง
บริ เวณท่าเรื อท้ องศาลา เกาะพะงัน เพื่อให้ ผ้ เู ดินเรื อมองเห็นร่องน ้าที่ชดั เจน
- การดาเนินโครงการจัดการและคัดแยกขยะ ซึง่ เป็ นโครงการจัดการขยะภายในองค์กร เพื่อลดปริ มาณขยะที่จะ
ส่งต่อให้ เทศบาลนาไปจัดการ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นว่า ปี 2561 เป็ นปี ที่ RP มีการลงทุนในหลายด้ าน เพื่อพัฒนาการบริ การที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยขึ ้น ทาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทกุ กลุม่ อีกทังยั
้ งมีแผนขยายการลงทุน
และการให้ บริ การในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่องในปี 2562 ดังนี ้
- งานปรับปรุ งเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ให้ เป็ น One Stop Service โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์แพ็คเกจ
ท่องเที่ยว เพื่อให้ ลกู ค้ าและผู้ใช้ บริ การเดินเรื อและรถโดยสารสามารถเลือกซื ้อได้ ในช่องทางเดียว คาดว่าจะสามารถเปิ ด
ให้ บริ การได้ ภายในปี 2562 และพัฒนาช่องทางการจองซื ้อตัว๋ เรื อ รถโดยสาร ตั๋วเครื่ องบิน ที่พักโรงแรมและแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวผ่าน www.GoORCA.com
- แผนการขยายท่าเรื อดอนสักเพิ่มอีก 2 ท่า จากปั จจุบนั ที่มีอยู่ 3 ท่า เพื่อรองรับปริ มาณความต้ องการของลูกค้ า
และผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ และลดปั ญหาการจราจรบริ เวณท่าเรื อ รวมถึงการลงทุนสร้ างหลักผูกเรื อเพิ่ม
เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการแผนการใช้ เรื อ
- ศึกษาโอกาสและความเป็ นไปได้ การขยายให้ บริ การเดินรถโดยสารจากกรุ งเทพมหานครไปประเทศเมียนมา
รวมทังการให้
้
บริ การภาคพื ้นดินและการเป็ นตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินของสายการบินประเทศเมียนมาในประเทศไทย
และขยายการให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รี่ในจังหวัดกาปอตและจังหวัดพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า จากการขยายการลงทุนและการให้ บริ การในธุรกิจใหม่ตามแผนงานดังกล่าว จะทาให้ บริ ษัท
เติบโตก้ าวหน้ าได้ อย่างมัน่ คงและมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
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การดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการเดินเรือ และการให้ บริการรับ-ส่ ง ผู้โดยสาร
ซือ้ เรือ R12 จากประเทศจีน
เพื่อเป็ นการรองรั บการขยายตัวของลูกค้ าที่ใช้ บริ การ ทาให้ การให้ บริ การเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และ
เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
25กันยายน2561ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2561 มีมติอนุมตั ิให้ ซื ้อเรื อเฟอร์ รี่เพิ่ม 1 ลา มูลค่า 91.2
ล้ านบาท (อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 25 กันยายน 2561) มีรายการดังนี ้
ประเภทเรือ
ทะเบียนเลขที่
ขนาดตัวเรือ
กินนา้ ลึก
นา้ หนักบรรทุก
ผู้โดยสาร
จานวนรถ 4 ล้ อเต็มระวาง
ลูกเรื อ

:
:
:
:
:
:
:
:

ผู้โดยสารและยานพาหนะ
6100-03187
76.75x15.00x4.50 เมตร
2.062/2.910 เมตร
2,988 ตันกรอส
400 คน
65คัน
11 คน

การบริหารท่ าเรือและกองเรือ เพื่อให้ สามารถรองรับการใช้ บริการอย่ างมีประสิทธิภาพ
จัดให้ มีแผนการจราจรท่าเรื อสมุยเพื่อให้ บริ การในช่วงที่มีผ้ รู ับบริ การจานวนมากโดยให้ ทา่ 1-2 เป็ นท่าขาเข้ าและ
ท่า 3-4 เป็ นท่าขาออก ซึ่งจะสามารถรองรับเรื อทังขาเข้
้
าและขาออก ได้ สงู สุดถึงชัว่ โมงละ 4 ลา ซึ่งจะช่วยบริ หารจัดการ
การจราจรบริ เวณท่าเรื อไม่ให้ เกิดปั ญหาแออัด
พัฒนาการของการให้ บริ การการลดเวลาการจองตั๋ว ล่วงหน้ า ให้ เร็ ว ขึน้ เป็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ ต อบโจทก์ ก าร
ปรับเปลีย่ นสภาพการเดินทางโดยในปี 2560 จองล่วงหน้ า 24 ชัว่ โมงแต่ในปี 2561 สามารถพัฒนาเพิ่มความสามารถใน
การจองตัว๋ ล่วงหน้ าได้ เหลือเพียง 3ชัว่ โมงและ2 ชัว่ โมง ตามลาดับและการบริ การเพิ่มความถี่ในการปล่อยเรื อออกทุก 15
นาที (ชัว่ โมงเร่งด่วน) เพิ่มบริ การเดินเรื อรอบพิเศษจากท่าเรื อดอนสักไปยังเกาะสมุย ในเวลา 22.30 น. วันละ 1 เที่ยว เพื่อ
รองรับกลุม่ ลูกค้ าทัวร์ และกลุม่ นักท่องเที่ยวทัว่ ไปและเพิ่มเที่ยวเรื อเส้ นทาง เกาะสมุย - เกาะพะงัน จากเดิม 3 เที่ยว เป็ น 4
เที่ยวต่อวัน
เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชั่น จากัด RPTransportationCo.,Ltd. : RPT)
เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการให้ บริ การรถรับ -ส่ง ผู้มาใช้ บริ การท่าเรื อ โดยให้ เป็ นธุรกิจผู้ให้ บริ การอย่างครบ
วงจร เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นที่พงึ พอใจในการบริ การ
11 เมษายน 2561 ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่
1/2561 มี ม ติ เ พิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ ว บริ ษั ท อาร์ พี ทราน
สปอร์ ตเทชัน่ จากัดจากเดิม 20 ล้ านบาท เป็ น 40 ล้ านบาท เพื่อใช้
ในการขยายกิจการให้ บริ การรถโดยสารครบวงจร โดยให้ บริ การรถ
บัส VIP32 ที่นงั่ จาก บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)

8

กลยุทธ์ ทางการตลาด และงานด้ าน IT & Digital Marketing
Top up ระบบเติมเงินรองรับการจองตัว๋ ออนไลน์ลว่ งหน้ าโดยให้ ลกู ค้ าสามารถเติมเงินเข้ าระบบและหักเงินเมื่อ
ทาการจองตัว๋ เป็ นระบบที่ทาให้ เกิดความสะดวกสบายสาหรับลูกค้ าที่ใช้ บริ การเป็ นประจา โดยให้ ลกู ค้ าสามารถสมัครเป็ น
สมาชิกแบบเติมเงินขันต
้ ่า 1,000 บาท และไม่เสียค่าธรรมเนียการจอง

การจองผ่ านLINE@และ Facebook
เพื่ออานวยความสะดวกลูกค้ าที่ต้องการจองตัว๋ ผ่าน
ช่ อ งทาง LINE@ หรื อ Facebook และให้ สามารถ
ชาระเงินผ่านช่องทาง MPay และ Internet Banking

บัตรสมาชิก (Member Card)
เปิ ดรับสมัครบัตรสมาชิกแบบอายุสมาชิก 3 ปี เริ่ มรับสมัคร มีนาคม - เมษายน 2561ให้ สมาชิกสามารถจองตัว๋
ในระบบ E-Ticket สามารถนามาขอส่วนลดราคา และสามารถจองตัว๋ โดยได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมการจอง
การพัฒนา Website RP Market Place (WWW.GOORCA.COM)
พัฒนาจัดทา Web Site ที่เป็ นตัวแทนในการให้ บริ การจองตั๋วเรื อเฟอร์ รี่ในประเทศไทยทุกเส้ นทาง รวมทัง้
ให้ บริ การรถรับส่ง จองโรงแรม รถบัส แพ็คเกจทัวร์ และสายการบิน โดยมุ่งเน้ นไปที่การทาตลาดด้ าน Digital Marketing
ผ่านระบบ Online ส่วนอีก 2Moduleคือ Hotel & Package tour คาดจะเปิ ดให้ บริ การได้ ภายในปี 2562
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Website RP JOB
จัดทาเว็บไซต์สมัครงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ้ างงาน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการมีสว่ นร่ วมเพื่อส่งเสริ มและ
พัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมตาแหน่งงานในพื ้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และส่งเสริ มการหางาน
ของคนในพื ้นที่
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โปรโมชั่นการส่ งเสริมการขาย
บริ ษัทได้ มีการจัดกิจกรรมและแพคเกจโปรโมชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มการขายตลอดทังปี
้ รวมถึงตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าและผู้โดยสารในทุกกลุม่ ให้ ได้ รับความคุ้มค่า โดยมีโปรโมชัน่ ต่างๆ ดังนี ้

“ซือ้ ตั๋วโดยสารพร้ อมตั๋วรถจักรยานยนต์ ไป-กลับราคาพิเศษ”
เส้ นทางเกาะสมุย -เกาะพะงันและเส้ นทางเกาะพะงัน -เกาะสมุย ใน
ราคาเพียง 300 บาท สาหรับรถจักรยานยนต์ทวั่ ไป และ 400 บาท
สาหรับรถบิ๊กไบค์ เริ่ ม 1 มกราคม 2561 เพื่อตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้ าที่
เดินทางด้ วยรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็ นโปรโมชั่นที่ได้ รับการตอบรั บดี
มาก

“ซือ้ ขาไปฟรีขากลับ เส้ นทางดอนสัก-เกาะสมุย”ผู้โดยสารที่
ซื ้อตัว๋ เรื อประเภทผู้โดยสารเส้ นทางดอนสักไปเกาะสมุย จะได้ รับ
ตัว๋ ฟรี ขากลับ มีอายุการใช้ งาน30 วันนับจากวันออกบัตร เริ่ ม 1
ธันวาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 ซึ่งได้ รับการตอบรับที่ดีมาก
เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายเดินทางให้ กับลูกค้ าที่เดินทาง
ไป-กลับในเส้ นทางดังกล่าวเป็ นประจา

“ 990 ราคาเดียวเที่ยว 3 เกาะ” โดยลูกค้ าที่เดินทางด้ วยรถยนต์
สามารถเลือ กเดินทางท่อ งเที่ยวได้ ทงั ้ เส้ นทางดอนสัก -เกาะสมุย เกาะพะงัน และเส้ นทางดอนสัก-เกาะพะงัน-เกาะสมุย ในราคาเดียว
990 บาท สามารถใช้ เดินทางได้ ภายใน 7 วัน เริ่ ม 15 ธันวาคม
2561-30 มิถนุ ายน 2562
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คณะกรรมการบริษัท

10

7

5

2

1

1. นายธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายอภิชาติ ชโยภาส
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
3. นายอนันต์ เกตุพทิ ยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายชาตรี ศิริพานิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
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6. นายพานิช พงศ์ พิโรดม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
7. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล
รองประธานกรรมการ
10. นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการ

12
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) ได้ เริ่ มเข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2558 ปั จจุบนั บริ ษัทมีเรื อเฟอร์ รี่ให้ บริ การจานวน 15 ลาบริ ษัทประกอบกิจการเดินเรื อเฟอร์ รี่เพื่อใช้ โดยสารและขนส่งทาง
เรื อจังหวัดสุราษฎร์ ธานี จานวน 3 เส้ นทาง ได้ แก่
1. ระหว่างอาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะสมุย
2. ระหว่างอาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะพะงัน
3. ระหว่างเกาะสมุย - เกาะพะงัน
ด้ วยเรื อเฟอร์ รี่ที่มีในปั จจุบนั จานวน 15 ลา พร้ อมให้ บริ การรถตู้โดยสาร RP Transportation เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเดินทางเข้ าและออก เมื่อมาใช้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัท ซึง่ เริ่ มดาเนินการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 รวมทัง้
ประกอบธุรกิจจาหน่ายอาหารและสินค้ าในร้ านสะดวกซื ้อ และมีรายได้ อื่นๆ จากการให้ เช่าป้ายโฆษณาทังท่
้ าเรื อและใน
เรื อ ให้ บริ การจองตัว๋ เรื อโดยสารผ่านสายการบินที่เป็ นพันธมิตร บริ การขนสัมภาระ ค่าลงโฆษณาในแผ่นพับแนะนา
สถานที่ทอ่ งเที่ยว รายได้ คา่ ขายเศษซากและอื่นๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการ
1. ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์ ร่ ีโดยสารและขนส่ ง
บริ ษัทดาเนินธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รี่ข้ามเกาะในพื ้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ประกอบด้ วย 3 เส้ นทางหลัก ได้ แก่ ท่าเรื อ
ดอนสัก–เกาะสมุย ท่าเรื อดอนสัก - เกาะพะงัน และระหว่างเกาะสมุย - เกาะพะงัน โดยเส้ นทางระหว่างเกาะสมุย และ
เกาะพะงัน เริ่ มให้ บริ การเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ปั จจุบนั บริ ษัทมีเรื อเฟอร์ รี่จานวน 15 ลา เพื่อให้ บริ การการเดินเรื อแบบ
ประจาทางตามเที่ยวเวลา(Scheduled Ferry Service)และแบบเช่าเหมาลา(Chartered Ferry Service) เรื อเฟอร์ รี่ของ
บริ ษัทสามารถบรรทุกผู้โดยสารพร้ อมยานพาหนะประเภทต่างๆ และสินค้ าทัว่ ไปได้ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการให้ บริ การ
เดินเรื อแบบประจาทางตามเที่ยวเวลา โดยให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 05.00 น. ถึง 19.30 น. โดยมีเทีย่ วเรื อให้ บริ การจานวน 59
เที่ยวต่อวัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ในขณะที่การให้ บริ การเดินเรื อแบบเช่าเหมาลา เป็ นการจัดเที่ยวเรื อพิเศษสาหรับ
ผู้ใช้ บริ การที่มีความประสงค์จะเดินทางเป็ นหมู่คณะหรื อการขนส่งสินค้ าที่มีลกั ษณะพิเศษ อาทิ แก๊ ส น ้ามัน และวัตถุ
อันตราย
เส้ นทางเดินเรื อระหว่างท่าเรื อดอนสัก – เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เป็ นเส้ นทางให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ข้าม
ฟากระหว่างท่าเรื อดอนสักสากลตังอยู
้ ่ที่ตาบลดอนสักอาเภอดอนสัก และท่าเรื อสมุยสากลตังอยู
้ ่ที่ตาบลลิปะน้ อย
อาเภอเกาะสมุย ทังนี
้ ้ เส้ นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30
นาที
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ตารางบริการเวลาการเดินเรือระหว่ าง
ดอนสัก - เกาะสมุย

Trip

ดอนสัก
เวลาออก

เกาะสมุย
เวลาถึง

เกาะสมุย
เวลาออก

ดอนสัก
เวลาถึง

1
2
3

5:00
6:00
7:00

6:30
7:30
8:30

5:00
6:00
7:00

6:30
7:30
8:30

4

8:00

9:30

8:00

9:30

5

9:00

10:30

9:00

10:30

6

10:00

11:30

10:00

11:30

7

11:00

12:30

11:00

12:30

8
9
10
11
12
13

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30

14

18:00

19:30

18:00

19:30

15

19:30

21:00

19:30

21:00

*** 5.00 - 6.00 และ 12.00 - 16.00 เป็ นรอบเวลาเร่ งด่ วน ถ้ าระวางเรือเต็มจะเสริมเรือทันที ***
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เส้ นทางเดินเรื อระหว่างอาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เป็ นเส้ นทางให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่
ข้ ามฟากระหว่างท่าเรื อดอนสักสากล ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก และท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์ของเทศบาล
ตาบลเกาะพะงัน ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลเกาะพะงัน อาเภอเกาะพะงัน ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่เพี ยงรายเดียว ที่
ให้ บริ การบรรทุกผู้โดยสาร รวมไปถึงยานพาหนะไปยังอาเภอเกาะพะงัน เส้ นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 50
กิโลเมตร และใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที
ตารางบริการเวลาการเดินเรือระหว่ าง อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะพะงัน

Trip

ดอนสัก
เวลาออก

เกาะพะงัน เกาะพะงัน
เวลาถึง เวลาออก

ดอนสัก
เวลาถึง

1

-

-

5:00

7:30

2

6:00

8:30

7:00

9:30

3

8:00

10:30

9:00

11:30

4

10

12.3

11

13.3

5

14:00

16:30

13:00

15:30

6

16:00

18:30

-

-

7

18:00

20:30

17:00

19:30

ทังนี
้ ้ ลูกค้ าที่ต้องการเดินทาง ดอนสัก - เกาะพะงัน หรื อ เกาะพะงัน - ดอนสัก สามารถเลือกเดินทางโดยผ่าน
ทางท่าเรื อลิปะน้ อย(สมุย)ได้ (via) โดยค่าโดยสารยังคิดราคาเดิม โดยมีตารางเดินเรื อ ดังนี ้
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ตารางบริการเวลาการเดินเรือเวียร์ via)
ระหว่ างอาเภอดอนสัก-เปลี่ยนเรือที่ท่าเรือลิปะน้ อย สมุย)ไปอาเภอเกาะพะงัน
ดอนสัก – เกาะพะงัน
เปลี่ยนเรือไปเกาะพะงันที่ท่าเรือลิปะน้ อย สมุย)

Trip
1
2
3
4

ดอนสัก
เวลาออก
7
10
12:00
16:00

เวลาถึง

เวลาออก

8.3
11.3
13:30
17:30

9:00
12
14:00
18:00

เกาะพะงัน
เวลาถึง
10:30
13.3
15:30
19:30
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เกาะพะงัน - ดอนสัก
เปลี่ยนเรือไปดอนสักที่ท่าเรือลิปะน้ อย สมุย)

Trip

เกาะพะงัน
เวลาออก

เวลาถึง

เวลาออก

ดอนสัก
เวลาถึง

1
2
3
4

7
12:00
14
16:00

8.3
13:30
15.3
17:30

9:00
14:00
16
18:00

10:30
15:30
17.3
19:30

17

เส้ นทางเดินเรื อระหว่าง อาเภอเกาะสมุย - อาเภอเกาะพะงัน จังหวัด สุราษฏร์ ธานี เป็ นเส้ นทางให้ บริ การเรื อ
เฟอร์ รี่ข้ามฟากระหว่างท่าเรื อสมุยสากล ตังอยู
้ ท่ ี่ ตาบลลิปะน้ อย อาเภอเกาะสมุย และท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์ของ
เทศบาลตาบลเกาะพะงัน ตังอยู
้ ่ที่ ตาบลเกาะพะงัน อาเภอเกาะพะงัน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
บริ ษัทให้ บริ การเดินเรื อทุกวันทังขาเข้
้
าและขาออกวันละ 8 เที่ยวเรื อ โดยให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รี่เที่ยวแรกจากอาเภอ
เกาะสมุยตังแต่
้ เวลา 09.00 น. จนถึงเที่ยวสุดท้ ายเวลา 18.00 น. และให้ บริ การเเรื อเฟอร์ รี่เที่ยวแรกจากอาเภอเกาะพะ
งัน ตังแต่
้ เวลา 07.00 น. จนถึงเที่ยวสุดท้ ายเวลา 16.00 น. นอกจากนัน้ บริ ษัทยังสามารถจัดเที่ยวเรื อเฟอร์ รี่เสริ มใน
กรณีที่มีลกู ค้ ามาใช้ บริ การมากกว่าปกติ เช่น ช่วงวันหยุดยาว หรื อช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ด้ วยเช่นกัน
ตารางเวลาการเดินเรือระหว่ างอาเภอเกาะสมุย-อาเภอเกาะพะงัน

Trip

เกาะสมุย
เวลาออก

เกาะพะงัน
เวลาถึง

เกาะพะงัน
เวลาออก

1

เกาะสมุย
เวลาถึง

7:00

8:30

2

9:00

10:30

3

12:00

13:30

12:00

13:30

4

14:00

15:30

14:00

15:30

5

18:00

19:30

18:00

19:30

ทังนี
้ ้ กิจการท่าเรื อทัง้ 2 แห่งของบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ อ่ าเภอดอนสักและอาเภอเกาะสมุยได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบ
กิจการท่าเรื อเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า (เดิมชื่อ“ใบอนุญาตให้ ใช้ ทา่ เทียบเรื อ”) ขนาดเกิน 500 ตัน
กรอส โดยบริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ บนที่ดินและท่าเรื อทัง้ 2 แห่ง จากการที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของท่าเรื อเองและมี
จานวนท่าเทียบเรื อหลายท่า ทาให้ การพัฒนาและการปรับปรุ งการให้ บริ การเป็ นไปโดยสะดวกและมีความคล่องตัว
เช่น การจัดพื ้นที่จาหน่ายตัว๋ การชัง่ ระวางรถบรรทุก การจัดลาดับรถยนต์ที่จะขึ ้นลงเรื อเฟอร์ รี่ การจัดการจราจรหน้ า
ท่าเรื อ การจอดลาเรี ยงเรื อทาได้ ง่ ายขึ ้น การรับเรื อเข้ าจอดเทียบท่าเรื อและปล่อยเรื อออกจากท่าเรื อ การขึ ้นลงของ
ผู้โดยสาร รววมถึงการขนถ่ายสินค้ าทาให้ บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
บริ ษัทได้ ใช้ ทา่ เทียบเรื ออเนกประสงค์ของเทศบาลตาบลเกาะพะงันตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลเกาะพะงัน อาเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เพื่อใช้ จอดและรับส่งผู้โดยสารและขนส่งบนเกาะพะงัน โดยชาระค่าภาระท่าเทียบเรื อตามจานวน
ครัง้ ที่ใช้ จอดเรื อเฟอร์ รี่เทียบท่า ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่เพียงรายเดียวที่สามารถให้ บริ การบรรทุก
ผู้โดยสารและยานพาหนะไปยังอาเภอเกาะพะงัน
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เรื อเฟอร์ รี่ที่ให้ บริ การทุกลาของบริ ษัทต้ องได้ รับใบอนุญาตการใช้ เรื อในลาน ้า และ ทะเลระหว่างจังหวัดตราด
และจังหวัดนราธิวาส และได้ ขึ ้นทะเบียนกับกรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคม ซึง่ เรื อเฟอร์ รี่ทงหมดจะได้
ั้
รับการตรวจสภาพ
การใช้ งานเป็ นประจาในแต่ละปี และตรวจแนวนา้ บรรทุกเป็ นประจาทุก 5ปี เพื่อใช้ ในการต่อใบอนุญาตใช้ เรื อโดย
พนักงานตรวจเรื อจากกรมเจ้ าท่า จะทาการตรวจสอบเรื อตามข้ อบังคับการตรวจเรื อ เพื่อต่อใบอนุญาตใช้ เรื อ โดยมี
ข้ อกาหนดในส่วนของตัวเรื อต้ องมีความมัน่ คงแข็งแรงและมีสภาพการใช้ งานได้ ตามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบ
พบว่ามีข้อบกพร่องหรื อมีสว่ นที่ต้องดาเนินการแก้ ไข กรมเจ้ าท่าจะแจ้ งให้ บริ ษัทดาเนินการโดยทันที ซึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัท
ได้ ให้ ความสาคัญด้ านความปลอดภัย รวมถึงสภาพความพร้ อมในการใช้ งานของเรื อเฟอร์ รี่อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้ มี
แผนการซ่อมบารุ งรั กษาตัวเรื อ เครื่ องยนต์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ ตามเกณฑ์ที่ กรมเจ้ าท่าได้ กาหนดไว้ นอกจากนี ้
บริ ษัทยังได้ กาหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหายรุนแรง โดยกาหนดให้ เรื อเฟอร์ รี่ทกุ ลาของบริ ษัทต้ องผ่าน
การซ่อมแซมและบารุงรักษาตามมาตรฐานโดยอูเ่ รื อที่ได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีเรื อเฟอร์ รี่ทงหมด
ั้
จานวน 15 ลา ซึง่ สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ประมาณ 220 ถึง 400 คนต่อเที่ยวและยานพาหนะประมาณ 23 ถึง 80
คันต่อเที่ยว โดยมีรายละเอียดของเรื อเฟอร์ รี่แต่ละลาดังนี ้
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รายละเอียดเรือเฟอร์ ร่ ี
ชื่อเรือ

ปี ที่จด
ปี ที่ อายุเรือ
นา้ หนัก*
ทะเบียน
สร้ าง
ปี )
ตันกรอส)
เรือไทย

ขนาด เมตร)
ยาว*กว้ าง*ลึก)

ปริมาณบรรทุก
พนักงาน
รถ 4 ล้ อ
ประจา
ผู้โดยสาร
เรือ
(คัน)
(คน)
คน)**
เต็มระวาง

1. ราชา 1

2521

40

2538

1,141.00 67.97*12.80*3.20

9

400

44

2. ราชา 2

2517

44

2539

1,044.92 71.20*13.30*4.10

11

350

52

3. ราชา 3

2512

49

2533

986.32

64.09*12.60*4.50

11

350

36

4. ราชา 4

2521

40

2543

324.00

42.00*9.00*2.87

9

220

23

5. ราชา 5

2525

36

2547

928.00

60.95*13.90*4.20

11

350

70

6. ราชา 6

2517

44

2539

1,009.50 71.20*13.30*4.70

11

400

52

7. ราชา 7

2531

30

2553

1,188.00 71.82*14.70*4.10

11

400

53

8. อาร์ 8

2534

27

2553

1,074.00 65.02*14.00*4.30

11

400

48

9. อาร์ 9

2532

29

2553

1,168.00 65.02*14.00*4.30

11

400

48

10. วังใน

2523

38

2524

794.63

56.00*11.00*4.00

9

300

38

11. วังทอง

2513

48

2531

638.98

45.51*12.15*3.70

9

300

30

12. วังแก้ ว

2517

44

2534

990.95

71.20*13.30*4.70

11

400

52

13. อาร์ 10

2536

25

2559

2,005.00 71.50*12.60*4.45

11

337

41

14. อาร์ 11

2547

14

2560

2,870.00 88.40*16.40*5.10

11

400

80

15. อาร์ 12

2538

23

2561

2,988.00 76.75*15.00*4.50

11

400

65

หมายเหตุ:

* ตันกรอส หมายถึง น ้าหนักทังหมดที
้
่สามารถบรรทุกได้ ซึง่ ได้ รวมน ้าหนักตัวเรื อและน ้าหนักผู้โดยสารและสิ่งของที่บรรทุก
** เรื อเฟอร์ รี่แต่ละลาของบริ ษัทจะมีพนักงานประจาเรื อตลอดเวลาทังขณะเดิ
้
นเรื อหรื อจอดเทียบท่าเรื อ เพื่อที่จะสามารถดูแลและจัดการปัญหาในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุกับเรื อได้ อย่างทันท่วงที โดยพนักงานทุกตาแหน่งบนเรื อ (ยกเว้ นตาแหน่งกะลาสีเรื อ) จะต้ องได้ รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้
ความสามารถจากกรมเจ้ าท่า

นอกจากนัน้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับความปลอดภัยในการเดินเรื อ โดยจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่งมีหน้ าที่จดั เรี ยงลาดับรถยนต์ที่มาใช้ บริ การจอดรถยนต์ให้ ตรงตามจุดที่กาหนดในระวางเรื อ พร้ อมทังตรวจ
้
การดับเครื่ องยนต์และดึงเบรกมือของรถยนต์แต่ละคัน อัดลิ่มรองล้ อรถเพื่อป้องกันการลื่นไหล และตรวจตราผู้โดยสารให้
ออกจากรถยนต์ภายหลังที่ได้ จอดรถบนเรื อเรี ยบร้ อยแล้ ว อีกทังบริ
้ ษัทยังจัดให้ มีเสื ้อชูชีพครบตามจานวนผู้โดยสารสูงสุดที่
ได้ ระบุไว้ รวมถึงแพแข็งชูชีพเพื่อช่วยเหลือคนชราและเด็กในกรณีที่ต้องมีการสละเรื อนอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการอบรม
และซักซ้ อมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในกรณีที่มีเหตุฉกุ เฉินประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรื อ กองทัพเรื อ
เป็ นประจาทุกปี และบริ ษัทยังได้ จดั ทาประกันภัยสาหรับเรื อทุกลา(เฉพาะกรณีที่เรื อเฟอร์ รี่เกิดความเสียหายทังหมด)
้
ซึ่ง
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ครอบคลุมมูลค่าทางบัญชีของเรื อเฟอร์ รี่แต่ละลาอย่างครบถ้ วน และยังได้ จัดทาประกันภัยอุบตั ิเหตุและประกันชีวิตเพื่อ
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเรื อทุกลาตามจานวนผู้โดยสารสูงสุดที่เรื อแต่ละลาสามารถบรรจุผ้ โู ดยสารได้ ซึ่ง
ตรงตามข้ อกาหนดทางกฏหมาย
จุดบริการจองและจาหน่ ายตั๋ว
สถานที่

หมายเหตุ
เครื่ องบิน เฟอร์ รี่

รถ

ที่พกั

แพ็คเก็จ

ตลาดศรีราชา 1
จุดจาหน่ ายตั๋ว ถนนข้ าวสาร
โรงแรมเวโรนิก้า ชัน้ 3
ท่ าเรือดอนสัก
ท่ าเรือเกาะสมุย
ท่ าเรืออเนกประสงค์ เทศบาล
เกาะพะงัน

http://www.goorca.com/

2. ธุรกิจรถโดยสาร
เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้มาใช้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ ให้ สามารถเดินทางจากท่าเรื อดอนสักไปยังที่พกั ในเกาะส
มุยและเกาะพะงันได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว รวมถึงการเดินทางออกจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปยังจุดหมายปลายทางที่
สาคัญ ได้ แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ และจุดหมายที่สาคัญอื่นๆ บริ ษัทจึงได้ เปิ ดให้ บริ การรถตู้โดยสารRP Vanขึ ้นเมื่อเดือน
มีนาคม2559 ภายใต้ บริ ษัท อาร์ พี.แวน ทรานสปอร์ ต จากัด(ภายหลังได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท อาร์ พี ทราน
สปอร์ ตเทชัน่ จากัด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560)ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีรถตู้บริ การทังที
้ ่เป็ นทรัพย์สิน
ของบริ ษัทเอง และให้ บริ การโดยพันธมิตรที่ร่วมให้ บริ การทังท่
้ าเรื อดอนสัก ท่าเรื อเกาะสมุย และท่าเรื อเกาะพะงัน โดยจุด
บริ การของบริ ษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด นันได้
้ แก่ ท่าเรื อดอนสัก, ท่าเรื อเกาะสมุย, ท่าเรื อเกาะพะงัน และ ตลาด
ศรี ราชา 1 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี รวมถึงการให้ บริ การรถเช่าเหมารับส่งระหว่างที่พกั บนเกาะสมุย เกาะพะงัน โรงแรม
เจ้ าพระยาปาร์ ค โรงแรมเวโรนิก้า และจุดจาหน่ายตัว๋ บริ เวณถนนข้ าวสาร กรุงเทพฯ
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3. ธุรกิจจัดหางาน
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) ได้ จดั ตังบริ
้ ษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ด้ วย
ความตังใจที
้ ่จะเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชนใกล้ เคียง ตลอดจนสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกับ
พันธมิตรของบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวในพื ้นที่ ซึ่งปั จจุบนั ประสบกับภาวะการขาดแคลน
แรงงาน โดยจะให้ บริ ษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด เป็ นสื่อกลางระหว่างผู้จ้างงานและแรงงาน ได้ พบกัน ทางเว็บไซต์
www.rpjobonline.com โดยเปิ ดให้ ผ้ ทู ี่สนใจสมัครงานออนไลน์ได้ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริ มให้ คนในพื ้นที่
เกาะสมุย เกาะพะงันและภายในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีงานทา ซึ่งจะส่งผลให้ การหางาน เกิดความสะดวกรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
4. ธุรกิจร้ านอาหารร้ านกาแฟและร้ านสะดวกซือ้
บริ ษัทมีนโยบายในการให้ บริ การกับลูกค้ าของบริ ษัทแบบครบวงจรจึงได้ ดาเนินธุรกิจร้ านอาหารร้ านกาแฟและ
ร้ านสะดวกซื ้อเพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้โดยสารที่มาใช้ บริ การ หรื อระหว่างรอคิวเพื่อใช้ บริ การโดยสารและขนส่งโดย
ร้ านอาหารมีขนาดพื ้นที่กว้ างขวางเพียงพอต่อการรองรับลูกค้ า โดยมีอาหารจาหน่ายทังส
้ าเร็ จรูป อาหารตามสัง่ อาหารไทย
และอาหารนานาชาติซึ่งเปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลาประมาณ 06.00 น. ถึง 19.00 น.อีกทังยั
้ งมีร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มซึ่ง
ดาเนินการภายใต้ แฟรนไชส์“กาแฟดอยช้ าง” ตังอยู
้ ่ณท่าเรื อดอนสักสากลท่าเรื อสมุยสากลและท่าเรื อเกาะพะงันสาหรับ
ธุรกิจร้ านสะดวกซื ้อของบริ ษัทจะจาหน่ายสินค้ าประเภทขนมขบเคี ้ยว และอาหารสาเร็ จรู ปต่างๆ โดยตังอยู
้ ่บริ เวณท่าเรื อ
ดอนสักสากลท่าเรื อสมุยสากลและบนเรื อทุกลา
5. ธุรกิจพืน้ ที่ให้ เช่ า
ปั จจุบนั บริ ษัทให้ Black Canyon Coffeeเช่าพื ้นที่ เพื่อประกอบธุรกิจ ณ บริ เวณจุดพักคอยระหว่างรอขึ ้นเรื อ และ
ยังมีต้ ู ATMของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต ณ บริ เวณอาคารจาหน่ายตัว๋ โดยสาร
ท่าเรื อดอนสัก ท่าเรื อเกาะสมุยและยังมีผ้ ปู ระกอบการขอเช่าพื ้นที่โฆษณาบริ เวณจุดป้ายโฆษณาในส่วนท่าเรื อและบนเรื อ
6. ธุรกิจอื่นๆ
นอกเหนือจากธุรกิจการเดินเรื อเฟอร์ รี่เพื่อการโดยสารและขนส่ง บริ ษัทยังมีการดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องที่เอื ้อ
ประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริ ษัท ได้ แก่ บริ การขนสัมภาระ RPLugageค่าโฆษณาบนแผ่นพับแสดงแผนที่ท่องเที่ยวบน
เกาะสมุยและเกาะพะงัน (Guide Map) ค่าโฆษณาสาหรับการติดตังป้
้ ายสินค้ าตามบริ เวณท่าเรื อ บริ เวณภายในเรื อ หรื อ
จุดจาหน่ายตัว๋ โดยสาร เป็ นต้ น โดยลูกค้ าจะทาสัญญากับบริ ษัทเป็ นรายปี นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีรายได้ จากการให้ เช่า
พื ้นที่ ได้ แก่ การให้ เช่าแผงบริ เวณท่าเรื อเพื่อขายสินค้ าพื ้นเมืองหรื ออื่นๆ ทัว่ ไป
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สิทธิประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ในฐานะผู้ที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ.2520 ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้ าขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถสรุ ป
รายละเอียดได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
2. ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และเงินทุนหมุนเวียน เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ และในกรณีที่
กิจการมีผลการดาเนินงานขาดทุนเกิดขึน้ ในช่วงเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี กิจการสามารถนาผลขาดทุน
ประจาปี ที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลานันไปหั
้ กจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นภายหลังช่วงเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นติ ิ
บุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5ปี นบั ตังแต่
้ วนั ที่พ้นกาหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี
หนึง่ หรื อหลายปี ก็ได้
3. ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอด
ระยะเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลดังกล่าวข้ างต้ น
4. ได้ รับอนุญาตให้ นาคนต่างด้ าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผู้ชานาญการเข้ ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจานวน
และกาหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
บัตรส่ งเสริมการลงทุน
เลขที่
BOI เลขที่ 1190(2)/2553
BOI เลขที่ 1188(2)/2553
BOI เลขที่ 1189(2)/2553

ชื่อเรือ
เรื อราชา 7
เรื ออาร์ 8
เรื ออาร์ 9

วันที่เริ่มต้ นสิทธิประโยชน์ การ
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล
9 เม.ย.2553
5 พ.ค.2553
5 ธ.ค.2553

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลที่ได้ รับ
การยกเว้ น
มูลค่าไม่เกิน 74 ล้ านบาท
มูลค่าไม่เกิน 63 ล้ านบาท
มูลค่าไม่เกิน 72 ล้ านบาท

หมายเหตุ: โดยสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวได้ ครบอายุทงหมดแล้
ั้
วในปี 2561
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การตลาดและการแข่ งขัน
1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่ผา่ นมา ได้ สร้ างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าทังทางด้
้
านคุณภาพใน
การให้ บริ การที่รวดเร็ วตรงเวลา ปลอดภัย และด้ วยราคาที่เป็ นธรรม จึงทาให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าอย่าง
เสมอมา โดยบริ ษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี ้
1.1 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ Products & Services)
ด้ วยประสบการณ์การให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ข้ามฟากมานานกว่า 38ปี การเดินทางไปยังเกาะสมุยและเกาะพะ
งันยังคงเป็ นภาพลักษณ์ธุรกิจของบริ ษัทที่ได้ รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทังประชาชน
้
ท้ องถิ่นและผู้ประกอบการขนส่งสินค้ าต่างๆ ทังในด้
้ านความหลากหลายของการให้ บริ การ ความสะดวกรวดเร็ วในการใช้
บริ การ การตรงต่อเวลา และความปลอดภัย ปั จจุ บนั บริ ษัทได้ เปิ ดให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ข้ามฟากด้ วยเรื อเฟอร์ รี่จานวน 15
ลา มีจานวนเที่ยวการออกเรื อมากกว่าคูแ่ ข่งที่เป็ นทังทางตรงและทางอ้
้
อม อีกทังบริ
้ ษัทยังเป็ นเจ้ าของท่าเรื อดอนสักสากล
และท่าเรื อสมุยสากล ทาให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการการเดินเรื อทังแบบประจ
้
าทางตามเที่ยวเวลา และแบบประจาทาง
แบบเช่าเหมาลาได้ ตามปริ มาณความต้ องการใช้ บริ การในแต่ละช่วงเวลาได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ การให้ บริ การของ
บริ ษัทมีประสิทธิภาพ ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงได้ รับการรับรองมาตรฐานISO 9001: 2015 สาหรับการบริ การเดินเรื อเฟอร์ รี่และ
ท่าเรื อจากบริ ษัท ยูไนเต็ด รี จิสตร้ า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS)ภายใต้ มาตรฐาน UKAS
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการดาเนินธุรกิจให้ บริ การ
เรื อเฟอร์ รี่ โดยได้ ลงทุนจัดซื ้อระบบ IT ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลการจัดซื ้อ การเดินเรื อ การขาย การบัญชี การเงิน และ
การบริ หารบุคคล ให้ สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลถึงกันได้ ตลอดเวลา(Real Time) ทาให้ บริ ษัทสามารถรับรู้ สถานการณ์และ
แก้ ไขปั ญหาของงานต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง เพื่อการบริ หารจัดการงานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น อีก
ทังบริ
้ ษัทยังได้ ลงทุนในระบบการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึ่งเป็ นระบบที่รองรับ
ผู้ประกอบการเรื อเฟอร์ รี่โดยเฉพาะ ครอบคลุมระบบการจาหน่ายบัตรโดยสารทังหมดทุ
้
กช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่งได้ แก่
จุดขายของบริ ษัท การจัดจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายประเภทต่างๆ การจัดจาหน่ายผ่านเว็บไซต์ และการสัง่ จองการ
ให้ บริ การผ่านระบบ Mobile Application รวมทังมี
้ ระบบรายงานข้ อมูลที่สามารถใช้ ในการวิเคราะห์ได้ ในหลายรูปแบบ
พร้ อมกันนี ้ ยังได้ มีการปรับเวลาจองตัว๋ รถลงเรื อล่วงหน้ าให้ เร็ วขึ ้นกว่าเดิม โดยสามารถจองล่วงหน้ า ก่อน
เดิ น ทาง2 ชั่ว โมง จากเดิ ม ที่เ ปิ ดให้ จองล่ว งหน้ า 3 ชั่ว โมง ซึ่ง การปรั บเวลาจองตั๋วดัง กล่า วได้ รั บการตอบรั บ ที่ดี จ าก
ผู้ใช้ บริ การ ส่งผลให้ มีจานวนรถลงเรื อเพิ่มขึ ้นจากเดิมเกือบเท่าตัว
อีกทัง้ บริ ษัทมีนโยบายในการอานวยความสะดวกด้ านการชาระเงินให้ กบั ลูกค้ า โดยการเพิ่มช่องทางการ
ชาระเงิ น ที่ห ลากหลาย อาทิ ค่า ตั๋ว เรื อโดยสาร ตั๋ว นารถลงเรื อ รวมถึ งค่า รถตู้โดยสาร ด้ ว ยช่ องทางการช าระเงิ น ที่
หลากหลาย เช่น ชาระด้ วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และระบบ Paypal หรื อชาระด้ วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ ธนาคาร หรื อ ณ จุด
จาหน่ายตัว๋ ของบริ ษัท
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1.2 กลยุทธ์ ด้านราคา Price)
เนื่องจากการให้ บริ การขนส่งทางน ้าเป็ นธุรกิจให้ บริ การสาธารณชนตามพระราชบัญญัติการเดินเรื อใน
น่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 ดังนัน้ การปรับค่าโดยสารทุกครัง้ ต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการซึ่งกรมเจ้ า
ท่า (เดิมชื่อ “กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิยชนาวี”) แต่งตังขึ
้ ้นโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งได้ รวมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และเจ้ าของเรื อโดยสารเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื อโดยสารประจาทางจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานีโดยพิจารณาจากต้ นทุนราคาน ้ามันซึง่ เป็ นต้ นทุนหลักสาหรับการดาเนินธุรกิจเดินเรื อ นอกจากนี ้ ค่าโดยสารเรื อ
เฟอร์ รี่ข้ามฟากจะคิดค่าบริ การแตกต่างกันไปตามระยะทางการให้ บริ การ ประเภทบุคคล และประเภทยานพาหนะหรื อ
น ้าหนักบรรทุกรวม
การกาหนดอัตราค่าโดยสารสาหรับเส้ นทางอาเภอดอนสักและอาเภอเกาะสมุยอ้ างอิงจากท้ ายประกาศจังหวัด
สุร าษฏร์ ธานี เรื่ อ ง การเปลี่ย นแปลงค่า โดยสารเรื อ ประจาทางเส้ น ทางอาเภอดอนสักและอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฏร์ ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ซึง่ มีผลใช้ บงั คับกับผู้ประกอบการให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ทุก
ราย โดยแบ่งช่วงราคาน ้ามันดีเซลเป็ น 6 ช่วงราคาตังแต่
้ 14 บาทต่อลิตร จนถึง 32.99 บาทต่อลิตรโดยอัตราค่าโดยสารเรื อ
มีการเปลี่ยนแปลงแบบขันบั
้ นไดที่อ้างอิงตามราคาน ้ามันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของราคาขาย ซึ่งประกาศทางเว็บไซต์
ของบริ ษัท ปตท จากัด (มหาชน) ในส่วนของราคาขายปลีกภูมิภาค (อ้ างอิงตามราคานา้ มันที่อาเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ ธานี โดยสามารถดูอตั ราค่าโดยสารปั จจุบนั ได้ ที่ www.rajaferryport.com)
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงค่ าโดยสารเรือประจาทางเส้ นทางอาเภอดอนสัก–อาเภอเกาะสมุย
หน่วย: บาท
ราคานา้ มัน (บาท/ลิตร)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ1/
คนโดยสาร
ภิกษุสามเณรและนักเรี ยนในเครื่ องแบบ
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 120 ซม.
รถจักรยานรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่
รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง
รถ 3 ล้ อรถยนต์นงั่ 4 ล้ อรถจิ๊ปรถตู้รถปิ คอัฟ
รถทัศนาจรหรื อรถโดยสารขนาดกลาง
รถบรรทุก 4 ล้ อใหญ่รถบรรทุก 6 ล้ อเล็ก
รถทัศนาจรหรื อรถโดยสารขนาดใหญ่
รถบรรทุก 6 ล้ อใหญ่มีความยาวไม่เกิน 6 ม.
รถบรรทุก 6 ล้ อเล็กยาว 7 - 8 ม.
รถบรรทุก 6 ล้ อเล็กมีความยาว 8 ม. ขึ ้นไป
รถบรรทุก 6 ล้ อใหญ่ยาว 6 -8 ม.รถตักรถไถนา
รถบรรทุก 6 ล้ อใหญ่ยาวเกิน 8 ม.
รถบรรทุก 10ล้ อ
รถบรรทุก 10 ล้ อบรรทุกยาวเกิน 1 ม.
รถบดรถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ
รถเครนยกได้ ไม่เกิน 10 ตัน
รถเครนยกได้ เกิน 10 ตันขึ ้นไป
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14.00 –
17.99

18.00 –
19.99

20.00 –
23.99

24.00 –
26.99

27.00 –
29.99

30.00 –
32.99

100
50
50
150
190
210
360
650
650
700
700
750
850
850
1,400
1,400
1,600
1,800
2,300
2,800

110
55
55
160
200
220
370
700
700
750
750
800
900
900
1,500
1,500
1,700
1,900
2,400
2,900

120
60
60
170
220
230
400
750
750
800
800
900
1,000
1,000
1,600
1,600
1,800
2,000
2,600
3,100

130
65
65
180
230
240
420
800
800
900
900
1,000
1,100
1,100
1,700
1,700
2,000
2,200
2,800
3,300

140
70
70
190
240
250
450
850
850
1,000
1,000
1,100
1,200
1,200
1,800
1,800
2,200
2,400
3,000
3,500

150
75
75
200
250
260
470
900
900
1,100
1,100
1,200
1,300
1,300
1,900
1,900
2,400
2,600
3,200
3,700
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ราคานา้ มัน (บาท/ลิตร)
ลาดับ

1/

รายการ

14.00 –
17.99

21
รถเทรลเลอร์ บรรทุกน ้าหนักไม่เกิน 30 ตัน
3,000
22
รถบรรทุก 10ล้ อ.บรรทุกแทรกเตอร์
3,200
23
รถยนต์ลากเลื่อน
หมายเหตุ: 1/ ค่าระวางบรรทุกชนิดต่างๆ ได้ รวมคนขับ หรื อขี่ จานวน 1 คน

18.00 –
19.99

20.00 –
23.99

24.00 –
26.99

27.00 –
29.99

30.00 –
32.99

3,100
3,400
3,700
4,000
3,300
3,500
3,800
4,100
คิดราคา 2 เท่า และตามความยาวที่ลาก

4,300
4,400

การกาหนดอัตราค่าโดยสารสาหรับเส้ นทางอาเภอดอนสักและอาเภอเกาะพะงัน อ้ างอิงจากท้ ายประกาศ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรื อประจาทางเส้ นทางอาเภอดอนสักและอาเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฏร์ ธานี ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ซึง่ มีผลใช้ บงั คับกับผู้ประกอบการให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีทกุ
ราย โดยแบ่งช่วงราคาน ้ามันดีเซลเป็ น 3 ช่วงราคาตังแต่
้ 20 บาทต่อลิตร จนถึง 45 บาทต่อลิตร โดยอัตราค่าโดยสารเรื อ
แบบขันบั
้ นไดที่อ้างอิงตามราคาน ้ามันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึง่ ของราคาขาย ซึ่งประกาศทางหน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัท ปตท
จากัด (มหาชน) ในส่วนของราคาขายปลีกภูมิภาค (อ้ างอิงตามราคานา้ มันที่อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานีโดย
สามารถดูอตั ราค่าโดยสารปั จจุบนั ได้ ที่ www.rajaferryport.com)
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงค่ าโดยสารเรือประจาทางเส้ นทางอาเภอดอนสัก–อาเภอเกาะพะงัน
หน่วย: บาท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ1/
ผู้ใหญ่
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 120 ซม.
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ใหญ่, พ่วงข้ าง
รถยนต์, รถจิ๊ป, รถปิ คอัพ
รถตู้, รถ 2 แถว
รถทัศนาจรขนาดกลาง
รถทัศนาจรขนาดใหญ่
รถ 4 ล้ อใหญ่, 6 ล้ อเล็ก
รถ 4 ล้ อใหญ่ยาว, 6 ล้ อเล็กยาว
รถบรรทุก 6 ล้ อใหญ่
รถบรรทุก 6 ล้ อใหญ่ยาว
รถบรรทุก 10ล้ อ
รถบรรทุก 10ล้ อยาว
รถบรรทุก 10ล้ อบรรทุกแทรกเตอร์
รถบรรทุกน ้ามันเชื ้อเพลิง
รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผง-ผสมปูน
รถไถนา
รถตัก
รถเทรลเลอร์ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
รถเครนยกได้ ไม่เกิน 10 ตัน
รถเครนยกได้ เกิน 10 ตันขึ ้นไป
รถไถนา
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ราคานา้ มัน (บาท/ลิตร)
20.00 – 30.00

30.00 – 40.00

ไม่ เกิน 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

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
จัดลงเรื อเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาลา
จัดลงเรื อเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาลา
จัดลงเรื อเฉพาะเที่ยวเช่าเหมาลา
6,400
4,900
5,900
1,800

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

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

8,500
6,500
7,800
2,400
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ลาดับ

รายการ1/

24
รถตัก
25
รถบด-เกรดเตอร์ , รถแบคโฮ
26
รถยนต์ลากล้ อเลื่อนรวมคนขับ 1 คน
หมายเหตุ: 1/ ค่าระวางบรรทุกชนิดต่างๆ ได้ รวมคนขับ หรื อขี่ จานวน 1 คน

ราคานา้ มัน (บาท/ลิตร)
20.00 – 30.00

30.00 – 40.00

ไม่ เกิน 45.00

1,600
4,500

1,800
4,900
คิด 2 เท่าของรถหัวลาก

2,400
6,500

นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ เพิ่มช่องจาหน่ายบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจาหน่าย (Agent Top Up)ซึง่ บริ ษัทจะให้ สว่ นลด
จานวนหนึง่ จากราคาปกติแก่ตวั แทนจาหน่าย โดยไม่จากัดจานวนขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อ มี การพิจารณาให้ เครดิตแก่ตวั แทน
จาหน่าย เพื่อส่งเสริ มช่องทางการจัดจาหน่ายให้ มีความหลากหลายมากขึน้ และสามารถแข่งขันได้ อีกทัง้ บริ ษัทยังมี
นโยบายช่วยแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนท้ องถิ่น หรื อผู้ใช้ บริ การที่เดินทางเป็ นประจาด้ วยการให้ สว่ นลดกับ
ผู้ที่สมัครบัตรสมาชิกกับบริ ษัท ซึง่ กาหนดระยะเวลาบัตรสมาชิกเป็ นเวลา 3 ปี นอกจากนี ้ ยังมีบริ การเรื อแบบเช่าเหมาลา
โดยคิดราคาทังขาไปและขากลั
้
บ สาหรับลูกค้ าที่ต้องการเช่าเหมาลา เพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุยหรื อเกาะพะงัน โดยราคา
เช่าเหมาลาเรื อจะขึ ้นอยูก่ บั จานวนรถบรรทุกที่ขึ ้นบนเรื อเฟอร์ รี่ ซึง่ มีตงแต่
ั ้ 9 ถึง 21 คันต่อเรื อเฟอร์ รี่ 1 ลา
ทังนี
้ ้ค่าโดยสารระหว่างอาเภอเกาะสมุยและอาเภอเกาะพะงัน บริ ษัทได้ กาหนดราคาโดยใช้ หลักการใกล้ เคียงกับ
ค่าโดยสารในเส้ นทาง 2 เส้ นทางหลักที่บริ ษัทได้ ให้ บริ การอยู่เดิม ซึ่งเส้ นทางระหว่างอาเภอเกาะสมุย - อาเภอเกาะพะงัน
นัน้ บริ ษัทได้ เปิ ดให้ บริ การเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เมื่อ 1 ธันวาคม 2558 ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปลายปี
1.3 กลยุทธ์ ด้านการจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย Place)
บริ ษัทมีช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสารเพื่ออานวยความสะดวกให้ กับลูกค้ าที่มาใช้ บริ การได้ อย่างทั่ วถึง
โดยมี 2 ช่องทางการจัดจาหน่ายหลัก ได้ แก่
1. ช่องทางการจัดจาหน่ายที่เป็ นของบริ ษัทเอง มีดงั ต่อไปนี ้
 การจาหน่ายบัตรโดยสารโดยตรงให้ กับลูกค้ าบริ เวณท่าเรื อซึ่งเปิ ดให้ บริ การที่ท่าเรื อทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่
ท่าเรื อดอนสักสากล ท่าเรื อสมุยสากล และท่าเทียบเรื อเอนกประสงค์ของเทศบาลตาบลเกาะพะงัน ซึ่ง
จาหน่ายตัว๋ โดยสารและรับชาระเป็ นเงินสดตามจานวนผู้โดยสารและประเภทรถยนต์ที่ลกู ค้ าต้ องการ
ณ อัตราราคาที่ประกาศหน้ าท่าเรื อ โดยลูกค้ าสามารถซื ้อตัว๋ โดยสารแบบรายวันซึง่ ใช้ ได้ 1 เที่ยวภายใน
1 วัน พร้ อมทังสามารถจองคิ
้
วรถลงเรื อล่วงหน้ าได้ 2ชัว่ โมงก่อนเดินทาง ทังนี
้ ้ ลูกค้ าที่ใช้ ช่องทางการ
จาหน่าย ณ จุดท่าเรื อส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าที่เดินทางท่องเที่ยวด้ วยตนเอง นักท่องเที่ยวที่โดยสารรถยนต์
โดยสารประจาทาง ชาวบ้ านที่อ าศัยบริ เวณพืน้ ที่ใกล้ เคียง เป็ นต้ น พร้ อมกันนี ้ ลูกค้ าที่ต้องการใช้
บริ การถตู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางบนเกาะสมุย เกาะพะงัน หรื อต้ องการจองตัว๋ โดยสารรถตู้
บริ การออกจากเกาะไปยังปลายทางสาคัญเช่น สนามบินสุราษฎร์ ธานี สามารถซื ้อตัว๋ โดยสารด้ วยเงิน
สดได้ ที่จดุ จาหน่ายท่าเรื อเช่นกัน
 การจาหน่ายบัตรโดยสารผ่านเคาน์เตอร์ ในท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฏร์ ธานี และท่าอากาศยาน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผ่านพันธมิตร ซึ่งสามารถให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่เดินทางโดยสายการบิน
ภายในประเทศหรื อสายการบินเช่าเหมาลาที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ผู้โดยสารเหล่านี ้สามารถ
เลือกที่จะซื ้อเฉพาะตัว๋ โดยสารเรื อเฟอร์ รี่ หรื อ ซื ้อตัว๋ โดยสารเรื อ เฟอร์ รี่พร้ อมซื ้อตัว๋ รถยนต์หรื อรถตู้ที่จะ
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รับส่งผู้โดยสารไปยังท่าเรื อดอนสักสากล หรื อซื ้อตัว๋ บริ การรถตู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางบน
เกาะสมุยและเกาะพะงันก็ได้
 การจ าหน่า ยบัต รโดยสาร E-Ticket ผ่า นเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท www.rajaferryport.comและการจองผ่า น
สมาร์ ทโฟน (Mobile Application) เป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าที่ต้องการทารายการจอง
ตัว๋ โดยสารเรื อเฟอร์ รี่ด้วยตนเอง ซึง่ ช่องทางนี ้ลูกค้ าสามารถชาระผ่านบัตรเครดิตเครดิตทุกธนาคารที่มี
วีซ่าและมาสเตอร์ การ์ ด(ยกเว้ นธนาคารซิตี ้ แบงก์ ) บัตรเดบิต เฉพาะธนาคารกรุ งศรี และกสิกรไทย
ภายใต้ ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร รวมถึงระบบการชาระเงิน Paypalการจองโดยช่องทาง
นี ้ ลูกค้ าต้ องแจ้ งวันที่จะเดินทางทังขาไปและขากลั
้
บ พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อผู้จอง เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถรับตัว๋
โดยสารได้ ที่เคาน์เตอร์ บริ เวณหน้ าท่าเรื อทันทีเมื่อเดินทางมาถึงท่าเรื อ
o ตัวแทนจัดจาหน่ายตัว๋ โดยสาร (Agent Top Up) ปั จจุบนั บริ ษัทมีตวั แทนจัดจาหน่ายทังในกรุ
้
งเทพมหานคร
ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เกาะสมุย เกาะพะงัน ได้ แก่ บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบิน โรงแรม บริ ษัทเดินรถโดยสารประจา
ทางหรื อรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว รถไฟ และบริ ษัทจัดหานักท่องเที่ยว เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทได้ จดั จาหน่ายตัว๋ โดยสารทัง้
แบบเงินสด และการให้ เครดิตทางการค้ าให้ กบั ตัวแทนจัดจาหน่ายตัว๋ โดยสารดังกล่าวโดยให้ สว่ นลดจานวนหนึ่งจากราคา
ปกติ และไม่จากัดจานวนขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อ เพื่อเป็ นผลตอบแทนและแรงจูงใจในการจาหน่ายตัว๋ โดยสารให้ กบั บริ ษัท ซึ่ง
โดยปกติ ตัวแทนจาหน่ายเหล่านี ้จะซื ้อตัว๋ จากบริ ษัทแบบยกเล่ม (ตัว๋ มีอายุ 1 ปี ) แล้ วนาไปจาหน่ายควบคู่กบั สินค้ าหรื อ
บริ การของตนเอง
1.4 กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย Promotion)
บริ ษัทได้ มีการประชาสัมพันธ์หรื อโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เป็ นประจา เพื่อให้ เข้ า ถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เช่น ผ่านสือ่ โฆษณาทางสถานีวิทยุท้องถิ่น การแจกแผนที่พกพาของท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ ซึง่ เป็ นแผนที่สาหรับการเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเกาะสมุยและเกาะพะงัน พร้ อมทังได้
้ ระบุตารางเดินเรื อเฟอร์ รี่ และเบอร์ ติดต่อของบริ ษัท โดย
แผนที่ดงั กล่าวได้ มีการวางแจกไว้ บนท่าเรื อและเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัท โรงแรมต่างๆ หรื อแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญบนเกาะส
มุยและเกาะพะงัน หรื อจังหวัดสุราษฏร์ ธานีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางของตัวแทนจัดจาหน่ายตัว๋ โดยสาร และได้
จัดทาประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ของบริ ษัท www.rajaferryport.com / Facebook และ Line อย่าง
ต่อเนื่อง
จุดแข็งของบริษัท
- ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ เป็ นที่ร้ ู จักกันอย่างแพร่ หลายในหมู่นกั ท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังเกาะสมุย
และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่สาคัญในฝั่ งอ่าวไทยของประเทศไทย
และมีชื่อเสียงไปทัว่ โลก ด้ วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 38 ปี และมีมาตรฐานคุณภาพการให้ บริ การ
ที่สะดวกรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา และปลอดภัย ทาให้ บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
สาหรับการบริ การเดินเรื อเฟอร์ รี่และท่าเรื อจากบริ ษัท ยูไนเต็ด รี จิสตร้ า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จากัด (URS) ภายใต้ มาตรฐานUKAS
- บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการเดินเรื อเฟอร์ รี่เพียงรายเดียวที่สามารถให้ บริ การบรรทุกผู้โดยสารพร้ อมกับ
ยานพาหนะไปยังอาเภอเกาะพะงัน ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ยงั คงมีความเป็ นธรรมชาติในอ่าวไทยและ
มีกิจกรรม เช่น ฟูลมูนปาร์ ตี ้ (Full Moon Party) ที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ โลก
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บริ ษัทให้ บริ การรถบรรทุกสินค้ า เช่น รถบรรทุกน ้ามัน รถบรรทุกแก๊ สไปยังอาเภอเกาะสมุยและอาเภอ
เกาะพะงัน
บริ ษัทมีเรื อเฟอร์ รี่จานวน 15 ลา ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ มีเรื อเฟอร์ รี่ให้ บริ การมากที่สดุ
ทาให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การได้ มากกว่า คู่แข่ง มีความยืดหยุ่นในการให้ บริ การในช่วงเทศกาลที่
ผู้ใช้ บริ การมีความต้ องการเดินทางเป็ นจานวนมาก และยังสามารถเสริ มเที่ยวเรื อในช่วงเวลาเร่ งด่วน
หรื อช่วงที่บริ ษัทนาเรื อเฟอร์ รี่เข้ าอูเ่ พื่อหยุดซ่อมและบารุงรักษา
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากล ซึ่งมีความสาคัญและเป็ นท่าเรื อเฟอร์ รี่
เอกชนขนาดใหญ่ ทาให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการการเดินเรื อทังแบบประจ
้
าทางตามเที่ยวเวลา และ
แบบประจาทางแบบเช่าเหมาลาได้ ตามปริ มาณความต้ องการใช้ บริ การในแต่ ละช่วงเวลาได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ และบริ ษัทยังสามารถพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานได้ อย่างต่อเนื่อง เช่น อาคาร และลาน
จอดรถ พร้ อมสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ ให้ แก่ผ้ โู ดยสารในช่วงที่ผา่ นมา
เรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัทจานวน 3 ลาซึง่ ประกอบด้ วยเรื อราชา 7 เรื ออาร์ 8 และเรื ออาร์ 9 ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน โดยมีสิทธิประโยชน์ที่สาคัญ ได้ แก่ ได้ รับยกเว้ นภาษี
เงินได้ นิติบุคคลเป็ นเวลา 8 ปี นบั แต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ ในปี 2553 จนถึง เดือนธันวาคม 2561(ปั จจุบนั
ครบอายุแล้ ว)และได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ ได้ รับการส่งเสริ มไปรวมคานวณเพื่อ
เสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ ใช้ ระบบบริ หารทรัพยากรสาหรับองค์กร (ระบบ ERP) และระบบการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร
(ระบบ TMS)ทาให้ สามารถเข้ าถึงและตรวจสอบข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว แม่น ยา และสามารถนาข้ อมูล
รายงานทางการเงินมาใช้ ในการบริ หารและการตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลักษณะของลูกค้ าของบริ ษัทมาจากกลุ่มลูกค้ าผู้ต้องการเดินทางหรื อขนส่งสินค้ าระหว่างอาเภอดอนสักกับ
อาเภอเกาะสมุย หรื ออาเภอเกาะพะงัน หรื อระหว่างอาเภอเกาะสมุยกับอาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึ่ง
สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางได้ แก่
o กลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งมีทงนั
ั ้ กท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็ นผู้ที่ใช้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่เพื่อเดินทางไป
พักผ่อนหรื อร่ วมกิ จกรรมนันทนาการในเขตพืน้ ที่อาเภอเกาะสมุยหรื ออาเภอเกาะพะงัน โดยกลุ่มลูกค้ า
ประเภทนี ้นิยมเดินทางโดยใช้ รถยนต์ 4 ล้ อ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big Bike)หรื อรถประจาทางเป็ นหลัก
o กลุม่ ลูกค้ าท้ องถิ่นซึ่งใช้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รี่ข้ามฟากระหว่างอาเภอดอนสักกับอาเภอเกาะสมุยหรื ออาเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เพื่อไปทางานหรื อไปทาธุระเป็ นประจา เช่น ลูกค้ าที่ทางานในอาเภอเกาะส
มุยหรื ออาเภอเกาะพะงัน อีกทัง้ นักเรี ยน พระภิกษุ และผู้ที่มีถิ่นฐานในเกาะสมุยหรื อเกาะพะงัน
o กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจ(Logistic) ซึง่ มีความต้ องการใช้ ยานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้ า เช่น รถบรรทุกสินค้ าอุปโภค
บริ โภค วัสดุก่อสร้ าง เป็ นต้ น ยกเว้ นการขนส่งสินค้ าประเภทแก๊ ส น ้ามัน หรื อวัตถุอนั ตราย บริ ษัทจะทาการ
แยกขนส่งโดยเรื อเหมาลาต่างหาก โดยมิได้ รวมกับการขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะทัว่ ไป โดยกลุม่ ลูกค้ า
ประเภทนี ้นิยมเดินทางโดยใช้ รถยนต์ตงแต่
ั ้ 6 ล้ อขึ ้นไป หรื อรถประเภทอื่นๆ ทังนี
้ ้ ด้ วยขนาดของเรื อเฟอร์ รี่
และศักยภาพในการรองรับน ้าหนักบรรทุกเหนือคู่แข่ง ทาให้ เรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัทสามารถรองรับการขนส่ง
ยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่ได้
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ก. ภาวะอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ ก้าวสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็ น
1 ใน 12 ภาคบริ การที่มีความสาคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีชื่อเสียงด้ านการ
ท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากด้ วยสภาพภูมิประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความหลากหลาย ทังแบบเชิ
้
ง ธรรมชาติ
อย่างทะเล ภูเขา น ้าตก และเชิงศิลปวัฒนธรรมที่มีวดั วาอาราม พระราชวัง โบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่
ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง อาทิแหล่งช็อปปิ ง้ สถานบันเทิง สปา ประกอบกับการให้ บริ การที่เป็ นมิตร และเป็ นเอกลักษณ์
ของคนไทยที่มีความอ่อนโยนสร้ างความประทับใจให้ กบั นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติรวมทังค่
้ าครองชีพในประเทศ
ไทยเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นแล้ วถือว่าไม่สงู มากนัก และยังมีระบบการสื่อสารและสาธารณูปโภคที่ค่อนข้ างมีความ
พร้ อม
ในปี 2561 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมี จานวน 38.2 ล้ านคน เพิ่ม
สูงขึ ้นกว่าปี 2560 ซึง่ มีจานวน35.5 ล้ านคน หรื อเพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ7.54(จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ ้น
เกาะสมุยและเกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ร้ ูจกั กันในวงกว้ างทังนั
้ กท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ได้ แก่ หาด
ทรายต่างๆ อาทิ หาดเฉวง หาดละไม หินตาหินยาย หาดปลายแหลม และเกาะใกล้ เคียงที่สามารถเดินทางจากเกาะสมุย
ไป-กลับได้ ภายในวันเดียว ได้ แก่ เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะแตน และหมู่เกาะอ่างทอง รวมทังกิ
้ จกรรมฟูลมูนปาร์ ตี ้ ( Full
Moon Party) บนเกาะพะงันที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ู จกั แพร่ หลายทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวไปยังเกาะสมุยและ
เกาะพะงันสามารถเดินทางได้ ตลอดทังปี
้ โดยการเดินทางไปยังเกาะสมุยสามารถใช้ เส้ นทางได้ ทงทางเครื
ั้
่ องบินและทาง
เรื อโดยสารข้ ามเกาะ ในขณะที่การเดินทางไปเกาะพะงันสามารถใช้ เส้ นทางได้ เฉพาะทางเรื อโดยสารข้ ามเกาะเท่านัน้ แต่
การท่องเที่ยวบนเกาะสมุยและเกาะพะงันยังมีผลกระทบบางส่วนตามการเปลีย่ นแปลงฤดูกาลซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
o ช่วงไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม)
เป็ นช่วงไฮซีซนั่ ของทะเลฝั่งอ่าวไทยบรรยากาศการท่องเที่ยวอยูใ่ นช่วงที่คกึ คักที่สดุ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
เทศกาลปี ใหม่ และวันตรุษจีน ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื ้ออานวย เนื่องจากคลื่นลมทะเลสงบและฝนตก
ประปราย
o ช่วงไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถนุ ายน)
บรรยากาศการท่องเที่ยวยังอยู่ในภาวะคึกคักเช่นเดียวกับไตรมาส 1 เนื่องจากมีวนั หยุดยาวในช่ วงเทศกาล
สงกรานต์ และวันหยุดอื่นๆ เช่น วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันวิสาขบูชา ขณะที่สภาวะอากาศอยู่ในเกณฑ์
ที่ปกติ แต่จะเริ่ มเข้ าสูฤ่ ดูมรสุมประมาณเดือนมิถนุ ายน เป็ นต้ นไป
o ช่วงไตรมาส 3 (เดือนกรกฏาคม– กันยายน)
บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ค่อยมีกิ จกรรมด้ านการท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากเป็ น
ช่วงเข้ ามรสุม แต่ยงั มีการเดินทางจากประชาชนทัว่ ไป
o ช่วงไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม– ธันวาคม)
บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็ นช่วงมรสุม ทะเลมีคลื่นลมแรง อย่างไรก็ตาม
ภาวะการท่องเที่ยวจะเริ่ มกลับมาคึกคักตังแต่
้ ชว่ งเดือนพฤศจิกายน ซึง่ ถือเป็ นช่วงเปิ ดฤดูการท่องเที่ยว และมี
ปั จจัยสนับสนุนจากเทศกาลคริ สมาสต์ซงึ่ เป็ นช่วงที่นกั ท่องเที่ยวเริ่ มหยุดพักทางาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่
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ต้ องการหนีฤดูหนาวจากประเทศตนเองเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ ้น ทาให้ การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีก
ครัง้
ข. ภาวะการแข่ งขัน
เกาะสมุยและเกาะพะงัน ตัง้ อยู่ใ นทะเลอ่าวไทย ซึ่งห่า งจากอ าเภอดอนสัก จังหวัด สุราษฏร์ ธานีไปทางทิ ศ
ตะวันออกเป็ นระยะทาง 35 กิโลเมตร และ 50กิโลเมตร ตามลาดับ ทังนี
้ ้ การเดินทางไปเกาะสมุยสามารถเดินทางได้ ทงั ้
ทางเรื อฯและเครื่ องบิน ขณะที่การไปยังเกาะพะงันสามารถเดินทางได้ เฉพาะทางเรื อฯเท่านัน้ ซึ่งธุรกิจของบริ ษัทสามารถ
ขนส่งผู้โดยสารพร้ อมด้ วยยานพาหนะไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันได้ ซึง่ การเดินทางโดยทางเรื อสามารถใช้ บริ การได้
(1)เรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด(มหาชน) และบริ ษัท ซีทรานเฟอร์ รี่ จากัดเป็ นเรื อโดยสารที่
บรรทุกได้ ทงคนและยานพาหนะ
ั้
(2)เรื อโดยสารความเร็ วสูง (High Speed Boat)ของบริ ษัท เรื อเร็ วลมพระยา จากัดบรรทุกได้ เฉพาะผู้โดยสาร
(3)เรื อคาตามาราน ของบริ ษัท ซีทรานดิสคัฟเวอร์ รี่ จากัดและบริ ษัท ส่งเสริ มรุ่ งเรื อง จากัด เรื อบรรทุกได้ เฉพาะ
ผู้โดยสาร แต่ใช้ เวลาเดินทางนานกว่าเรื อความเร็ วสูง
ผู้ใช้ บริ การทังชาวไทยและต่
้
างชาติมากกว่าร้ อยละ 50 เลือกการเดินทางไปยังเกาะสมุยหรื อเกาะพะงันผ่านทาง
เรื อโดยใช้ บริ การสายการบิน รถไฟ หรื อรถโดยสารประจาทาง ที่มีผ้ ปู ระกอบการภายนอกให้ บริ การรับ -ส่งจากสถานีรถไฟ
หรื อสถานีรถโดยสารประจาทางของบริ ษัท ขนส่ง จากัด (บขส.)ในจังหวัดสุราษฏร์ ธานีและจังหวัดนครศรี ธรรมราชหรื อขับ
รถยนต์สว่ นตัวไปยังท่าเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัทในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เพื่อโดยสารเรื อเฟอร์ รี่เดินทางต่อไปยัง
เกาะสมุยหรื อเกาะพะงัน นอกจากนี ้ ผู้ใช้ บริ การยังสามารถเลือกเดินทางไปยังท่าเรื อในจังหวัดชุมพรเพื่อโดยสารเรื อคาตา
มารานไปยังเกาะสมุยหรื อเกาะพะงัน หรื อใช้ บริ การท่าเรื อสาธารณะในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เพื่อโดยสารเรื อ
เฟอร์ รี่ของบริ ษัทคูแ่ ข่งไปยังเกาะสมุย หรื อเรื อโดยสารความเร็ วสูง ไปยังเกาะสมุยหรื อเกาะพะงันได้
สาหรับการเดินทางโดยเครื่ องบิน ผู้เดินทางสามารถเลือกท่าอากาศยานปลายทางได้ ทงบนเกาะสมุ
ั้
ยโดยตรง(ซึ่ง
มีสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ และสายการบินไทยเป็ นผู้ให้ บริ การ) หรื อท่าอากาศยานในจังหวัดสุราษฏร์ ธานีและจังหวัด
นครศรี ธรรมราชซึ่งมีสายการบินแอร์ เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ และสายการบินไทยเป็ นผู้
ให้ บริ การ โดยมีผ้ ปู ระกอบการภายนอกให้ บริ การรถโดยสารรับ -ส่งจากท่าอากาศยานไปยังท่าเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัทหรื อ
ท่าเรื อสาธารณะในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี เพื่อเดินทางด้ วยเรื อต่อไปยังเกาะสมุยหรื อ เกาะพะงัน
การเดินทางไปยังเกาะสมุยหรื อเกาะพะงันด้ วยเรื อเฟอร์ รี่ นันได้
้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเรื อเฟอร์ รี่
สามารถขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะได้ ในคราวเดียวกัน ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั การให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ข้ามฟากระหว่างอาเภอ
ดอนสัก และอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี มีผ้ ูให้ บริ การจานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด
(มหาชน) และบริ ษัท ซีทรานเฟอร์ รี่ จากัด ซึ่งบริ ษัทได้ พิจารณาว่าบริ ษัทดังกล่าวเป็ นคู่แข่งขันโดยตรงมากกว่าบริ ษัทที่
ให้ บริ การเรื อประเภทอื่นและสายการบิน ที่มงุ่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแตกต่างกัน

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)

31

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การจัดหาเรือเฟอร์ ร่ ี
ในช่วงที่ผ่านมา บริ ษัทได้ จัดหาเรื อเฟอร์ รี่ที่ใช้ แล้ วแต่ยงั คงอยู่ในสภาพที่ดีเพื่อนามาให้ บริ การ โดยส่วนใหญ่
นาเข้ ามาจากประเทศญี่ปนุ่ และประเทศจีน ซึง่ เป็ นประเทศที่มีการใช้ งานเรื อเฟอร์ รี่มากที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ล่าสุดบริ ษัท
ได้ นาเรื ออาร์ 12 เข้ ามาให้ บริ การในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยเรื ออาร์ 12 นี ้นาเข้ ามาจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนโดยมีอายุการใช้ งานเรื อ 23 ปี ซึง่ เป็ นเรื อที่มีขนาดใหญ่ของบริ ษัทในปั จจุบนั โดยมีขนาดความยาว 76.75เมตร มีความ
จุผ้ โู ดยสาร 400 คน และสามารถบรรทุกยานพาหนะได้ มากกว่า 65คัน
แผนการซ่ อมบารุ งประจาปี
ในการซ่อมบารุ งเรื อเฟอร์ รี่นนบริ
ั ้ ษัทมีทีมช่างยนต์ ซึ่งเป็ นพนักงานประจาเรื อเฟอร์ รี่โดยมีต้นกลดารงตาแหน่ง
หัวหน้ าสูงสุดในแผนกช่างยนต์โดยรายงานตรงต่อนายเรื อแต่ละลาซึ่งพนักงานในแผนกช่างยนต์ทกุ คนจะมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อปฏิบตั ิงานตามประกาศของกรมเจ้ าท่าในการทาหน้ าที่ควบคุม ดูแลและบารุ งรักษาสภาพของเครื่ องยนต์
ต่างๆให้ พร้ อมใช้ งาน รวมทังท
้ าการซ่อมบารุงทัว่ ไปตามรอบอายุการใช้ งานของเครื่ องยนต์
อีกทังบริ
้ ษัทยังมีนโยบายซ่อมบารุ งเรื อเฟอร์ รี่ตามชัว่ โมงการใช้ งาน (Preventive Maintenance) โดยได้ ว่าจ้ าง
บริ ษัทซ่อมเรื อจากภายนอกเพื่อดาเนินการบารุ งรักษาโครงสร้ างและเครื่ องจักรกลต่างๆของเรื อเฟอร์ รี่ตามแผนการซ่อม
บารุง โดยแบ่งเป็ น การซ่อมและโอเวอร์ ฮอล (Overhaul) ประจาปี ซึง่ ใช้ งบประมาณจานวน 1 ถึง 3 ล้ านบาทต่อลาต่อครัง้
และแผนการซ่อมบารุ งครัง้ ใหญ่ในอู่ทกุ วงรอบ 24 ถึง 30 เดือน ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลาการซ่อมบารุ งในอู่ครัง้ ละประมาณ 2
เดือนต่อลา โดยใช้ งบประมาณจานวน 9 ถึง15 ล้ านบาทต่อการนาเรื อขึ ้นอูแ่ ต่ละครัง้
ทังนี
้ ้โดยทัว่ ไป บริ ษัทมีแผนและตารางงานซ่อมบารุงและโอเวอร์ ฮอลเครื่ องยนต์ตา่ งๆ เช่น การโอเวอร์ ฮอลเปลีย่ น
อะไหล่เครื่ องจักรใหญ่และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า โดยมีที่จอดเรื อเฟอร์ รี่เพื่อซ่อมบารุงตังอยู
้ ท่ ี่ทา่ เรื อสมุยสากลซึง่ เป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์
ซ่อมบารุ งหลักสาหรับเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัท และ มีคลังเก็บอะไหล่และวัสดุสิ่งของต่างๆ สาหรับการใช้ งานและซ่อมบารุ ง
ทัว่ ไปอยูท่ ี่บริ เวณท่าเรื อดอนสักสากล
แผนการซ่ อมบารุ งครัง้ ใหญ่
บริ ษัทได้ วา่ จ้ างอูซ่ อ่ มเรื อที่ได้ มาตรฐาน ในการทาหน้ าที่ซอ่ มบารุงครัง้ ใหญ่ของเครื่ องยนต์และตัวเรื อเฟอร์ รี่แต่ละ
ลาในทุกๆวงรอบ 24 ถึง 30 เดือน โดยอูซ่ อ่ มเรื อดังกล่าวตังอยู
้ บ่ ริ เวณกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลโดยมีคณ
ุ ภาพในการ
ดาเนินการซ่อมได้ มาตรฐานที่กรมเจ้ าท่ากาหนด ทังนี
้ ้การซ่อมบารุ งครัง้ ใหญ่ในอู่จะต้ องนาเรื อเฟอร์ รี่ขึ ้นนอนบนอู่ลอย
(Floating dock) เพื่อตรวจสอบสภาพใต้ ท้องเรื อรวมถึงใบจักรและหางเสือ ทาความสะอาดและทาสีใต้ ท้องเรื อใหม่พร้ อม
ลงสีกนั เพรี ยง รวมทังซ่
้ อมบารุงเครื่ องจักรกลต่างๆ ตามโครงสร้ างเรื อโดยช่างที่มีความรู้และความชานาญโดยเฉพาะ
บริ ษัทมีแผนการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่เรื อทังหมด
้
15 ลาในอู่ ตังแต่
้ ช่วงเดือน มกราคม 2562– กันยายน 2564 ดังนี ้

1.
2.
3.
4.

ชื่อเรือ

ช่ วงการซ่ อมบารุ งครัง้ ใหญ่ ในอู่*

อาร์ 10
วังทอง
ราชา 5
ราชา 3

ม.ค. - ก.พ. 2562
มี.ค. - เม.ย. 2562
เม.ย. – มิ.ย. 2562
มิ.ย– ก.ค. 2562
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ประมาณการค่ าซ่ อมบารุ งครัง้ ใหญ่ **
(ล้ านบาท)
12.5
9.0
15.0
10.5
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อเรือ

ช่ วงการซ่ อมบารุ งครัง้ ใหญ่ ในอู่*

ราชา 1
ราชา 2
อาร์ 8
ราชา 7
วังแก้ ว
อาร์ 11
ราชา 6
ราชา 4
อาร์ 9
วังใน
อาร์ 12

ส.ค. – ก.ย. 2562
ต.ค. – ธ.ค. 2562
ม.ค. – มี.ค. 2563
เม.ย. – มิ.ย. 2563
มิ.ย. – ส.ค. 2563
ก.ค. – ก.ย. 2563
ส.ค. – ต.ค. 2563
พ.ย. – ธ.ค. 2563
ม.ค. – มี.ค.2564
เม.ย. – มิ.ย. 2564
ก.ค. – ก.ย. 2564

ประมาณการค่ าซ่ อมบารุ งครัง้ ใหญ่ **
(ล้ านบาท)
10.5
11.5
13.0
11.0
10.5
10.5
12.5
6.5
9.0
6.5
10.5

หมายเหตุ: * ช่วงเวลาการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ในอู่อ้างอิงจากระยะเวลาของใบอนุญาตใช้ เรื อจากการเข้ าอู่ครัง้ ก่อนซึง่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีอนุญาตให้ ใช้ เรื อเพิ่ม
ได้ อีก 3-6 เดือน
* *การประมาณการมูลค่าซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่จะพิจารณาจากประวัติการซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ในอู่ที่ผ่านมาประกอบกับการซ่อมบารุงประจาปี ที่ทาโดยทีมงานช่างของบริ ษัท

ทังนี
้ ้ เรื อเฟอร์ รี่ทกุ ลาของบริ ษัทจะต้ องผ่านการตรวจสอบสภาพของเรื อโดยกรมเจ้ าท่าเพื่อใช้ ตอ่ ใบอนุญาตใช้ เรื อ
ในแต่ละปี โดยอายุใบอนุญาตใช้ เรื อแต่ละลาจะมีอายุไม่เกิ น 12 เดือน ซึ่งปั จจุบนั เรื อของบริ ษัทเฟอร์ รี่ทงั ้ 15ลา มีการต่อ
ใบอนุญาตให้ ใช้ เรื อครบถ้ วน
2. การจัดหานา้ มันเชือ้ เพลิง
เรื อเฟอร์ รี่แต่ละลาใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงประเภทน ้ามันดีเซลและน ้ามันเตาเป็ นวัตถุดิบและต้ นทุนหลักของบริ ษัทใน
การดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทได้ นาน ้ามันเชื ้อเพลิงทัง้ 2 ประเภทนี ้มาผสมกันตามสัดส่วนที่เหมาะสมสาหรับใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง
ในการเดินเรื อเฟอร์ รี่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพซึ่งขึ ้นอยู่กับเครื่ องยนต์และอุปกรณ์ เรื อแต่ละลา สาหรับการบริ หารจัดการ
ระบบการจ่ายน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รี่ เนื่องจากส่งผลต่อ
การแข่งขันและผลประกอบการของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงจากผู้จดั จาหน่ายภายในประเทศ โดยมี
ระบบบริ หารและการจัดการน ้ามันคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ คลอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบ
ที่มีความน่าเชื่ อถื อทัง้ ในด้ านคุณภาพของนา้ มัน เชื อ้ เพลิง และการส่ง มอบสินค้ าที่ตรงต่อเวลา เป็ นผลให้ บริ ษัทไม่มี
อุปสรรคและปั ญหาในการรับน ้ามันเชือ้ เพลิงล่าช้ า อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการสัง่ ซื ้อน ้ามันเชือ้ เพลิงประเภท
นา้ มัน ดีเ ซลบี 20 และนา้ มันเตา รวมทัง้ นา้ มัน หล่อลื่น จากผู้จัด จาหน่าย โดยเป็ น การจัดซื อ้ จากผู้ข ายรายใหญ่
ภายในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) บริ ษัทบางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) เนื่องจากที่ผ่านมาบริ ษัทดังกล่าวสามารถจัดหาปริ มาณน ้ามันดีเซลและน ้ามันเตาได้ ตามที่บริ ษัท
ต้ องการ โดยมีการนาเสนอราคาและเงื่อนไขการค้ าเหมาะสมที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับคูค่ ้ ารายอื่นในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ มีอปุ กรณ์ที่สามารถผลิตน ้ามันไบโอดีเซลได้ แต่เนื่องจากปั จจุบนั ต้ นทุนในการผลิตของไบ
โอดีเซล ยังมีต้นทุน ที่สูงกว่าราคานา้ มันดีเซล และนา้ มันดีเซลทดแทน ทาให้ บริ ษัทฯ ทาให้ บริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องผลิต
น ้ามันไบโอดีเซลที่ผสมกับนา้ มันพืชที่ใช้ แล้ วมาใช้ ดาเนินงาน อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลจาก
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เครื่ องจักรชุดเล็ก (กาลังการผลิต 200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต) เพื่อทดสอบเครื่ องจักร โดยนามาผสมกับน ้ามันพืชที่
ใช้ แล้ วเป็ นน ้ามันไบโอดีเซล เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับยานพาหนะที่ใช้ ภายในบริ เวณท่าเรื อและโรงงานผลิตน ้ามันไบโอ
ดีเซล
3. นโยบายจัดเก็บนา้ มันเชือ้ เพลิง
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทมีนโยบายในการจัดเก็บน ้ามันดีเซลและน ้ามันเตา ซึ่งควบดูแลให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยคานึงถึงระดับราคา ณ จุดเวลาที่ซื ้อ ต้ นทุนการจัดเก็บรักษา (Inventory Carrying Cost) ต้ นทุนการสัง่ ซื ้อ
(Order Cost) และต้ นทุนสินค้ าขาดแคลนให้ อยู่ในระดับต่า ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายให้ เจ้ าหน้ าที่ในเรื อเฟอร์ รี่ ตรวจนับและ
บันทึกน ้ามันคงเหลือในแต่ละลาเป็ นประจาทุกวัน วันละ 2 เวลา ได้ แก่ เวลาที่หยุดเดินเรื อ และเวลาก่อนเริ่ มเดินเรื อของแต่
ละวัน เพื่อให้ บริ ษัทสามารถทราบได้ ว่าเรื อแต่ละลามีปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงคงเหลือ และกาหนดให้ พนักงานบัญชีตรวจ
นับปริ มาณน ้ามันเชือ้ เพลิงคงเหลือในคลังสินค้ าและเรื อเฟอร์ รี่ทงหมดของบริ
ั้
ษัทเป็ นประจาทุกเดือน โดย ณ ปั จจุบัน
บริ ษัทได้ เช่าที่ดินกับบริ ษัทเกี่ยวข้ องกัน เพื่อเป็ นที่ตงของคลั
ั้
งน ้ามันนอกจากนีถ้ ึงแม้ ว่าที่ผ่านมารั ฐบาลไทยมีนโยบาย
ควบคุมราคาน ้ามันดีเซลให้ อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร แต่บริ ษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงทางการตลาดเพื่อ
ควบคุมปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ อยู่ในปริ มาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการขาดทุนสินค้ าคง
คลังของน ้ามันเชื ้อเพลิงรวมทังอุ
้ บตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นจากไฟไหม้
4. การกากับดูแลโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การดาเนินธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รี่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยมีกรมเจ้ าท่าเป็ นหน่วยงานหลัก ซึ่งมี
หน้ าที่กากับดูแลกิจการในธุรกิจ โดยมีกฏหมายที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย3 ส่วนหลัก คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับตัวเรื อ ท่าเทียบ
เรื อ และคนประจาเรื อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
ใบอนุญาตที่สาคัญ
ตัวเรื อ
o พ.ร.บ. การเดินเรื อในน่านน ้าไทย พ.ศ.2456
o ใบอนุญาตใช้ เรื อ ซึ่งมีอายุใบอนุญาตเป็ น
o พ.ร.บ.เรื อไทย พ.ศ.2481
เวลาไม่เกิน 1ปี
o พ.ร.บ.ป้องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.2522
o ใบอนุญาตให้ เ รื อกลเดิ นประจ าทางซึ่ง มี
o กฎข้ อบั ง คั บ การตรวจเรื อฉบั บ ต่ า งๆ / ค าสั่ ง
อายุใบอนุญาตเป็ นเวลา 5ปี
ประกาศ ระเบียบที่ออกโดย กรมเจ้ าท่า
ท่าเทียบเรื อ o พ.ร.บ.เดินเรื อในน่านน ้าไทย พ.ศ.2456
o ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจ การท่าเรื อเดิ น
o พระราชบัญ ญั ติ ส่ง เสริ ม การพาณิ ช ยนาวี พ.ศ.
ทะเลซึง่ มีอายุใบอนุญาตเป็ นเวลา 5 ปี
2521 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
o หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า (เดิมชื่อ
o กฎกระทรวงฉบับ ที่ 63/กฎกระทรวงฉบับ ที่ 64/
“ใบอนุญาตให้ ใ ช้ ท่า เทีย บเรื อ ”)ซึ่ง มี อ ายุ
กฎกระทรวงฉบับที่19
ใบอนุญาตเป็ นเวลา 1ปี
o พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518
o พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
o พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ.2535
คนประจาเรื อ o พ.ร.บ. การเดินเรื อในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456
o ชันประกาศนี
้
ยบัตรของคนประจาเรื อ
o กฎข้ อบัง คับการตรวจเรื อ ฉบับที่ 15 (หมวด ซ.) /
ข้ อบังคับกรมเจ้ าท่าว่าด้ วยการสอบความรู้ พ.ศ.
2532
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อนึ่งเนื่องจากการประกอบธุรกิจให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่ บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการ
เดินเรื อและท่าเรื อ โดยมีกรมเจ้ าท่าเป็ นหน่วยงานหลักในการกากับดูแล ให้ บริ ษัทดาเนินการต่อใบอนุญาตสาคัญต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับการด าเนิ นธุ รกิ จ เดิน เรื อและท่าเรื ออย่างชัด เจน โดยมี สายงานปฏิ บัติ งานท่าเรื อ และเดิ นเรื อ ทาหน้ า ที่
ควบคุมดูแลและปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่งได้ แต่งตังคณะท
้
างานฯ ที่ประกอบด้ วยรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ ผู้อานวยการปฏิบตั ิการท่าเรื อ ผู้อานวยการปฏิบตั ิการเดินเรื อ และนายเรื อประจาเรือ
เฟอร์ รี่ทงั ้ 15ลา ดาเนินการประชุมร่ วมกันเป็ นประจาทุกเดือน เพื่อวางแผนการเดินเรื อ การซ่อมบารุ งเรื อ และการแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ รวมทังการติ
้
ดตามการต่อใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเดินเรื อ เช่น ใบสาคัญการตรวจเรื อ ใบสาคัญ
รับรองแนวน ้าบรรทุก ใบอนุญาตใช้ เรื อ ใบอนุญาตให้ เรื อกลเดินประจาทาง ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการท่าเรื อ
เช่น หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า และใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการท่าเรื อเดินทะเล และชันประกาศนี
้
ยบัตรของคน
ประจาเรื อ ทังนี
้ ้ คณะทางานดังกล่าวได้ จดั ทาทะเบียนคุมใบอนุญาตต่างๆ และชันประกาศนี
้
ยบัตรไว้ อย่างครบถ้ วน
5. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
นอกเหนือจากการพัฒนาด้ านบริ การให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ เพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และมีความปลอดภัย
บริ ษัทยังได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วยการให้ ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้ อมทังทางน
้
้าและอากาศ โดยจัดให้ มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตให้ ใช้ ท่าเทียบเรื อของกรมเจ้ าท่า ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
ปฏิบตั ิและดาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมดังนี ้
1. จัดเตรี ยมภาชนะรองรับขยะตามจุดต่างๆ ให้ เพียงพอกับการใช้ งานภายในบริ เวณท่าเรื อและกาหนดให้ ห้าม
ทิ ้งขยะ น ้าเสียและสารเคมีลงในทะเล
2. จัดให้ มีโครงการปลูกไม้ ยืนต้ นขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการชะล้ างพังทะลายของดิน
3. จัดหาพนักงานและเวรยามเพื่อจัดระเบียบเข้ าคิวยานพาหนะขึ ้นลงเรื อเฟอร์ รี่และควบคุมน ้าหนักรถบรรทุกที่
ใช้ บริ การผ่านท่าเรื อให้ ไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด และคอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในการเดินเรื อ
รวมทังจั
้ ดให้ มีการอบรมด้ านความปลอดภัยและฝึ กซ้ อมให้ ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
อย่างสม่าเสมอ
4. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ้งจากทุกจุดที่ปล่อยออกจากท่าเรื อเป็ นประจาทุกเดือน และตรวจสอบ
คุณภาพน ้าในทะเลบริ เวณท่าเทียบเรื อเป็ นประจาทุก 3เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้ กรมเจ้ าท่า
พิจารณาทุกครัง้
5. จัดให้ มีการตรวจสอบระบบบาบัดน ้าเสียสาเร็ จรู ป (SATS) ทุกๆ 3 เดือนเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าระบบ
ดังกล่าวสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตังไฟฟ้
้ าให้ แสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเตือนเรื ออื่นๆ ที่สญ
ั จรไปมาบริ เวณท่าเรื อ
7. ดูแลรักษาท่าเทียบเรื อให้ อยูใ่ นสภาพมัน่ คงแข็งแรงและสะอาดอยูเ่ สมอ
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทาหน้ าที่ในการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ้ง โดยรายงานผลการ
วิเคราะห์ตวั อย่างน ้าที่ท่าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากลเป็ นประจาทุก 6 เดือน ซึ่งจัดทาโดยบริ ษัท เอ็นไว แล็บ
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ซี่งผลการตรวจที่ผ่านมา พบว่าตัวอย่างน ้าที่ท่าเรื อของบริ ษัท
เป็ นไปตามมาตรฐานน ้าทิ ้งที่ระบายออกจากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539
และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)

35

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทไม่มีงานทีย่ งั ไม่ได้ สง่ มอบ
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ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของบริ ษัทซึ่งให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่
สามารถแบ่งออกเป็ นด้ านต่างๆ ดังนี ้

ความเสี่ยงด้ านธุรกิจของบริษัท
o ความเสี่ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุในระหว่ างการให้ บริการเดินเรือเฟอร์ ร่ ี
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริ ษัทเป็ นการให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รี่เพื่อโดยสารและขนส่งทางเรื อเป็ นหลัก มีทงการ
ั้
ขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์สว่ นบุคคล รถบรรทุกสินค้ า และยานพาหนะประเภทต่างๆ ซึ่งการเดินเรื อข้ ามฟากทางทะเล จะมี
ความเสีย่ งในการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น คลื่นลมทะเลและพายุ หรื อเกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น
เรื อชนกันหรื อเรื อชนโขดหิน การไม่รักษาคุณภาพการให้ บริ การและมาตรฐานของตัวเรื อ การประมาทเลินเล่อของพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในเรื อแต่ละลา หรื อการฝ่ าฝื นคาสัง่ กฎระเบียบ ข้ อบังคับบนเรื อของผู้โดยสาร และหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญ คือ
 เรื อเฟอร์ รี่ลาที่ประสบอุบตั ิเหตุจะไม่สามารถให้ บริ การได้ ตรงตามตารางเวลาของเที่ยวเรื อ หรื อเรื อเฟอร์ รี่
อาจจะเสียหายทังล
้ าจนไม่สามารถใช้ งานได้ อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท
 เกิดค่าใช้ จ่ายสาหรับใช้ ในการซ่อมแซมหรื อจัดหาเรื อเฟอร์ รี่ลาใหม่ เพื่อที่จะสามารถให้ บริ การทดแทนได้
อย่างเพียงพอ อันเป็ นเหตุที่จะทาให้ บริ ษัทต้ องแบกภาระค่าใช้ จ่ายและต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
 มีคา่ ใช้ จ่ายสาหรับความเสียหายจากการถูกฟ้องร้ องจากผู้โดยสารหรื อผู้ที่ใช้ บริ การบรรทุกยานพาหนะชนิด
ต่างๆ ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายสูงขึ ้นและส่งผลกระทบต่อผลกาไรจากการดาเนินงานของบริ ษัท
 ทาให้ บริ ษัทมีภาพลักษณ์ ในด้ านลบต่อสาธารณชน ผู้โดยสารขาดความเชื่ อมั่นในระบบควบคุมความ
ปลอดภัยในการเดินเรื อ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทในอนาคต
 บริ ษัทผู้รับประกันภัยอาจไม่รับประกันภัยเรื อและผู้โดยสารกับบริ ษัท หรื อ อาจเพิ่มค่าเบี ้ยประกันภัยให้
สูงขึ ้น ทาให้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายสูงขึ ้นและกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งในเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างยิ่ง จึงได้ มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งทังเชิ
้ งรุกและ
เชิงรับดังนี ้
 แม้ วา่ สภาพภูมิอากาศและคลื่นลมทะเลในอ่าวไทยจะไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับทะเลฝั่ งอันดามัน แต่บริ ษัทมี
การติดตามการพยากรณ์อากาศและคลืน่ ลมทะเลจากกรมอุตนุ ิยมวิทยาเป็ นประจาทุกวัน เพื่อที่จะสามารถ
จัดการเดินเรื อในแต่ละช่วงเวลาให้ มีความปลอดภัยมากที่สดุ
 การกาหนดเส้ นทางเดินเรื อที่ชดั เจนและไม่ทบั ซ้ อนกับเรื อลาอื่นๆในเส้ นทางเดียวกันจะทาให้ โอกาสในการ
เกิดอุบตั ิเหตุเรื อชนกันเป็ นไปได้ ยาก อีกทัง้ บริ ษัทยังได้ ติดตังเครื
้ ่ องมือและอุปกรณ์ต่ างๆ เช่น เรดาห์เข็มทิศ
และจีพีเอส เพื่อตรวจสอบเรื อประเภทต่างๆ ที่เดินทางเข้ าใกล้ รัศมีหรื อขวางเส้ นทางเดินเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัท
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โดยมีการใช้ วิทยุสอื่ สารเพื่อติดต่อเรื อต่างๆ ที่อยูใ่ นทะเล รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ประจาชายฝั่ งทะเล นอกจากนี ้ยัง
มีการใช้ สเกลวัดองศาความเอียงของลาเรื อจากการบรรทุกยานพาหนะลงเรื อ เพื่อให้ เกิดความสมดุลเรื อ
รวมทังจั
้ ดให้ มีเสื ้อชูชีพครบตามจานวนผู้โดยสารและพนักงานประจาเรื อ พร้ อมติดตังแพชู
้ ชีพแบบแข็งใน
เรื อเฟอร์ รี่ทกุ ลาตามระเบียบข้ อบังคับด้ านความปลอดภัย
 ที่ตงของท่
ั้
าเรื อดอนสักสากลและท่าเรื อสมุยสากลมีความลึกมาก โดยเฉพาะท่าเรื อดอนสักที่มีลกั ษณะเป็ น
แหลมยื่นเข้ าสูท่ ะเล ทาให้ ไม่มีโขดหินหรื อทรายมาทับถมบริ เวณหน้ าท่า ทาให้ เรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัทสามารถ
เข้ าออกได้ อย่างสะดวก อีกทัง้ บริ ษัทได้ ทาการติดตังเครื
้ ่ องจักรสาหรับดึงและผูกตัวเรื อเข้ ากับท่าเรื อเพื่อ
ช่วยให้ เรื อเฟอร์ รี่เข้ าจอดเทียบท่าได้ อย่างปลอดภัย
 บริ ษัทได้ จดั ทาแผนงานในการบารุ งรักษา (Preventive maintenance) ทังท่
้ าเรื อ และตัวเรื อ ทังแผนซ่
้
อม
บารุงใหญ่ (Major Maintenance) และแผนการบารุ งรักษาขนาดเล็ก (Minor Maintenance) ซึ่งปฏิบตั ิเป็ น
ประจาต่อเนื่องทุกเดือน เช่ น การเปลี่ยนอะไหล่ การเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่ อง การซ่อมแซมบริ เวณท่าเรื อ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ทงท่
ั ้ าเรื อและตัวเรื อมีสภาพสมบูรณ์พร้ อมใช้ งานตลอดเวลาโดยการบารุงรักษาดังกล่าว ทังเป็
้ น
การดาเนินการจากพนักงานของบริ ษัทและจากบริ ษัทซ่อมบารุ งรักษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเรื อ
เฟอร์ รี่ ที่ได้ การยอมรับจากกรมเจ้ าท่าให้ ดาเนินการซ่อมและบารุงรักษาตัวลาเรื อครัง้ ใหญ่ นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังปฏิบตั ิตามกฎหมาย ด้ วยการนาเรื อเฟอร์ รี่ให้ กรมเจ้ าท่าทาการตรวจสอบสภาพการใช้ งานทุกลาเป็ น
ประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้น
 บริ ษัทได้ บรรจุพนักงานประจาเรื อเฟอร์ รี่ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตรงตามที่กรมเจ้ าท่ากาหนดไว้ โดยพนักงาน
ประจาเรื อจะถูกมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน พร้ อมกันนี ้บริ ษัทยังได้
จัดให้ มีการอบรมสัมมนาให้ ความรู้ทงในด้
ั ้ านการปฏิบตั ิงานโดยตรงตามหน้ าที่ของแต่ละบุคคล รวมถึงการ
เฝ้าระวังดูแลพฤติกรรมผู้โดยสารให้ ปฏิบตั ิตนเป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดในการโดยสารเรื อ การชัง่ น ้าหนัก
บรรทุกก่อนขึน้ เรื อและจัดตาแหน่งการจอดยานพาหนะ การไม่อนุญาตให้ ผ้ ูโดยสารอยู่บนยานพาหนะ
ระหว่างโดยสารเรื อเฟอร์ รี่ รวมถึงให้ มีการดึงเบรคมือของยานพาหนะและอัดลิ่มล้ อรถเพื่อป้องกันการลื่น
ไหล พร้ อมปรับปรุงแก้ ไขกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตนสาหรับผู้โดยสารระหว่างเดินทางให้ มีความ
ทันสมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ
 การส่งเสริ มด้ านความปลอดภัยและป้องกันอุบตั ิภยั ที่อาจเกิดขึ ้นต่อชีวิต ร่ า งกาย และทรัพย์สินของลูกค้ า
โดยให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องด้ านความปลอดภัยและอุบตั ิภยั เข้ ามามีสว่ นร่วมกับ
บริ ษัทในการดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท
อาทิ การให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ด้านความมั่นคงของรัฐในการตรวจตราด้ านความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังเพื่อป้องกันอาชญากรรมบริ เวณท่าเรื อ และบนเรื อ การตรวจสอบสภาพเรื อและการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารบนเรื อ การฝึ กซ้ อ มแผนในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น การตรวจสอบความพร้ อมของ
อุปกรณ์ และกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้การป้องกันอุบตั ิภยั เป็ นต้ น
 บริ ษั ท ได้ จัด ท าประกัน ภัย สาหรั บ ผู้โดยสารและพนักงานประจาเรื อ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารเรื อ เฟอร์ รี่ ทุก ลาตามที่
กฏหมายกาหนดไว้ และยังได้ ทาประกันภัยทางทะเลเพื่อคุ้มครองเรื อเฟอร์ รี่ทกุ ลาจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ที่อาจ
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ทาให้ เรื อเฟอร์ รี่ได้ รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ โดยคิดทุนประกันตามความเหมาะสม
ของสภาพเรื อที่ใช้ งานในปั จจุบนั ซึ่งครอบคลุมมูลค่าทางบัญชีของเรื อเฟอร์ รี่ในแต่ละลา อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทยังคงมีความเสีย่ งจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นกับยานพาหนะของผู้โดยสาร ซึ่งบริ ษัทได้ ใช้ มาตราต่างๆ
ข้ างต้ นเพื่อป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้ นับตังบแต่
้ บริ ษัทเริ่ มให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี่จนถึงปั จจุบนั ยังไม่เคยเกิดอุบตั ิเหตุจนเป็ นเหตุให้ เรื ออับปางแต่
อย่างใด
o ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวในประเทศไทย
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เม็ดเงินส่วนหนึง่ มาจากรายได้ จากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นที่แน่นอน
ว่า หากสถานการณ์บ้านเมืองอยูใ่ นความสงบ นักท่องเที่ยวจานวนมากก็จะเดินทางหลัง่ ไหลเข้ าสูป่ ระเทศ โดยจะส่งผลดี
ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทด้ วยเช่นกันเนื่องจากการดาเนินธุรกิจเรื อเฟอร์ รี่ รายได้ หลักมาจากนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม
หากสถานะการณ์บ้านเมืองเกิดภาวะไม่ปกติอาทิ ปั ญหาด้ านความมัน่ คงทางการเมืองของรัฐบาลเกิดสงคราม การก่อการ
ร้ าย โรคระบาด และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนส่งผลกระทบต่อจานวนนักเที่ยวที่จะเดินทางเข้ ามาในประเทศ อัน
จะส่งผลกระทบต่อการดาเนิน ธุร กิ จ ของบริ ษัท ในเชิ ง ลบได้ นอกจากนี ธ้ ุร กิ จการท่อ งเที่ยวยัง มีลักษณะเป็ น ฤดูกาล
ท่องเที่ยว โดยรายได้ และผลการดาเนินงานของบริ ษัทจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลท่องเที่ยวด้ วยเช่นกัน ซึ่งประเทศไทยมี
ฤดูกาลท่องเที่ยวตามช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปี ใ หม่และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี
ปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นปั จจัยที่เกิ ดจากภายนอกและควบคุมได้ ยากบริ ษัทจึงบริ หารความเสี่ยงด้ วยการ
ให้ บริ การที่เน้ นสร้ างความพึงพอใจกับลูกค้ าสูงสุด โดยการอานวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ให้ บริ การตรงต่อเวลา
เน้ นยา้ ในเรื่ องของความปลอดภัย เพื่อสร้ างความประทับ ใจ ทัง้ ต่อลูกค้ าประจาและขาจรให้ กลับมาใช้ บริ การอย่า ง
สม่ า เสมอ นอกจากนี ร้ ายได้ ข องบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ พึ่ ง พากลุ่ม นัก ท่ อ งเที่ ย วเพี ย งอย่ า งเดี ย วแต่ ร ายได้ ส่ ว นหนึ่ ง มาจาก
ผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ที่ประกอบกิจการร้ านสะดวกซื ้อ ห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการเชิ ง
พาณิชย์ที่ต้องมีการขนส่งสินค้ าข้ ามฟาก อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารแห้ ง วัสดุก่อสร้ าง ฯลฯ รวมถึงสินค้ าที่มีลกั ษณะพิเศษที่
ต้ องใช้ บริ การเช่าเหมาลาเป็ นการเฉพาะซึง่ ได้ แก่ น ้ามันเชื ้อเพลิง แก๊ ส หรื อวัตถุมีพิษ เป็ นต้ น
o ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่ต้องใช้ ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในการให้ บริ การเดินเรื อและขนส่งทาง
เรื อ อาทิ กัปตัน นายเรื อ ต้ นกลเรื อ และพนักงานประจาเรื อ ซึ่งในแต่ละตาแหน่งจะต้ องมีประกาศนียบัตรคนประจาเรื อ
ตามระเบียบข้ อบังคับของกรมเจ้ าท่า รวมถึงต้ องมีอตั ราพนักงานประจาเรื อไม่น้อยกว่าตามกฎหมายที่กาหนด ซึง่ อาจเป็ น
อุปสรรคและข้ อจากัดแก่บริ ษัทในการจัดหาบุคลากรดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตของ
บริ ษัทได้
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งในด้ านบุคลากรเป็ นอย่างยิ่งโดยที่ผ่ านมาบริ ษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยง
จากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยมีนโยบายส่งเสริ มและจัดให้ มี การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ มีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานซึง่ ทางบริ ษัทได้ ช่วยดาเนินการและอานวยความสะดวก
ให้ กับพนักงานประจาเรื อของบริ ษัท ในการเข้ ารับการอบรมและทดสอบความรู้ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างสม่าเสมอ
รวมทังจั
้ ดให้ มีการสอบเลือ่ นชันประกาศนี
้
ยบัตร เพื่อความก้ าวหน้ าของพนักงาน โดยมีคา่ ตอบแทนในอัตราตลาดเพื่อสร้ าง
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แรงจูงใจให้ แก่บคุ ลากร ให้ ทางานอยู่กบั บริ ษัทในระยะยาว และเติบ โตไปพร้ อมๆ กับความสาเร็ จของบริ ษัท นอกจากนี ้
บริ ษัทยังได้ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื ้นที่ภาคใต้ อนั เป็ นผลที่จะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการ
สรรหากาลังคนให้ แก่บริ ษัทอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่ยงั เคยประสบปั ญหาขาดแคลนพนักงานประจาเรื อและส่วน
อื่นๆจนส่งผลกระทบต่อการให้ บริ การและการขนส่งทางเรื อ

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
o ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ติ ามข้ อกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการเดินเรือโดยสารข้ ามฟาก
การประกอบธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ประกอบด้ วย 3ส่วนหลัก
คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับ ตัวเรื อ ท่าเทียบเรื อ และคนประจาเรื อ
ตัวเรื อกฎหมายกาหนดให้ เรื อต้ องมีใบทะเบียนเรื อไทยที่ถูกต้ องตามกฏหมาย และตัวเรื อต้ องมีความ
ปลอดภัย และทนทานต่อ สภาพการใช้ ง านในทะเล รวมทัง้ ต้ องมี ใ บอนุญ าตต่า งๆครบถ้ วนและมี ผลบัง คับ ใช้ เช่ น
ใบสาคัญรับรองการตรวจเรื อ ใบสาคัญรับรองแนวน ้าบรรทุก ใบอนุญาตใช้ เรื อ ใบอนุญาตให้ เรื อกลเดินประจาทาง เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ และเจ้ าหน้ าที่ประจาเรื อต้ องมีประกาศนียบัตรที่ออกโดยกรมเจ้ าท่าเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆตาม
ตาแหน่งที่ได้ รับมอบหมายบนเรื อ โดยบริ ษัทต้ องดาเนินการและบริ หารงานต่างๆเพื่อให้ เรื อและท่าเรื อมีความพร้ อมตาม
กฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถนาเรื อของบริ ษัททุกลามาให้ บริ การในน่านน ้าไทยได้ โดยมีหน้ าที่ต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับเรื อ ท่าเรื อ และการเดินเรื อ รวมถึงการขออนุญาตเดินเรื อของบริ ษัท
ซึง่ เป็ นการเดินเรื อประจาทางบริ ษัทจะต้ องมีใบอนุญาตเรื อเดินประจาทางซึง่ ต้ องต่ออายุใบอนุญาตในทุกๆ 5 ปี
กฎหมายทีเ่ กี ่ยวข้องได้ แก่พ.ร.บ. การเดินเรื อในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 / พ.ร.บ.เรื อไทย พ.ศ. 2481 / พ.ร.บ.
ป้องกันเรื อโดนกัน พ.ศ. 2522 / กฎข้ อบังคับการตรวจเรื อฉบับต่างๆ / คาสัง่ ประกาศ ระเบียบที่ออกโดย
กรมเจ้ าท่า
ท่ า เทีย บเรื อ ท่าเที ย บเรื อถื อ เป็ น สิ่ง ล่ว งล ้าลานา้ จึ งต้ อ งปฏิ บัติต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง บริ ษั ทต้ อ งมี
ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการท่าเรื อเดินทะเลและหนังสือ รับรองการตรวจสภาพท่าและเนื่องจากท่าเทียบเรื อของบริ ษัท
เป็ นท่าเทียบเรื อขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส บริ ษัทจึงต้ องดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมบริ เวณท่าเทียบเรื อเพื่อไม่ก่อให้ เกิ ด
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมตามเงื่อนไขในใบอนุญาตให้ ใช้ ทา่ เทียบเรื อ
กฎหมายทีเ่ กี ่ยวข้องพ.ร.บ.เดินเรื อในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 /พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการพาณิชยนาวี พ.ศ.
2521 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 /กฎกระทรวงฉบับที่ 63 / กฎกระทรวงฉบับที่ 64 / กฎกระทรวงฉบับที่ 19 / พ.ร.บ.ผังเมือง
พ.ศ. 2518 / พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 / พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2535
คนประจาเรือ การเดินเรื อเฟอร์ รี่ข้ามฟากระหว่างอาเภอดอนสัก และ อาเภอเกาะสมุย และระหว่างอาเภอ
ดอนสัก และอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด สุร าษฎร์ ธานีเ ป็ น เรื อเดิน ทะเลเฉพาะเขต ซึ่งจะมี การก าหนดจานวนและชัน้
ประกาศนียบัตรของคนประจาเรื อ รวมถึงตาแหน่งต่างๆ ในลาเรื อ โดยคนประจาเรื อจะต้ องมีการสอบความรู้ตามกฎหมาย
ที่กาหนด
กฎหมายทีเ่ กี ่ยวข้องพ.ร.บ. การเดินเรื อในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 / กฎข้ อบังคับการตรวจเรื อ ฉบับที่ 15
(หมวด ซ.) / ข้ อบังคับกรมเจ้ าท่าว่าด้ วยการสอบความรู้ฯ พ.ศ. 2532 / พรบ.ป้องกันเรื อโดนกัน พ.ศ. 2522
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บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างเคร่ งครัด แม้ ว่าการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรื อ
เฟอร์ รี่ของบริ ษัทจะมีกฎหมายเข้ ามาควบคุมและเกี่ยวข้ องหลายฉบับ ซึ่งบริ ษัทมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามให้ ครบถ้ วนและ
ถูกต้ อง หากบริ ษัทฝ่ าฝื น หรื อละเมิด และไม่ปฏิบตั ิตาม บริ ษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบและลงโทษ โดยมีบทลงโทษ
ทังการปรั
้
บเป็ นตัวเงิน การสัง่ ให้ หยุดประกอบธุรกิจชัว่ คราวจนกว่าจะแก้ ไขแล้ วเสร็ จ หรื อการยึดใบอนุญาต เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
หากบริ ษัทได้ รับการลงโทษ จะส่งผลกระทบให้ บริ ษัทมีรายได้ ลดลงหรื ออาจทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ จะกระทบต่อผล
ประกอบการของบริ ษั ท ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงได้ มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่กฎหมายภายในบริ ษัททาหน้ าที่ตรวจสอบและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงาน รวมถึงการทาเรื่ องต่อใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทา
ธุรกิจเดินเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัท เพื่อให้ ปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
o ความเสี่ยงจากการปรับค่ าโดยสารเดินเรือแบบประจาทางตามเที่ยวเวลาเกินกว่ าเพดานราคาที่กาหนด
เนื่องจากการปรับค่าโดยสารการเดินเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามท้ ายประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรื อประจาทางเส้ นทางอาเภอดอนสักและอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และท้ าย
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงค่าโดยสารเรื อประจาทางเส้ นทางอาเภอดอนสักและอาเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีซึ่งอ้ างอิงตามราคาน ้ามันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของราคาขายตามประกาศหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) สาหรับการขายในอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ซึ่งมีลกั ษณะการกาหนดเป็ นช่วงตามราคา
น ้ามันดีเซลที่มีการเปลีย่ นแปลง โดยคณะกรรมการกาหนดค่าโดยสารจะประกอบไปด้ วย ผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ผู้แทนกรมเจ้ าท่า ผู้แทนสานักงานตารวจแห่ง ชาติ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้ าจังหวัด และ
ตัวแทนจากเจ้ าของเรื อ เป็ นต้ น ซึง่ ผู้บริ หารบริ ษัทก็เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งการคิดอัตราค่าโดยสารดังกล่าว
กาหนดตามระยะทางของแต่ละเส้ นทาง ประเภทของผู้โดยสาร และประเภทของยานพาหนะ ยกเว้ นกรณี ค่าโดยสาร
ประเภทเช่าเหมาลาที่บริ ษัทสามารถกาหนดราคาเองได้ เช่น การเหมาเที่ยวของผู้โดยสารเป็ นกลุม่ การเหมาเที่ยวสาหรับ
ขนส่งสินค้ าชนิดพิเศษ อาทิ น ้ามัน แก๊ ส โดยรายได้ ค่าโดยสารแบบประจาทางตามเที่ยวเวลาเป็ นสัดส่วนรายได้ หลักของ
บริ ษัทและมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ซึ่งราคาค่าโดยสารแบบประจาทางตามเที่ยวเวลา เป็ นค่าโดยสารที่ถกู กาหนดเพดานสูงสุด
อ้ างอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามันดีเซล จากหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ดังนัน้ หากราคาน ้ามัน
ดีเซลที่เป็ นต้ นทุนหลักในการดาเนินธุรกิจเดินเรื อของบริ ษัท มีการปรั บตัวเพิ่มขึ ้นเกิน กว่าลิตรละ 32.99 บาทสาหรั บ
เส้ นทางอาเภอดอนสักและอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และ 45 บาทสาหรับเส้ นทางอาเภอดอนสักและอาเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี บริ ษัทจึงไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนือเพดานราคาที่กาหนด
ไว้ ซึง่ จะส่งผลให้ ต้นทุนขายและการให้ บริ การในส่วนของต้ นทุนน ้ามันสูงขึ ้น ในขณะที่อตั ราค่าโดยสารยังคงเท่าเดิม ซึง่ จะ
กระทบต่อผลกาไรการดาเนินงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้การจะขอปรับราคาค่าโดยสารเพิ่มขึ ้นเกินกว่าเพดานราคาที่กาหนดไว้
อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาหนึง่ เนื่องจากต้ องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ประกอบด้ วยบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการออก
ใบอนุญาตให้ เรื อกลเดินประจาทาง โดยมีผ้ วู า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานีเป็ นประธาน พิจารณาปรับค่าโดยสาร ในขณะที่
บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากราคาน ้ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นทันทีเหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบให้ กาไรจากการดาเนินงาน
ของบริ ษัทลดลง
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีนโยบายบริ หารความเสี่ยงด้ านต้ นทุนน ้ามันด้ วยการปรับปรุ งสูตรน ้ามันที่ใช้ ในการเดินเรื อ ซึ่ง
เป็ นน ้ามันที่ผสมระหว่างน ้ามันดีเซลและน ้ามันเตาในสัดส่วนที่กาหนด เพื่อลดต้ นทุนน ้ามันที่ใช้ ต่อลิตรให้ ต่าลง พร้ อมทัง้
ปรับสภาพเครื่ องยนต์ของเรื อทุกลาให้ สามารถใช้ น ้ามันสูตรผสมดังกล่าวได้ นอกจากนี ้ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทยังได้ ติดตาม
ราคาน ้ามันตลาดโลกอย่างใกล้ ชิดและเตรี ยมพร้ อมที่จะนาเสนอข้ อมูลต่างๆ ให้ กับคณะกรรมการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อ
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พิจารณาปรั บอัตราค่าโดยสารในกรณี ที่ราคานา้ มันดีเซลมีราคาสูงกว่าราคาเพดานนา้ มันดีเซลที่ใช้ กาหนดอัตราค่า
โดยสาร

ความเสี่ยงสาหรั บผู้ลงทุน
o ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอทิ ธิพลต่ อการดาเนินงาน
บริ ษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุม่ ครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นรวมกันจานวน 117,388,125 หุ้น หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 61.38 ของทุนชาระแล้ ว 191.25 ล้ านบาท(ข้ อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562) ดังนัน้ หากกลุม่ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออก
เสียงไปในทิศทางเดียวกันจะทาให้ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกื อบทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตัง้
กรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัท
กาหนดให้ ต้องได้ รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงให้ เพียงพอเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้ างการถือหุ้น
1. จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ทุนจดทะเบียน และทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 มีดงั นี ้
ทุนจดทะเบียน
:
191,250,000 บาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว
:
191,249,751 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
:
191,249,751 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
:
1.00 บาทต่อหุ้น
2. ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น
1.กลุม่ ครอบครัวชโยภาส
1.1 บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด*
49,500,000
1.2 นายอภิชาติ ชโยภาส
18,562,500
1.3 นางอภิญญา ลอยชูศกั ดิ์
18,562,500
1.4 นายอภิชยั ชโยภาส
16,284,375
1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส
5,259,375
1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส
4,950,000
1.7 น.ส.ดวงกมล ยืนยง
3,403,125
1.8 นางพิกลุ ชโยภาส
866,250
รวมกลุม่ ครอบครัวชโยภาส
117,388,125
2.กลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิ์กลุ
2.1 นางประคอง ตังประพฤทธิ์กลุ
3,465,000
2.2 นางสุภทั ร ตังประพฤทธิ์กลุ
2,070,000
2.3 น.ส.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
1,532,250
รวมกลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิ์กลุ
7,067,250
3.นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
3,093,750
4.บริ ษัท ไทยวีดเี อ็นอาร์ จากัด
2,413,786
5.นายบูลย์ชยั พงษ์ ไชยวณิช
1,305,000
6.นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์
1,242,025
7.นายพรเสก กาญจนจารี
1,125,000
8.นายวีรวัต คุณานุกลู
1,068,750
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ร้ อยละ
25.88
9.71
9.71
8.51
2.75
2.59
1.78
0.45
61.38
1.81
1.08
0.80
3.70
1.62
1.26
0.68
0.65
0.59
0.56
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น
9.นางสาวกุลทรัพย์ เมธีไตรพัฒน์
10.นายประสงค์ สถิรชวาล

จานวนหุ้น
1,055,000
972,412

ร้ อยละ
0.55
0.51

หมายเหตุ: *ประกอบธุ รกิ จโรงแรมและภัต ตาคาร โดยมี นายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส
นางพิกลุ ชโยภาส และนายธีรเดช ตังประพฤทธิ์ กุล เป็ นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็ นผู้ถือหุ้นในอัตราร้ อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ ว จานวน 200 ล้ านบาท ซึ่งแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

3. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทกาหนด ทังนี
้ ้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
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โครงสร้ างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ.
28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ อีก
ทังมี
้ กรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ที่มีสญ
ั ชาติไทย ซึง่ เป็ นไปตามคุณสมบัติผ้ ทู ี่จะถือกรรมสิทธิ์เรื อจดทะเบียนเป็ นเรื อ
ไทยซึง่ ทาการค้ าในน่านน ้าไทยได้ ตามพระราชบัญญัติเรื อไทย พ.ศ. 2481ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
บริ ษัทมีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

1.

นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการ

2.

นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กลุ

รองประธานกรรมการ

3.

พลเรื อเอก พีระจิตร์ สุรักขกะ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

4.

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ

5.

นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

6.

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.

นายพานิช พงศ์พิโรดม

กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาฯ

8.

นายชาตรี ศิริพานิชกร

กรรมการกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

9.

นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10.

นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ เป็ นเลขานุการบริ ษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559 ได้ มีมติแต่งตังมี
้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ ผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย เป็ นเลขานุการบริ ษัท)
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการซึง่ ลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชนม์ ชโยภาส และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัท หรื อ นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา กรรมการคนใดคนหนึ่งใน
สองคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชาติ ชโยภาส หรื อนายอภิชนม์ ชโยภาส รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของ
บริ ษัท
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รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในปี 2561 มีดงั นี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายธงทอง จันทรางศุ
นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กลุ
พลเรื อเอก พีระจิตร์ สุรักขกะ
นายอภิชาติ ชโยภาส
นายอภิชนม์ ชโยภาส
นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
นายพานิช พงศ์พิโรดม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ

จานวนครัง้ ที่
เข้ าร่ วมประชุม
ในปี 2561
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

นายชาตรี ศิริพานิชกร

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

9.

นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4/5

ชื่อ – สกุล

10.

นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

ตาแหน่ ง

5/5

องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะประกอบด้ วย
- กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และ/หรื อ
- กรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หาร และ
- กรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หาร ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
และมีจานวนไม่ต่ากว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระและบุคคลที่เกี่ยวข้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่ง ของ
จานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วของบริ ษัท และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
2. กรรมการทุกท่านจะต้ องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน
3. กรรมการที่เ ป็ น อิสระประกอบด้ วยบุคคลต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทังมี
้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและ
เป็ นผู้ที่มีวิจารณญาณที่ดี ปราศจากความลาเอียง มีความเที่ยงธรรมในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่งอาจรวมบุคคลจากสาขาอาชีพ
ใดก็ ตามที่ได้ รับความเห็นจากคณะกรรมการบริ ษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการนาเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ น
กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นครัง้ แรกของบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่ งและการประชุม
1. การดารงตาแหน่งของกรรมการ เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ของบริ ษัททุกๆ คราว ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการที่แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
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จานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันออกจากต
้
าแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อ หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่
ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้เสนอรายชื่ อกรรมการที่จะได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษั ทแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้ รับการแต่งตังก่
้ อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
3. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทอาจ
ดาเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการ
นันจะเหลื
้
อน้ อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เ พียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
4. องค์ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย จานวนกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีภารกิจและความรั บผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัท โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือน ต่อ 1 ครัง้ โดยกรรมการทุกคนมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจาเป็ น
3. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
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4. มีอานาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกากับดูแลการบริ หารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่บริ ษัทและกาไรสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
6. มีอานาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรื อแนะนาให้ อนุกรรมการหรื อคณะทางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึ่ง
เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
7. มีอานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนินงานสาหรับโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของบริ ษัท ตามที่ได้ รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
8. มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินที่สาคัญตามกฎเกณฑ์
ของคณะกรรมการตลาดทุนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
9. มีความรั บ ผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น และดาเนิน งานโดยรั กษาผลประโยชน์ สูง สุดของผู้ถื อหุ้น ตลอดจนมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน รวมทังติ
้ ดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดาเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการและ/หรื อฝ่ ายบริ หารอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ การดาเนินกิจการของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
11. ต้ องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ และดาเนินงานโดยรั กษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
12. ดาเนินการให้ บริ ษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
รวมทังการจั
้
ดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผู้ติดตามและดาเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจาก
ภายนอก
13. มีอานาจพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องใดๆ ที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริ ษัท หรื อที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท
14. เรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ
ก) เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ข) เรื่ องใดๆ ที่กรรมการมีสว่ นได้ เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการจะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อ
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
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ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับบริ ษัท
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ) การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษัท
ช) การอื่นใดที่กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมการ และ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
การรายงาน
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของบริ ษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้
จัดทารายงานประจาปี และเปิ ดเผยงบการเงินประจาปี ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 110 วันนับจากวันสิ ้นงวดปี บญ
ั ชี นอกจากนี ้ ภายหลังจาก
ที่บริ ษัทได้ เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ในการจัดทาแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อนาส่งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นประจาปี ทกุ ปี
ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ ้นงวดปี บญ
ั ชี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่ อถื อของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 (เดิม) ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายชาตรี ศิริพานิชกร1/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา 1/
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล1/
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาววรรณวิม ล จองสุรี ยภาส จากบริ ษั ท พี แอนด์ แอล อิ นเทอร์ น อลออดิ ทจ ากัด เป็ น เลขานุก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

1/

บุคคลลาดับที่ 1, 2 และ 3 เป็ นผู้มีความรู้ทางด้ านบัญชีและการเงิน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประวัติ
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน)
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รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีดงั นี ้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.

นายชาตรี ศิริพานิชกร
นายอนันต์ เกตุพิทยา
นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วม
ประชุม ในปี 2561
4/4
4/4
4/4

องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วย กรรมการอิ สระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และทาหน้ าที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 1 คน
3. กรรมการตรวจสอบจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ให้ นับ รวมการถื อ หุ้น ของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการตรวจสอบรายนันๆ
้ ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
ตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
หรื อก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จตามที่กล่าวข้ างต้ น
รวมถึ ง การท ารายการทางการค้ าที่ ก ระท าเป็ นปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิน ทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
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เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลทาให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การ
คานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ น ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานก.ล.ต. หรื อก่อนวันที่ได้ รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พนันด้
้ วยเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานก.ล.ต. หรื อก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ น
กรรมการตรวจสอบ
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ น หุ้น ส่ว นที่ มี นัย ในห้ า งหุ้น ส่ว น หรื อ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสินใจในการดาเนินกิ จการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท
11) ไม่เ ป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย หรื อบริ ษั ทย่อยลาดับเดี ยวกันเฉพาะที่เ ป็ นบริ ษั ทจด
ทะเบียน
12) มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรื อการเงินเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้แต่งตังเลขานุ
้
การของคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดารงตาแหน่ งและการประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับการ
แต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ดารงตาแหน่งต่อได้
2. องค์ ป ระชุม ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ย สมาชิ ก เข้ า ร่ ว มประชุม ไม่น้ อยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ของ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องจัดให้ มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจจะมีการประชุม
เพิ่มเติมได้ ขึ ้นอยูก่ บั ประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร
อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบในการดาเนินการต่างๆ ในลักษณะเดียวกับที่
กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ น ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)

52

7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กล่าวข้ างต้ น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการ
กระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่ าฝื น กฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อ ผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่กาหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ได้
การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องรายงานเกี่ ยวกับกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริ ษัทและต่อผู้ถือหุ้นโดย
รายงานไว้ ในรายงานประจาปี
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและ
้
พิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทโดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท
มีจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วม
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
ประชุม ในปี 2561
1. นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
2.
3.

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1
1/1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อมีหลักเกณฑ์และนโยบายในการ
สรรหากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้ องการของบริ ษัทตามหลักของบรรษัทภิบาล
ที่ดี และเพื่อมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนปฎิบตั ิงานด้ านอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้แต่งตังเลขานุ
้
การของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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วาระการดารงตาแหน่ งและการประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกาหนดออก
ตามวาระกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับพิจารณาให้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า
เหมาะสม
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วย สมาชิกที่เข้ าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการที่มา
ประชุม
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละครัง้ และอาจจะมี
การประชุมเพิ่มเติมได้ ขึ ้นอยูก่ บั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเห็นสมควร
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าเตอบแทนมีอานาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่เห็นสมควรเข้ าร่วมประชุม
หรื อชี ้แจงเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. สรรหาและนาเสนอรายชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สาหรับ การเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
คณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) รวมทัง้ พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความ
เหมาะสมของกรรมการที่พ้นตาแหน่งและสมควรได้ รับเลือกตังใหม่
้
เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความ
เห็ น ชอบ และน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ กรรมการของ
คณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ าจาเป็ น)
2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้ างค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) ซึง่ ได้ แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บาเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่า
เบี ้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
3. พิจารณา สรรหา กาหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทังก
้ าหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและเงื่อนไขใน
การว่าจ้ างบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท
4. พิจารณาและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทและติดตามดูแลการดาเนินการ เกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ และกล
ยุทธ์ทางด้ านทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท รวมทังแผนงานพั
้
ฒนาผู้บริ หารของบริ ษัท
5. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ ามี) และกรรมการผู้จดั การ
การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้ องรายงานขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัท และจะต้ องจัดทา
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ภายหลังจากการประชุมทุกครัง้
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4. คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 (เดิม) มีมติแต่งตังคณะกรรมการ
้
บริ หารของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารโดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ หารของ
บริ ษัทมีจานวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตาแหน่ ง

นายอภิชาติ ชโยภาส
นายพุทธพงศ์ วิมลพันธุ์
นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์
นายสาธิต อรุณ
นายอภิชนม์ ชโยภาส
นายเอกชัย ลิม่ ถาวรศิริพงษ์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานอานวยการ
(รักษาการ) ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมกรรมการบริ หารมีดงั ต่อไปนี ้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอภิชาติ ชโยภาส
นายพุทธพงศ์ วิมลพันธุ์
นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์
นายสาธิต อรุณ
นายอภิชนม์ ชโยภาส
นายเอกชัย ลิม่ ถาวรศิริพงษ์

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานอานวยการ
(รักษาการ) ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วม
ประชุมในปี 2561
45/46
44/46
37/46
44/46
41/46
46/46

5. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เป็ นจานวน 6 ท่านผู้บริ หารประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จดั การ
2. นายพุทธพงศ์ วิมลพันธ์
รองกรรมการผู้จดั การสายงานอานวยการ
3. นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์ (รักษาการ) ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. นายสาธิต อรุณ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ
5. นายอภิชนม์ ชโยภาส
รองกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นายเอกชัย ลิม่ ถาวรศิริพงษ์
รองกรรมการผู้จดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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องค์ ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร
2. คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วย กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน
3. ประธานคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้แต่งตังเลขานุ
้
การของคณะกรรมการบริ หาร
วาระการดารงตาแหน่ งและการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
1. การดารงตาแหน่งของกรรมการบริ หารไม่มีการกาหนดให้ ลาออกจากตาแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
กรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทท่านใดได้ พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท
ไม่ ว่ า ด้ วยสาเหตุ อัน ใด ให้ ถื อ ว่ า กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ท่ า นนัน้ พ้ นสภาพจากการเป็ น
กรรมการบริ หารโดยทันที และให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังสมาชิ
้
กท่านใหม่เข้ าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงโดย
ไม่ชกั ช้ า
2. องค์ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย สมาชิกที่เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการใน
คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการบริ หารจะต้ องจัดให้ มีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครัง้ และอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติม
ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ประธานกรรมการบริ หารจะเห็นสมควร
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้ าที่จัดการงานและดาเนินกิจการของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนด หรื อได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้ าที่ในการบริ หารธุรกิจของบริ ษัทตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
3. กิจการดังต่อไปนี ้ให้ เสนอเพื่อรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน
3.1 เรื่ องเกี่ยวกับนโยบายของบริ ษัท
3.2 เรื่ องที่หากทาไปแล้ วจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างสาคัญแก่กิจการของบริ ษัท
3.3 เรื่ องที่จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริ ษัทเอง
3.4 เรื่ องที่จะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบที่บริ ษัทวางไว้
3.5 เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควรเสนอเพื่ อ อนุ มัติ เ ป็ นรายเรื่ อ ง หรื อ ตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ วางไว้
4. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้ าที่ ในการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดเพื่อบริ หารบริ ษัทให้ ประสบ
ความสาเร็ จ บรรลุเป้าหมายของบริ ษัท ซึง่ รวมถึง
4.1 จัดทาและสอบทานวัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์ แผนทางการเงิ นและนโยบายที่สาคัญของบริ ษัท และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.2 พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจประจาปี งบประมาณค่าใช้ จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงสิ่งที่ต้องริ เริ่ มต่างๆ ที่สาคัญ เพื่อให้ บรรลุเป้า หมาย และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4.3 พิจารณากลัน่ กรองโครงการที่มีค่าใช้ จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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4.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในอานาจดาเนินการหรื อได้ รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
4.5 พิจารณาทบทวนอ านาจด าเนิ นการในเรื่ อ งต่า งๆ ตามที่ กาหนดไว้ ในตารางการมอบอ านาจ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.6 จัดการและสร้ างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสันและวั
้
ตถุประสงค์ในระยะยาว
4.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ ดาเนินไปตามกลยุทธ์ ด้านทรัพยากรบุคคล ที่กรรมการผู้จดั การได้
ให้ ความเห็นชอบไว้
4.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทและความก้ าวหน้ า
ในการดาเนินการเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท
5. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ก่อนที่จะนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระหว่างที่ไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในกรณีเร่งด่วน และให้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
6. อนุมตั ิการจัดซื ้อวัตถุดิบ สินค้ า หรื อบริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขายหรื อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ในจานวน
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 30ล้ านบาทต่อครัง้
7. อนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรื อสิ่งปลูกสร้ าง เป็ นต้ น ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ านบาท
ต่อครัง้
8. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
9. จัดสรรเงินบาเหน็จรางวัลซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อ
บุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้ บริ ษัท
10. แต่ ง ตัง้ หรื อ มอบหมายให้ บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทนคณะ
กรรมการบริ หารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริ หารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจ
นันๆ
้ ได้

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)

57

6. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ได้ มีมติกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2561 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น
เป็ นจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยบริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทในปี 2561 ดังต่อไปนี ้
1) ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
o ประธานกรรมการบริ ษัท

จานวน 10,000 บาทต่อครัง้

o กรรมการบริ ษัท

จานวน 10,000 บาทต่อครัง้

2) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริ ษัท

จานวน 50,000 บาทต่อเดือน

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
o ประธานกรรมการตรวจสอบ

จานวน 30,000 บาทต่อเดือน

o กรรมการตรวจสอบ

จานวน 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน

4) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
o ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 10,000 บาท ต่อครัง้
o กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวน 10,000 บาท ต่อครัง้

อนึ่ง บริ ษัทได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการจานวน 5,000,000 บาท โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ น้
2.2 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี อาจมีจานวนเปลีย่ นแปลงไป ขึ ้นอยู่กบั มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ของบริ ษัทในแต่ละปี และในอนาคต หากบริ ษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น
(นอกเหนือจากค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน) ให้ แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทจะใช้ หลักเกณฑ์
พิจารณาจากผลประกอบการและผลก าไรของบริ ษั ทในแต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ น ผู้
พิจารณากาหนดจานวนเงิ นสาหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอื่นๆ และจัดสรรให้ แก่กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละราย โดยจานวนเงินที่จ่ายให้ แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะมีจานวนไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และบริ ษัทจะนาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัทรับทราบในปี ถดั ไป
อนึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร
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หน่วย : บาท

ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา

ตรวจสอบ

สรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

โบนัสกรรมการ

กรรมการ

ตรวจสอบ

สรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

โบนัสกรรมการ

ปี 2561

กรรมการ

ปี 2560

650,000*

-

-

67,468

650,000

-

-

-

2. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กลุ

40,000

-

-

67,468

50,000

-

-

-

3. พลเรือเอก พีระจิตร์ สุรักขกะ

50,000

-

-

67,468

50,000

-

-

-

4. นายอภิชาติ ชโยภาส

50,000

-

-

67,468

50,000

-

-

-

5. นายอภิชนม์ ชโยภาส

50,000

-

-

67,468

50,000

-

-

-

6. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

30,000

-

10,000

67,468

50,000

-

10,000

-

7. นายพานิช พงศ์พิโรดม

50,000

-

10,000

67,468

50,000

-

10,000

-

8. นายชาตรี ศิริพานิชกร

50,000

360,000

-

67,468

50,000

360,000

-

-

9. นายอนันต์ เกตุพิทยา

50,000

360,000

-

67,468

40,000

360,000

-

-

10. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

50,000

360,000

10,000

67,468

50,000

360,000

10,000

-

ชื่อ – สกุล

1. นายธงทอง จันทรางศุ

หมายเหตุ: *650,000 บาท ของ นายธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริ ษัท รวมค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทจานวน10,000
บาทต่อครัง้ และค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัทจานวน 50,000 บาทต่อเดือน

ผู้บริหารและผู้อานวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ บู ริ หารและผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีจานวน 7 คน อัน
ได้ แก่ เงินเดือน ค่าตาแหน่ง โบนัส จานวนรวม 12.36 ล้ านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ และรายได้ อื่นๆ เป็ นต้ น จานวนรวม 0.043 ล้ านบาท
ในปี 2560 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ บู ริ หารและผู้อานวยการฝ่ ายแผนงานบัญชีและการเงิน
จานวน 6 คน (รวมค่าตอบแทน น.ส.นิตยา รัตนโชติ ผู้อานวยการปฏิบตั ิการแผนงานบัญชีและการเงิน ซึ่งได้ ลาออกเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2560) อันได้ แก่ เงินเดือน ค่าตาแหน่ง โบนัส จานวนรวม 12.38 ล้ านบาทและค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และรายได้ อื่นๆ เป็ นต้ น จานวนรวม 0.066 ล้ านบาท
ในปี 2559 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ บู ริ หารและผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีจานวน 7 คน อันได้ แก่
เงินเดือน ค่าตาแหน่ง โบนัส จานวนรวม 11.62 ล้ านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
และรายได้ อื่นๆ เป็ นต้ น จานวนรวม 0.09 ล้ านบาท
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7. เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติ
แต่งตัง้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ ผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
o ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
o เลขหมายใบอนุญาตให้ เป็ นทนายความ 95/2558
o Company Secretary Program (CSP73/2016) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
o Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG23/2015) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ ดังนี ้
o จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
o เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
o ดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคล หรื อคณะบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
หน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกาหนด
8. บุคลากร
จานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่รวมผู้บริ หารและผู้อานวยการแผนงานบัญชี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวนทังสิ
้ น้ 537 คน และ 505 คน โดยบริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 105.00 ล้ านบาท และ 104.00 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าตาแหน่ง โบนัส ค่า
สวัสดิการอาหาร กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ ดังนี ้
สายงาน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานอานวยการ
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานบริ หาร (สานักกรรมการผู้จดั การ)
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2561
65
99
30
307
18
18
537

ปี 2560
57
103
26
292
18
9
505

ค่ าตอบแทนอื่นๆ แก่ พนักงานของบริษัท ไม่ รวมผู้บริหาร)
- ไม่มี–
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กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ วนั ที่ 29 เมษายน 2551 กับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย
จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกับบริ ษัทในระยะยาว
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
ในปี 2561 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานกับพนักงานของบริ ษัท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดัง นัน้
บริ ษั ทจึ งมี นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุค ลากรของบริ ษัท ในทุกระดับอย่างต่อ เนื่อ ง โดยบริ ษัท ได้ จัดท าระบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยมีตวั ชี ้วัดประสิทธิภาพทังในระดั
้
บองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้
สอดคล้ องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนาไปสูก่ ารสร้ างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ วางแนวทาง
โดยกาหนดแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กร และ
กาหนดแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาโดยการสารวจความต้ องการและความจาเป็ นของฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัทเพื่อความ
เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของหน่วยงานนัน้
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ดาเนินการฝึ กอบรมบุคลากร จานวนทังสิ
้ ้น 16 โครงการ แบ่งเป็ นการฝึ กอบรมภายใน 4
หลัก สูต ร และการฝึ ก อบรมภายนอก 12 หลัก สูต ร รวมจ านวนบุค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถทังสิ
้ ้น 385 ราย(นับเป็ นจานวนบุคลากรที่ไม่นบั ซ ้า 289 คน) มีรายจ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งทังสิ
้ ้น 252,650 บาท
(แบ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดการฝึ กอบรมภายใน 157,018 บาท และค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมภายนอก 95,632 บาท)
การดาเนินการจัดการฝึ กอบรมของบริ ษัทในปี 2561 สามารถสรุ ปภาพรวมได้ ว่า บริ ษัทได้ ดาเนินการฝึ กอบรม
ให้ กับบุคลากรทัง้ ในระดับปฏิบัติการจนถึงบุคลากรในระดับบริ หารขัน้ ต้ นถึงขันสู
้ งเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะให้ กับ
บุคลากรอันจะส่งผลให้ บริ ษัทสามารถดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น โครงการ
เสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสาหรับบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ให้ บริ การของบริ ษัทด้ วยจิตบริ การ (service mind) การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการจัดการระบบงานการบริ การลูกค้ า
(customer service relation) การฝึ กอบรมความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน customer service relation ซึ่งเป็ น
โครงการที่จัดขึ ้นเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการบริ การลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โครงการฝึ กอบรมความรู้ ผ้ ทู า
การในเรื อ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้ บคุ ลากรผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องกับการเดินเรื อให้ สามารถรองรับการขยายขนาด
และการเพิ่มประสิทธิภาพของกองเรื อ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั การฝึ กอบรมในลักษณะการซักซ้ อมและป้องกันอุบตั ิเหตุ
ให้ กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การฝึ กอบรมความรู้ การดับเพลิงขึ ้นต้ น และการฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ จากการดาเนินการ
ฝึ กอบรมดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่าสามารถรักษามาตรฐานและความปลอดภัยในการให้ บริ การของบริ ษัท
รวมถึงพัฒนาให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การและดาเนินกิจการได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นโดยสามารถแบ่งรายละเอียด
การฝึ กอบรมบุคลากรตามสายงานได้ ดงั นี ้
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ส่วนงาน
สานักกรรมการผู้จดั การ
สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานอานวยการ

จานวนบุคลากรที่ได้ รับการฝึ กอบรม
ปี 2561 (คน)
1
148
10
46
4
80

ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานโดยมีการจัดทา
แผนงานด้ านความปลอดภัยฯและการแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน จานวน 11 คน ประกอบด้ วยผู้แทนบริ ษัทฯ ระดับบริ หารเป็ นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้แทนบริ ษัทฯ
ระดับบังคับบัญชา 4 คน ผู้แทนพนักงาน 5 คน เป็ นกรรมการความปลอดภัยฯ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการ
ทางานระดับวิชาชีพ เป็ นกรรมการและเลขานุการ อีกทัง้ ยังมีหน่วยงานความปลอดภัยของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงานขึ ้นตรงต่อ
ผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทฯ
สาหรับในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการดาเนินการตามแผนงานด้ านความปลอดภัย ได้ แก่ การตรวจสุขภาพ
พนักงานประจาปี การฝึ กอบรมปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น การฝึ กซ้ อมดับเพลิงขันต้
้ นการฝึ กซ้ อมแผนอพยพหนีไฟการฝึ กซ้ อม
แผนฉุกเฉินบนเรื อ รวมถึงการตรวจสภาพแวดล้ อมในการทางานด้ านแสง เสียง ความร้ อน ฝุ่ น สารเคมี ทังบริ
้ เวณท่าเรื อ
และภายในห้ องเครื่ องยนต์ของเรื อเฟอร์ รี่ อันจะเป็ นสร้ างความเชื่อมัน่ ในระบบการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานของบริ ษัทฯ
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โครงสร้ างการบริหารงานของบริษัท
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ประวัตคิ ณะกรรมการบริษัท
ศาสตราจารย์ พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ปริ ญญาโททางกฎหมาย (LL.M.)New York University
o เนติบณ
ั ฑิตสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
o นิติศาสตร์ มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o นิเทศศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
o ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
o รัฐศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย IOD) ดังนี ้
o Role of Chairman Program (RCP)รุ่น 39/2016
o Audit Committee Program (ACP) รุ่น 40/2012
o Director Certification Program (DCP) รุ่น 108/2008
o Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
o ตังแต่
้ 2559
ประธานกรรมการบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน)
o ตังแต่
้ 2558
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
o ตังแต่
้ 2554
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ตังแต่
้ 2554
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
o ตังแต่
้ 2540
กรรมการกฤษฎีกาสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ 25 มกราคม 2562 (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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นายอภิชาติ ชโยภาส
อายุ 54 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการผู้จดั การ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o ปริ ญ ญาเอก สาขา Social

Sciences

จาก Magadh

University, India
o ปริ ญญาโท โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริ หาร
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
o ปริ ญ ญาโท ศิ ล ปศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต สาขาผู้น าทางสัง คม
ธุรกิจ การเมือง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
o ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ Oregon State, U.S.A.
o ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้ า
o ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 (วตท.25)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD) ดังนี ้
o Director Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008
o Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)รุ่น 4/2009
o Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
o ตังแต่
้ 2560

กรรมการ

บริ ษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด

o ตังแต่
้ 2559

กรรมการ

บริ ษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด

o ตังแต่
้ 2549

กรรมการ

บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ ้ง ทัวร์ จากัด

o ตังแต่
้ 2543

กรรมการ

บริ ษัท ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด

o ตังแต่
้ 2543

กรรมการ

บริ ษัท พลังงานราชา จากัด

o ตังแต่
้ 2542

กรรมการ

บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด

o ตังแต่
้ 2542

กรรมการ

บริ ษัท ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จากัด

o ตังแต่
้ 2542

หุ้นส่วนผู้จดั การ ห้ างหุ้นส่วนจากัด นิวดาดฟ้า

o ตังแต่
้ 2541

กรรมการ

บริ ษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริ การ จากัด

o ตังแต่
้ 2539

กรรมการ

บริ ษัท เอลการจัดการ จากัด

o ตังแต่
้ 2537

กรรมการ

บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที จากัด
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o ตังแต่
้ 2536

กรรมการ

บริ ษัท ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จากัด

o ตังแต่
้ 2536

กรรมการ

บริ ษัท เจ้ าพระยาเอ็นเตอร์ เทนเม้ นต์ จากัด

o ตังแต่
้ 2535

กรรมการ

บริ ษัท ฮอส จากัด

o ตังแต่
้ 2535

กรรมการ

บริ ษัท วังหินอ่อน จากัด

o ตังแต่
้ 2535

กรรมการ

บริ ษัท เจ้ าพระยาลอดจ์ จากัด

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
o ถือหุ้น 18,562,500 หุ้น คิดเป็ น 9.71% ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิ์ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย
o เป็ นหลานชายของนายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กลุ
o เป็ นบิดาของนายอภิชนม์ ชโยภาส
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นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล
อายุ 72 ปี
ตาแหน่ ง รองประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o Post Graduated Diploma Urban Sanitary Engineering,
International Institute of Hydraulic & Environmental
Engineering (IHE), TheNetherlands
o ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา, California State
University Long Beach, U.S..A.
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย IOD) ดังนี ้
o หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)รุ่น 3/2008
o หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 71/2008

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
o ตังแต่
้ 2544
กรรมการ
o ตังแต่
้ 2543
กรรมการ
o ตังแต่
้ 2535
กรรมการ
o ตังแต่
้ 2528
กรรมการ

บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ ้ง ทัวร์ จากัด
บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริ ษัท เจ้ าพระยาลอดจ์ จากัด
บริ ษัท วังหินอ่อน จากัด

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
o นางประคอง ตังประพฤทธิ์กุล (ภริ ยา) ถือหุ้น 3,465,000หุ้น คิดเป็ น 1.81% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย
o เป็ นน้ าของนายอภิชาติ ชโยภาส

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)
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พลเรื อเอก พีระจิตร์ สุรักขกะ
อายุ 74 ปี
ตาแหน่ ง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o

ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Naval Post
Graduate School, U.S..A.

o

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Naval Post
Graduate School, U.S..A.

o

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายเรื อ

o

ประกาศนียบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่ นที่ 39 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศนี ย บั ต ร หลั ก สู ต ร ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย IOD) ดังนี ้
o หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 71/2008
o หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2008
o หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)รุ่น3/2008
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
o ตังแต่
้ 2549
ประธานกรรมการ บริ ษัท ฟลีทเน็ตเวอร์ ค จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 29 มกราคม 2562(ไม่มี)
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย(ไม่มี)

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)
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นายชาตรี ศิริพานิชกร
อายุ 71 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
o ปริ ญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2538
o ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 100/2013
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
o ตังแต่
้ 2560

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ออลล์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

o ตังแต่
้ 2559

กรรมการอิสระ บริ ษัท เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน)

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไม่มี)
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย (ไม่ม)ี

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)
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นายอนันต์ เกตุพทิ ยา
อายุ 66 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิต บริ หารธุรกิจ
(ศศินทร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

o
o
o
o
o
o

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย IOD) ดังนี ้
o หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL)รุ่น 1/2015
o หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)รุ่น 1/2013
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)รุ่น 2/2012
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)รุ่น 1/2006
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004
หลักสูตร Director Accreditation Programรุ่น 7/2004
หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 17/2002

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
o ตังแต่
้ 2551 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เซียร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
o ตังแต่
้ 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน)
o ตังแต่
้ 2547 กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งบริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ทอินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน)
o ตังแต่
้ 2547 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน)
o ตังแต่
้ 2544 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
o ตังแต่
้ 2543 ประธานกรรมการบริ ษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลีย่ น โซลูชนั่ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไม่มี)
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย (ไม่ม)ี

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)
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นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
อายุ 64 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o ป ริ ญ ญ า โ ท พ า ณิ ช ย์ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี ส า ข า บั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o ปริ ญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย IOD) ดังนี ้
o หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 114/2015
สมาคม ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่น 21/2016
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016
o สัมมนาหลักสูตร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and
Performance
o หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)รุ่น 12/2018
o ร่ วมงานสัมมนา Independent Director Forum หัวข้ อ “Tough Boardroom Situations – Independent
Directors Share Lessons Learned” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561
o หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018
o สัมมนาหลักสูตร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and
Performance ในวันที่ 22 มกราคม 2561
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
o ตังแต่
้ 2551

กรรมการบริ ษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไม่มี)
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย (ไม่ม)ี

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)
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นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
อายุ 65 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o ปริ ญ ญาโท วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
o ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ย บั ต ร หลั ก สู ต ร ของสมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย IOD) ดังนี ้
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น
71/2008
o ประกาศนี ยบัตร หลัก สูต ร Role of the Compensation
Committee (RCC)รุ่น 21/2016
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
o ตังแต่
้ 2544
กรรมการ
o ตังแต่
้ 2544
กรรมการ
o ตังแต่
้ 2544
กรรมการ
o ตังแต่
้ 2537
กรรมการ
o ตังแต่
้ 2534
ผู้จดั การทัว่ ไป

บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ ้ง ทัวร์ จากัด
บริ ษัท พลังงานราชา จากัด
บริ ษัท ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จากัด
บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริ ษัท บาธแอนด์สปา จากัด

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
o ถือหุ้น 3,093,750 หุ้น คิดเป็ น 1.62% ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย (ไม่มี)

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)
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นายพานิช พงศ์ พโิ รดม
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o ปริ ญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่ งทะเล สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย
o ปริ ญ ญาโทวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมแหล่ ง น า้ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย
o ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
o ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศ วกรรมโยธา จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
o ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4515)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD) ดังนี ้
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2016
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016
o หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 56/2006
o หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 121/2009
o หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 1/2006
o หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
o ตังแต่
้ 2560
ประธานกรรมการ บริ ษัท ออโตคอร์ ป โฮลดิ ้ง จากัด(มหาชน)
o ตังแต่
้ 2556
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้ านพลังงานและสิง่ แวดล้ อมอบจ. ระยอง
o ตังแต่
้ 2533
กรรมการ บริ ษัท พานิช-วรศักดิ์และเพื่อน 2510 จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไม่มี)
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย (ไม่มี)

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)
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นายอภิชนม์ ชโยภาส
อายุ 30 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และรองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่ น 104/2013
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
o ตังแต่
้ 2560
กรรมการ บริ ษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด
o ตังแต่
้ 2559
กรรมการ บริ ษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด
o ตังแต่
้ 2559
กรรมการ บริ ษัท เจ้ าพระยาลอด์จ จากัด
o ตังแต่
้ 2555
กรรมการ บริ ษัท พลังงานราชา จากัด
o ตังแต่
้ 2555
กรรมการ บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
o ตังแต่
้ 2555
กรรมการ
บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
o ตังแต่
้ 2555
กรรมการ
บริ ษัท ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
o ตังแต่
้ 2555
กรรมการ
บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ ้ง ทัวร์ จากัด

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม2562
o ถือหุ้น 5,259,375 หุ้น คิดเป็ น 2.75% ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย
o เป็ นบุตรนายอภิชาติ ชโยภาส
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ประวัตคิ ณะกรรมการบริหาร
นายสาธิต อรุ ณ
อายุ 53 ปี
ตาแหน่ ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและ
เดินเรื อ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกลเรื อ ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีกรมเจ้ าท่า
o ปริ ญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
o ปี 2551-2560 ผู้จดั การแผนกผลิต ฝ่ ายซ่อมกลางน ้า บริ ษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ ดแอนด์ เอนจิเนียริ่ ง จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไม่มี)
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย (ไม่ม)ี
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นางสาวกัณณ์ ณิชฐาธิปบูรวัฒน์
อายุ 37 ปี
ตาแหน่ ง รักษาการ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
o อบรมด้ านบัญชีภาษี อากร Tax Accounting การกระทบ
รายได้ และรายจ่ายทางบัญชีกบั ทางภาษี อากร บริ ษัท ฝึ กอบรม
และสัมมนาธรรมนิติ จากัด
o อบรมเคล็ดลับการปรั บ ปรุ งรายการทางบัญชี พร้ อมการปิ ด
บั ญ ชี สิ น้ งวดให้ ถู ก ต้ องตามมาตรฐานการบั ญ ชี บริ ษั ท
ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
o 2553-2560
หัวหน้ าแผนกบัญชี บริ ษัท สยามนิสสัน บีเคเค จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไม่มี)
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย (ไม่มี)
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นายพุทธพงศ์ วิมลพันธุ์
อายุ 45 ปี
ตาแหน่ ง รองกรรมการผู้จดั การ สายงานอานวยการ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o ปริ ญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น
142/2017สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
o 2555-2559 หัวหน้ าส่วนบุคคล บริ ษัท วนชัยพาเนลอินดัสตรี ส์ จากัด
o 2541-2555 ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทัว่ ไป
บริ ษัท พัทยาฟูด้ อินดัสตรี จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไม่มี)
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย (ไม่มี)

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)

77

นายเอกชัย ลิม้ ถาวรศิริพงศ์
อายุ 59 ปี
ตาแหน่ ง รองกรรมการผู้จดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
o ป ริ ญ ญ า ต รี ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต ( เ อ ก ส ถิ ติ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o ประกาศนี ย บั ต ร หลัก สู ต ร Director

Accreditation

Program รุ่ น 142/2017สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
o ประกาศนี ย บัต ร หลัก สูต ร Mini MBA (จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MIS(สมาคมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย)
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือ ตาแหน่ งที่สาคัญ
o 2530 – 2552

ผู้จดั การฝ่ ายคอมพิวเตอร์ บริ ษัท อิเลคโทรลัคส์ ประเทศไทย จากัด

o 2527 – 2529

นักวิชาการสถิติ กรมป่ าไม้

o 2524 – 2526

เจ้ าหน้ าที่วเิ คราะห์ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไม่มี)
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย (ไม่มี)

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)

78

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริ มสร้ างความโปร่ งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อันจะทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดหลักการการกากับดูแลกิจการซึ่งเป็ นไปตามแนวทางการกากับดู แลกิจการที่ดี
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของเจ้
้
า ของบริ ษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิ ในการซื ้อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริ ษัท สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดาเนินการในเรื่ องต่า งๆ ที่เป็ นการอานวยความสะดวก
ในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทกุ ปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีใน
แต่ละปี พร้ อมทังจั
้ ดส่งหนังสือนัดประชุม และข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อน
วันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดย
ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย
2. บริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทังแจ้
้ งสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการเข้ าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริ ษัทได้ จัดส่งไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุม บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ า
ก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรส (Email Address) ของนักลงทุนสัมพันธ์ ir@rajaferryport.com
5. ในการประชุมบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังข้
้ อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่อที่ประชุมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุม
เพื่อตอบคาถามและให้ ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทจะให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกาหนดให้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตาม
จานวนหุ้น โดยหนึง่ หุ้นมีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียงและไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดหรื อละเมิดสิทธิหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการอิสระ
เป็ นผู้มีหน้ าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิด เห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยัง
กรรมการอิสระซึง่ จะพิจารณาดาเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง เช่น หากเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาวิธีการแก้ ไขให้ เหมาะสม กรณีเป็ นข้ อเสนอแนะที่เป็ นเรื่ องสาคัญและมีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
โดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทตามลาดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้ วน มีการแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทังจะไม่
้
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆเข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใสตามลาดับวาระที่กาหนด โดยวาระการเลือกตังกรรมการจะเปิ
้
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้
สิทธิในการแต่งตังกรรมการด้
้
วยการลงมติเป็ นรายบุคคล
นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ ามบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อบุคคลอื่นด้ วย
บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริ หารเกี่ยวกับหน้ าที่ที่ผ้ บู ริ หารต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัท และ
บทกาหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 และตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และในกรณี ที่กรรมการหรื อผู้บริ หารมีการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต้ องรายงานการถื อหลักทรัพย์ใน
บริ ษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุต รที่ ยังไม่บ รรลุนิ ติภาวะตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญ ญัติห ลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทาการ ให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อ
เผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย The Role of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงานและ
ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุน
และข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัท
จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี
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นอกจากนี ้บริ ษัทยังส่งเสริ มให้ มีความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุม่ เพื่อสร้ างความ
มัน่ คงให้ แก่บริ ษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้น:บริ ษัทมุง่ เน้ นพัฒนาองค์กรให้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ และผลกาไร
เพิ่มขึ ้นได้ เป็ นการเพิ่มมูลค่าของบริ ษัทและส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
(ข) ลูกค้ า:บริ ษัทคานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้ บริ การผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย รวมถึงการเอาใจใส่
และรับผิดชอบต่อลูกค้ าด้ วยความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม
(ค) คูค่ ้ า:บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า และ/หรื อข้ อตกลง
ในสัญญาที่ทาร่วมกัน เพื่อก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึง่ จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
(ง) คูแ่ ข่ง:บริ ษัทส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม และจะปฏิบตั ิตามกรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี
(จ) พนักงาน:บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ให้ ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
(ฉ) ชุมชนและสังคม:บริ ษัทให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม
และให้ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื ้อกูลและสร้ างสรรค์ตอ่ สังคมตามความเหมาะสม
(ช) สิ่งแวดล้ อม:บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อ มอย่างเคร่ งครั ด และวาง
แนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย เหล่านันได้
้ รับการดูแลอย่างดีที่สดุ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส Disclosure and Transparency)
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทังรายงานข้
้
อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทซึง่ ล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการ
ก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท คื อ
www.rajaferryport.com
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนั ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นายนริ นทร์ ชนวิทยาสิทธิกลุ ทาหน้ าที่ในส่วนงาน
ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสือ่ สารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และภาครัฐ
ที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิ นและสารสนเทศทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อ มูลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริ หาร 9 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เ ป็ นผู้บริ หาร 6 ใน 9 ท่านดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทาให้ เกิด
การถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตลอดจนกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ของกรรมการอิสระทังหมด
้
6 ท่าน
ดารงตาแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย เพื่อทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกากับดูแลดาเนินงานของบริ ษัทให้
มีความถูกต้ องและโปร่งใส
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งใน
อัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้
ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯมีคณะอนุกรรมการจานวน 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่า ตอบแทน และคณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ฉพาะเรื่ อ งที่ ได้ รั บมอบหมายและเสนอเรื่ อ งให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ซึง่ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้ าที่ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในอานาจหน้ าที่
ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ในขณะ
ที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการบริ ษัท
และกรรมการผู้จดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้
ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้ อ งทราบและปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นการดูแ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผู้นา ซึ่ง
เป็ นที่ยอมรั บ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงได้ จดั ตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท
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2.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็ นประจา และบริ ษัทถือปฏิบตั ิตามกฎและข้ อบังคับต่างๆ ตามที่สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กาหนดทุกประการ
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรมทังการปฏิ
้
บตั ิต่อ
บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม
2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลีย่ งการกระทาที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ผ้ ูที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ เกี่ ย วโยงกับ รายการที่ พิ จารณา ต้ อ งแจ้ งให้ บ ริ ษั ททราบถึ ง
ความสัมพันธ์หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิ
ในธุรกรรมนันๆคณะกรรมการตรวจสอบจะน
้
าเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทังจะได้
้
มี
การเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้ วย
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน และเพื่อให้ เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน บริ ษัทจึงได้ กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริ หารไว้ เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรั พย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่
ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อทา
หน้ าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมี
การว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทาหน้ าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักที่สาคัญของบริ ษัทได้ ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมี
ประสิทธิภาพ
2.5 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและ
การเงิ น และผู้สอบบัญชี มาประชุมร่ วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงิ นต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทังจะด
้ าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทังข้
้ อมูลทาง
การเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพื ้นฐานของข้ อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน และสม่าเสมอ
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3. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้ มีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในการประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้ กับคณะกรรมการล่วงหน้ า เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษา
ข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่ องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ ารับ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย และมี
ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ประมวลความเห็นและข้ อสรุ ปที่ได้ จากการประชุม ทังนี
้ ้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุม
และ/หรื อไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่ง
เสียงเพื่อชี ้ขาด นอกจากนี ้ รายงานการประชุมจะถูกจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังจากการประชุมแล้ วเสร็ จ พร้ อม
ทังจั
้ ดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเป็ นระเบียบ พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
4. ค่ าตอบแทน
บริ ษัทกาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มคี วามรู้ความสามารถ
และต้ องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)
ทัง้ นี ้ บริ ษัทกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารตามรู ปแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ซึง่ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฏหมาย การบัญชี การเงิน การบริ หารองค์กร จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. คุณชาตรี ศิริพานิชกร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบ
3. คุณพรชัย วิริยะธนะสกุล
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายที่สาคัญคือ ดูแลรายงา น
ทางการเงินของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป สอบทานการดาเนินงานของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้
ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 ครัง้ โดยได้ มีการหารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทประจารายไตรมาสและงบ
การเงินประจาปี ร่วมกับฝ่ ายบริ หารและผู้สอบบัญชี ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทประชุมเป็ นการเฉพาะกับ
ผู้สอบบัญชี และ/หรื อ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่วมประชุมด้ วย
สาหรั บรายงานทางการเงินของบริ ษัทรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงิ นของ
บริ ษัท ได้ จดั ทาขึ ้นอย่างถูกต้ องเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2. รายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรื อรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน และมีความเห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
บริ ษัทมีความเพียงพอและเป็ นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
3. การสอบทานการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณานโยบายการบริ หารความเสี่ยง แผนงาน และการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์ กร โดยคณะกรรมการได้ มีการประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ รวมทัง้
พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริ หารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส
พร้ อมทังให้
้ มีข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้น
4. การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษั ทภิบาลของบริ ษัทฯ พบว่า
กรรมการบริ ษัทและพนักงานได้ ปฏิบตั ิตามหลักการที่กาหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด โดยคณะกรรมการได้ สง่ เสริ มให้
พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการกากั บดูแล
กิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มีความโปร่ งใสและมีจริ ยธรรม ก่อให้ เกิด
ความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้ า คูค่ ้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
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5. การสอบทานการกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
เพื่อความเป็ นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอ
ลออดิท จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การด้ านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท
ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ ายบริ หารอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังให้
้ คาแนะนากับผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น ว่า การปฏิ บัติ ง านตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี เป็ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจาปี 2561 ไม่พบข้ อบกพร่ องด้ านการควบคุม
ภายในที่มีนยั สาคัญ
6. การสอบทานประสิทธิผลการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ครอบคลุมถึงการควบคุมด้ านการปฏิบตั ิงานการเงิน การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทฯ โดยทาการประเมินตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผลการประเมิน โดยฝ่ ายบริ หารและสานักงานตรวจสอบ
ภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริ ษัทฯมีความเพียงพอ
7. การพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ บริ ษัท พีวี
ออดิท จากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี พร้ อมทังค่
้ าสอบบัญชี เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรั บผิดชอบตามที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ฯ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถและความระมัด ระวัง รอบคอบ มี ความเป็ นอิ สระอย่า งเพี ย งพอ เพื่ อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้ อมูลทาง
การเงินของบริ ษัทฯมีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ สอดคล้ องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป บริ ษัทฯมีการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิท ธิ ภาพ มีก ารปฏิ บัติง านที่สอดคล้ อ งตามระบบการกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี มี การปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้ อกาหนดและข้ อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายชาตรี ศิริพานิชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เรียน ผู้ถอื หุ้น บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษั ท ท่า เรื อ ราชาเฟอร์ รี่ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้ ว ย
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารผู้มีประการณ์การบริ หารงานมายาวนาน จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายพานิช พงศ์พิโรดม
2. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
3. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กาหนดไว้ เพื่อเสนอ
เข้ ารับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อทาหน้ าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึง
พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และที่
ประชุมผู้ถื อหุ้น ตามลาดับ โดยในรอบปี 2561ได้ ปฏิบัติ หน้ า ที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท อย่า ง
ครบถ้ วน โดยยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยัง่ ยืนของผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
รายขอสรุปสาระสาคัญของการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2561 มีดงั นี ้ ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย เป็ นผู้
เสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และ
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานโดยรวมของบริ ษัทฯ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
ครบถ้ วน ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถและเป็ นอิสระ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
อย่างเหมาะสมแล้ ว

(นายพานิช พงศ์พิโรดม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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การดาเนินกิจกรรมด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม CSR)
บริ ษัท ท่า เรื อ ราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) ด าเนิ นกิ จ การภายใต้ หลักจริ ยธรรมและการจัดการที่ ดี มี ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มทัง้ ภายในและภายนอกองค์ ก ร อัน น าไปสู่ก ารพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น โดยมุ่ง เน้ น ให้
ความสาคัญและคานึงถึงผลกระทบที่มีตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม ด้ วยการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในองค์กรหรื อนาทรัพยากรที่
อยูน่ อกองค์กรมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดทังต่
้ อองค์กรและส่วนร่วม เพื่อให้ องค์กรและคนในชุมชนหรื อสังคม สามารถอยู่
ร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและยัง่ ยืน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมุง่ มัน่ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าด้ วยคุณ ภาพบริ การที่มาตรฐานสากล และบริ หารงานภายใต้ นโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ภายใต้ หลัก
ธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้ นดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรมทัง้ นี ้ การเจริ ญเติบโตของบริ ษัทจะควบคู่ ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม
การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ บริ ษัท
จึงได้ จดั ทานโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและอนุมตั ิโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งครอบคลุมเรื่ องการป้องกันการคอร์ รัปชั่น เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนเข้ าใจถึง
มาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
พร้ อมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมดังกล่าว
อย่างจริ งจัง โดยบริ ษัทได้ มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความรู้
และความเข้ าใจกับผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทเกี่ ยวกับนโยบายว่าด้ วยการ
ต่อ ต้ านทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ทัง้ นี ห้ ากกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานไม่
ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้ วยการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น จะต้ องได้ รั บบทลงโทษ
ทางวินยั
1.1 ด้ านพนักงาน
พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็ นปั จจัยสาคัญสูค่ วามสาเร็ จของบริ ษัท บริ ษัท ราชาเฟอร์ รี่
จากัด (มหาชน) จึงได้ มงุ่ พัฒนาเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี ด้ วยการกาหนดนโยบายการดูแลสิทธิ
และการปฏิบตั ิที่ดีต่อบุคลากร เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี
ขึ ้น รวมทังส่
้ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ
และให้ เกิดความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนการว่าจ้ าง การแต่งตังและ
้
ยกย่องพนักงานจะพิจารณาบนพื ้นฐานของคุณธรรมและการใช้ ทรัพยากร
บุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดโดยบริ ษัทได้ วางแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
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- ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ต้ องรี บเจรจากับคูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
- ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมทังสองฝ่
้
าย
- ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับคูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้
- รายงานข้ อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและตรงเวลาให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย รวมถึงเจ้ าหนี ้
อย่างสม่าเสมอ
- ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม
- ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากความจริ ง
1.2 ด้ านลูกค้ า
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) มุง่ เน้ นในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ า
ที่จะได้ รับบริ การที่ดีมีคณ
ุ ภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทังรั
้ กษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการให้ บริ การ ซึ่งพนักงาน
ของบริ ษั ท ราชาเฟอร์ รี่ ทุก คนได้ รั บ การปลูก ฝั ง เรื่ อ งของความ
ซื่อสัตย์ ความไว้ วางใจและมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและ
ความมัน่ ใจแก่ลูกค้ าในการรับบริ การที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ใน
ราคาที่เป็ นธรรม โดยเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การ
อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ งรวมทังจั
้ ดระบบ
การบริ การลูกค้ า ให้ ลูกค้ าสามารถร้ องเรี ยนความไม่พอใจและ
ดาเนินการตอบสนองความต้ องการลูกค้ า จึงทาให้ ลกู ค้ าที่มาใช้
บริ การมัน่ ใจเรื่ องความปลอดภัยของทรัพย์สินได้ และกลับมาใช้
บริ การซ ้า ดังสโลแกน “Always on the go”
1.3 เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษั ท ท่า เรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) ให้ ค วามสาคัญต่อการเปิ ด เผยข้ อมูลที่มี ความถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสานักงาน ก.ล.ต.กาหนด
ทังรายงานทางการเงิ
้
นและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องของบริ ษัททังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลเท่าเทียมกัน
โดยบริ ษัทจะรายงานข้ อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯและผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัทที่ www.rajaferryport.com
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2. การดูแลสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทได้ ตระหนักว่าการดาเนินกิจการท่าเรื อ และเรื อเฟอร์ รี่เพื่อใช้ โดยสารและขนส่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทจึงได้ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วยการให้ ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้ อมทังทางน
้
้า เสียง และอากาศ รวมทังจั
้ ด
ให้ มีมาตรการรั กษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและรั กษาไว้ ซึ่งระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้ อมของชุมชนที่บริ ษัท
ประกอบกิจการอยู่ รวมทังสร้
้ างวัฒนธรรมองค์กร ด้ วยการสร้ างจิตสานึกของพนักงานผู้ปฏิบตั ิงานที่ทา่ เรื อและบนเรื อเฟอร์
รี่ ให้ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อมของชุมชน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิและดาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม อาทิ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ้ง
จากทุกจุดที่ปล่อยออกจากท่าเรื อเป็ นประจาทุกเดือน และตรวจสอบคุณภาพน ้าในทะเลบริ เวณท่าเทียบเรื อเป็ นประจาทุก
3 เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้ กรมเจ้ าท่าพิจารณาทุกครัง้ จัดให้ มีการตรวจสอบระบบบาบัดน ้าเสียสาเร็ จรู ป
(SATS) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในประสิทธิภาพการทางาน และจัดเตรี ยมภาชนะรองรับขยะ ณ จุดต่างๆ ให้
เพียงพอกับการใช้ งานภายในบริ เวณท่าเรื อ และกาหนดให้ ห้ามทิ ้งขยะ น ้าเสีย และสารเคมีลงทะเล โดยในปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทได้ ดาเนินโครงการด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคม เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของชุมชนใน
พื ้นที่ประกอบด้ วย 2 กิจกรรมหลัก คือ
2.1 โครงการวางแนวทุ่นร่ องนา้ ป้ องกันปะการังบริเวณท่ าเรือท้ องศาลา
โครงการวางทุ่นร่ องน ้าแนวปะการังบริ เวณท่าเรื อท้ องศาลา
เกาะพะงัน เพื่อป้องกันการทิ ้งสมอเรื อทับแนวปะการัง และเพื่อให้ กปั ตัน
และผู้เดินเรื อมองเห็นร่องน ้าที่ชดั เจน ซึง่ จะทาให้ การเดินเรื อเป็ นไปด้ วย
ความราบรื่ น โดยร่ วมกับกรมเจ้ าท่าและกลุม่ จิตอาสากลุม่ ดอกไม้ ทะเล
เพื่อการอนุรักษ์ เกาะพะงันโดยได้ ดาเนินการไปเมื่อเดือ นพฤษภาคม
2561

2.2 โครงการจัดการขยะ RP
บริ ษัทมีแนวคิดในการจัดการและคัดแยกขยะทัง้ ที่ท่าเรื อและบนเรื อ เพื่อลดปริ มาณขยะที่ส่งต่อให้ เทศบาลเพื่อนาไป
จัดการให้ น้อยลง ซึง่ เป็ นการจัดการขยะแบบยัง่ ยืน โดยส่งมอบถัง
คัดแยกขยะรี ไซเคิลและขยะทัว่ ไปให้ กับเทศบาลตาบาลเกาะพะ
งัน เพื่อติดตังในพื
้
้นที่ท่าเรื อเกาะพะงัน โดยมีนายสนชัย ศรี ทอง
กุล (ที่ 4 จากขวาบน) เลขานายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลเกาะ
พะงัน และนายธนัช ศรี แก้ ว (ที่ 2 ขวาบน) ผู้อานวยการกอง
สาธารณสุข เทศบาลตาบลเกาะพะงัน ให้ เกียรติเป็ นผู้รับมอบ
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รวมทังปลู
้ กจิตสานึกในการมีส่วนร่ วมของ
พนัก งานชาว RP ให้ ช่ว ยกันรณรงค์ คัดแยกขยะรี ไซเคิ ล
และเห็นคุณค่าการนาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่ ตระหนัก
ถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้ อม และยังรณรงค์ลดการใช้ พลาสติก
ประเภทคใช้ ครั ง้ เดี ย วทิ ง้ เช่ น หลอดพลาสติ ก และ
ถุงพลาสติก ในแคมเปญ “RP รณรงค์ ลดใช้ ถุงพลาสติก
Say to No Plastic Bags”
3. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การมีสว่ นในการพัฒนาชุมชน โดยให้ การสนับสนุนและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนในชุมชน เพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ตลอดจนพนักงานและคนในชุมชนและลดปั ญหาความขัดแย้ งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
3.1 การร่ วมกิจกรรมจิตอาสาทาความดี
ด้ วยการร่วมกับเทศบาลตาบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2018
ร่วมกันเก็บขยะและทาความสะอาดพื ้นที่รอบชายหาดและบริ เวณท่าเรื อดอนสัก
3.2 การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ด้ วยการเปิ ดพื ้นที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการคมนาคมทางน ้าและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง
บนเรื อแก่คณะนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านราษฎร์ ประสานจิต จานวน 155 คน ณ ท่าเรื อดอนสัก
3.3 การมอบเงินสนับสนุนแก่ ผ้ พ
ู ิการ
โดยมอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมคนพิการกรุ งเทพมหานคร เพื่อจัดซื ้อรถเข็นวีลแชร์ ให้ กบั ผู้พิการไว้ ใช้
ในการประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี ้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงทากิจกรรมต่างๆ นอกสถานที่ได้ สะดวก ณ สมาคมคน
พิการกรุงเทพมหานคร

3.4 การส่ งต่ อความสุขให้ กับลูกค้ า
โดยการจัด กิ จกรรมแจกเครื่ อ งดื่ ม ฟรี ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูที่ ม าใช้ บริ ก ารในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง มี ทงั ้ กลุ่ม
ชาวบ้ านในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติ
3.5 กิจกรรมงานวันเด็ก
โดยบริ ษัทท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) ได้ ร่วมออกบูธแจกขนมให้ กบั เด็กๆ พร้ อมทังมอบโทรทั
้
ศน์
2 เครื่ อง ให้ กับเทศบาลเมืองดอนสัก พร้ อมส่งของขวัญวันเด็กให้ แก่เทศบาลเกาะสมุยและเทศบาลเกาะพะงัน เพื่อเป็ น
ของขวัญเนื่องในงานวันเด็ก ประจาปี 2561
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4. การรับผิดชอบต่ อพนักงาน
4.1 จัดกิจกรรมเลีย้ งปี ใหม่
เป็ นการตอบแทนและให้ รางวัลแก่บคุ ลากรของบริ ษัทที่ร่วมมือ ร่วมแรงกันทางานหนักมาตลอดทังปี
้
เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเดินหน้ าไปได้ ด้วยดี
4.2 การพัฒนาบุคลากร
ด้ วยบริ ษัทให้ ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็ นอันดับต้ นๆ รวมทังจั
้ ดให้ มีอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการทางานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมทังให้
้ ความเอาใจใส่ต่อสวัสดิการให้ สอดคล้ องกับกฎหมายแรงงานไทย และ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยในการทางานอย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ดาเนิ นการในรู ปแบบต่างๆ เช่น
การปฐมนิเทศให้ กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ พนักงานมีความเข้ าใจในการทางานเป็ นองค์กร และปฏิบตั ิตามนโยบายของ
บริ ษัทไปในทิศทางเดียวกันจัดอบรมเพื่อให้ ความรู้และพัฒนาบุคลากรในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่องการแต่งตังและโยกย้
้
าย
รวมทัง้ การให้ ร างวัล และการลงโทษพนัก งานต้ อ งกระท าด้ ว ยความเสมอภาค และตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานของความรู้
ความสามารถและความเหมาะสม การจัดให้ มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ที่พกั อาศัย อาหาร ตรวจสุขภาพประจาปี และ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิ ดขึน้ นัน้ เป็ นการท า
รายการกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งมี บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งเป็ น ผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริ หาร ซึ่ง
สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้
1. รายการระหว่ างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้ องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 4
2. ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในการดาเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การมีพนั ธมิตรหรื อเครื อข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้ เกิดความคล่องตัวในการ
ดาเนินธุรกิจมากกว่าการที่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก
3. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่ างกัน
ขัน้ ตอนการอนุมัติ ก ารท ารายการระหว่า งกัน ของบริ ษั ท เป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยเคร่ งครั ด โดยที่ กรรมการ หรื อ บุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมี ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ กับบริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการระหว่างกันนันๆ
้ และหากรายการ
ระหว่างกันมีมลู ค่าสูงตามเกณฑ์ที่กาหนด บริ ษัทจะจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อการทารายการ
ดังกล่าว พร้ อมทังน
้ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิก่อนการทารายการ
4. นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่างกันสามารถจาแนกตามประเภทรายการได้ ดงั นี ้
o รายการธุรกิจ ปกติและรายการสนับสนุนธุรกิ จปกติซึ่งมีเงื่ อนไขทางการค้ าทั่วไป เช่น การจาหน่ายบัตร
โดยสารเรื อเฟอร์ รี่ การจาหน่ายสินค้ าสาเร็ จรู ป อาหาร และเครื่ องดื่ม ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่า
รับรอง และค่าใช้ จ่ายเดินทางปฏิบตั ิงาน (ค่าที่พกั ) เป็ นต้ น บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการทารายการ
ระหว่า งกัน ให้ มี เ งื่ อ นไขต่า งๆ เป็ น ไปตามลัก ษณะการด าเนิ น การค้ า ปกติ ใ นราคาตลาด ซึ่ ง สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก และให้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันอย่าง
เคร่งครัด พร้ อมทังก
้ าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ผู้ตรวจสอบภายใน(Internal Auditor) จะทาหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทารายงาน
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและให้ ความเห็ น ถึ ง ความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการทารายการเป็ นประจาทุกๆ ไตรมาส
o รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป และรายการระหว่างกัน
อื่ น ๆ บริ ษั ท มี น โยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ พิ จ ารณาและให้ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
สมเหตุสมผลและความจาเป็ นของการทารายการก่อนทารายการ และจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
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ข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษั ท
ย่อย (ถ้ ามี) โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรื อบริ การอื่นๆ เช่น การได้ มาหรื อ
จาหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้ น และรายการรับหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค ้าประกัน
และการใช้ ทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน เป็ นต้ น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้น
และกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
รวมทังจะต้
้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ รับทราบภาระหน้ าที่ดงั กล่าวนี ้แล้ ว และในอนาคตหากมีการแต่งตังกรรมการ
้
ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จดั การจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบใหม่ทกุ ท่านรับทราบภาระหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิก่อนที่จะให้ มีการแต่งตังด้
้ วย
ในการทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้น
และกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
รวมทัง้ จะต้ อ งเปิ ดเผยลักษณะความสัม พัน ธ์ และรายละเอีย ดของรายการดัง กล่า วต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
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รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่งจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้ สามารถสะท้ อนฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดได้ อย่างถูกต้ อง โปร่ งใส เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ู
ถื อ หุ้น และนัก ลงทุนทั่วไป โดยได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตจาก บริ ษั ท พี วี ออดิ ท จากัด ซึ่ง ให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนข้ อมูลตลอดจนเอกสารต่างๆ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จัดให้ มีและดารงไว้ ซึ่งระบบบริ หารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายในและการกากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียง
พอที่จะดารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์ สินของบริ ษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อดาเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แ ต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระ เป็ นผู้ดแู ล
รับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการเกี่ย วโยง
ระหว่างกันอย่างครบถ้ วน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
แสดงไว้ ในรายงานประจาปี เรี ยบร้ อยแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริ ษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ได้ อย่างมี เหตุผลว่างบการเงินของ บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(นายอภิชาติ ชโยภาส)
กรรมการผู้จดั การ
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการของบริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด มหาชน)
(สาหรับงบการเงินประจาไตรมาส 4 และประจาปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
- รายได้ จากการดาเนินการ
โครงสร้ างรายได้
รายได้ จากการให้ บริการเดินเรือ
- แบบประจาทางตามเที่ยวเวลา
- แบบประจาทางแบบเหมาลา
รวมรายได้ จากการให้ บริการเดินเรื อ
รายได้ จากการให้ บริการรถโดยสาร
รายได้ บริการอื่น
รายได้ จากการจาหน่ายอาหารและสินค้ าสะดวกซื ้อ
รวมรายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
โครงสร้ างรายได้

ไตรมาส 4 ปี 2561
ล้ านบาท
%

ไตรมาส 4 ปี 2560
ล้ านบาท
%

%เปลี่ยนแปลง +/-)
ล้ านบาท
%

145.59
82.02%
11.72
6.60%
157.31
88.62%
5.59
3.15%
1.65
0.93%
11.17
6.29%
175.72
98.99%
1.79
1.01%
177.51
100.00%
ปี 2561
ล้ านบาท
%

134.69
81.54%
11.64
7.05%
146.33
88.59%
3.97
2.40%
0.55
0.33%
10.96
6.64%
161.81
97.96%
3.37
2.04%
165.18
100.00%
ปี 2560
ล้ านบาท
%

10.90
8.09%
0.08
0.65%
10.98
7.50%
1.62
40.81%
1.10
200.00%
0.21
1.92%
13.91
8.60%
(1.58)
(46.88%)
12.33
7.46%
%เปลี่ยนแปลง +/-)
ล้ านบาท
%

รายได้ จากการให้ บริการเดินเรือ
- แบบประจาทางตามเที่ยวเวลา
- แบบประจาทางแบบเหมาลา
รวมรายได้ จากการให้ บริการเดินเรื อ
รายได้ จากการให้ บริการรถโดยสาร

608.52
50.32
658.84
24.46

81.09%
6.70%
87.79%
3.26%

563.49
50.25
613.74
19.27

80.37%
7.17%
87.54%
2.75%

45.03
0.07
45.10
5.19

7.99%
0.14%
7.35%
26.93%

รายได้ บริการอื่น
รายได้ จากการจาหน่ายอาหารและสินค้ าสะดวกซื ้อ
รวมรายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้ อื่น
รายได้ รวม

4.05
49.80
737.15
13.28
750.43

0.54%
6.64%
98.23%
1.77%
100.00%

2.56
51.51
687.08
14.05
701.13

0.36%
7.35%
98.00%
2.00%
100.00%

1.49
(1.71)
50.07
(0.77)
49.30

58.20%
(3.32%)
7.29%
(5.48%)
7.03%

บริ ษัทมีรายได้ รวมในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จานวน 177.51 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น จากงวดปี ก่อน 12.33 ล้ านบาท
(เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.46) โดยมีรายได้ หลักจากการให้ บริ การเดินเรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 88.62 ของรายได้ รวม ส่วนรายได้
รองลงมา ได้ แก่ รายได้ จากการจาหน่ายอาหารและสินค้ าสะดวกซื ้อ มีสดั ส่วนร้ อยละ 6.29 ของรายได้ รวม
บริ ษัทมีรายได้ รวมในปี 2561 จานวน 750.43 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 49.30 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
7.03) โดยมีสาเหตุมาจากรายได้ หลักมาจากการให้ บริ การเดินเรื อ และรายได้ จากการบริ การรถตู้โดยสาร เพิ่มขึ ้นจานวน
45.10 ล้ านบาท และ 5.19 ล้ านบาท ตามลาดับ
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รายได้ จากการให้ บริการเดินเรือ

ไตรมาส 4 ปี 2561

ไตรมาส 4 ปี 2560

%เปลี่ยนแปลง +/-)

เที่ยว

ล้ านบาท

ต่ อเที่ยว

เที่ยว

ล้ านบาท

ต่ อเที่ยว

-อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะสมุย

3,290

100.03

30,404

3,296

93.98

28,513

(0.18%)

6.44%

6.63%

- อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะพะงัน

1,139

52.36

45,974

1,138

48.52

42,640

0.09%

7.91%

7.82%

- อาเภอเกาะสมุย - อาเภอเกาะพะงัน

728

4.92

6,758

555

3.83

6,901

31.17%

28.46%

(2.07%)

5,157

157.31

30,505

4,989

146.33

29,331

3.37%

7.50%

4.00%

รวม
รายได้ จากการให้ บริการเดินเรือ

ปี 2561
เที่ยว

ล้ านบาท

- อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะสมุย

13,090

- อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะพะงัน
- อาเภอเกาะสมุย - อาเภอเกาะพะงัน
รวม

เที่ยว

ปี 2560
ต่ อเที่ยว

รายได้

ต่ อเที่ยว

%เปลี่ยนแปลง +/-)

เที่ยว

ล้ านบาท

ต่ อเที่ยว

เที่ยว

รายได้

ต่ อเที่ยว

423.60

32,361 12,957

390.08

30,106

1.03%

8.59%

7.49%

4,476

214.61

47,948

4,799

207.13

43,162

(6.73%)

3.61%

11.09%

2,831

20.63

7,287

2,114

16.53

7,819

33.92%

24.80%

(6.81%)

20,397

658.84

32,301 19,870

613.74

30,888

2.65%

7.35%

4.57%

อนึ่ง ธุรกิจการให้ บริ การเดินเรื อของบริ ษัทเป็ นการให้ บริ การเดินเรื อเฟอร์ รี่ แบบประจาทางตามเที่ยวเวลา และ
แบบประจาทางแบบเหมาลา ที่อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยเส้ นทางการเดินเรื อเฟอร์ รี่ของบริ ษัท มี 3 เส้ นทาง
คือ
 เส้ นทางระหว่างท่าเรื อดอนสักสากล - ท่าเรื อสมุยสากล
 เส้ นทางระหว่างท่าเรื อดอนสักสากล - ท่าเรื อเกาะพะงัน
 เส้ นทางระหว่างท่าเรื อสมุยสากล - ท่าเรื อเกาะพะงัน
บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จานวน 157.31 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน ประมาณ 10.98 ล้ านบาท (คิดเป็ นประมาณ 8%) และมีรายได้ จากการให้ บริ การเดินเรื อในปี 2561
เป็ นจานวน 658.84 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณ 45.10 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นประมาณ 7%) เนื่องจากการเพิ่มขึ ้น
ของอัตราค่าบริ การเดินเรื อเป็ นหลัก อันเนื่องมาจากการปรับตามประกาศราคาอ้ างอิงน ้ามันดีเซล
ในขณะที่จานวนเที่ยวเรื อวิ่งทังหมดในงวดไตรมาสที
้
่ 4 ปี 2561 มีจานวนเพิ่มขึ ้น 3.37% และปี 2561 มีจานวน
เพิ่มขึ ้นประมาณ 2.65% โดยมีการเพิ่มเที่ยวเรื อ ในเส้ นทางระหว่างเกาะสมุย และเกาะพะงัน เพิ่มจาก 3 เที่ยว เป็ น 4
เที่ยวต่อวัน เพื่อรองรับจานวนผู้โดยสาร และรถยนต์ ที่มีเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้เที่ยวเรื อที่เพิ่มขึ ้นในเส้ นทางนี ้ สามารถเสริ ม
การให้ บริ การเรื อVia กับผู้ใช้ บริ การที่ต้องการเดินทางในเส้ นทาง ท่าเรื อดอนสัก -เกาะสมุย-เกาะพะงัน และ เกาะพะงัน เกาะสมุย-ท่าเรื อดอนสัก
บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย ซึง่ มาจากการจาหน่ายสินค้ าประเภทอุปโภคและบริ โภค ในบริ เวณท่าเรื อและในเรื อ
เฟอร์ รี่ของบริ ษัท ซึง่ ในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 11.17 ล้ านบาท และในปี 2561 มีรายได้ จาก
การขาย 49.80 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.29 และ 6.64 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากจานวนผู้มา
ใช้ บริ การมีการจับจ่ายลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
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- ค่ าใช้ จ่าย
โครงสร้ างต้ นทุนค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนจากการให้ บริ การเดินเรือ
ต้ นทุนจากการให้ บริ การรถโดยสาร
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยการขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่ าใช้ จ่ายรวม
โครงสร้ างต้ นทุนค่าใช้ จา่ ย
ต้ นทุนจากการให้ บริ การเดินเรือ
ต้ นทุนจากการให้ บริ การรถโดยสาร
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยการขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ค่ าใช้ จ่ายรวม

ไตรมาส 4 ปี 2561
%รายได้ รวม
ล้ านบาท
136.19
76.24%
4.47
2.50%
10.89
6.10%
3.28
1.84%
20.66
11.56%
2.57
1.44%
0.58
0.32%
178.64
100.00%
ปี 2561
ล้ านบาท
%รายได้ รวม
548.11
75.25%
25.44
3.49%
46.38
6.37%
15.42
2.12%
82.27
11.30%
7.90
1.08%
2.86
0.39%
728.38
100.00%

ไตรมาส 4 ปี 2560
%รายได้ รวม
ล้ านบาท
124.98
75.50%
3.26
1.97%
10.55
6.37%
3.76
2.27%
22.03
13.31%
0.76
0.46%
0.20
0.12%
165.54
100.00%
ปี 2560
ล้ านบาท
%รายได้รวม
497.05
74.31%
15.06
2.25%
46.53
6.96%
14.72
2.20%
86.05
12.87%
4.32
0.65%
5.11
0.76%
668.84
100.00%

%เปลี่ยนแปลง +/-)
ล้ านบาท
%
11.21
8.97%
1.21
37.12%
0.34
3.22%
(0.48)
(12.77%)
(1.37)
(6.22%)
1.81
238.16%
0.38
190.00%
13.10
7.91%
%เปลี่ยนแปลง +/-)
ล้ านบาท
%
51.06
10.27%
10.38
68.92%
(0.15)
(0.32%)
0.70
4.75%
(3.78)
(4.39%)
3.58
82.87%
(2.25)
(44.03%)
59.54
8.90%

บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายรวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 รวมทังสิ
้ ้น 178.64 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
13.10 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.91 สาเหตุหลักมาจากต้ นทุนการให้ บริ การเดินเรื อ ต้ นทุนจากการให้ บริ การรถ
โดยสารต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่เพิ่มขึ ้น
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2561 รวมทังสิ
้ ้น 728.38 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 59.54 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 8.90 สาเหตุหลักมาจากต้ นทุนการให้ บริ การเรื อในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 51.06 ล้ านบาท คิด
เป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.27 เนื่องจากราคาน ้ามันเชือ้ เพลิงที่ที่ปรับเพิ่มสูงขึ ้น และต้ นทุนจากการให้ บริ การเดินรถโดยสาร
เพิ่มขึ ้น 10.38 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 68.92 เนื่องจากบริ ษัทเปิ ดให้ บริ การเดินรถเช่าเหมาเส้ นทางกรุ งเทพฯ-เกาะพะงัน
และต้ นทุนทางการเงินจากดอกเบี ้ยเงินกู้จากการซื ้อเรื ออาร์ 11 และเรื ออาร์ 12 เพิ่มขึ ้น 3.58 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 82.87
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- กาไรขัน้ ต้ น

หน่ วย : ล้ านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2561
หน่ วย

รายได้ จากให้ บริการเรือโดยสาร

%

ไตรมาส 4 ปี 2560
หน่ วย

%

เปลี่ยนแปลง
หน่ วย

%

157.31

100.00%

146.33

100.00%

10.98

7.50%

(136.19)

(86.57%)

(124.98)

(85.41%)

(11.21)

8.97%

กาไรขัน้ ต้ น-ธุรกิจให้ บริการเรือโดยสาร

21.12

13.43%

21.35

14.59%

(0.23)

(1.08%)

รายได้ จากการขาย

11.17

100.00%

10.96

100.00%

0.21

1.92%

(10.89)

(97.49%)

(10.55)

(96.26%)

(0.34)

3.22%

กาไรขัน้ ต้ น-ธุรกิจการขาย

0.28

2.51%

0.41

3.74%

(0.13)

(31.71%)

รายได้ จากการให้ บริ การรถตู้โดยสาร

5.59

100.00%

3.97

100.00%

1.62

40.81%

(4.47)

(79.96%)

(3.26)

(82.12%)

(1.21)

37.12%

กาไรขัน้ ต้ น-ธุรกิจให้ บริการรถตู้โดยสาร

1.12

20.04%

0.71

17.88%

0.41

57.75%

รายได้ บริการอื่น

1.65

100.00%

0.55

100.00%

1.10

200.00%

175.72

100.00%

161.81

100.00%

13.91

8.60%

(151.55)

(86.25%)

(138.79)

(85.77%)

(12.76)

9.19%

24.17

13.75%

23.02

14.23%

1.15

5.00%

ต้ นทุนการให้ บริการ

ต้ นทุนขาย

ต้ นทุนการให้ บริการ

รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริการ
รวมต้ นทุนขายและการให้ บริการ
กาไรขัน้ ต้ น

ปี 2561

ปี 2560
%

หน่ วย

เปลี่ยนแปลง
%

หน่ วย

%

รายได้ จากให้ บริการเรือโดยสาร

หน่ วย
658.84

100.00%

613.74

100.00%

45.10

7.35%

ต้ นทุนการให้ บริการ

(548.11)

(83.19%)

(497.05)

(80.99%)

(51.06)

10.27%

110.73

16.81%

116.69

19.01%

(5.96)

(5.11%)

49.80

100.00%

51.51

100.00%

(1.71)

(3.32%)

(46.38)

(93.13%)

(46.53)

(90.33%)

0.15

(0.32%)

3.42

6.87%

4.98

9.67%

(1.56)

(31.32%)

24.46

100.00%

19.27

100.00%

5.19

26.93%

(25.44)

(104.01%)

(15.06)

(78.15%)

(10.38)

68.92%

(0.98)

(4.01%)

4.21

21.85%

(5.19)

(123.28%)

4.05

100.00%

2.56

100.00%

1.49

58.20%

737.15

100.00%

687.08

100.00%

50.07

7.29%

(619.93)

(84.10%)

(558.64)

(81.31%)

(61.29)

10.97%

117.22

15.90%

128.44

18.69%

(11.22)

(8.74%)

กาไรขัน้ ต้ น-ธุรกิจให้ บริการเรือโดยสาร
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้ น-ธุรกิจการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การรถตู้โดยสาร
ต้ นทุนการให้ บริการ
กาไรขัน้ ต้ น-ธุรกิจให้ บริการรถตู้โดยสาร
รายได้ บริการอื่น
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
กาไรขัน้ ต้ น

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นรวม 24.17 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ13.75 ของรายได้ จากการขาย
และการให้ บริ การ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น จานวน 1.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.00
ของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ โดยจานวนกาไรขันต้
้ นจะมาจากธุรกิจให้ บริ การเรื อโดยสาร ซึ่งมีจานวน 21.35
ล้ านบาท และ 21.12 ล้ านบาทในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2560-2561 ตามลาดับ
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ปี 2561 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นรวม 117.22 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.90 ของรายได้ จากการขายและการ
ให้ บริ การ โดยมีกาไรขันต้
้ นรวมลดลง จานวน 11.22 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.74 ของรายได้ จากการขายและการ
ให้ บริ การเช่นเดียวกัน โดยจานวนกาไรขันต้
้ นหลักจากการให้ บริ การเรื อโดยสารจานวน 110.73 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
16.81 เมื่อเปรี ยบเทียบจากปี 2560 ลดลงจานวน 5.96 ล้ านบาท และคิดเป็ นร้ อยละ 5.11 ตามลาดับ
- งบกาไรขาดทุนสุทธิ
ข้ อมูลไตรมาสที่ 4
กาไร/(ขาดทุน)
กาไร/(ขาดทุน)บาทต่อหุ้น
ข้ อมูลสิน้ สุด ณ วันที่
หน่ วย
กาไร/(ขาดทุน)
กาไร/(ขาดทุน)บาทต่อหุ้น

ไตรมาส 4 ปี 2561
ไตรมาส 4 ปี 2560
ล้ านบาท
%รายได้ รวม ล้ านบาท %รายได้ รวม
(1.13)
(0.64%)
(0.37)
(0.22%)
(0.0059)
(0.002)
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
%รายได้ รวม ล้ านบาท %รายได้ รวม
22.04
2.94%
32.29
4.61%
0.12
0.17

เปลี่ยนแปลง
ล้ านบาท
%
(0.76) (205.41%)
(0.0039) (195.00%)
เปลี่ยนแปลง
ล้ านบาท
%
(10.25) (31.74%)
(0.05) (29.41%)

บริ ษัทขาดทุนสุทธิในงวดไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ที่ 1.13 ล้ านบาท ซึง่ ผลขาดทุนเพิ่มขึ ้น 0.76 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราร้ อยละ 205.41 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากค่าใช้ จ่ายต้ นทุนการให้ บริ การเดินเรื อ ต้ นทุนจาการ
ให้ บริ การรถโดยสาร ต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่เพิ่มขึ ้น และขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.0059 บาทต่อ
หุ้น
บริ ษัทมีกาไรสุทธิในปี 2561 จานวน 22.04 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 2.94% ลดลงจากปี ก่อน 10.25 ล้ านบาท
(คิดเป็ นร้ อยละ 31.74) เนื่องจากบริ ษัท มีต้นทุนในการให้ บริ การเรื อโดยสารเพิ่มขึ ้นตามที่กล่าวข้ างต้ น และและมีกาไรสุทธิ
ต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท โดยมีอตั รากาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 2.94 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ
2.48 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับร้ อยละ 1.86
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชีบาทต่อหุ้น

31 ธันวาคม 2561
ล้ านบาท
1,184.16
100.00%
296.88
25.07%
887.27
74.93%
4.64

31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
1,072.64
100.00%
212.19
19.78%
860.46
80.22%
5.06

เปลี่ยนแปลง
ล้ านบาท
%
111.52
10.40%
84.69
39.91%
26.81
3.12%
(0.42)
(8.30%)

สินทรัพย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2561 จานวน 1,184.16 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2560 จานวน 111.52
ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.40)โดยบริ ษัทได้ มีการซื ้อเรื อเฟอร์ รี่ (อาร์ 12) จากประเทศจีน ซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 112.38
ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทมีเรื อเฟอร์ รี่จาก 14 ลาเป็ น 15 ลา โดยบริ ษัทได้ ใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินประมาณ 112.38
ล้ านบาท เพื่อชาระค่าเรื อเฟอร์ รี่ดงั กล่าว
หนีส้ ิน
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2561 จานวน 296.88 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2560 จานวน 84.69 ล้ าน
บาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 39.91 เนื่องจากบริ ษัทได้ ใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 112.38 ล้ านบาท เพื่อชาระ
ค่าเรื อเฟอร์ รี่ อาร์ 12 จากประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2561 เท่ากับ 0.33
เท่าเพิ่มขึ ้นจาก 0.25 เท่า ณ สิ ้นปี 2560
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 887.27 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2560 จานวน
26.81 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลประมาณ 23.61 ล้ านบาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
21,249,751 ล้ านบาท ทาให้ ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเป็ น 191,249,751 ล้ านบาทส่งผลให้ มีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
ลดลงจาก 5.06 บาทต่อหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 เป็ น 4.64 บาทต่อหุ้น ณ สิ ้นปี 2561
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งบกระแสเงินสด
31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้ านบาท
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิม่ ขึ ้น/(ลดลง)สุทธิ
เงินสดยกมาต้ นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ปี 2561
103.56
(194.45)
108.63
16.74
111.43
128.17

ปี 2560
152.29
(196.59)
(41.78)
(86.08)
197.52
111.43

บริ ษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานในปี 2561 จานวน 103.56 ล้ านบาท ประกอบด้ วยกาไรก่อนภาษี เงิน
ได้ ประมาณ 24.90 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงประมาณ 32.14 ล้ านบาท
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 จานวน 194.45 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทได้ มีการซือ้
ทรัพย์สนิ เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ แก่ เรื อเฟอร์ รี่ อาร์ 12 จากประเทศจีน ซึง่ มีมลู ค่าประมาณ 91.20 ล้ าน
บาท และมีการลงทุนในอาคาร และซื ้ออุปกรณ์เพิ่มขึ ้น
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 จานวน 108.63 ล้ านบาท ประกอบด้ วยจ่ายคืนชาระเงิน
กู้ยืม ให้ แก่สถาบันการเงินประมาณ 26.50 ล้ านบาท ในขณะที่ระหว่างปี 2561 บริ ษัทได้ รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ประมาณ 110.58 ล้ านบาท และเงินกู้ระยะสันประมาณ
้
39 ล้ านบาทเพื่อใช้ ในการซื ้อเรื อเฟอร์ รี่อาร์ 12 จากประเทศจีน
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง(Current Ratio) และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน(Quick Ratio) ในปี 2561
เท่ากับ 1.28 เท่าและ 1.15 เท่าตามลาดับ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นของบริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่จากัด (มหาชน)และบริ ษัท
ย่อย (“กลุม่ บริ ษัท”) และของเฉพาะบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการณวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษัทท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่จากัด(มหาชน)และบริ ษัทย่อยและของเฉพาะบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) ณวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ า ได้ ป ฏิบัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ค วามรั บผิ ดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ใ น วรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ าข้ าพเจ้ ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการและข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี พของข้ าพเจ้ าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ าทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ า
ไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
การรับรู้รายได้
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3 นโยบายการบัญชีของการรับรู้รายได้ บริ ษัทมีรายได้ หลักจากการบริ การ
เรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ ซึง่ มีปริ มาณรายการเป็ นจานวนมากและมีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการดังนัน้ บริ ษัทได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการรวบรวมรายการและการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีด้านรายได้ ทาให้
บริ ษัทอาจมีความเสีย่ งจากการรับรู้รายได้ ไม่ถกู ต้ อง
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ข้ าพเจ้ าได้ ทาความเข้ าใจและประเมินการออกแบบและการนาไปปฏิบตั ิของการควบคุม ภายในที่สาคัญและการควบคุม
ระบบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริ ษัทใช้ ในการรวบรวมและประมวลผลข้ อมูลเกี่ ยวกับวงจรการรั บรู้ รายได้ และ
ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมที่สาคัญของการบันทึกรายได้ นอกจากนี ้ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบรายงานการ
ขายประจาวัน กับ รายงานการรับ ชาระเงิน และใบแจ้ ง ยอดเงิน ฝากธนาคาร และสุ่มตรวจสอบกับใบกากับภาษี หรื อ
ใบเสร็ จรับเงิน และทดสอบการตัดยอดเพื่อตรวจสอบรายได้ ที่รับรู้ในรอบระยะเวลาบัญชีนนถู
ั ้ กต้ อง
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่นข้ อมูลอื่นประกอบด้ วยข้ อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นนข้
ั ้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับ
รายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและ
พิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าหรื อ
ปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจาปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญข้ าพเจ้ า
ต้ องสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลดาเนินการแก้ ไขข้ อมูลที่แสดงขัด
ต่อข้ อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัด ท างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ป ราศจากการแสดงข้ อ มูลที่ ขัด ต่อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษัท
และบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องการเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง(ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์ก ารบัญชี สาหรั บ การด าเนิ นงานต่อเนื่ องเว้ นแต่ผ้ ูบริ ห ารมี ความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษัท และบริ ษัท หรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท และ
บริ ษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วยความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุส มผลคือ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้ เสมอไปข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้ งบการเงิน
เหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านันและได้
้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้ าพเจ้ าความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่ วมคิดการปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐานการตัง้ ใจละเว้ นการแสดงข้ อมูลการแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน



ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่
บริ ษัทและบริ ษัท



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้ รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ถ้าข้ าพเจ้ า
ได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า โดยให้
ข้ อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้ องหรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้ าพเจ้ า
จะเปลีย่ นแปลงไปข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้ าพเจ้ าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัท และบริ ษัทต้ องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
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ประเมินการนาเสนอโครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอ
ข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่



ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษัทข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า

ข้ าพเจ้ าได้ สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความ
เป็ นอิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้ าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ

จากเรื่ องที่สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญมากที่สดุ ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ อง
เหล่านี ้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ ้นข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทา
ดัง กล่า วสามารถคาดการณ์ ได้ อ ย่า งสมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า ผลประโยชน์ ต่อ ส่ว นได้ เ สีย
สาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว
(นางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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บริ ษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรั พย์

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

3

2561

(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่
สินค้ าคงเหลือ

5

128,174,301.47

111,432,127.83

97,620,143.79

91,601,357.88

4, 6

11,469,533.90

15,878,507.79

11,548,487.54

15,788,772.85

7

16,687,821.86

22,038,111.29

16,687,821.86

22,038,111.29

8,408,064.01

13,345,158.84

7,996,050.99

13,075,217.28

164,739,721.24

162,693,905.75

133,852,504.18

142,503,459.30

1,358,266.66

1,362,331.47

1,358,266.66

1,362,331.47

40,999,970.00

20,999,970.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

8

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

4, 9

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

10

1,230,000.00

1,230,000.00

1,230,000.00

1,230,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

1,013,146,114.58

904,595,565.12

1,003,996,954.70

896,999,527.22

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12

2,281,547.60

1,470,692.07

2,166,736.17

1,393,257.14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

4

1,400,820.00

1,292,460.00

1,199,220.00

1,133,610.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,019,416,748.84

909,951,048.66

1,050,951,147.53

923,118,695.83

รวมสินทรั พย์

1,184,156,470.08

1,072,644,954.41

1,184,803,651.71

1,065,622,155.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี ส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

3

หนี ้สินหมุนเวี ยน
เงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน

13

39,000,000.00

4, 14

44,135,453.31

76,283,645.01

46,089,008.06

76,605,138.48

หนี ้สินส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

15

37,369,979.23

28,880,273.72

35,666,168.63

27,510,661.60

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

25

1,278,180.60

3,668,241.47

1,278,180.60

3,532,995.26

หนี ้สินหมุนเวี ยนอืน่

4

6,667,239.17

9,256,346.43

6,511,687.40

8,949,705.12

128,450,852.31

118,088,506.63

128,545,044.69

116,598,500.46

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่

รวมหนี ้สินหมุนเวี ยน

-

39,000,000.00

-

หนี ้สินไม่หมุนเวี ยน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

16

140,840,360.15

64,536,354.76

140,840,360.15

64,536,354.76

หนี ้สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

17

6,438,129.51

10,509,531.57

3,720,789.61

7,040,797.51

ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน

18

4,588,789.04

4,834,095.07

4,588,789.04

4,834,095.07

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

19

11,397,814.19

9,203,951.57

11,397,814.19

9,203,951.57

หนี ้สินไม่หมุนเวี ยนอืน่

4

5,168,375.47

5,016,511.41

5,168,345.47

5,016,481.41

รวมหนี ้สินไม่หมุนเวี ยน

168,433,468.36

94,100,444.38

165,716,098.46

90,631,680.32

รวมหนี ส้ ิน

296,884,320.67

212,188,951.01

294,261,143.15

207,230,180.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษทั ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงิน รวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

2561

งบการเงิน เฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

3

ทุน เรื อนหุ้น
ทุน จดทะเบียน

20

หุ้น สามัญ 191,250,000 หุ้น ในปี 2561 และ
170,000,000 หุ้น ในปี 2560 มูลค่า หุ้น ละ 1 บาท
ทุน ที่ออกและชาระแล้ว

191,250,000.00

170,000,000.00

191,250,000.00

170,000,000.00

191,249,751.00

170,000,000.00

191,249,751.00

170,000,000.00

398,514,262.00

398,514,262.00

398,514,262.00

398,514,262.00

23

หุ้น สามัญ 191,249,751 หุ้น ในปี 2561 และ
และ 170,000,000 หุ้น ในปี 2560 ชาระเต็มมูลค่า แล้ว
ส่ว นเกิน มูลค่า หุ้น

21

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

22

18,368,889.16

17,000,000.00

18,368,889.16

17,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร

23

297,213,077.37

300,151,571.52

300,483,436.52

298,087,542.47

(162,377,639.22)

(162,377,639.22)

(162,377,639.22)

(162,377,639.22)

144,303,809.10

137,167,809.10

144,303,809.10

137,167,809.10

ส่ว นเกิน ทุน จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
องค์ประกอบอืน่ ของส่ว นของผู้ถอื หุ้น

11

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ้ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

887,272,149.41

860,456,003.40

890,542,508.56

858,391,974.35

1,184,156,470.08

1,072,644,954.41

1,184,803,651.71

1,065,622,155.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษทั ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิน้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงิน รวม
หมายเหตุ

งบการเงิน เฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

737,151,503.24

687,070,046.45

713,240,415.16

667,801,271.45

(619,927,918.68)

(558,636,755.20)

(595,715,008.63)

(543,572,873.33)

117,223,584.56

128,433,291.25

117,525,406.53

124,228,398.12

13,274,438.22

14,058,575.21

13,890,459.19

14,037,379.45

3, 4
รายได้ จากการขายและการให้บริ การ
ต้น ทุน ขายและการให้ บริ การ

24

กาไรขัน้ ต้ น
รายได้อนื่
ต้น ทุน ในการจัดจาหน่ า ย

24

(15,431,504.67)

(14,722,082.82)

(14,805,645.25)

(14,365,159.35)

ค่า ใช้ จา่ ยในการบริ ห าร

24

(82,266,326.53)

(86,047,844.50)

(78,748,718.86)

(83,938,501.80)

ต้น ทุน ทางการเงิน

25

(7,899,128.66)

(4,324,500.84)

(7,626,050.49)

(4,070,672.58)

24,901,062.92

37,397,438.30

30,235,451.12

35,891,443.84

กาไรก่อนภาษีเงิน ได้
ค่า ใช้ จา่ ยภาษีเงิน ได้

26

กาไรสาหรั บปี

(2,857,667.91)

(5,108,628.03)

(2,857,667.91)

(4,739,099.46)

22,043,395.01

32,288,810.27

27,377,783.21

31,152,344.38

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการตีมูลค่า สิน ทรัพย์ใ หม่

18

8,920,000.00

-

8,920,000.00

-

ขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกัน ภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ ของพนักงาน

11

-

(2,796,967.28)

-

(2,796,967.28)

ภาษีเงิน ได้ของรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ ใ นกาไรหรื อขาดทุน ในภายหลัง

26

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

(1,784,000.00)

559,393.46

(1,784,000.00)

559,393.46

7,136,000.00

(2,237,573.82)

7,136,000.00

(2,237,573.82)

29,179,395.01

30,051,236.45

34,513,783.21

28,914,770.56

กาไรต่อหุ้น ขั ้นพื ้นฐาน

3

0.12

0.17

0.14

0.16

จานวนหุ้น สามัญถัว เฉลีย่ ถ่ว งน ้าหนัก (หุ้น )

3

191,249,751

191,249,751

191,249,751

191,249,751

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)

110

บริ ษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอืน่

กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

และชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

170,000,000.00

398,514,262.00

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้ จดั สรร

17,000,000.00

321,100,335.07

ส่วนเกินทุนจาก

ของส่วนของผู้ถอื หุ้น

การรวมธุรกิจภายใต้

ส่วนเกินทุนจาก

การควบคุมเดียวกัน การตีราคาสินทรัพย์
(162,377,639.22)

137,167,809.10

รวม
881,404,766.95

การเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น
กาไรสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย

23

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ สาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560

-

-

-

32,288,810.27

-

-

32,288,810.27

-

-

-

(51,000,000.00)

-

-

(51,000,000.00)

-

-

-

(2,237,573.82)

-

-

(2,237,573.82)

170,000,000.00

398,514,262.00

17,000,000.00

300,151,571.52

(162,377,639.22)

137,167,809.10

860,456,003.40

การเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น
เพิม่ ทุนหุ้นสามัญ

23

กาไรสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย

23

กาไรเบ็ดเสร็ จอืน่ สาหรับปี
จัดสรรสารองตามกฎหมาย

22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561

21,249,751.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191,249,751.00

398,514,262.00

-

-

-

21,249,751.00

22,043,395.01

-

-

22,043,395.01

(23,613,000.00)

-

-

(23,613,000.00)

-

1,368,889.16

(1,368,889.16)

18,368,889.16

297,213,077.37

(162,377,639.22)

7,136,000.00
144,303,809.10

7,136,000.00
887,272,149.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2561
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอืน่

กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

และชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

170,000,000.00

398,514,262.00

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้ จดั สรร

17,000,000.00

320,172,771.91

ส่วนเกินทุนจาก

ของส่วนของผู้ถอื หุ้น

การรวมธุรกิจภายใต้

ส่วนเกินทุนจาก

การควบคุมเดียวกัน การตีราคาสินทรัพย์
(162,377,639.22)

137,167,809.10

รวม
880,477,203.79

การเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น
กาไรสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย

23

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ สาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560

-

-

-

31,152,344.38

-

-

31,152,344.38

-

-

-

(51,000,000.00)

-

-

(51,000,000.00)

-

-

-

(2,237,573.82)

-

-

(2,237,573.82)

170,000,000.00

398,514,262.00

17,000,000.00

298,087,542.47

(162,377,639.22)

137,167,809.10

858,391,974.35

การเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น
เพิม่ ทุนหุ้นสามัญ

23

กาไรสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย

23

กาไรเบ็ดเสร็ จอืน่ สาหรับปี
จัดสรรสารองตามกฎหมาย

22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561

21,249,751.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191,249,751.00

398,514,262.00

-

-

-

21,249,751.00

27,377,783.21

-

-

27,377,783.21

(23,613,000.00)

-

-

(23,613,000.00)

-

1,368,889.16

(1,368,889.16)

18,368,889.16

300,483,436.52

(162,377,639.22)

7,136,000.00
144,303,809.10

7,136,000.00
890,542,508.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

24,901,062.92

37,397,438.30

30,235,451.12

35,891,443.84

95,696,380.35

88,335,825.22

94,764,467.94

87,623,933.82

(439,654.43)

(538,603.69)

(326,926.80)

(497,447.16)

7,899,128.66

4,324,500.84

7,626,050.49

4,070,672.58

491,680.00

779,884.65

491,680.00

779,884.65

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี เงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษี เงินได้ เป็ นเงินสดสุทธิ ได้ มาจาก
(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและรายการตัดบัญชี
ดอกเบี ้ยรับ
ต้ นทุนทางการเงิน
หนี ้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

779,855.46
-

286,133.59
(3,613.96)

779,842.83
-

286,133.59
(3,613.96)

562,504.94

251,178.16

562,504.94

251,178.16

129,890,957.90

130,832,743.11

134,133,070.52

128,402,185.52

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่

3,917,293.89

(1,117,316.24)

3,748,605.31

(996,411.05)

สินค้ าคงเหลือ

5,350,289.43

5,322,291.09

5,350,289.43

5,322,291.09

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

1,536,306.68

(4,310,199.22)

1,737,240.77

(4,128,877.53)

4,064.81

(695,950.26)

4,064.81

(695,950.26)

(108,360.00)

(85,675.00)

(65,610.00)

(87,900.00)

(32,125,611.75)

23,437,173.47

(30,493,550.47)

23,526,871.55

(2,589,107.26)

(148,299.53)

(2,438,017.72)

(443,842.06)

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ ้น)ลดลง

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่
หนี ้สินหมุนเวียนอืน่
จ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาวอืน่
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสดรับจากการดาเนินงาน

(807,810.97)
-

(351,572.05)

(807,810.97)
-

(351,572.05)

151,864.06

288,730.57

151,864.06

288,715.57

105,219,886.79

153,171,925.94

111,320,145.74

150,835,510.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
รับดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี เงินได้

2561

2560

2561

2560

439,654.43

538,603.69

326,926.80

497,447.16

2,741,925.52

จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

2,741,925.52

-

(4,837,866.16)

(1,424,679.31)

(4,702,619.95)

(1,186,025.43)

103,563,600.58

152,285,850.32

109,686,378.11

150,146,932.51

(20,000,000.00)

(15,999,985.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนในบริ ษัทย่อย
ซื ้ออาคารและอุปกรณ์

-

(194,225,696.09) (196,409,707.43) (192,768,924.59) (194,531,940.43)

ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(1,226,862.00)

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

-

-

(195,358.20)
13,083.12

(1,226,862.00)
-

(171,390.20)
13,083.12

(195,452,558.09) (196,591,982.51) (213,995,786.59) (210,690,232.51)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน

39,000,000.00

-

39,000,000.00

-

รับเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน

110,584,128.00

77,500,000.00

110,584,128.00

77,500,000.00

จ่ายชาระเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน

(26,499,190.71)

(60,000,000.00)

(26,499,190.71)

(60,000,000.00)

จ่ายชาระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

(5,394,986.12)

(4,287,311.28)

(3,971,001.05)

(3,661,563.54)

จ่ายเงินปั นผล

(2,363,249.00)

(50,990,284.50)

(2,363,249.00)

(50,990,284.50)

จ่ายดอกเบี ้ย

(6,695,571.02)

(4,007,320.13)

(6,422,492.85)

(3,753,491.87)

เงินสดสุทธิ ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 108,631,131.15

(41,784,915.91)

110,328,194.39

(40,905,339.91)

16,742,173.64

(86,091,048.10)

6,018,785.91

(101,448,639.91)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

111,432,127.83

197,523,175.93

91,601,357.88

193,049,997.79

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

128,174,301.47

111,432,127.83

97,620,143.79

91,601,357.88

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่ เป็ นตัวเงิน
1. ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยซื ้อยานพาหนะราคาทุน จานวนเงิน 1.75 ล้ านบาท (ปี 2560: 8.77 ล้ านบาท) ในงบการเงินรวม และจานวนเงิน 0.50 ล้ านบาท
(ปี 2560: 3.56 ล้ านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยชาระเงินสด จานวนเงิน 0.35 ล้ านบาท (ปี 2560: 2.18 ล้ านบาท) ในงบการเงินรวม และจานวนเงิน
0.10 ล้ านบาท (ปี 2560: 0.89 ล้ านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนทีเ่ หลือได้ ทาสัญญาเช่าการเงิน

2. ในปี 2561 บริ ษัทได้จ่ายหุ้นปั นผล จานวนเงิน 21.25 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุ 23)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่จัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 และได้ แปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ ให้ บริ การท่า
เทียบเรื อ จาหน่ายสินค้ าบนท่าเรื อและในเรื อโดยสาร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทได้ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ”
บริ ษัทมีสานักงานจดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และบริ ษัทมีสาขาทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัดรวม 7 สาขา
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงการตีค วามและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่
ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงินได้ ทาขึ ้นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงวันที่ 11
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึง่ การจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนัน้ เพื่อความสะดวกของผู้อา่ นงบการเงินที่ไม่ค้ นุ เคยกับภาษาไทย
บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณ
การหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี ้สิน
รายได้ และค่าใช้ จ่าย การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผ้ บู ริ หารมี
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้ สภาวการณ์แวดล้ อมนันซึ
้ ่งไม่อาจอาศัยข้ อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสูก่ าร
ตัด สิน ใจเกี่ ยวกับการก าหนดจ านวนสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน นัน้ ๆ ดังนัน้ ผลที่เ กิ ดขึน้ จริ งต่อ มูลค่ าตามบัญ ชี ข อง
สินทรัพย์และหนี ้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้
การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการในการจัดทางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้ รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทังงวดปั
้
จจุบนั และ
อนาคต
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ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันเป็ น ผลต่างระหว่างต้ นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกันกับมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถกู นามารวมซึง่ การลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมกิจการที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และผู้บริ หารชุดเดียวกันโดยส่วนเกินทุนดังกล่าวได้ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น”
เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้ รวมงบการเงินของบริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุม่
บริ ษัท”) ดังต่อไปนี ้
สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทย่อย
จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ
ประเภทธุรกิจ
2561
2560
100%
100%
บริษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด
ไทย
ให้ บริการรถโดยสาร
100%
100%
บริษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด
ไทย
ให้ บริการจัดหางาน
(เดิมชื่อ บริษัท อาร์ พี จ๊ อบ จากัด)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อาร์ พี จ๊ อบ จากัด (“บริ ษัทย่อย”) ได้ มีมติพิเศษให้
เปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัทย่อยเป็ น “บริ ษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด” โดยได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
รายการบัญชีระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยที่เป็ นสาระสาคัญได้ ถกู ตัดออกในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทาขึ ้นโดยใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่
คล้ ายคลึงกัน
บริ ษัทย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้ าไปลงทุนหรื อบริ ษัท
ย่อยได้ หากบริ ษัทมีสิทธิได้ รับหรื อมีสว่ นได้ เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้ าไปลงทุน และสามารถใช้ อานาจใน
การสัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนันได้
้ งบการเงินของบริ ษัทย่อยได้
รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ ้นสุด
การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ ท่ เี ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปั จจุบัน
ในระหว่างปี 2561 กลุม่ บริ ษัทได้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ (ปรับปรุ ง 2560)จานวนหลาย
ฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่า วมาถื อปฏิบัติ นีไ้ ม่มีผลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของกลุม่ บริ ษัท
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศให้ ใช้ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และ
ฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ เนื ้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการ
ให้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้ มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้
ดังนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ซึ่งมีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบบัญชี เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2562 ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง ต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาก่อสร้ าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31(ปรับปรุง 2560)

รายได้ -รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
กลุม่ บริ ษัทต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้กับสัญญาที่ทากับลูกค้ าทุกฉบับ ยกเว้ นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีไ้ ด้ กาหนด 5 ขันตอน
้
สาหรับการรับรู้ รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้ า โดยกลุม่ บริ ษัทจะรับรู้ รายได้ ในจานวนเงินที่สะท้ อนถึงสิ่ง
ตอบแทนที่กลุ่มบริ ษัทคาดว่าจะมีสิทธิ ได้ รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริ การที่ให้ ลกู ค้ า และกาหนดให้ กลุ่ม
บริ ษัทต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและพิจารณาข้ อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมดในการพิ
้
จารณาตามหลักการในแต่
ละขันตอน
้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ ออกประกาศให้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทาง
การเงิน จานวน 5 ฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้ แก่
มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่อง
สัญญาก่อสร้ าง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชาระหนี ้สินทางการเงินด้ วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้ างต้ น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่ องมือทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการ
คานวนการด้ อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้ แนวคิดของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ นี ้มีผลบังคับใช้ จะทาให้ มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิก
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าว
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
เกณฑ์ การวัดค่ าในการจัดทางบการเงิน
นอกจากที่เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ ออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์
ในการจัดทางบการเงินใช้ ราคาทุนเดิม
รายได้
รายได้ ที่รับรู้ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้ า
รายได้ จากการให้ บริ การรับรู้รายได้ เมื่อได้ ให้ บริ การแล้ ว
รายได้ รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าที่มีนยั สาคัญไป
ให้ กบั ผู้ซื ้อแล้ ว และจะไม่รับรู้ รายได้ ถ้าฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสินค้ าที่ขายไปแล้ วนันหรื
้ อมีความไม่
แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้ า ไม่อ าจวัดมูลค่าของจานวนรายได้ และ
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นได้ อย่างน่าเชื่อถือหรื อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ที่จะต้ องรับคืนสินค้ า
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รายได้ คา่ เช่า
รายได้ คา่ เช่ารับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
ดอกเบี ้ยรับและรายได้ อื่น
ดอกเบี ้ยถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ ง
รายได้ อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้ รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั ง้ สิ ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ ้นจะ
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ ในการได้ มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสินทรัพย์ ที่ต้องใช้ ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้ พร้ อมใช้ หรื อขาย ได้ ถกู นาไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนจะอยู
ั้
ใ่ นสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้
ตามที่มงุ่ ประสงค์ ส่วนต้ นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้ นทุนการกู้ยืมประกอบด้ วยดอกเบี ้ย
และต้ นทุนอื่นที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมนัน้
ดอกเบี ้ยซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้ วิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
ค่าใช้ จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้
กลุม่ บริ ษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันในการสมทบเข้ าโครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
พนักงานได้ ทางานให้ กบั กลุม่ บริ ษัท
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยตลอดอายุการทางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้ รับจากการทางานให้ กับกลุม่ บริ ษัท
ตลอดระยะเวลาทางานถึงปี ที่เกษี ยณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่ าว
ได้ ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้ อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้ างอิงเริ่ มต้ น การ
ประมาณการหนี ้สินดังกล่าวคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(ProjectedUnitCreditMethod)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ การในอดีต หรื อ ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้ องรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ ้น
เมื่อข้ อสมมติที่ใช้ ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษัทรับรู้ ผลกาไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ ้นทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หรื อ เป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ ินให้ ผ้ อู ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุม่ บริ ษัท
ใช้ ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ และหนี ้สินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ ต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
สาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุม่
บริ ษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้
้ มากที่สดุ
ลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ วัดมูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนีส้ ินในงบการเงิ นแบ่ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้ อมูลที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้
ระดับ 1

ใช้ ข้อมูลราคาเสนอซื ้อขายของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางตรงหรื อทางอ้ อม

ระดับ 3

ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุม่ บริ ษัทประมาณขึ ้น

ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริ ษัทจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชันของมู
้
ลค่า
ยุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ ้น
ประจา
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ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรับปี ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั
และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน เว้ นแต่ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญ ชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่
บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั ได้ แก่ภาษี ที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้ รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ต้อง
เสียภาษี โดยใช้ อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้ หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษี ที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐาน
ภาษี ของสินทรัพย์และหนี ้สิน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้ อตั ราภาษี ที่คาดว่าจะใช้ กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้ อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้ หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
การกาหนดมูลค่าของภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษัทต้ องคานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษี ที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้ จานวนภาษี ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ ้น และมีดอกเบี ้ยที่ต้องชาระกลุม่ บริ ษัท
เชื่อว่าได้ ตงภาษี
ั ้ เงินได้ ค้างจ่ายเพียงพอสาหรับภาษี เงินได้ ที่จะจ่ายในอนาคต ซึง่ เกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดีต การประเมิน นี ้อยู่บนพื ้นฐานการ
ประมาณการและข้ อสมมติฐาน และอาจเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้ อมูลใหม่ ๆ อาจทา
ให้ กลุม่ บริ ษัทเปลีย่ นการตัดสินใจโดยขึ ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษี เงินได้ ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลีย่ นแปลงในภาษี
เงินได้ ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในงวดที่เกิดการเปลีย่ นแปลง
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี ้สินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้
นี ้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษี เดียวกันหรื อหน่วยภาษี ต่างกัน สาหรับ
หน่วยภาษี ตา่ งกันนันกิ
้ จการมีความตังใจจะจ่
้
ายชาระหนี ้สินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ด้ วยยอดสุทธิ
หรื อตังใจจะรั
้
บคืนสินทรัพย์และจ่ายชาระหนี ้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ว่ากาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี จะมีโอกาสถูกใช้ จริ ง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง
ซึง่ พร้ อมที่จะเปลีย่ นเป็ นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ และมีความเสีย่ งที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้ งหนี ้หักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี ้ และการคาดการณ์ เกี่ยวกับการชาระหนี ้ใน
อนาคตของลูกค้ า ลูกหนี ้จะถูกตัดจาหน่ายเมื่อทราบว่าเป็ นหนี ้สูญ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากลูกหนี ้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี ้ที่คงค้ างและภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามการใช้ ประมาณการและข้ อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อ
จานวนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ดังนัน้ การปรับปรุงค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอาจมีขึ ้นได้ ในอนาคต
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้ นทุนสินค้ าประกอบด้ วยต้ นทุนที่ซื ้อ ต้ นทุนในการดัดแปลง หรื อต้ นทุนอื่น เพื่อให้ สินค้ าอยู่ในสถานที่และสภาพ
ปั จจุบนั ในกรณีของสินค้ าสาเร็ จรูป ต้ นทุนสินค้ ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึง
ระดับกาลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้ วยค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นในการ
ขาย
กลุม่ บริ ษัทบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลงสาหรับสินค้ าที่เสือ่ มคุณภาพ เสียหาย ล้ าสมัยและค้ างนาน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้ วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ แก่ ที่ดิน ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ คา่ เช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ ้นหรื อทัง้
สองอย่าง ทัง้ นีไ้ ม่ได้ มีไว้ เพื่อขายตามปกติ ธุรกิ จหรื อใช้ ในการผลิตหรื อจัดหาสินค้ าหรื อให้ บริ การหรื อใช้ ในการ
บริ หารงาน
ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้ อยค่า (ถ้ ามี)
กลุ่มบริ ษัทบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้ สินทรั พย์ มา หลังจากนัน้ กลุ่มบริ ษัทจัดให้ มีการ
ประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัทจะจัดให้ มีการ
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ประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็ นครัง้ คราวเพื่อมิให้ ราคาตามบัญชี ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
กลุ่ม บริ ษั ท บัน ทึก ราคาตามบัญ ชี ข องที่ ดิ น ที่ เ พิ่ ม ขึน้ จากการตี ร าคาใหม่ใ นบัญ ชี “ส่ว นเกิ น ทุน จากการตี ร าคา
สินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยแสดงเป็ นยอดสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนัน้
เคยมีการตีราคาลดลงและกลุม่ บริ ษัทได้ รับรู้ราคาที่ลดลงเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนแล้ ว ส่วนที่เพิ่มจากการตี
ราคาใหม่นี ้จะถูกรับรู้เป็ นรายได้ ไม่เกินจานวนที่เคยลดลง ซึง่ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนปี ก่อนแล้ ว
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น อย่างไรก็ตาม หาก
ที่ดินนันเคยมี
้
การตีราคาเพิ่มขึ ้นและยังมียอดคงค้ างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” อยู่ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถู กนาไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” ไม่เกิ น
จานวนซึง่ เคยตีราคาเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนที่เหลือจะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในภายหลัง
ต้ นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบั ญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ ามี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่กลุม่ บริ ษัทจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัด
มูลค่าต้ นทุนของรายการนันได้
้ อย่างน่าเชื่อถือ ชิ ้นส่วนที่ถกู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้ นทุน
ที่เกิดขึ ้นในการซ่อมบารุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาจะรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนซึ่งคานวณโดยวิ ธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์ โดยประมาณของ
สินทรัพย์ ดังนี ้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
เรื อ
ส่วนซ่อมแซมและสารวจเรื อ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

จานวนปี
5 - 20
3, 5 - 20
5,18 - 20
2.5
5
5
5

กลุม่ บริ ษัทไม่คิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ ประโยชน์ ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้ รับการทบทวนทุกสิ ้นรอบปี บญ
ั ชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นระหว่างการตรวจสอบ สภาพเรื อและค่าใช้ จ่ายในการซ่อมเรื อครัง้ ใหญ่จะรับรู้ รวมในรายจ่ายการ
ซ่อมเรื อครัง้ ใหญ่ ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมเรื อครั ง้ ใหญ่ จะถูกตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายตลอดอายุการให้ ประโยชน์
จนกระทัง่ มีการซ่อมเรื อครัง้ ใหญ่ครัง้ ต่อไป ซึ่งอายุการตัดจาหน่ายสูงสุดไม่เกิน 2-3 ปี ในกรณีที่มีการซ่อมเรื อครัง้
ใหญ่ก่อนวันครบกาหนด ต้ นทุนที่เหลืออยูข่ องการซ่อมเรื อครัง้ ใหญ่จะถูกตัดจาหน่ายทันที
รายการกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่าย คือ ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิที่ได้ รับจากการจาหน่ายกับมูลค่าตาม
บัญชี โดยรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ค่าตัดจาหน่ายรับรู้ ใน
กาไรหรื อขาดทุน ซึง่ คานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 5 ปี
วิธีการตัดจาหน่าย อายุการให้ ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้ รับการทบทวนทุกสิ ้นรอบปี บญ
ั ชี และปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
ค่ าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ าย
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินซึง่ เกิดขึ ้นก่อนหรื อ ณ วันทาสัญญาวงเงินกู้ยืมและก่อนการเบิกถอน
เงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็ นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายตามสัดส่วน
ของเงินกู้ยืมที่ได้ เบิกถอนแล้ วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องและถูกตัดจาหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
ตามอายุของเงินกู้
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่า ปั จจุบนั
สุทธิของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ต้องจ่ายจะปั นส่วนระหว่าง
หนี ้สินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ต่อหนี ้สินคงค้ างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุม่ บริ ษัทได้ รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี ้เรื่ องการ
ด้ อยค่าหรื อไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ขาดทุนจากการด้ อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้ รับคืน ขาดทุนจากการด้ อยค่าบันทึกกาไรหรื อขาดทุน เว้ นแต่เมื่อมีการกลับรายการการ
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ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้ อยค่าในเวลาต่อมา
ในกรณีนี ้ให้ รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์หรื อมูลค่าจากการ
ใช้ ของสินทรัพย์แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้ รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษี เงินได้ เพื่อให้ สะท้ อนมูลค่าที่อาจ
ประเมินได้ ในตลาดปั จจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งที่มีตอ่ สินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดกระแส
เงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นให้ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่
สินทรัพย์นนมี
ั ้ ความเกี่ยวข้ องด้ วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้ มูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึง่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่ามาก่อน
ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนีส้ ินจะรั บรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิ นก็ ต่อเมื่อ กลุ่มบริ ษัทมีภาระหนีส้ ินเกิ ดขึน้ จากข้ อพิพาททาง
กฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจจะต้ องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี ้สินดังกล่าว โดยจานวนภาระหนี ้สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวน
เงินได้ อย่างน่าเชื่อถือ ถ้ าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสาคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึงภาษี เงินได้ เพื่อให้ สะท้ อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ ใน
ตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี ้สิน ซึ่งการใช้ ดุ ลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่
สาคัญมีดงั นี ้
ข้ อพิพาททางการค้ าและคดีฟ้องร้ อง
กลุม่ บริ ษัทมีหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นจากข้ อพิพาททางการค้ าและการถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ย
พินิจในการประเมินผลของข้ อพิพาทและคดีที่ถกู ฟ้องร้ องแล้ วและเชื่อมัน่ ว่าประมาณการหนี ้สินที่บนั ทึกไว้ เพียงพอ
กับความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่
ได้ ประมาณการไว้
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
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รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่
ใช้ ในการดาเนินงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์และหนี ้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศที่วดั มูลค่าด้ วยราคาทุนเดิม ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ ้นจากการแปลงค่าให้ รับรู้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนนั ้
เงินปั นผลจ่ าย
เงินปั นผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการของบริ ษัทได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วย
จานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายในระหว่างปี โดยได้ มีการปรับจานวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้ อน
ผลกระทบของการออกหุ้นปั นผลตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 20 โดยกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานของ
งวดก่อนได้ ถกู คานวณใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปั นผลได้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

งบการเงินรวม
กาไรสาหรับปี (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

22,043,395.01

32,288,810.27

27,377,783.21

31,152,344.38

170,000,000

170,000,000

170,000,000

170,000,000

21,249,751

21,249,751

21,249,751

21,249,751

191,249,751

191,249,751

191,249,751

191,249,751

0.12

0.17

0.14

0.16

หุ้นสามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (หุ้น)
หุ้นสามัญทีอ่ อก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐาน (บาท)
4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกลุม่ บริ ษัท หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุม่ บริ ษัท หรื อถูกกลุม่
บริ ษัทควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับกลุม่ บริ ษัท
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นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมซึ่งทาให้ มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษัท ผู้บริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่ม
บริ ษัทที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท
ในระหว่างปี กลุม่ บริ ษัทมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างกลุม่ บริ ษัทและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่านัน้
ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการบัญชีสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวม
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่าย
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ซื ้อสินทรัพย์
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

350,526.43

281,013.14

336,416.90
244,828.43

281,013.14

187,355.00

262,626.00

866,586.38
187,355.00

541,298.77
262,626.00

5,784,349.13
2,133,080.26

6,115,717.28
2,084,419.20

96,600.00
5,274,530.13
2,133,080.26

6,114,717.28
2,084,419.20

-

300,000.00

-

-

ค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ บู ริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ บู ริ หารสาคัญสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
17,187,953.01
15,944,100.66
383,021.45
128,758.78
17,570,974.46
16,072,859.44
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560
13,140.99

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
บริษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด

-

-

174,250.64

บริษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด

-

-

132.00

บริษัท ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด

-

572,762.00

2,994,155.00

571,262.00

2,902,685.00

280.00

4,566.00

280.00

4,566.00

บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด

10,917.00

24,498.00

10,917.00

24,498.00

บริษัท ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จากัด

15,330.69

6,600.36

4,082.69

6,600.36

1,770.00

6,790.00

1,770.00

6,790.00

40,999,970.00

20,999,970.00

บริษัท อาร์ .เอฟ.ที. จากัด

บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ ้ง ทัวร์ จากัด
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 9)

-

-

เงินมัดจา/ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
บริษัท ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
บริษัท เจ้ าพระยาลอด์จ จากัด
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
บริษัท เจ้ าพระยาลอด์จ จากัด
บริษัท อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริษัท ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จากัด
บริษัท เอลการจัดการ จากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ ้ง ทัวร์ จากัด

70,000.00
696,000.00

48,400.00
696,000.00

48,400.00
696,000.00

48,400.00
696,000.00

7,448.00
114,838.70
5,100.00
34,995.79
65,904.55
4,659.80
25,760.00

785.00
93,914.64
20,000.00
92,970.69
5,220.00
20,540.00

4,505,127.50
114,838.70
500.00
28,095.79
29,704.55
4,659.80
25,760.00

1,183,467.05
785.00
93,914.64
20,000.00
92,970.69
5,220.00
20,540.00

รายได้ รับล่วงหน้ า
บริษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด
บริษัท ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ ้ง ทัวร์ จากัด

-

-

45,420.00

-

70,135.00
13,300.00

1,265,260.00
13,300.00

70,135.00
13,300.00

1,265,260.00
13,300.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

เจ้ าหนีเ้ งินประกัน
บริษัท ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
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สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทจาหน่ายตัว๋ โดยสารเรื อล่วงหน้ าให้ แก่บริ ษัท ราชาเฟอร์ รี่
พัฒนา จากัดและบริ ษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด ในฐานะตัวแทนจาหน่ายเพื่อจาหน่ายให้ แ ก่ลกู ค้ าทัว่ ไปอีก
ทอดหนึง่ จานวนเงิน 4.44 ล้ านบาทและ 38.45 ล้ านบาท ตามลาดับ
การคา้ ประกันหนีส้ ินระหว่ างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการบริ ษัทได้ ค ้าประกันหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินบางส่วน(ดูหมายเหตุ 17)โดย
ไม่มีผลตอบแทน
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อ
บริ ษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด
บริ ษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด
บริ ษัท ราชาเฟอร์ รี่พฒ
ั นา จากัด
บริ ษัท เจ้ าพระยาลอด์จ จากัด
บริ ษัท อาร์ .เอฟ.ที. จากัด
บริ ษัท แกรนด์เฉวงบีช จากัด
บริ ษัท ปาร์ คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ ท จากัด
บริ ษัท เอลการจัดการ จากัด
บริ ษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ ้ง ทัวร์ จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

ประเทศ/สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
กรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
ผู้ถือหุ้น กรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
กรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
ผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน

มูลค่าจากการขายและให้ บริ การ
มูลค่าจากการให้ บริ การอื่น
ค่าใช้ จ่าย
มูลค่าการซื ้อสินทรัพย์
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บาท
งบการเงินรวม
2561
เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

2,855,250.77

4,268,268.51

2,779,206.00

4,041,163.51

เงินฝากธนาคาร

125,319,050.70

107,163,859.32

94,840,937.79

87,560,194.37

รวม

128,174,301.47

111,432,127.83

97,620,143.79

91,601,357.88

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ลูกหนี ้การค้ า

12,444,963.53

16,470,640.07

12,538,895.22

16,471,461.06

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(1,480,981.32)

(989,301.32)

(1,480,981.32)

(989,301.32)

ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ

10,963,982.21

15,481,338.75

11,057,913.90

15,482,159.74

ลูกหนี ้อื่น

828,592.12

720,209.47

813,614.07

629,653.54

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(323,040.43)

(323,040.43)

(323,040.43)

(323,040.43)

ลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

505,551.69

397,169.04

490,573.64

306,613.11

11,469,533.90

15,878,507.79

11,548,487.54

15,788,772.85

491,680.00

779,884.65

491,680.00

779,884.65

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี ้สงสัยจะสูญ
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กลุม่ บริ ษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าคงเหลือ โดยแยกตามจานวนเดือนที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

2561
7,510,238.25

2560
10,122,572.20

3,348,559.73
102,180.00
25,758.23
1,458,227.32
12,444,963.53

4,877,721.55
56,162.00
892,682.65
521,501.67
16,470,640.07

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
7,613,849.94 10,124,993.19
3,345,359.73
95,700.00
25,758.23
1,458,227.32
12,538,895.22

4,876,121.55
56,162.00
892,682.65
521,501.67
16,471,461.06

7. สินค้ าคงเหลือ

อาหารและเครื่องดื่ม
น ้ามันเชื ้อเพลิง
อะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ า
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ า
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บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,327,505.49
2,554,918.42
5,001,540.26
7,477,786.81
10,160,092.69
12,806,722.64
17,489,138.44
22,839,427.87
(801,316.58)
(801,316.58)
16,687,821.86
22,038,111.29

-

286,133.59
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8. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารของบริ ษัทได้ ใช้ เป็ นหลักประกันในการให้ ธนาคารออกหนังสือ
ค ้าประกันการใช้ ไฟฟ้าของบริ ษัท และค ้าประกันการซื ้อสินค้ าและบริ การ (ดูหมายเหตุ 30)
9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บาท
สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทย่อย
บริษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด
บริษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด

2561

2560

ทุนชาระแล้ ว

ราคาทุน

2561

2560

2561

2560

100% 100%

40,000,000.00

20,000,000.00

39,999,985.00

19,999,985.00

100% 100%

1,000,000.00

1,000,000.00

999,985.00
40,999,970.00

999,985.00
20,999,970.00

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด (“บริ ษัทย่อย”) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ได้ มีมติ
พิเศษให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวนเงิน 20 ล้ านบาท เป็ นจานวนเงิน 40 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จานวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท โดยได้ ดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชัน่ จากัด (“บริ ษัทย่อย”) เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2560 ได้ มี
มติพิเศษให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวนเงิน 5 ล้ านบาท เป็ นจานวนเงิน 20 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จานวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท โดยได้ ดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติอนุมัติให้ จัดตัง้ “บริ ษัท อาร์ พี จ๊ อบ จากัด ”
(“บริ ษัทย่อย”) โดยมีทนุ จดทะเบียน จานวนเงิน 1 ล้ านบาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5
บาท ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 โดยได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
10. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
2561
2560
ทีด่ ิน

1,230,000.00

1,230,000.00

บริ ษัทได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท ที.เอ.มาเนจเม้ นท์คอร์ โปเรชั่น (1999) จากัดซึ่งเป็ นผู้ประเมินราคาอิสระให้ ทาการประเมิน
ราคาที่ดิน ซึง่ มีราคาประเมิน รวมจานวนเงิน 9.66 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุ 31) โดยราคาประเมินได้ พิจารณาจากวิธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2562
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บาท
งบการเงินรวม

ที่ดิน
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
ตีราคาเพิ่ม
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคา
โอนออก / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

182,600,000.00
182,600,000.00
8,920,000.00
191,520,000.00
-
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อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เรื อและ
ส่วนซ่อมแซมและ
สารวจเรื อ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

24,239,024.23
24,239,024.23
24,239,024.23

244,012,940.15
5,929,345.36
249,942,285.51
5,146,184.58
1,397,477.00
256,485,947.09

541,205,056.55
56,589,998.82
(45,947,940.00)
551,847,115.37
55,292,385.93
113,056,587.05
720,196,088.35

21,817,964.06
692,214.31
(12,840.00)
22,497,338.37
607,429.56
23,104,767.93

26,482,582.62
2,821,226.82
(57,275.00)
29,246,534.44
3,479,492.23
(126,000.00)
32,600,026.67

28,717,449.01
8,963,227.24
37,680,676.25
4,134,420.08
1,196,000.00
43,011,096.33

16,301,457.97
631,297.74
16,932,755.71
610,670.88
17,543,426.59

84,513,733.94
16,993,410.17
101,507,144.11
17,498,795.30
(107,648.89)
118,898,290.52

136,833,323.01
59,032,577.02
(45,947,940.00)
149,917,960.03
68,260,879.48
(13,990,250.00)
204,188,589.51

13,037,555.99
2,260,068.57
(3,371.84)
15,294,252.72
2,229,063.05
17,523,315.77

17,834,176.61
3,180,668.22
(57,274.00)
20,957,570.83
3,561,456.68
(125,999.00)
24,393,028.51

12,549,293.53
5,069,165.88
17,618,459.41
3,060,658.49
20,679,117.90

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

128,770,733.76
128,770,733.76
126,972,003.79
(130,527,804.77)
125,214,932.78
-

1,069,075,016.62
203,766,746.31
(12,840.00)
(46,005,215.00)
1,226,823,707.93
195,631,916.17
8,920,000.00
(15,003,740.72)
1,416,371,883.38
281,069,541.05
87,167,187.60
(3,371.84)
(46,005,214.00)
322,228,142.81
95,221,523.88
(14,223,897.89)
403,225,768.80
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บาท
งบการเงินรวม

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เรื อและ
ส่วนซ่อมแซมและ
สารวจเรื อ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

182,600,000.00

7,306,268.52

148,435,141.40

401,929,155.34

7,203,085.65

8,288,963.61

20,062,216.84

128,770,733.76

904,595,565.12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

191,520,000.00

6,695,597.64

137,587,656.57

516,007,498.84

5,581,452.16

8,206,998.16

22,331,978.43

125,214,932.78

1,013,146,114.58
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิม่ ขึ้น
ตีราคาเพิ่ม
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคา
โอนออก / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

182,600,000.00
182,600,000.00
8,920,000.00
191,520,000.00
-
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อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เรื อและ
ส่วนซ่อมแซมและ
สารวจเรื อ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

24,239,024.23
24,239,024.23
24,239,024.23

244,012,940.15
5,929,345.36
249,942,285.51
4,957,746.88
1,397,477.00
256,297,509.39

541,205,056.55
56,589,998.82
(45,947,940.00)
551,847,115.37
55,292,385.93
113,056,587.05
720,196,088.35

21,817,964.06
692,214.31
(12,840.00)
22,497,338.37
607,429.56
23,104,767.93

26,312,725.48
2,733,209.82
(57,275.00)
28,988,660.30
3,355,958.43
(126,000.00)
32,218,618.73

26,082,120.85
3,558,933.56
29,641,054.41
2,878,830.69
32,519,885.10

16,301,457.97
631,297.74
16,932,755.71
610,670.88
17,543,426.59

84,513,733.94
16,993,410.17
101,507,144.11
17,482,977.62
(107,648.89)
118,882,472.84

136,833,323.01
59,032,577.02
(45,947,940.00)
149,917,960.03
68,260,879.48
(13,990,250.00)
204,188,589.51

13,043,417.45
2,254,207.11
(3,371.84)
15,294,252.72
2,229,063.05
17,523,315.77

17,799,328.39
3,133,007.33
(57,274.00)
20,875,061.72
3,483,545.95
(125,999.00)
24,232,608.67

12,270,009.57
4,429,500.87
16,699,510.44
2,243,947.99
18,943,458.43

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

128,470,733.76
128,470,733.76
126,076,003.79
(129,331,804.77)
125,214,932.78
-

1,066,269,831.32
197,974,435.63
(12,840.00)
(46,005,215.00)
1,218,226,211.95
193,168,355.28
8,920,000.00
(15,003,740.72)
1,405,310,826.51
280,761,270.33
86,474,000.24
(3,371.84)
(46,005,214.00)
321,226,684.73
94,311,084.97
(14,223,897.89)
401,313,871.81
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เรื อและ
ส่วนซ่อมแซมและ
สารวจเรื อ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

182,600,000.00

7,306,268.52

148,435,141.40

401,929,155.34

7,203,085.65

8,113,598.58

12,941,543.97

128,470,733.76

896,999,527.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

191,520,000.00

6,695,597.64

137,415,036.55

516,007,498.84

5,581,452.16

7,986,010.06

13,576,426.67

125,214,932.78

1,003,996,954.70
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กลุม่ บริ ษัทได้ บนั ทึกที่ดินตามมูลค่ายุติธรรม เมื่อวันที่ 27 และ 29 มิถนุ ายน 2561 กลุม่ บริ ษัทได้ ประเมินมูลค่าที่ดินใหม่
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมที่ดินโดยใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด(Market Approach) (ดูหมาย
เหตุ 31)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ตีราคาใหม่เปรี ยบเทียบกับราคาทุนเดิม มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาที่ตใี หม่
ราคาทุนเดิม
ที่ดนิ

191,520,000.00

35,261,420.31

-

สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลกระทบของราคาของที่ดินที่ตีราคาใหม่ที่มีต่อบัญชีสว่ นเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์มีดงั นี ้
บาท
137,167,809.10
8,920,000.00
(1,784,000.00)
144,303,809.10

ยอดยกมา
บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เพิม่ ขึ ้น
หัก หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เพิม่ ขึ ้น
ยอดคงเหลือ

ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ ใน
- ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
- ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวม
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89.29
5.93
95.22

80.09
7.08
87.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

88.47
5.84
94.31

79.45
7.03
86.48
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ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์
ได้ ตดั จาหน่ายค่าเสื่อมราคาทังจ
้ านวนแล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยู่
บริ ษัทได้ รวมดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื เป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้ นทุนเรื อ (ดูหมายเหตุ 25)
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
(ดูหมายเหตุ 17)
- ยานพาหนะ
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เครื่องจักรที่หยุดใช้ งานเป็ นการชัว่ คราว มูลค่าตามบัญชี

104.30

95.09

104.30

95.09

-

0.77

-

0.77

17.39
0.23
17.62

14.70
0.35
15.05

10.36
0.23
10.59

8.24
0.35
8.59

1.47

1.49

1.47

1.49

บริ ษัทได้ จดจานองเรื อ และที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างที่มีอยู่แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ าตลอดจนผลประโยชน์จากการ
ทาประกันภัยสิง่ ปลูกสร้ าง เพื่อใช้ เป็ นหลักประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 13 และ16)
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12. สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

บาท
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื ้อ
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื ้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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7,592,140.47
81,232.00
230,328.20
7,903,700.67
7,903,700.67
5,294,330.98
1,168,637.62
6,462,968.60
474,856.47
6,937,825.07
1,440,732.07
965,875.60

146,162.00
114,126.20
(230,328.20)
29,960.00
1,285,712.00
1,315,672.00
29,960.00
1,315,672.00

รวม
7,738,302.47
195,358.20
7,933,660.67
1,285,712.00
9,219,372.67
5,294,330.98
1,168,637.62
6,462,968.60
474,856.47
6,937,825.07
1,470,692.07
2,281,547.60
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อ
โอน / ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7,508,680.47
57,264.00
230,328.20
7,796,272.67
7,796,272.67

146,162.00
114,126.20
(230,328.20)
29,960.00
1,226,862.00
1,256,822.00

5,283,041.95
1,149,933.58
6,432,975.53
453,382.97
6,886,358.50
1,363,297.14
909,914.17

รวม
7,654,842.47
171,390.20
7,826,232.67
1,226,862.00
9,053,094.67

-

5,283,041.95
1,149,933.58
6,432,975.53
453,382.97
6,886,358.50

29,960.00
1,256,822.00

1,393,257.14
2,166,736.17

ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ ใน
- ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
- ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวม
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0.02
0.45
0.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

0.02
1.15
1.17

0.45
0.45

1.15
1.15
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13. วงเงินสินเชื่อระยะสัน้
เจ้ าหนี ้
บริ ษัท
ธนาคาร
ธนาคาร

วงเงิน (ล้ านบาท)
2561
2560

ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

10.00
50.00

อ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละ)

10.00
50.00

MOR
MLR

บริ ษัทได้ จดจานองเรื อ และที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่มีอยู่แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทาประกันภัยสิง่ ปลูกสร้ าง เพื่อใช้ เป็ นหลักประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 11)
14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

23,544,540.89
20,590,912.42

19,497,174.19
56,786,470.82

21,688,791.03
24,400,217.03

18,944,687.94
57,660,450.54

รวม

44,135,453.31

76,283,645.01

46,089,008.06

76,605,138.48

15. หนีส้ ินส่ วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บาท
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนีส้ นิ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

2561
หมายเหตุ
16
31,954,718.62
17
5,415,260.61
37,369,979.23
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2560
23,547,649.13
5,332,624.59
28,880,273.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
31,954,718.62
3,711,450.01
35,666,168.63

23,547,649.13
3,963,012.47
27,510,661.60
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16. เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย

175,394,128.00
(2,599,049.23)
172,795,078.77
(31,954,718.62)
140,840,360.15

หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

89,509,190.71
(1,425,186.82)
88,084,003.89
(23,547,649.13)
64,536,354.76

การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี ้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก เงินกู้เพิม่ ขึ ้น
หัก จ่ายชาระเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

89,509,190.71
112,384,128.00
(26,499,190.71)
175,394,128.00

72,009,190.71
77,500,000.00
(60,000,000.00)
89,509,190.71

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี ้ดังนี ้
ล้ านบาท
ระยะเวลา

อ้ างอิง
อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละ)

10.51

พ.ย. 2559 - มี.ค. 2562

MLR

64.24

79.00

ต.ค. 2560 - มิ.ย. 2566

MLR

-

81.15

-

ก.ย. 2561 - มิ.ย. 2567

MLR

-

30.00

-

ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2568

MLR

175.39

89.51

วงเงิน

มูลหนี ้
2561 2560

2561

2560

-

100.00

-

100.00

100.00

100.00
30.00
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การชาระหนี ้
จ่ายชาระเงินต้ นเดือนละ 5 ล้ านบาท
เริ่ม ม.ค. 2560
จ่ายชาระเงินต้ นเดือนละ 1.23 ล้ านบาท
เริ่ม ม.ค. 2561
จ่ายชาระเงินต้ นเดือนละ 1.23 ล้ านบาท
เริ่ม ธ.ค. 2561
จ่ายชาระเงินต้ นเดือนละ 0.37 ล้ านบาท
เริ่ม เม.ย. 2562
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ในปี 2561 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื ้อเรื อ จานวนเงิน 112.38 ล้ านบาท (ในปี 2560: 79.00 ล้ านบาท)

บริ ษัทได้ จดจานองเรื อ และที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่มีอ ยู่แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทาประกันภัยสิง่ ปลูกสร้ าง เพื่อใช้ เป็ นหลักประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 11)
17. หนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
บาท
งบการเงินรวม
2561
ปี

มูลค่าปัจจุบนั

ดอกเบี ้ยรอตัดบัญชี

2560
ค่าเช่าขันต
้ ่า

มูลค่าปัจจุบนั

ดอกเบี ้ยรอตัดบัญชี

ค่าเช่าขันต
้ ่า

1

5,415,260.61

693,223.55

6,108,484.16

5,332,624.59

979,705.55

6,312,330.14

2-5

6,438,129.51

350,404.54

6,788,534.05

10,509,531.57

871,876.39

11,381,407.96

รวม

11,853,390.12

1,043,628.09

12,897,018.21

15,842,156.16

1,851,581.94

17,693,738.10

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ปี

มูลค่าปัจจุบนั

ดอกเบี ้ยรอตัดบัญชี

2560
ค่าเช่าขันต
้ ่า

มูลค่าปัจจุบนั

ดอกเบี ้ยรอตัดบัญชี

ค่าเช่าขันต
้ ่า

1

3,711,450.01

461,802.04

4,173,252.05

3,963,012.47

731,597.60

4,694,610.07

2-5

3,720,789.61

185,564.18

3,906,353.79

7,040,797.51

622,278.21

7,663,075.72

รวม

7,432,239.62

647,366.22

8,079,605.84

11,003,809.98

1,353,875.81

12,357,685.79

กลุ่มบริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าการเงิน เพื่อซื ้ออุปกรณ์ และยานพาหนะ กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ๆ ละ
0.55 ล้ านบาทณวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
จานวนเงิน 5.42 ล้ า นบาท (2560: 5.33 ล้ า นบาท) สาหรับ งบการเงินรวม และจานวนเงิ น 3.71 ล้ านบาท
(2560:3.96 ล้ านบาท) สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงภายใต้ หนี ้สินหมุนเวียน
กรรมการของบริ ษัทได้ ค ้าประกันหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินบางส่วน (ดูหมายเหตุ 4)
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน:
ต้ นทุนบริการปัจจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ส่วนที่รับรู้ในกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้ านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้ านทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงค่าประสบการณ์
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปี ปัจจุบนั
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,834,095.07

1,785,949.63

469,554.24
92,950.70

171,431.89
79,746.27

(807,810.97)
4,588,789.04

491,924.70
(446,931.56)
2,751,974.14
4,834,095.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้ างหน้ า เป็ นจานวนเงินประมาณ 1.03 ล้ านบาท
กลุ่มบริ ษัทกาหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้
สิทธิ แก่พนักงานที่เกษี ยณอายุและทางานครบระยะเวลาที่กาหนด เช่น 10 ปี ขึ ้นไป ได้ รับ เงินชดเชยไม่น้อยกว่า
อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ าย 300 วัน หรื อ 10 เดือน
ข้ อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ (แสดงด้ วยค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) มีดงั นี ้

2561

2560

ร้ อยละ 2.19

ร้ อยละ 2.19

ร้ อยละ 3
ร้ อยละ 0 - 45.84

ร้ อยละ 3
ร้ อยละ 0 - 45.84

อัตรามรณะ

ร้ อยละ 105 ของตารางมรณะไทย ปี 2560

ร้ อยละ 105 ของตารางมรณะไทย ปี 2560

เกษียณอายุ

60 ปี

60 ปี

อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
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ข้ อสมมติเ กี่ยวกับ อัต ราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัว เฉลี่ยของพัน ธบัต รรัฐบาล ณ วัน สิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและสะท้ อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ ดงั นี ้

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เพิม่ ขึน้
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราการขึน้ เงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1% )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลง 20%)

(216,065.00)
256,533.00
(865,279.00)

239,479.00
(235,541.00)
1,193,234.00

(230,065.00)
227,673.00
(772,090.00)

ลดลง
255,134.00
(209,477.00)
1,055,937.00

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงานฉบับใหม่
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่นี ้
กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ างสาหรับลูกจ้ างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไปให้ มีสิทธิ
ได้ รับ ค่า ชดเชยไม่น้ อ ยกว่า ค่า จ้ า งอัต ราสุด ท้ า ย 400 วัน สุด ท้ า ย การเปลี่ย นแปลงดัง กล่า วถือ เป็ น การแก้ ไ ข
โครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้ บริ ษัทมีหนี ้สินผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานเพิ่มขึ ้น 0.91 ล้ านบาท กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
รับรู้ ต้ นทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในกาไรหรื อขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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19. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
2561
2560
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

917,757.81
(12,315,572.00)
(11,397,814.19)

966,819.02
(10,170,770.59)
(9,203,951.57)

รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี มีดงั นี ้

ณ วันที่
1 มกราคม 2560
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ ิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

427,504.33
(10,170,770.59)
(10,170,770.59)
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บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร
ณ วันที่
เบ็ดเสร็ จอืน่
31 ธันวาคม 2560
ขาดทุน

ขาดทุน
(20,078.77)
-

559,393.46
-

-

-

966,819.02

(49,061.21)

(10,170,770.59)
(10,170,770.59)

(360,801.41)
(360,801.41)

ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน่

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

-

917,757.81

(1,784,000.00)
(1,784,000.00)

(11,954,770.59)
(360,801.41)
(12,315,572.00)
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20. ทุนเรือนหุ้น
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จานวนเงิน 170 ล้ าน
บาท เป็ นจานวนเงิน 191.25 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 21,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1
บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
21. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริ ษัทเสนอขายหุ้น สูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษัทต้ องนาค่าหุ้นส่วนเกินนี ้ตังเป็
้ นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี ้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
22. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลได้
23. การจ่ ายเงินปั นผล
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปั นผล หรื อเป็ นจานวนไม่เกิน 21,250,000 หุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมี เศษของหุ้น บริ ษัทจะตัดเศษหุ้น
ดังกล่าวทิ ้ง และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท และจ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินสดอีกในอัตราหุ้นละ 0.0139 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2.36 ล้ านบาท รวมเงินปั นผลที่จ่ายไม่เกิน
จานวนเงิน 23.61 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจานวน 21,249,751 หุ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และดาเนินการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วจากการจ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2561
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็ น
จานวนเงิน51 ล้ านบาท
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24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

การเปลี่ยนแปลงในอาหาร เครื่องดื่มและนา้ มันเชื ้อเพลิง

(2,703,659.48)

(209,966.93)

(2,703,659.48)

(209,966.93)

ซื ้ออาหารและเครื่องดื่ม

20,264,991.92

19,994,896.99

19,701,427.92

19,994,896.99

ซื ้อนา้ มันเชื ้อเพลิง

218,577,888.95

194,856,756.36

217,920,285.15

194,599,208.65

เงินเดือน ค่าแรงและผลตอบแทนของพนักงาน

149,634,218.61

136,914,489.50

146,754,528.44

135,198,501.79

ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย

95,696,380.35

88,335,825.22

94,764,467.94

87,623,933.82

ค่าวัสดุอปุ กรณ์และของใช้ สิ ้นเปลือง

12,453,030.89

10,216,542.91

12,422,190.59

10,216,542.91

ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

66,246,230.88

65,171,613.12

66,099,933.07

65,717,613.12

ค่าเช่าและค่าบริ การ

59,089,632.35

49,591,045.58

37,211,834.82

36,149,046.14

25. ต้ นทุนทางการเงิน
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

ดอกเบี ้ยจ่าย

6,662,956.07

3,928,481.30

6,389,877.90

3,766,921.04

บวก ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย

1,236,172.59

1,167,081.18

1,236,172.59

1,074,813.18

รวม
หัก ดอกเบี ้ยจ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
สุทธิ

7,899,128.66
7,899,128.66

5,095,562.48
(771,061.64)
4,324,500.84

7,626,050.49
7,626,050.49

4,841,734.22
(771,061.64)
4,070,672.58
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26. ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้

บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
สาหรับปีปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,447,805.29

5,088,549.26

2,447,805.29

4,719,020.69

409,862.62

20,078.77

409,862.62

20,078.77

2,857,667.91

5,108,628.03

2,857,667.91

4,739,099.46

ภาษี เงินได้ ที่รับรู้ในกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ภาระผูกพันผลประโยนช์ของพนักงาน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดนิ
รวม
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(1,784,000.00)
(1,784,000.00)

559,393.46
559,393.46
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

งบการเงินรวม
2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
หัก สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากการส่งเสริมการลงทุน
เงินได้ ที่ต้องเสียภาษี
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้ เพิม่ ขึน้
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ผลกระทบของอัตราภาษีที่แตกต่างกันของ SME
ภาษีเงินได้ สาหรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

20

39
45

2560

บาท
24,901,062.92
(18,601,567.83)
6,299,495.09
1,259,899.03
889,829.04
(743,431.88)
987,226.57
54,282.53
2,447,805.29
409,862.62
2,857,667.91

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

20

22
22

บาท
37,397,438.30
(13,894,327.66)
23,503,110.64
4,700,622.12
1,189,918.81
(859,108.54)
36,405.77
20,711.10
5,088,549.26
20,078.77
5,108,628.03

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
หัก สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากการส่งเสริมการลงทุน
เงินได้ ที่ต้องเสียภาษี
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้ เพิม่ ขึน้
ภาษีเงินได้ สาหรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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20

21
25

บาท
30,235,451.12
(18,601,567.83)
11,633,883.29
2,326,776.66
864,460.51
(743,431.88)
2,447,805.29
409,862.62
2,857,667.91

2560
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

20

21
22

บาท
35,891,443.84
(13,894,327.66)
21,997,116.18
4,399,423.24
1,162,040.99
(842,443.54)
4,719,020.69
20,078.77
4,739,099.46
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27. สิทธิประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทได้ รับสิทธิพิเศษที่ได้ รับจากการส่งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 สาหรับ
กิจการขนส่งมวลชนและสินค้ าขนาดใหญ่ โดยได้ รับสิทธิประโยชน์หลัก ๆ ดังนี ้
1. ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรที่นาเข้ าตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
2. ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้
3. ได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ สาหรั บเงินปั นผลจากกิ จการที่ได้ รับการส่งเสริ มตลอดระยะเวลาที่บริ ษัทได้ รับการ
ส่งเสริ ม
4. อื่นๆตามที่ระบุในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
ทังนี
้ ้บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในบัตรส่งเสริ มด้ วย
รายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัทแยกตามส่วนงานธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริ มและไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน ประกอบด้ วย

บาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริม
ธุรกิจที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม
รวม

2561
107,249,675.00
643,176,266.46
750,425,941.46

2560
181,754,040.00
519,374,581.66
701,128,621.66

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
107,249,675.00 181,754,040.00
619,881,199.35 500,084,610.90
727,130,874.35 681,838,650.90

28. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษัทและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ซึง่ ประกอบด้ วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุม่ บริ ษัทจ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสารองเลี ้ยงชีพนี ้
บริ หารโดยบริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด กองทุนสารองเลี ้ยงชีพนี ้ได้ จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพตามข้ อกาหนดของกระทรวงคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จดั การกองทุนที่ได้ รับอนุญาต
29. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลส่วนงานดาเนินงานสอดคล้ องกับรายงานภายในสาหรับใช้ ใ นการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วน
งานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานของผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท คือ
กรรมการบริ ษัท
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กลุม่ บริ ษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้ บริ การเรื อโดยสารและขนส่งทางเรื อ ให้ บริ การท่าเทียบเรื อ จาหน่ายสินค้ า
บนท่าเรื อและในเรื อโดยสารและให้ บริ การรถโดยสาร ดังนัน้ ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษัทมีสว่ นงานธุรกิจ
เพียงส่วนงานเดียว
กลุม่ บริ ษัทดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนัน้ ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุม่ บริ ษัทมีสว่ นงานทางภูมิศาสตร์ เพียง
ส่วนงานเดียว
30. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริ ษัทมีภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ดังนี ้
บริษัท
30.1 หนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ ในการค ้าประกัน จานวนเงิน 1.05 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุ 8)
30.2 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี ้
30.2.1 สัญญาเช่าที่ดินและสานักงาน และบริ การอื่น อัตราค่าบริ การเดือนละ 2.21 ล้ านบาท
30.2.2 สัญญาก่อสร้ างอาคาร และสัญญาบริ การอื่นจานวนเงิน 21.90 ล้ านบาท
บริษัทย่ อย
30.3 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า อัตราค่าบริ การเดือนละ 1.12 ล้ านบาท
31. ลาดับชัน้ ของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษั ทมี สินทรั พ ย์ ที่วัดมูลค่า ด้ ว ยมูลค่า ยุติ ธ รรมหรื อเปิ ด เผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม ดังนี ้
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรั พย์ ท่ วี ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ที่ดนิ
สินทรั พย์ ท่ เี ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม

-

191,520,000.00

-

191,520,000.00

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

9,656,000.00

-

9,656,000.00

รายงานประจาปี 2561 | บริษัท ท่ าเรื อราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด (มหาชน)

152

บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรั พย์ ท่ วี ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ที่ดนิ
สินทรั พย์ ท่ เี ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม

-

182,600,000.00

-

182,600,000.00

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

8,354,000.00

-

8,354,000.00

เทคนิคการประเมินมูลค่ ายุติธรรมและข้ อมูลที่ใช้ สาหรับการวัดมูลค่ ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้
วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม
32. เครื่องมือทางการเงิน
กลุม่ บริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้ า
นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สิน
ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุข้อ 3
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้ มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้ าหนี ้และความเชื่อมัน่ ของ
ตลาดและก่อให้ เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้ มีการกากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่ง
บริ ษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทังยั
้ งกากับดูแลระดับ
การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุม่ บริ ษัทมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยและจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา กลุม่ บริ ษัท
มีการบริ หารความเสีย่ งดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
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ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ คือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิ นจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยในตลาด
กลุ่มบริ ษัทกู้ยืมเงิ นมาเพื่อใช้ ในการดาเนินงานและซื ้อเรื อ ซึ่งต้ องจ่ายดอกเบีย้ แบบลอยตัว กลุ่มบริ ษัทไม่ได้ ใช้
เครื่ องมือทางการเงินใดเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้ านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้การค้ า โดยกลุ่มบริ ษัทมีนโยบายการให้
สินเชื่อที่ระมัดระวังและการกาหนดวิธีการชาระเงินจากการให้ บริ การ ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้ รับความ
เสียหายจากการเรี ยกชาระหนี ้จากลูกหนี ้เหล่านันเกิ
้ นกว่าจานวนที่ได้ ตัง้ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแล้ ว
มูลค่ ายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นและ
หนี ้สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมีอตั ราดอกเบีย้
ใกล้ เคียงกับอัตราในตลาด จึงทาให้ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่า
ยุติธรรมอย่างเป็ นสาระสาคัญ
33. คดีฟ้องร้ อง
33.1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรื อของบริ ษัท ได้ เกยตื ้นและส่งผลกระทบต่อแนวปะการังบางส่วนใกล้ ท่าเรื อ
อ่าวท้ องศาลา เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (“กรมทรัพยากรฯ”)
ได้ มีคาสัง่ ให้ บริ ษัทดาเนินการแก้ ไขหรื อบรรเทาความเสียหายที่เกิ ดขึน้ โดยบริ ษัทได้ ติดต่อประสานให้
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นผู้จัดทาแผนฟื น้ ฟูและเป็ นผู้แก้ ไขและฟื ้ นฟู
ความเสียหายของปะการังดังกล่าว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริ ษัทได้ ทาหนังสือต่อกรมทรัพยากรฯ เสนอแผนงานเพื่อขออนุญาตเข้ าพื ้นที่
ทาการฟื ้นฟูความเสียหาย แต่ไม่มีการตอบรั บแต่ประการใด ต่อมา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 กรม
ทรัพยากรฯ ได้ มีหนังสือขอให้ บริ ษัทชดใช้ ค่าเสียหาย เป็ นจานวนเงิน 19.08 ล้ านบาท บริ ษัทจึงมีความเห็น
ว่า การกระทาดังกล่าวไม่เป็ นธรรมแก่บริ ษัทเป็ นอย่างยิ่ง ด้ วยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของกรมทรัพยากรฯ
แล้ วทุกประการ แต่กรมทรัพยากรฯ ก็ยงั ไม่อนุญาตให้ บริ ษัทดาเนินการแก้ ไขฟื น้ ฟู
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ ศาลมีคาสัง่ ให้ กรมทรัพยากรฯ
อนุญาตเข้ าพื ้นที่และ/หรื อส่งมอบพื ้นที่เพื่อที่จะให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามคาสัง่ ทางปกครองได้ และขอให้ กรม
ทรัพยากรฯ ยกเลิกคาสัง่ ที่ขอให้ บริ ษัทชดใช้ คา่ เสียหายดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทและพนักงานของบริ ษัทถูกฟ้องคดีแพ่งจากกรมทรัพยากรฯ ข้ อหาละเมิด
เรี ยกค่าเสียหายจานวนเงิน 20.68 ล้ านบาท
ปั จจุบนั คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชันต้
้ น อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริ หารได้ ประเมินผล
กระทบจากคดีความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้ รับผลเสียหาย
33.2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริ ษัทถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายในข้ อหาผิดสัญญาจ้ างแรงงาน จานวนทุนทรัพย์
0.13 ล้ านบาท
34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวนเงิน
191,250,000 บาท เป็ นจานวนเงิน 191,249,751 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ จดั สรรจานวน 249 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทและมีมติให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0522 บาท รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 10
ล้ านบาท
35. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
มูลค่าหุ้น
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:

ที่ตงสาขาที
ั้
่1

:

ที่ตงสาขาที
ั้
่2
ที่ตงสาขาที
ั้
่3
ที่ตงสาขาที
ั้
่4
ที่ตงสาขาที
ั้
่5
ที่ตงสาขาที
ั้
่6

:
:
:
:
:

บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร่ ี จากัด มหาชน)(RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED)
RP
0107550000271
การบริ การขนส่งทางน ้าภายในประเทศ
191,250,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
191,249,751.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
หุ้นละ1 บาท
25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี84220
โทรศัพท์ 077-372-800-2 โทรสาร 077-372-804
เว็บไซต์ : http://www.rajaferryport.com
281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์02-277-4488 โทรสาร02-277-8521
141/2 หมูท่ ี่ 10 ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84220
44/130 หมูท่ ี่ 1 ตาบลเกาะพะงัน อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี 84280
1หมูท่ ี่ 2 ตาบลลิปะน้ อย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84140
227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
183/24 หมู่ 2 ซอยศรีวิชยั 16 ถนนศรี วิชยั ตาบลมะขามเตี ้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000

ข้ อมูลทั่วไปบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
: บริษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชั่น จากัด(RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105559022747
ประเภทธุรกิจ
: ให้ บริ การรถตู้โดยสารไม่ประจาทาง
อานวยความสะดวกลูกค้ าผู้ใช้ บริการของ บริษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
: 40,000,000.00 บาท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี84220
ที่ตงสาขาที
ั้
่1
: 1หมูท่ ี่ 2 ตาบลลิปะน้ อย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84140
ที่ตงสาขาที
ั้
่2
: 281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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ชื่อบริษัท

: บริษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.)
(หมายเหตุ: บริ ษัท อาร์ พี จ๊ อบ จากัด ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท จัดหางาน อาร์ พี จ๊ อบ จากัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561)

เลขทะเบียนบริ ษัท : 0845560004327
ประเภทธุรกิจ
: จัดหางาน
สนับสนุนการจัดหาบุคลากรให้ กบั บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด(มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000.00 บาท
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี84220

ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร02-009-9991
ผู้สอบบัญชี

: บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 อาคารว่องวานิช อาคารบี ชัน้ 14 ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020

ผู้ตรวจสอบ

: บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอนัลออดิท จากัด
73/290 หมู่ 8เดอะฟิ ฟอเวนิว คอนโดมิเนียม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี อาเภอเมือง นนทบุรี
โทรศัพท์ 02-526-6100
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