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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 

ในปีปฏิทินพุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา กิจการของบริษัท 
ท่าเรือราชาเฟอร่ี จ ากัด(มหาชน) ก้าวเดินไปบนแนวทางของการ
ให้บริการกบัผู้ โดยสารและลกูค้าในกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องของเราอย่าง
มั่นคง โดยมุ่งเน้นให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในสองเร่ืองคือความ
สะดวกสบายและความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ในเร่ืองความ
สะดวกสบายนัน้ เราให้ความส าคญั กบัการให้บริการที่มีคณุภาพ จดั
ตารางการเดินเ รือให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ปรับปรุงระบบการขายบตัรโดยสารให้มีความสะดวกสบาย
ยิ่งขึน้โดยการน าระบบการจองออนไลน์เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง
ข้อนีน้อกจากเป็นการอ านวยความสะดวกกบัลกูค้าแล้วยงัท าให้บริษัท
สามารถบริหารจัดการการเดินทางและระบบการรับรู้รายได้ได้อย่าง
รวด เ ร็ ว  เ ป็น ปัจจุบัน  ส่วนในเ ร่ือ งของความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลนัน้ บริษัทถือวา่เป็นความส าคญัในระดบัสงูสดุ เพราะ
นอกจากจะสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้บริการแล้ว ยงัเก่ียวพนัโดยตรง
กับช่ือเสียงเกียรติคุณของบริษัทด้วย หากมีเหตุที่อาจกระทบต่อ
ประเด็นเร่ืองความปลอดภยัขึน้เมื่อใด การปฏิบตัิเพื่อแก้ไขเหตกุารณ์
จะต้องเป็นไปตามแผนปฎิบตัิที่มีการซกัซ้อมอยู่เป็นประจ า จนกระทัง่
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีความคุ้นเคยและช ่าชอง 

เมื่อกล่าวถึงผลประกอบการของบริษัทของเราในรอบปีนี ้
บริษัทมีผลก าไรที่สามารถน ามาจัดสรรเป็นเงินปันผล ตอบแทนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของกิจการของบริษัทร่วมกันได้ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลที่บริษัทได้แถลงไว้ในหลายวาระ 

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร่ี จ ากัด
(มหาชน)ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีกรุณาร่วม
ลงทนุในกิจการของบริษัท และไว้วางใจให้กรรมการของบริษัท ได้ท า
หน้าที่บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผู้
ถือหุ้ น หากท่านผู้ ถือหุ้ นท่านใดมี ข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยอัน
เก่ียวเนื่องกบักิจการของบริษัท คณะกรรมการขอน้อมรับความคิดเห็น
หรือประเด็นเหลา่นัน้มาพิจารณาด าเนินการด้วยความรอบคอบ และ
ด้วยความขอบพระคณุยิ่ง  

 
 
 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จนัทรางศุ 
ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) หรือ RP ได้ให้บริการ
ธุรกิจเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากระหว่างท่าเรือดอนสกั-เกาะสมยุ-เกาะพะงัน ใน
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มาเป็นระยะเวลายาวนาน จนลว่งเข้าสูปี่ที่ 38 ในปีนี ้
เรามุง่มัน่พฒันาคณุภาพของงานบริการที่ดีที่สดุให้แก่ผู้ โดยสาร เพื่อให้ทกุ
ท่านเดินทางถึงที่หมายด้วยความรวดเร็ว สะดวก สบายและปลอดภัย
ตลอดเส้นทาง 

ในปีที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความท้าทาย เพราะสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกชะลอตวัและภาวะเศรษฐกิจในประเทศเองก็เผชิญกับแรง
กดดันรุมเร้าหลายด้าน ท าให้ธุรกิจต่างๆ ไม่เฟ่ืองฟูเท่าที่ควร แต่เป็นที่
น่ายินดีว่ากิจการของ RP ยังมีทิศทางการเติบโตที่ดีและเป็นไปตาม
เปา้หมายที่วางไว้ เนื่องจากเราไมไ่ด้หยดุนิ่งในการพฒันาบริการให้ดียิ่งขึน้ 
ทัง้การปรับเวลาจองตัว๋รถลงเรือล่วงหน้าก่อนการเดินทางให้เร็วขึน้ การ
เพิ่มความถ่ีให้บริการเรือเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุยเป็นทุกๆ 15 นาที 
ในช่วงเวลาเร่งด่วน อีกทัง้มีแพ็คเกจโปรโมชั่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ปีรวมทัง้การพัฒนาระบบการจองโปรโมชั่นต่างๆให้ง่ายและ
สะดวกขึน้ โดยเน้นการจองออนไลน์ผ่านระบบ RP Marketplace ในช่วง
ปลายปี 2561 เรายงัได้เรืออาร์12 มาเพิ่มในกองเรืออีก 1 ล า ท าให้เรามี
กองเรือเฟอร์ร่ีให้บริการมากที่สดุถึง 15  ล า ส าหรับปี 2562 นี ้บริษัทยงัมี
เปา้หมายที่จะยกระดบัการบริการให้ดียิ่งขึน้ โดยมีการลงทนุสร้างท่าเทียบ
เรือเพิ่มอีก 2 ท่าจากปัจจุบันมีอยู่ 3 ท่าเพื่อรองรับลูกค้าที่คาดว่าจะมี
ปริมาณเพิ่มขึน้ในอนาคต รวมทัง้ขยายเส้นทางการให้บริการและขยาย
ธุรกิจใหม่ๆ  เพิ่มขึน้ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ท่ีเปลีย่นไป ผมมัน่ใจว่า ในอีก 
2-3 ปีข้างหน้า ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ีจะเป็นผู้น าด้านการขนสง่ทางทะเลในฝ่ัง
อา่วไทย  

นอกจากนี ้เรายงัด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญักบัสิ่งแวดล้อม
เพราะบริษัทเช่ือมั่นว่า การบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จไม่เพียง
มุ่งหวังประโยชน์สูงสุดด้านก าไรจากผลประกอบการเท่านัน้ แต่ยังต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้สว่นรวมด้วย RP จึงวางแผนงานด้าน CSR 
ระยะยาว10 ปี เพื่อความต่อเนื่องและยัง่ยืนโดยปีนีไ้ด้เร่ิมโครงการจดัการ
และคดัแยกขยะที่บริเวณทา่เรือทัง้ 3 แหง่คือ ท่าเรือดอนสกั-เกาะสมยุและ
เกาะพะงนั เพื่อลดปริมาณขยะที่จะสง่มอบให้เทศบาลน าไปจดัการน้อยลง 
เพื่อให้ธุรกิจของเราอยูร่่วมชมุชนอยา่งยัง่ยืนภายใต้การก ากบัดแูลที่ดี ท่ียดึ
หลกัความถกูต้องโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล  

 
 
 
 

นายอภชิาติ ชโยภาส 

กรรมการผู้จัดการ 
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พันธกิจ 

 
 

o มุง่มัน่พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการแบบบรูณาการ 
o สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัด้วยการพฒันาบคุลากร เทคโนโลยีและสิง่

อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง 
o สร้างความพงึพอใจอยา่งสงูสดุให้แก่ผู้ใช้บริการ 

วิสัยทศัน์ 

 
 

“เป็นผู้น าในกจิการขนส่งและเดนิเรือทางทะเลในระดับภมูิภาค” 
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พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท 

 
 

 
 

• จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท อาร์พีแวนทรานสปอร์ต จ ากดั เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ และเร่ิมให้บริการรถตู้ โดยสารต่อเน่ืองใน
เดือนมีนาคม 2559 โดยมีพนัธมิตรให้บริการรถโดยสารร่วมสาธารณะทัง้ในเกาะสมยุเกาะพะงนั  และ ในจงัหวัด        
สรุาษฎร์ธานี 

• ซือ้เรือเฟอร์ร่ีจากประเทศญ่ีปุ่ นมลูค่า 111.25 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2559) ชื่อเรืออาร์ 
10 ท าให้มีเรือเฟอร์ร่ีรวมทัง้สิน้จ านวน 13 ล า 

• พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางMobile Application และเพิ่มช่อง
ทางการรับช าระเงิน เชน่ ระบบ Paypal เพ่ิมเกทเวย์รับช าระบตัรเครดิตของธนาคาร  

• ปรับปรุงภาพลกัษณ์องค์กรใหม ่(Re-Branding) เชน่ ตราสญัลกัษณ์ ภาชนะบรรจสุินค้า เคร่ืองแบบพนกังานและอ่ืนๆ  

ปี  

2559 

• ซือ้เรือเฟอรร่ีเพ่ิมจากประเทศจีน มลูค่า 87.65 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 3 เมษายน 2560) ชื่อเรืออาร์ 11 
ท าให้มีเรือเฟอร์ร่ี รวมทัง้สิน้จ านวน 14 ล า 

• เพ่ิมทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จ ากัด (RP TRANSPORTATION) จากเดิม 5 ล้าน
บาท เป็น 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการให้บริการรถตู้ โดยสารระหว่างท่าเรือของบริษัทและที่พกัของลกูค้า 
ซึง่เป็นผู้ โดยสารเรือของบริษัท พร้อมทัง้จดัซือ้รถ Mini Bus จ านวน 2 คนั มลูคา่รวม 5.18 ล้านบาท เพื่อให้การบริการ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพในชว่งเทศกาล 

• จดัตัง้บริษัท อาร์พี จ๊อบ จ ากดั ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจดัหาบุคลากรให้กับบริษัท ท่าเรือราชา
เฟอร่ี จ ากดั (มหาชน) (RP) และผู้ประกอบการอ่ืนๆ ในพืน้ที่เกาะสมยุและเกาะพะงนั ให้ทนัต่อความต้องการแรงงาน
ในภาคบริการและการทอ่งเที่ยว 

• RP ปรับเวลาจองตั๋วโดยสารใหม่ให้จองล่วงหน้าได้ 3 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง จากเดิมต้องจองล่วงหน้า 1 วันก่อน
เดินทาง เปิดให้บริการตัง้แตว่นัที่ 15 ธันวาคม 2560 

• เพิ่มช่องทางการจองตั๋วผ่านระบบโมบาย แอพพลิเคชั่นและตัวแทนจ าหน่ายโดยยกเลิกการจองผ่านระบบ Call 
Booking หรือ การจองผ่าน Call Center 

• เปิดตวั ORCA Card บตัรโดยสารเรือรายสปัดาห์ ใช้ได้ทกุเส้นทาง ดอนสกั-สมยุ-พะงนั ตัง้แต่เวลา 05.00-17.00 น. 
ในราคาสดุคุ้มเพียง 250 บาท 

• ด าเนินการด้าน IT & Digital Marketing ได้แก่ Online Marketing and Advertising, Web Site Market Place และ
Web Site RP JOB – CSR Project (ด าเนินการแล้วเสร็จ กลางปี 2561) 

• ด าเนินการ Upgrade ระบบ ISO เป็นระบบ ISO 9001:2015 

• RP ร่วมกบักรมเจ้าทา่ในการฝึกซ้อมการค้นหา และชว่ยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภยัปี 2560 

• ท าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือร่วมกนักบัวิทยาลยัเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เพื่อประสานความร่วมมือ ผนึกก าลงั ส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดการอาชีวศึกษา และผลิตบุคคลากรด้านวิชาชีพ ให้ตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการทัง้สองฝ่ายเม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2560 

• ได้รับเกียรติบตัรการด าเนินการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานใน
สถานประกอบกิจการ จากกรมสวสัดิการ และคุ้มครองแรงงาน ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 

• เตรียมความพร้อมท่าเรือและกองเรือโดยจัดให้มีแผนการจราจรท่าเรือสมยุ เพื่อให้บริการในช่วงที่มีผู้ เข้าใช้บริการ
จ านวนมากโดยให้ท่า1-2 เป็นท่าขาเข้า และท่า 3-4 เป็นท่าขาออก เพื่อรองรับเรือทัง้ขาเข้าและขาออก ได้สงูสดุถึง
ชัว่โมงละ 4 ล า พร้อมทัง้ตรวจสอบความพร้อมและด าเนินการบ ารุงรักษาท่าเรือของบริษัทและได้น าเข้าเรือล าที่ 14 
เรืออาร์ 11 (R 11) ปรับปรุงสภาพเรียบร้อยเพ่ือให้บริการในชว่งเทศกาล 

ปี 

2560 
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• บริษัทฯ ได้ซือ้เรือเพิ่ม 1 ล า ชื่อเรือ "อาร์ 12" (R 12) จากประเทศจีนมลูค่า 91,200,000 บาท (อตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วนัที่ 25 กนัยายน 2561) ท าให้ปัจจบุนับริษัทฯ มีเรือเฟอร์ร่ีรวมทัง้สิน้ 15 ล า เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ
และรองรับการขยายธุรกิจ 

• ประกาศจา่ยปันผลเป็นหุ้นปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2560 โดยเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 170 ล้าน
บาท เป็น 191.25 ล้านบาท 

• เพ่ิมทนุจดทะเบียนช าระแล้ว บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากัด จากเดิม 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท เพื่อใช้
ในการขยายกิจการให้บริการรถโดยสาร 

• เปิดใช้บริการระบบ Top up รองรับการจองตัว๋ออนไลน์ลว่งหน้าโดยให้ลกูค้าสามารถเติมเงินเข้าระบบและหกัเงินเม่ือ
ลกูค้าท าการจองตัว๋ ท าให้เกิดความสะดวกสบายส าหรับลกูค้าที่ใช้บริการเป็นประจ า โดยชว่งต้นปี 2561 มีลกูค้าและ
เอเยน่ต์ Top up 1,263 ราย และในชว่งปลายปี 2561 เพ่ิมเป็น 2,275 ราย 

• เดือนเมษายนเปิดให้บริการเดินทางแบบแพ็คเกจรวม เส้นทาง กรุงเทพฯ - เกาะพะงนั โดยรถทวัร์ปรับอากาศ VIP 32 
ที่นัง่ จากพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีความช านาญในการเดินรถ บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

• เปิดให้บริการเที่ยวเรือเช่าเหมาเส้นทางเดินเรือ ดอนสัก - เกาะสมยุ รอบ 22.30 น. เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทวัร์และ
นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุม่ด้วยเคร่ืองบินเหมาล า  

• ลดระยะเวลาการจองตัว๋เพื่อขึน้เรือข้ามฟากจากเดิม 3 ชม. เป็น 2 ชม. และเพิ่มจ านวนการให้บริการเส้นทางเดินเรือ 
เกาะสมยุ - เกาะพะงนั จากเดิม 3 เที่ยว เป็น 4 เที่ยวตอ่วนั 

• เปิดจุดจ าหน่ายตั๋ว ตลาดศรีราชา 1 จังหวดัสุราษฎร์ธานี และจดุจ าหน่ายตั๋วถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้ลกูค้า  

• บริษัทให้ Black Canyon เช่าพืน้ที่บางส่วนของท่าเรือดอนสัก เพื่อจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้ดียิ่งขึน้ 

• สร้างห้องน า้ใหมบ่ริเวณทา่เรือเกาะสมยุให้สามารถรองรับลกูค้าเพิ่มมากขึน้ 

• น าระบบ GPS มาใช้กบัเรือทกุล า เพ่ือที่จะทราบต าแหน่งของเรือว่าอยู่ ณ ที่ใด และสามารถบริหารจดัการเดินเรือได้
อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว 

• บริษัทได้ตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยการน าน า้มนัดีเซลบี 20 มาใช้เป็นเชือ้เพลิงของเรือบางสว่น 

• เพ่ิมชอ่งทางจองตัว๋เรือ และตัว๋รถโดยสาร ผ่าน Facebook, Line@  และระบบการช าระเงินผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ mPay, Mobile Banking, Alipay และ Paypal 

• เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมลูข่าวสารโปรโมชัน่ให้กับลกูค้าและสมาชิก
รับทราบโดยมียอดผู้ติดตามแล้วกวา่ 150,000 คน 

• ได้วางทุ่นป้องกันแนวปะการัง บริเวณเกาะพะงนั เม่ือวนัที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้กัปตนัและผู้ เดินเรือ
มองเห็นร่องน า้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

• Upgrade ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้สามารถเชื่อมข้อมลูกับ ระบบ Transport Management 
Solution(TMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขาย และระบบบัญชีให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว คาดว่าจะ
สามารถพร้อมใช้งานได้ภายในปี 2562 

• ขยายทา่เทียบเรือดอนสกั เพิ่มอีก 2 ทา่ (ทา่4 และทา่ 5) และหลกัผกูเรือ คาดวา่จะท าการก่อสร้างในปี 2562  

• ปรับปรุงเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ให้เป็น One Stop Service เพื่อให้ลกูค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ใน
ชอ่งทางเดียว และเพ่ิมระบบการจองตัว๋ผ่าน www.goorca.com 

• ศกึษาโอกาสความเป็นไปได้ในการขยายการลงทนุในประเทศเมียนมา และกมัพชูา 

ปี 

2561 
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ภาพรวมและสาระส าคัญในปี 2561 

 
 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ธุรกิจในภาคการทอ่งเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ได้เผชิญกบัความท้าทาย เนื่องจาก
เกิดเหตุการณ์อุบตัิเหตุเรือนกัท่องเที่ยวล่มที่จังหวดัภูเก็ต สง่ผลให้นกัท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นตลาดส าคญัเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง ประกอบกับก่อนหน้านัน้ มีปัจจัยจากภายนอก โดยเฉพาะการชะลอตัวลงของภาวะ
เศรษฐกิจทัว่โลก อยา่งไรก็ดี สถานการณ์ความเช่ือมัน่ด้านการท่องเที่ยวของไทยในสายตานกัท่องเที่ยวต่างชาติเร่ิมกลบั
เข้าสูภ่าวะปกติ จึงท าให้ตวัเลขนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติเติบโตดีขึน้  
 ทัง้นี ้ในปี 2561 เป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัท ท าให้บริษัทหยุดนิ่งไม่ได้ และเล็งเห็นถึงโอกาสที่รออยู่
ข้างหน้า จึงได้มีการลงทนุปรับปรุงและพฒันาการบริการหลายๆ ด้าน ให้สอดรับกบัยคุดิจิทลัและไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารที่
เปลีย่นไป เพื่อพร้อมให้บริการลกูค้าและผู้โดยสารอยา่งครบวงจร ท าให้การเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางสะดวกสบาย 
มีประสทิธิภาพ รวดเร็วและปลอดภยั โดยบริษัทได้ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ที่ส าคญัดงันี ้ 
 

1.ซือ้เรือเฟอร์ร่ีเพิ่ม1 ล า(R 12)จากประเทศจีนซึง่เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่สามารถบรรทกุรถได้ประมาณ 40-50 คนั 
และผู้โดยสารประมาณ 400 คน ท าให้ปัจจบุนั RP มีเรือเฟอร์ร่ีให้บริการรวมทัง้สิน้ 15 ล า เพื่อรองรับการให้บริการลกูค้าที่
คาดวา่จะเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

2.ปรับปรุงเรือเฟอร์ร่ีและทา่เรือ เพื่อให้การเดินเรือมีประสทิธิภาพมากขึน้ พร้อมปรับแผนการจราจรบริเวณทา่เรือ
ให้รถสามารถลงเรือได้เร็วขึน้และเพิ่มความถ่ีในการปลอ่ยเรือออกทกุ 15 นาทีช่วงชัว่โมงเร่งด่วน รวมทัง้เพิ่มบริการเที่ยว
เรือเช่าเหมาล า จากท่าเรือดอนสักไปยังเกาะสมุย ในเวลา 22.30 น. วันละ 1 เที่ยว เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทัวร์และ
นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางด้วยเคร่ืองบินเหมาล า และเพิ่มจ านวนการบริการเส้นทางการเดินเรือเกาะสมยุ - เกาะพะงนั จาก
เดิม 3 เที่ยว เป็น 4 เที่ยวตอ่วนัเพื่ออ านวยความสะดวก 

3.การด าเนินงานด้านการตลาดเชิงรุกด้วยการจดัโปรโมชัน่ทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี โดยขยายการด าเนินการด้าน IT&Digital Marketing ได้แก่ Online Marketing and Advertising, 
Web Site Market Place เพื่อให้ลกูค้าสามารถจองตัว๋เรือ รถ สายการบินและที่พกัผา่นระบบ RP Market Place ได้ทัง้ 
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ช่องทาง Facebook, Line@,Websiteและ Go ORCA รวมทัง้ยงัเปิดส านกังานสาขาแห่งใหม่ในบริเวณถนนข้าวสาร
กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นจุดจ าหน่ายและรองรับลูกค้าเอเย่นต์ทัวร์ และกลุ่มโฮสเทลในเขตพระนครและถนนข้าวสารเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า สง่ผลให้มีลกูค้ามาใช้บริการเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

4.การขยายการให้บริการรถตู้โดยสารรับ-สง่ รถมินิบสัและรถบสั โดยบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั ใช้
บริการรถจากบริษัท เอทีพี30 จ ากัด (มหาชน) หรือ ATP30 ให้บริการรับสง่ผู้ โดยสารจากกรุงเทพฯ ไปเกาะพะงัน เพื่อ
ให้บริการรับสง่ผู้ โดยสารแบบครบวงจร  

5.การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการองค์กร โดยลงทนุ Update ระบบ ERP ให้สามารถเช่ือมข้อมลูกบั ระบบ 
TMS เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพระบบการขาย และระบบบญัชีให้สามารถประมวลผลได้เร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้จดัท าโครงการพฒันา
บคุลากร (HRM) ให้สามารถท า CSR (Customer Service Relations) ได้ทกุจุดคาดว่าจะสามารถเร่ิมใช้งานได้ภายในปี 
2562 

6.กิจกรรมเพื่อสงัคม Corporate Social Responsibility(CSR) ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องกบัหน่วยงานภาครัฐ 
ชมุชนและองค์กรที่เก่ียวข้องตา่งๆ อาทิ  

- กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์และงานจิตอาสาร่วมกบัหนว่ยงานในท้องถ่ิน การเก็บขยะและท าความสะอาดชายหาด 
- สนบัสนนุการศกึษาและกิจกรรมทศันศกึษาให้กบัเด็กโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพืน้ที่การด าเนินงานของบริษัท มา

เรียนรู้การด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการคมนาคมทางเรือ 
- ร่วมกบักรมเจ้าทา่และกลุม่จิตอาสาดอกไม้ทะเลเพื่อการอนรัุกษ์เกาะพะงนั ท าการวางทุ่นร่องน า้แนวปะการัง

บริเวณทา่เรือท้องศาลา เกาะพะงนั เพื่อให้ผู้ เดินเรือมองเห็นร่องน า้ที่ชดัเจน  
- การด าเนินโครงการจดัการและคดัแยกขยะ  ซึง่เป็นโครงการจดัการขยะภายในองค์กร เพื่อลดปริมาณขยะที่จะ

สง่ตอ่ให้เทศบาลน าไปจดัการ 
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า ปี 2561 เป็นปีที่ RP มีการลงทุนในหลายด้าน เพื่อพัฒนาการบริการที่มี

ประสทิธิภาพและทนัสมยัขึน้ ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุกลุม่ อีกทัง้ยงัมีแผนขยายการลงทนุ
และการให้บริการในธุรกิจใหมอ่ยา่งตอ่เนื่องในปี 2562 ดงันี ้

- งานปรับปรุงเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ให้เป็น One Stop Service โดยการเพิ่มผลิตภณัฑ์แพ็คเกจ
ทอ่งเที่ยว เพื่อให้ลกูค้าและผู้ ใช้บริการเดินเรือและรถโดยสารสามารถเลือกซือ้ได้ในช่องทางเดียว คาดว่าจะสามารถเปิด
ให้บริการได้ภายในปี 2562 และพัฒนาช่องทางการจองซือ้ตัว๋เรือ รถโดยสาร ตั๋วเคร่ืองบิน ที่พักโรงแรมและแพ็คเกจ
ทอ่งเที่ยวผา่น www.GoORCA.com 

- แผนการขยายทา่เรือดอนสกัเพิ่มอีก 2 ทา่ จากปัจจบุนัท่ีมีอยู ่3 ทา่ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของลกูค้า
และผู้โดยสารท่ีคาดวา่จะเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ และลดปัญหาการจราจรบริเวณท่าเรือ รวมถึงการลงทนุสร้างหลกัผกูเรือเพิ่ม 
เพื่อใช้ในการบริหารจดัการแผนการใช้เรือ 

- ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้การขยายให้บริการเดินรถโดยสารจากกรุงเทพมหานครไปประเทศเมียนมา 
รวมทัง้การให้บริการภาคพืน้ดินและการเป็นตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินของสายการบินประเทศเมียนมาในประเทศไทย
และขยายการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร่ีในจงัหวดัก าปอตและจงัหวดัพระสหีน ุประเทศกมัพชูา 

บริษัทเช่ือมัน่ว่า จากการขยายการลงทนุและการให้บริการในธุรกิจใหม่ตามแผนงานดงักล่าว จะท าให้บริษัท
เติบโตก้าวหน้าได้อยา่งมัน่คงและมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว 
  

http://www.goorca.com/
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การด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดินเรือ และการให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร 
 

ซือ้เรือ R12 จากประเทศจนี  
 เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของลูกค้าที่ใช้บริการ ท าให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

25กนัยายน2561ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2561 มีมติอนมุตัิให้ซือ้เรือเฟอร์ร่ีเพิ่ม 1 ล า มลูค่า 91.2 
ล้านบาท (อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2561) มีรายการดงันี ้
 

 
การบริหารท่าเรือและกองเรือ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
จดัให้มีแผนการจราจรทา่เรือสมยุเพื่อให้บริการในช่วงที่มีผู้ รับบริการจ านวนมากโดยให้ทา่ 1-2 เป็นทา่ขาเข้าและ

ท่า 3-4 เป็นท่าขาออก ซึ่งจะสามารถรองรับเรือทัง้ขาเข้าและขาออก ได้สงูสดุถึงชัว่โมงละ 4 ล า ซึ่งจะช่วยบริหารจดัการ
การจราจรบริเวณทา่เรือไมใ่ห้เกิดปัญหาแออดั 

 

พัฒนาการของการให้บริการการลดเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าให้เร็วขึน้เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทก์การ
ปรับเปลีย่นสภาพการเดินทางโดยในปี 2560 จองลว่งหน้า 24 ชัว่โมงแต่ในปี 2561 สามารถพฒันาเพิ่มความสามารถใน
การจองตัว๋ลว่งหน้าได้เหลอืเพียง 3ชัว่โมงและ2 ชัว่โมง ตามล าดบัและการบริการเพิ่มความถ่ีในการปลอ่ยเรือออกทกุ 15 
นาที (ชัว่โมงเร่งดว่น) เพิ่มบริการเดินเรือรอบพิเศษจากทา่เรือดอนสกัไปยงัเกาะสมยุ ในเวลา 22.30 น. วนัละ 1 เที่ยว เพื่อ
รองรับกลุม่ลกูค้าทวัร์และกลุม่นกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปและเพิ่มเที่ยวเรือเส้นทาง เกาะสมยุ - เกาะพะงนั จากเดิม 3 เที่ยว เป็น 4 
เที่ยวตอ่วนั 

 
 

เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จ ากดั  RPTransportationCo.,Ltd. : RPT) 
เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการให้บริการรถรับ-สง่ ผู้มาใช้บริการท่าเรือ โดยให้เป็นธุรกิจผู้ ให้บริการอย่างครบ

วงจร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นท่ีพงึพอใจในการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเรือ : ผู้ โดยสารและยานพาหนะ 

ทะเบียนเลขที่ : 6100-03187 

ขนาดตัวเรือ : 76.75x15.00x4.50 เมตร 
กินน า้ลึก : 2.062/2.910 เมตร 
น า้หนักบรรทุก : 2,988 ตนักรอส 

ผู้โดยสาร : 400 คน 

จ านวนรถ 4 ล้อเต็มระวาง : 65คนั 

ลูกเรือ : 11 คน 

11 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
1/2561 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วบริษัท อาร์พี ทราน
สปอร์ตเทชัน่ จ ากดัจากเดิม 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท เพื่อใช้
ในการขยายกิจการให้บริการรถโดยสารครบวงจร โดยให้บริการรถ
บสั VIP32 ที่นัง่จาก บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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กลยุทธ์ทางการตลาด และงานด้าน IT & Digital Marketing 
 

Top up ระบบเติมเงินรองรับการจองตัว๋ออนไลน์ลว่งหน้าโดยให้ลกูค้าสามารถเติมเงินเข้าระบบและหกัเงินเมื่อ
ท าการจองตัว๋ เป็นระบบที่ท าให้เกิดความสะดวกสบายส าหรับลกูค้าที่ใช้บริการเป็นประจ า โดยให้ลกูค้าสามารถสมคัรเป็น
สมาชิกแบบเติมเงินขัน้ต ่า 1,000 บาท และไมเ่สยีคา่ธรรมเนียการจอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนา Website RP Market Place (WWW.GOORCA.COM) 
พฒันาจัดท า Web Site ที่เป็นตวัแทนในการให้บริการจองตั๋วเรือเฟอร์ร่ีในประเทศไทยทุกเส้นทาง รวมทัง้

ให้บริการรถรับสง่ จองโรงแรม รถบสั แพ็คเกจทวัร์ และสายการบิน โดยมุ่งเน้นไปที่การท าตลาดด้าน Digital Marketing 
ผา่นระบบ Online สว่นอีก 2Moduleคือ Hotel & Package tour คาดจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2562 

 
 

บัตรสมาชิก (Member Card)  
เปิดรับสมคัรบตัรสมาชิกแบบอายสุมาชิก 3 ปี เร่ิมรับสมคัร มีนาคม - เมษายน 2561ให้สมาชิกสามารถจองตัว๋
ในระบบ E-Ticket สามารถน ามาขอสว่นลดราคา และสามารถจองตัว๋โดยได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนยีมการจอง 
 

การจองผ่านLINE@และ Facebook  
เพื่ออ านวยความสะดวกลกูค้าที่ต้องการจองตัว๋ผ่าน
ช่องทาง LINE@ หรือ Facebook และให้สามารถ
ช าระเงินผา่นช่องทาง MPay และ Internet Banking  
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Website RP JOB  
จดัท าเว็บไซต์สมคัรงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ้างงาน ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งในการมีสว่นร่วมเพื่อสง่เสริมและ

พฒันาชมุชน โดยมีเปา้หมายให้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมต าแหน่งงานในพืน้ที่เกาะสมยุ เกาะพะงนั และสง่เสริมการหางาน
ของคนในพืน้ท่ี 

 
 

 

 

 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
11 

 

โปรโมช่ันการส่งเสริมการขาย 

บริษัทได้มีการจดักิจกรรมและแพคเกจโปรโมชัน่อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสง่เสริมการขายตลอดทัง้ปี รวมถึงตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าและผู้โดยสารในทกุกลุม่ให้ได้รับความคุ้มคา่ โดยมีโปรโมชัน่ตา่งๆ ดงันี  ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 “ซือ้ขาไปฟรีขากลับ เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย”ผู้โดยสารที่
ซือ้ตัว๋เรือประเภทผู้โดยสารเส้นทางดอนสกัไปเกาะสมยุ จะได้รับ
ตัว๋ฟรีขากลบั มีอายกุารใช้งาน30 วนันบัจากวนัออกบตัร  เร่ิม 1 
ธนัวาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก 
เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทางให้กับลกูค้าที่เดินทาง 
ไป-กลบัในเส้นทางดงักลา่วเป็นประจ า 
 

 

 “ซือ้ตั๋ วโดยสารพร้อมตั๋ วรถจักรยานยนต์ไป-กลับราคาพิเศษ”
เส้นทางเกาะสมุย-เกาะพะงันและเส้นทางเกาะพะงนั-เกาะสมุย ใน
ราคาเพียง 300 บาท ส าหรับรถจักรยานยนต์ทัว่ไป และ 400 บาท
ส าหรับรถบิ๊กไบค์ เร่ิม 1 มกราคม 2561 เพื่อตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าที่
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ได้รับการตอบรับดี
มาก 
 

“ 990 ราคาเดียวเที่ยว 3 เกาะ” โดยลกูค้าที่เดินทางด้วยรถยนต์
สามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้ทัง้เส้นทางดอนสกั -เกาะสมุย-
เกาะพะงนั และเส้นทางดอนสกั-เกาะพะงนั-เกาะสมยุ ในราคาเดียว 
990 บาท สามารถใช้เดินทางได้ภายใน 7 วัน เร่ิม 15 ธันวาคม 
2561-30 มิถนุายน 2562  
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คณะกรรมการบริษัท 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. นายธงทอง จนัทรางศุ 

ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายอภชิาติ ชโยภาส 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

3. นายอนันต์ เกตุพทิยา 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายชาตรี ศิริพานิชกร 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   

5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

 

 

 

 

6. นายพานิช พงศ์พิโรดม 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

7. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ 

รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

8. นายพทิักษ์ เกียรติเดชปัญญา 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9. นายธีรเดช ตังประพฤทธ์ิกุล 

รองประธานกรรมการ 

10. นายอภชินม์ ชโยภาส 

กรรมการ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) ได้เร่ิมเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อวนัที่  12 พฤศจิกายน 
2558 ปัจจบุนั บริษัทมีเรือเฟอร์ร่ีให้บริการจ านวน 15 ล าบริษัทประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์ร่ีเพื่อใช้โดยสารและขนสง่ทาง
เรือจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก่   

1. ระหวา่งอ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะสมยุ 
2. ระหวา่งอ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะพะงนั 
3. ระหวา่งเกาะสมยุ - เกาะพะงนั  

ด้วยเรือเฟอร์ร่ีที่มีในปัจจุบนัจ านวน 15 ล า พร้อมให้บริการรถตู้ โดยสาร RP Transportation เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางเข้าและออก เมื่อมาใช้บริการเรือเฟอร์ร่ีของบริษัท ซึง่เร่ิมด าเนินการเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 รวมทัง้
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซือ้ และมีรายได้อื่นๆ จากการให้เช่าป้ายโฆษณาทัง้ท่าเรือและใน
เรือ ให้บริการจองตัว๋เรือโดยสารผ่านสายการบินที่เป็นพันธมิตร บริการขนสมัภาระ ค่าลงโฆษณาในแผ่นพับแนะน า
สถานท่ีทอ่งเที่ยว รายได้คา่ขายเศษซากและอื่นๆ 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

1. ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์ร่ีโดยสารและขนส่ง  

บริษัทด าเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร่ีข้ามเกาะในพืน้ท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ประกอบด้วย 3 เส้นทางหลกั ได้แก่ ทา่เรือ
ดอนสกั–เกาะสมุย ท่าเรือดอนสกั - เกาะพะงัน และระหว่างเกาะสมุย - เกาะพะงัน โดยเส้นทางระหว่างเกาะสมุย และ
เกาะพะงนั เร่ิมให้บริการเมื่อเดือนธนัวาคม 2558 ปัจจุบนับริษัทมีเรือเฟอร์ร่ีจ านวน 15 ล า เพื่อให้บริการการเดินเรือแบบ
ประจ าทางตามเที่ยวเวลา(Scheduled Ferry Service)และแบบเช่าเหมาล า(Chartered Ferry Service) เรือเฟอร์ร่ีของ
บริษัทสามารถบรรทุกผู้ โดยสารพร้อมยานพาหนะประเภทต่างๆ และสินค้าทัว่ไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการให้บริการ
เดินเรือแบบประจ าทางตามเที่ยวเวลา โดยให้บริการตัง้แตเ่วลา 05.00 น. ถึง 19.30 น. โดยมีเทีย่วเรือให้บริการจ านวน 59 
เที่ยวตอ่วนั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) ในขณะที่การให้บริการเดินเรือแบบเช่าเหมาล า เป็นการจดัเที่ยวเรือพิเศษส าหรับ
ผู้ ใช้บริการที่มีความประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่คณะหรือการขนส่งสินค้าที่มีลกัษณะพิเศษ อาทิ แก๊ส น า้มนั และวตัถุ
อนัตราย 

เส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือดอนสกั – เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เป็นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์ร่ีข้าม

ฟากระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลตัง้อยู่ที่ต าบลดอนสกัอ าเภอดอนสกั และท่าเรือสมุยสากลตัง้อยู่ที่ต าบลลิปะน้อย

อ าเภอเกาะสมยุ ทัง้นี ้เส้นทางดงักลา่วมีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 

นาที  
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ตารางบริการเวลาการเดนิเรือระหว่าง 

 

ดอนสัก - เกาะสมุย 

 
 

*** 5.00 - 6.00  และ 12.00 - 16.00  เป็นรอบเวลาเร่งด่วน ถ้าระวางเรือเต็มจะเสริมเรือทันที *** 

 

 

 

ดอนสัก เกาะสมุย เกาะสมุย ดอนสัก

เวลาออก เวลาถึง เวลาออก เวลาถึง

1 5:00 6:30 5:00 6:30

2 6:00 7:30 6:00 7:30

3 7:00 8:30 7:00 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 12:00 13:30 12:00 13:30

9 13:00 14:30 13:00 14:30

10 14:00 15:30 14:00 15:30

11 15:00 16:30 15:00 16:30

12 16:00 17:30 16:00 17:30

13 17:00 18:30 17:00 18:30

14 18:00 19:30 18:00 19:30

15 19:30 21:00 19:30 21:00

Trip
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เส้นทางเดินเรือระหวา่งอ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เป็นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์ร่ี

ข้ามฟากระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากล ตัง้อยูท่ี่ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั และทา่เทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาล

ต าบลเกาะพะงนั ตัง้อยูท่ี่ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ ให้บริการเรือเฟอร์ร่ีเพียงรายเดียว ที่

ให้บริการบรรทุกผู้ โดยสาร รวมไปถึงยานพาหนะไปยงัอ าเภอเกาะพะงัน เส้นทางดงักล่าวมีระยะทางประมาณ 50 

กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที 

 

ตารางบริการเวลาการเดนิเรือระหว่าง อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะพะงนั 

 

 
 

ทัง้นี ้ลกูค้าที่ต้องการเดินทาง ดอนสกั - เกาะพะงนั หรือ เกาะพะงนั - ดอนสกั สามารถเลือกเดินทางโดยผ่าน

ทางทา่เรือลปิะน้อย(สมยุ)ได้ (via) โดยคา่โดยสารยงัคิดราคาเดิม โดยมีตารางเดินเรือ ดงันี ้

  

ดอนสัก เกาะพะงนั เกาะพะงนั ดอนสัก

เวลาออก เวลาถึง เวลาออก 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

Trip

https://www.rajaferryport.com/?act=sp&title=ship-type
https://www.rajaferryport.com/?act=sp&title=ship-type
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ตารางบริการเวลาการเดนิเรือเวียร์ via) 

ระหว่างอ าเภอดอนสัก-เปลี่ยนเรือที่ท่าเรือลิปะน้อย  สมุย)ไปอ าเภอเกาะพะงนั 

 

ดอนสกั – เกาะพะงนั  

เปลี่ยนเรือไปเกาะพะงนัที่ท่าเรือลิปะน้อย  สมุย) 

 

เกาะพะงนั - ดอนสัก                                    

เปลี่ยนเรือไปดอนสกัที่ท่าเรือลปิะน้อย  สมุย) 

 

ดอนสกั เกาะพะงนั

เวลาออก เวลาถงึ
1 7 8.3 9:00 10:30

2 10 11.3 12 13.3

3 12:00 13:30 14:00 15:30

4 16:00 17:30 18:00 19:30

Trip เวลาถึง เวลาออก
ดอนสัก

เวลาถงึ

1 7 8.3 9:00 10:30

2 12:00 13:30 14:00 15:30

3 14 15.3 16 17.3

4 16:00 17:30 18:00 19:30

Trip
เกาะพะงนั 

เวลาออก
เวลาถึง เวลาออก
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เส้นทางเดินเรือระหว่าง อ าเภอเกาะสมุย - อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสรุาษฏร์ธานี เป็นเส้นทางให้บริการเรือ

เฟอร์ร่ีข้ามฟากระหวา่งทา่เรือสมยุสากล ตัง้อยูท่ี่ ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมยุ และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของ

เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ตัง้อยู่ที่ ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

บริษัทให้บริการเดินเรือทกุวนัทัง้ขาเข้าและขาออกวนัละ 8 เที่ยวเรือ โดยให้บริการเดินเรือเฟอร์ร่ีเที่ยวแรกจากอ าเภอ

เกาะสมยุตัง้แตเ่วลา 09.00 น. จนถึงเที่ยวสดุท้ายเวลา 18.00 น. และให้บริการเเรือเฟอร์ร่ีเที่ยวแรกจากอ าเภอเกาะพะ

งนั ตัง้แต่เวลา 07.00 น. จนถึงเที่ยวสดุท้ายเวลา 16.00 น. นอกจากนัน้ บริษัทยงัสามารถจดัเที่ยวเรือเฟอร์ร่ีเสริมใน

กรณีที่มีลกูค้ามาใช้บริการมากกวา่ปกติ เช่น ช่วงวนัหยดุยาว หรือช่วงฤดกูาลทอ่งเที่ยว ด้วยเช่นกนั 

ตารางเวลาการเดนิเรือระหว่างอ าเภอเกาะสมุย-อ าเภอเกาะพะงนั 

 
 

ทัง้นี ้กิจการทา่เรือทัง้ 2 แหง่ของบริษัทท่ีตัง้อยูอ่ าเภอดอนสกัและอ าเภอเกาะสมยุได้รับใบอนญุาตให้ประกอบ

กิจการทา่เรือเดินทะเลและหนงัสอืรับรองการตรวจสภาพทา่ (เดิมช่ือ“ใบอนญุาตให้ใช้ทา่เทียบเรือ”) ขนาดเกิน 500 ตนั

กรอส โดยบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิบนท่ีดินและท่าเรือทัง้ 2 แห่ง จากการที่บริษัทเป็นเจ้าของท่าเรือเองและมี

จ านวนท่าเทียบเรือหลายท่า ท าให้การพฒันาและการปรับปรุงการให้บริการเป็นไปโดยสะดวกและมีความคลอ่งตวั 

เช่น การจดัพืน้ท่ีจ าหน่ายตัว๋ การชัง่ระวางรถบรรทกุ การจดัล าดบัรถยนต์ที่จะขึน้ลงเรือเฟอร์ร่ี การจดัการจราจรหน้า

ท่าเรือ การจอดล าเรียงเรือท าได้ง่ายขึน้ การรับเรือเข้าจอดเทียบท่าเรือและปล่อยเรือออกจากท่าเรือ การขึน้ลงของ

ผู้โดยสาร รววมถึงการขนถ่ายสนิค้าท าให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั 

บริษัทได้ใช้ทา่เทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลต าบลเกาะพะงนัตัง้อยูท่ี่ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั 

จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพื่อใช้จอดและรับสง่ผู้ โดยสารและขนสง่บนเกาะพะงนั โดยช าระคา่ภาระทา่เทียบเรือตามจ านวน

ครัง้ที่ใช้จอดเรือเฟอร์ร่ีเทียบท่า ปัจจุบนั บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเรือเฟอร์ร่ีเพียงรายเดียวที่สามารถให้บริการบรรทุก

ผู้ โดยสารและยานพาหนะไปยงัอ าเภอเกาะพะงนั 

 

Trip
เกาะสมุย  

เวลาออก

เกาะพะงนั 

เวลาถึง

เกาะพะงนั    

เวลาออก

เกาะสมุย  

เวลาถึง

1 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
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เรือเฟอร์ร่ีที่ให้บริการทกุล าของบริษัทต้องได้รับใบอนญุาตการใช้เรือในล าน า้ และ ทะเลระหว่างจงัหวดัตราด

และจงัหวดันราธิวาส และได้ขึน้ทะเบียนกบักรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคม ซึง่เรือเฟอร์ร่ีทัง้หมดจะได้รับการตรวจสภาพ
การใช้งานเป็นประจ าในแต่ละปีและตรวจแนวน า้บรรทุกเป็นประจ าทุก 5ปีเพื่อใช้ในการต่อใบอนุญาตใช้เรือโดย
พนกังานตรวจเรือจากกรมเจ้าท่า จะท าการตรวจสอบเรือตามข้อบงัคบัการตรวจเรือ เพื่อต่อใบอนญุาตใช้เรือ โดยมี
ข้อก าหนดในสว่นของตวัเรือต้องมีความมัน่คงแข็งแรงและมีสภาพการใช้งานได้ตามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบ
พบวา่มีข้อบกพร่องหรือมีสว่นที่ต้องด าเนินการแก้ไข กรมเจ้าทา่จะแจ้งให้บริษัทด าเนินการโดยทนัที ซึง่ที่ผา่นมา บริษัท
ได้ให้ความส าคญัด้านความปลอดภยั รวมถึงสภาพความพร้อมในการใช้งานของเรือเฟอร์ร่ีอยา่งสม ่าเสมอ โดยจดัให้มี
แผนการซ่อมบ ารุงรักษาตวัเรือ เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมเจ้าท่าได้ก าหนดไว้ นอกจากนี ้
บริษัทยงัได้ก าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อปอ้งกนัความเสยีหายรุนแรง โดยก าหนดให้เรือเฟอร์ร่ีทกุล าของบริษัทต้องผ่าน
การซอ่มแซมและบ ารุงรักษาตามมาตรฐานโดยอูเ่รือที่ได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ปัจจุบนับริษัทมีเรือเฟอร์ร่ีทัง้หมด
จ านวน 15 ล า ซึง่สามารถบรรทกุผู้ โดยสารได้ประมาณ 220 ถึง 400 คนต่อเที่ยวและยานพาหนะประมาณ 23 ถึง 80 
คนัตอ่เที่ยว โดยมีรายละเอียดของเรือเฟอร์ร่ีแตล่ะล าดงันี ้
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รายละเอียดเรือเฟอร์ร่ี 

ชื่อเรือ 
ปีที่ 
สร้าง 

อายุเรือ 
 ปี) 

ปีที่จด
ทะเบียน 
เรือไทย 

น า้หนัก* 
 ตนักรอส) 

ขนาด  เมตร) 
 ยาว*กว้าง*ลึก) 

พนักงาน
ประจ า
เรือ 

 คน)** 

ปริมาณบรรทุก 

ผู้โดยสาร 
(คน) 

รถ 4 ล้อ 
(คนั) 

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. อาร์8 2534 27 2553 1,074.00 65.02*14.00*4.30 11 400 48 

9. อาร์9 2532 29 2553 1,168.00 65.02*14.00*4.30 11 400 48 

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

11. วงัทอง 2513 48 2531 638.98 45.51*12.15*3.70 9 300 30 

12. วงัแก้ว 2517 44 2534 990.95 71.20*13.30*4.70 11 400 52 

13. อาร์10 2536 25 2559 2,005.00 71.50*12.60*4.45 11 337 41 

14. อาร์11 2547 14 2560 2,870.00 88.40*16.40*5.10 11 400 80 

15. อาร์12 2538 23 2561 2,988.00 76.75*15.00*4.50 11 400 65 
หมายเหต:ุ  * ตนักรอส หมายถึง น า้หนกัทัง้หมดท่ีสามารถบรรทกุได้ ซึง่ได้รวมน า้หนกัตวัเรือและน า้หนกัผู้ โดยสารและสิ่งของท่ีบรรทกุ 

** เรือเฟอร์ร่ีแต่ละล าของบริษัทจะมีพนกังานประจ าเรือตลอดเวลาทัง้ขณะเดินเรือหรือจอดเทียบท่าเรือ เพ่ือท่ีจะสามารถดแูลและจดัการปัญหาในกรณีท่ี
เกิดอุบัติเหตุกับเรือได้อย่างทันท่วงที โดยพนักงานทุกต าแหน่งบนเรือ (ยกเว้นต าแหน่งกะลาสีเรือ) จะต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้
ความสามารถจากกรมเจ้าท่า 

 

นอกจากนัน้ บริษัทยงัให้ความส าคญักับความปลอดภยัในการเดินเรือ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดแูลรักษาความ
ปลอดภยั ซึ่งมีหน้าที่จดัเรียงล าดบัรถยนต์ที่มาใช้บริการจอดรถยนต์ให้ตรงตามจุดที่ก าหนดในระวางเรือ พร้อมทัง้ตรวจ
การดบัเคร่ืองยนต์และดงึเบรกมือของรถยนต์แต่ละคนั อดัลิ่มรองล้อรถเพื่อป้องกนัการลื่นไหล และตรวจตราผู้ โดยสารให้
ออกจากรถยนต์ภายหลงัที่ได้จอดรถบนเรือเรียบร้อยแล้ว อีกทัง้บริษัทยงัจัดให้มีเสือ้ชชีูพครบตามจ านวนผู้ โดยสารสงูสดุที่
ได้ระบไุว้ รวมถึงแพแข็งชชีูพเพื่อช่วยเหลอืคนชราและเด็กในกรณีที่ต้องมีการสละเรือนอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการอบรม
และซกัซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีเหตฉุกุเฉินประเภทตา่งๆ โดยหนว่ยงานผู้ เช่ียวชาญภายนอกหรือกองทพัเรือ
เป็นประจ าทกุปี และบริษัทยงัได้จดัท าประกนัภยัส าหรับเรือทกุล า(เฉพาะกรณีที่เรือเฟอร์ร่ีเกิดความเสียหายทัง้หมด) ซึ่ง
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ครอบคลมุมูลค่าทางบญัชีของเรือเฟอร์ร่ีแต่ละล าอย่างครบถ้วน และยงัได้จัดท าประกันภยัอบุตัิเหตแุละประกนัชีวิตเพื่อ
คุ้มครองความปลอดภยัของผู้ โดยสารบนเรือทกุล าตามจ านวนผู้โดยสารสงูสดุที่เรือแต่ละล าสามารถบรรจุผู้ โดยสารได้ ซึ่ง
ตรงตามข้อก าหนดทางกฏหมาย 

 
จุดบริการจองและจ าหน่ายตั๋ว 

 

สถานที่ หมายเหตุ 

เคร่ืองบิน เฟอร์ร่ี รถ ที่พกั แพ็คเก็จ 

ตลาดศรีราชา 1      

จุดจ าหน่ายตั๋ว ถนนข้าวสาร      

โรงแรมเวโรนิก้า ชัน้ 3      

ท่าเรือดอนสัก      

ท่าเรือเกาะสมุย      

ท่าเรืออเนกประสงค์ เทศบาล
เกาะพะงนั 

     

http://www.goorca.com/      

 
 

2. ธุรกิจรถโดยสาร 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้มาใช้บริการเรือเฟอร์ร่ี ให้สามารถเดินทางจากทา่เรือดอนสกัไปยงัที่พกัในเกาะส

มยุและเกาะพะงนัได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการเดินทางออกจากเกาะสมยุและเกาะพะงนัไปยงัจุดหมายปลายทางที่
ส าคญั ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ และจดุหมายที่ส าคญัอื่นๆ บริษัทจึงได้เปิดให้บริการรถตู้ โดยสารRP Vanขึน้เมื่อเดือน
มีนาคม2559 ภายใต้บริษัท อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จ ากัด(ภายหลงัได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท อาร์พี ทราน
สปอร์ตเทชัน่ จ ากดั เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2560)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทมีรถตู้บริการทัง้ที่เป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทเอง และให้บริการโดยพนัธมิตรที่ร่วมให้บริการทัง้ท่าเรือดอนสกั ท่าเรือเกาะสมยุ และท่าเรือเกาะพะงนั โดยจุด
บริการของบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั นัน้ได้แก่ ทา่เรือดอนสกั, ทา่เรือเกาะสมยุ, ทา่เรือเกาะพะงนั และ ตลาด
ศรีราชา 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงการให้บริการรถเช่าเหมารับส่งระหว่างที่พกับนเกาะสมุย  เกาะพะงัน โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมเวโรนิก้า และจดุจ าหนา่ยตัว๋บริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ 

 
 
 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
22 

3. ธุรกิจจัดหางาน 

 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) ได้จดัตัง้บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด้วย
ความตัง้ใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสร้างสมัพนัธ์ที่ดีกับ
พนัธมิตรของบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวในพืน้ที่ ซึ่งปัจจุบนัประสบกับภาวะการขาดแคลน
แรงงาน โดยจะให้บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากดั เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ จ้างงานและแรงงาน ได้พบกนั ทางเว็บไซต์
www.rpjobonline.com โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสมคัรงานออนไลน์ได้โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการสง่เสริมให้คนในพืน้ที่
เกาะสมยุ เกาะพะงันและภายในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีมีงานท า ซึ่งจะสง่ผลให้การหางาน เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

 

4. ธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟและร้านสะดวกซือ้ 

บริษัทมีนโยบายในการให้บริการกบัลกูค้าของบริษัทแบบครบวงจรจึงได้ด าเนินธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟและ
ร้านสะดวกซือ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ โดยสารท่ีมาใช้บริการ หรือระหวา่งรอคิวเพื่อใช้บริการโดยสารและขนสง่โดย
ร้านอาหารมีขนาดพืน้ท่ีกว้างขวางเพียงพอตอ่การรองรับลกูค้า โดยมีอาหารจ าหนา่ยทัง้ส าเร็จรูป อาหารตามสัง่อาหารไทย
และอาหารนานาชาติซึ่งเปิดให้บริการตัง้แต่เวลาประมาณ 06.00 น. ถึง 19.00 น.อีกทัง้ยงัมีร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มซึ่ง
ด าเนินการภายใต้แฟรนไชส์“กาแฟดอยช้าง” ตัง้อยู่ณท่าเรือดอนสกัสากลท่าเรือสมยุสากลและท่าเรือเกาะพะงนัส าหรับ
ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ของบริษัทจะจ าหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคีย้ว และอาหารส าเร็จรูปต่างๆ โดยตัง้อยู่บริเวณท่าเรือ
ดอนสกัสากลทา่เรือสมยุสากลและบนเรือทกุล า 

 

5. ธุรกิจพืน้ที่ให้เช่า 

ปัจจบุนับริษัทให้Black Canyon Coffeeเช่าพืน้ท่ี เพื่อประกอบธุรกิจ ณ บริเวณจดุพกัคอยระหว่างรอขึน้เรือ และ
ยงัมีตู้  ATMของธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารธนชาต ณ บริเวณอาคารจ าหนา่ยตัว๋โดยสาร 
ทา่เรือดอนสกั ทา่เรือเกาะสมยุและยงัมีผู้ประกอบการขอเช่าพืน้ท่ีโฆษณาบริเวณจดุป้ายโฆษณาในสว่นทา่เรือและบนเรือ 

 

6. ธุรกิจอื่นๆ  

นอกเหนือจากธุรกิจการเดินเรือเฟอร์ร่ีเพื่อการโดยสารและขนสง่ บริษัทยงัมีการด าเนินธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องที่เอือ้
ประโยชน์ต่อธุรกิจหลกัของบริษัท ได้แก่ บริการขนสมัภาระ RPLugageค่าโฆษณาบนแผ่นพบัแสดงแผนที่ท่องเที่ยวบน
เกาะสมยุและเกาะพะงนั (Guide Map) คา่โฆษณาส าหรับการติดตัง้ปา้ยสนิค้าตามบริเวณท่าเรือ บริเวณภายในเรือ หรือ
จุดจ าหน่ายตัว๋โดยสาร เป็นต้น โดยลกูค้าจะท าสญัญากับบริษัทเป็นรายปี นอกจากนี ้บริษัทยงัมีรายได้จากการให้เช่า
พืน้ท่ี ได้แก่ การให้เช่าแผงบริเวณทา่เรือเพื่อขายสนิค้าพืน้เมืองหรืออื่นๆ ทัว่ไป 
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สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุอนมุตัิให้บริษัทได้รับสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ในฐานะผู้ที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ
ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ.2520 ในประเภทกิจการขนสง่มวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาอนมุตัิ 
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่าที่ดิน

และเงินทนุหมนุเวียน เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ และในกรณีที่
กิจการมีผลการด าเนินงานขาดทุนเกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีกิจการสามารถน าผลขาดทุน
ประจ าปีที่เกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้ไปหกัจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัช่วงเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิ
บคุคลมีก าหนดเวลาไมเ่กิน 5ปีนบัตัง้แต่วนัที่พ้นก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปี
หนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

4. ได้รับอนญุาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ านวน
และก าหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 

บัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 

ชื่อเรือ 
วันที่เร่ิมต้นสทิธิประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลที่ได้รับ
การยกเว้น 

BOI เลขที่ 1190(2)/2553 เรือราชา 7 9 เม.ย.2553 มลูคา่ไมเ่กิน 74 ล้านบาท 
BOI เลขที่ 1188(2)/2553 เรืออาร์8 5 พ.ค.2553 มลูคา่ไมเ่กิน 63 ล้านบาท 
BOI เลขที่ 1189(2)/2553 เรืออาร์9 5 ธ.ค.2553 มลูคา่ไมเ่กิน 72 ล้านบาท 
หมายเหต:ุ โดยสิทธิประโยชน์ดงักลา่วได้ครบอายทุัง้หมดแล้วในปี 2561 
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การตลาดและการแข่งขนั 

1 กลยทุธ์ทางการตลาด 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีผา่นมา ได้สร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าทัง้ทางด้านคณุภาพใน
การให้บริการที่รวดเร็วตรงเวลา ปลอดภยั และด้วยราคาที่เป็นธรรม จึงท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าอย่าง
เสมอมา โดยบริษัทมีกลยทุธ์ในการแขง่ขนัดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ  Products & Services) 
ด้วยประสบการณ์การให้บริการเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากมานานกวา่ 38ปี การเดินทางไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะ

งนัยงัคงเป็นภาพลกัษณ์ธุรกิจของบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากนกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทัง้ประชาชน
ท้องถ่ินและผู้ประกอบการขนสง่สนิค้าตา่งๆ ทัง้ในด้านความหลากหลายของการให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บริการ การตรงต่อเวลา และความปลอดภยั ปัจจุบนั บริษัทได้เปิดให้บริการเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากด้วยเรือเฟอร์ร่ีจ านวน 15 
ล า มีจ านวนเที่ยวการออกเรือมากกวา่คูแ่ขง่ที่เป็นทัง้ทางตรงและทางอ้อม อีกทัง้บริษัทยงัเป็นเจ้าของท่าเรือดอนสกัสากล
และทา่เรือสมยุสากล ท าให้บริษัทสามารถบริหารจดัการการเดินเรือทัง้แบบประจ าทางตามเที่ยวเวลา และแบบประจ าทาง
แบบเช่าเหมาล าได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้สะดวกมากยิ่งขึน้ สง่ผลให้การให้บริการของ
บริษัทมีประสทิธิภาพ ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงได้รับการรับรองมาตรฐานISO 9001: 2015 ส าหรับการบริการเดินเรือเฟอร์ร่ีและ
ทา่เรือจากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (URS)ภายใต้มาตรฐาน UKAS 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการด าเนินธุรกิจให้บริการ
เรือเฟอร์ร่ี โดยได้ลงทนุจดัซือ้ระบบ IT ซึ่งสามารถเช่ือมโยงข้อมลูการจดัซือ้ การเดินเรือ การขาย การบญัชี การเงิน และ
การบริหารบคุคล ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมลูถึงกันได้ตลอดเวลา(Real Time) ท าให้บริษัทสามารถรับรู้สถานการณ์และ
แก้ไขปัญหาของงานตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง เพื่อการบริหารจดัการงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  อีก
ทัง้บริษัทยงัได้ลงทุนในระบบการจดัจ าหน่ายบตัรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึ่งเป็นระบบที่รองรับ
ผู้ประกอบการเรือเฟอร์ร่ีโดยเฉพาะ ครอบคลมุระบบการจ าหนา่ยบตัรโดยสารทัง้หมดทกุช่องทางการจดัจ าหน่าย ซึ่งได้แก่ 
จุดขายของบริษัท การจัดจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายประเภทต่างๆ การจัดจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ และการสัง่จองการ
ให้บริการผา่นระบบ Mobile Application รวมทัง้มีระบบรายงานข้อมลูที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ในหลายรูปแบบ 

พร้อมกนันี ้ยงัได้มีการปรับเวลาจองตัว๋รถลงเรือลว่งหน้าให้เร็วขึน้กว่าเดิม โดยสามารถจองลว่งหน้าก่อน
เดินทาง2 ชั่วโมง จากเดิมที่เปิดให้จองล่วงหน้า3 ชั่วโมง ซึ่งการปรับเวลาจองตั๋วดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้ใช้บริการ สง่ผลให้มีจ านวนรถลงเรือเพิ่มขึน้จากเดิมเกือบเทา่ตวั 

อีกทัง้ บริษัทมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกด้านการช าระเงินให้กบัลกูค้า โดยการเพิ่มช่องทางการ
ช าระเงินที่หลากหลาย อาทิ  ค่าตั๋วเรือโดยสาร ตั๋วน ารถลงเรือ รวมถึงค่ารถตู้ โดยสาร ด้วยช่องทางการช าระเงินที่
หลากหลาย เช่น ช าระด้วยบตัรเครดิต บตัรเดบิต และระบบ Paypal หรือช าระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ณ จุด
จ าหนา่ยตัว๋ของบริษัท 
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1.2 กลยุทธ์ด้านราคา  Price) 

เนื่องจากการให้บริการขนส่งทางน า้เป็นธุรกิจให้บริการสาธารณชนตามพระราชบญัญัติการเดินเรือใน
นา่นน า้ไทย พ.ศ. 2456 ดงันัน้ การปรับคา่โดยสารทกุครัง้ต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการซึ่งกรมเจ้า
ทา่ (เดิมช่ือ “กรมการขนสง่ทางน า้และพาณิยชนาวี”) แตง่ตัง้ขึน้โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งได้รวมผู้ว่าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และเจ้าของเรือโดยสารเพื่อพิจารณาเก่ียวกับเรือโดยสารประจ าทางจังหวดัสุ
ราษฎร์ธานีโดยพิจารณาจากต้นทนุราคาน า้มนัซึง่เป็นต้นทนุหลกัส าหรับการด าเนินธุรกิจเดนิเรือ นอกจากนี ้คา่โดยสารเรือ
เฟอร์ร่ีข้ามฟากจะคิดค่าบริการแตกต่างกันไปตามระยะทางการให้บริการ ประเภทบคุคล และประเภทยานพาหนะหรือ
น า้หนกับรรทกุรวม 

การก าหนดอตัราค่าโดยสารส าหรับเส้นทางอ าเภอดอนสกัและอ าเภอเกาะสมยุอ้างอิงจากท้ายประกาศจงัหวดั  
สุราษฏร์ธานี เร่ือง การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารเรือประจ าทางเส้นทางอ าเภอดอนสักและอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด
สรุาษฏร์ธานี ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการให้บริการเรือเฟอร์ร่ีในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ทกุ
ราย โดยแบง่ช่วงราคาน า้มนัดีเซลเป็น 6 ช่วงราคาตัง้แต ่14 บาทตอ่ลติร จนถึง 32.99 บาทตอ่ลติรโดยอตัราคา่โดยสารเรือ
มีการเปลี่ยนแปลงแบบขัน้บนัไดที่อ้างอิงตามราคาน า้มนัดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของราคาขาย ซึ่งประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) ในส่วนของราคาขายปลีกภูมิภาค (อ้างอิงตามราคาน า้มันที่อ าเภอดอนสกั จังหวัด
สรุาษฏร์ธานี โดยสามารถดอูตัราคา่โดยสารปัจจบุนัได้ที่ www.rajaferryport.com) 

 

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารเรือประจ าทางเส้นทางอ าเภอดอนสัก–อ าเภอเกาะสมุย 
หน่วย: บาท 

ล าดับ รายการ1/ 

ราคาน า้มัน (บาท/ลิตร) 

14.00 – 
17.99 

18.00 – 
19.99 

20.00 – 
23.99 

24.00 – 
26.99 

27.00 – 
29.99 

30.00 – 
32.99 

1 คนโดยสาร 100 110 120 130 140 150 
2 ภิกษุสามเณรและนกัเรียนในเคร่ืองแบบ 50 55 60 65 70 75 
3 เดก็สงูเกิน 100 ซม. แตไ่มเ่กิน 120 ซม. 50 55 60 65 70 75 
4 รถจกัรยานรถจกัรยานยนต์ 150 160 170 180 190 200 

5 รถจกัรยานยนต์ ขนาดใหญ่ 190 200 220 230 240 250 
6 รถจกัรยานยนต์ และตู้พ่วง 210 220 230 240 250 260 
7 รถ 3 ล้อรถยนต์นัง่ 4 ล้อรถจิ๊ปรถตู้รถปิคอฟั 360 370 400 420 450 470 
8 รถทศันาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 650 700 750 800 850 900 

9 รถบรรทกุ 4 ล้อใหญ่รถบรรทกุ 6 ล้อเลก็ 650 700 750 800 850 900 
10 รถทศันาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 700 750 800 900 1,000 1,100 
11 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่มีความยาวไม่เกิน 6 ม. 700 750 800 900 1,000 1,100 
12 รถบรรทกุ 6 ล้อเลก็ยาว 7 - 8 ม. 750 800 900 1,000 1,100 1,200 
13 รถบรรทกุ 6 ล้อเลก็มีความยาว 8 ม. ขึน้ไป 850 900 1,000 1,100 1,200 1,300 

14 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่ยาว 6 -8 ม.รถตกัรถไถนา 850 900 1,000 1,100 1,200 1,300 
15 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่ยาวเกิน 8 ม. 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 
16 รถบรรทกุ 10ล้อ 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 
17 รถบรรทกุ 10 ล้อบรรทกุยาวเกิน 1 ม. 1,600 1,700 1,800 2,000 2,200 2,400 

18 รถบดรถแทรกเตอร์รถแบคโฮ 1,800 1,900 2,000 2,200 2,400 2,600 
19 รถเครนยกได้ไมเ่กิน 10 ตนั 2,300 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 
20 รถเครนยกได้เกิน 10 ตนัขึน้ไป 2,800 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 

http://www.rajaferryport.com/
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ล าดับ รายการ1/ 

ราคาน า้มัน (บาท/ลิตร) 

14.00 – 
17.99 

18.00 – 
19.99 

20.00 – 
23.99 

24.00 – 
26.99 

27.00 – 
29.99 

30.00 – 
32.99 

21 รถเทรลเลอร์บรรทกุน า้หนกัไม่เกิน 30 ตนั 3,000 3,100 3,400 3,700 4,000 4,300 
22 รถบรรทกุ 10ล้อ.บรรทกุแทรกเตอร์ 3,200 3,300 3,500 3,800 4,100 4,400 
23 รถยนต์ลากเลื่อน  คดิราคา 2 เทา่ และตามความยาวท่ีลาก 

หมายเหต:ุ 1/  คา่ระวางบรรทกุชนิดตา่งๆ ได้รวมคนขบั หรือข่ี จ านวน 1 คน 

 การก าหนดอัตราค่าโดยสารส าหรับเส้นทางอ าเภอดอนสกัและอ าเภอเกาะพะงัน อ้างอิงจากท้ายประกาศ
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เร่ือง การเปลีย่นแปลงคา่โดยสารเรือประจ าทางเส้นทางอ าเภอดอนสกัและอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการให้บริการเรือเฟอร์ร่ีในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีทกุ
ราย โดยแบ่งช่วงราคาน า้มนัดีเซลเป็น 3 ช่วงราคาตัง้แต่ 20 บาทต่อลิตร จนถึง 45 บาทต่อลิตร โดยอตัราค่าโดยสารเรือ
แบบขัน้บนัไดที่อ้างอิงตามราคาน า้มนัดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึง่ของราคาขาย ซึ่งประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท 
จ ากัด (มหาชน) ในส่วนของราคาขายปลีกภูมิภาค (อ้างอิงตามราคาน า้มนัที่อ าเภอดอนสกั จังหวัดสรุาษฏร์ธานีโดย
สามารถดอูตัราคา่โดยสารปัจจบุนัได้ที่ www.rajaferryport.com) 

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารเรือประจ าทางเส้นทางอ าเภอดอนสัก–อ าเภอเกาะพะงนั 
หน่วย: บาท 

ล าดับ รายการ1/ 
ราคาน า้มัน (บาท/ลิตร) 

20.00 – 30.00 30.00 – 40.00 ไม่เกิน 45.00 

1 ผู้ใหญ่ 210 220 280 

2 เดก็สงูเกิน 100 ซม. แตไ่ม่เกิน 120 ซม. 110 110 140 
3 รถจกัรยานยนต์ 260 280 370 
4 รถจกัรยานยนต์ใหญ่, พ่วงข้าง 360 460 570 
5 รถยนต์, รถจิ๊ป, รถปิคอพั 550 620 800 

6 รถตู้, รถ 2 แถว 550 620 800 
7 รถทศันาจรขนาดกลาง 1,100 1,250 1,650 
8 รถทศันาจรขนาดใหญ่ 1,300 1,450 1,900 
9 รถ 4 ล้อใหญ่, 6 ล้อเลก็ 1,100 1,250 1,650 

10 รถ 4 ล้อใหญ่ยาว, 6 ล้อเลก็ยาว 1,300 1,450 1,900 
11 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่ 1,300 1,450 1,900 
12 รถบรรทกุ 6 ล้อใหญ่ยาว 1,600 1,750 2,300 
13 รถบรรทกุ 10ล้อ 2,220 2,420 3,200 

14 รถบรรทกุ 10ล้อยาว 2,800 3,000 4,000 
15 รถบรรทกุ 10ล้อบรรทกุแทรกเตอร์ 5,500 5,700 7,550 
16 รถบรรทกุน า้มนัเชือ้เพลงิ คดิราคาแยกตามประเภทรถ 
17 รถบรรทกุปนูซีเมนต์ผง-ผสมปนู จดัลงเรือเฉพาะเท่ียวเช่าเหมาล า 
18 รถไถนา จดัลงเรือเฉพาะเท่ียวเช่าเหมาล า 

19 รถตกั จดัลงเรือเฉพาะเท่ียวเช่าเหมาล า 
20 รถเทรลเลอร์ บรรทกุตู้คอนเทนเนอร์ 6,000 6,400 8,500 
21 รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตนั 4,500 4,900 6,500 
22 รถเครนยกได้เกิน 10 ตนัขึน้ไป 5,500 5,900 7,800 

23 รถไถนา 1,600 1,800 2,400 

http://www.rajaferryport.com/
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ล าดับ รายการ1/ 
ราคาน า้มัน (บาท/ลิตร) 

20.00 – 30.00 30.00 – 40.00 ไม่เกิน 45.00 

24 รถตกั 1,600 1,800 2,400 

25 รถบด-เกรดเตอร์, รถแบคโฮ 4,500 4,900 6,500 
26 รถยนต์ลากล้อเลื่อนรวมคนขบั 1 คน คดิ 2 เทา่ของรถหวัลาก 

หมายเหต:ุ  1/  คา่ระวางบรรทกุชนิดตา่งๆ ได้รวมคนขบั หรือข่ี จ านวน 1 คน 
 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้เพิ่มช่องจ าหนา่ยบตัรโดยสารผา่นตวัแทนจ าหนา่ย (Agent Top Up)ซึง่บริษัทจะให้สว่นลด
จ านวนหนึง่จากราคาปกติแก่ตวัแทนจ าหนา่ย โดยไม่จ ากดัจ านวนขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้ มีการพิจารณาให้เครดิตแก่ตวัแทน
จ าหน่าย เพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึน้และสามารถแข่งขนัได้ อีกทัง้บริษัทยังมี
นโยบายช่วยแบง่เบาภาระในการเดินทางของประชาชนท้องถ่ิน หรือผู้ใช้บริการท่ีเดินทางเป็นประจ าด้วยการให้สว่นลดกบั
ผู้ที่สมคัรบตัรสมาชิกกบับริษัท ซึง่ก าหนดระยะเวลาบตัรสมาชิกเป็นเวลา 3 ปี นอกจากนี ้ยงัมีบริการเรือแบบเช่าเหมาล า
โดยคิดราคาทัง้ขาไปและขากลบั ส าหรับลกูค้าที่ต้องการเช่าเหมาล า เพื่อเดินทางไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงนั โดยราคา
เช่าเหมาล าเรือจะขึน้อยูก่บัจ านวนรถบรรทกุที่ขึน้บนเรือเฟอร์ร่ี ซึง่มีตัง้แต ่9 ถึง 21 คนัตอ่เรือเฟอร์ร่ี  1 ล า 

ทัง้นีค้า่โดยสารระหวา่งอ าเภอเกาะสมยุและอ าเภอเกาะพะงนั บริษัทได้ก าหนดราคาโดยใช้หลกัการใกล้เคียงกบั
คา่โดยสารในเส้นทาง 2 เส้นทางหลกัที่บริษัทได้ให้บริการอยู่เดิม ซึ่งเส้นทางระหว่างอ าเภอเกาะสมยุ - อ าเภอเกาะพะงนั
นัน้ บริษัทได้เปิดให้บริการเพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยว เมื่อ 1 ธนัวาคม 2558 ในช่วงเทศกาลทอ่งเที่ยวปลายปี 

 
1.3 กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  Place) 
บริษัทมีช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัรโดยสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลกูค้าที่มาใช้บริการได้อย่างทั่ วถึง 

โดยมี 2 ช่องทางการจดัจ าหนา่ยหลกั ได้แก่  
 1. ช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่เป็นของบริษัทเอง มีดงัตอ่ไปนี ้

 การจ าหน่ายบตัรโดยสารโดยตรงให้กับลกูค้าบริเวณท่าเรือซึ่งเปิดให้บริการที่ท่าเรือทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ 
ทา่เรือดอนสกัสากล ทา่เรือสมยุสากล และทา่เทียบเรือเอนกประสงค์ของเทศบาลต าบลเกาะพะงนั ซึ่ง
จ าหน่ายตัว๋โดยสารและรับช าระเป็นเงินสดตามจ านวนผู้ โดยสารและประเภทรถยนต์ที่ลกูค้าต้องการ 
ณ อตัราราคาที่ประกาศหน้าทา่เรือ โดยลกูค้าสามารถซือ้ตัว๋โดยสารแบบรายวนัซึง่ใช้ได้ 1 เที่ยวภายใน 
1 วนั พร้อมทัง้สามารถจองคิวรถลงเรือลว่งหน้าได้ 2ชัว่โมงก่อนเดินทาง ทัง้นี ้ลกูค้าที่ใช้ช่องทางการ
จ าหนา่ย ณ จดุทา่เรือสว่นใหญ่เป็นลกูค้าที่เดินทางทอ่งเที่ยวด้วยตนเอง นกัทอ่งเที่ยวที่โดยสารรถยนต์
โดยสารประจ าทาง ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียง เป็นต้น พร้อมกันนี ้ลูกค้าที่ต้องการใช้
บริการถตู้ โดยสารไปยงัจุดหมายปลายทางบนเกาะสมยุ เกาะพะงัน หรือต้องการจองตัว๋โดยสารรถตู้
บริการออกจากเกาะไปยงัปลายทางส าคญัเช่น สนามบินสรุาษฎร์ธานี สามารถซือ้ตัว๋โดยสารด้วยเงิน
สดได้ที่จดุจ าหนา่ยทา่เรือเช่นกนั 

 การจ าหน่ายบัตรโดยสารผ่านเคาน์เตอร์ในท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฏร์ธานี และท่าอากาศยาน
จงัหวดันครศรีธรรมราช ผ่านพนัธมิตร ซึ่งสามารถให้บริการแก่นกัท่องเที่ยวที่เดินทางโดยสายการบิน
ภายในประเทศหรือสายการบินเช่าเหมาล าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ผู้ โดยสารเหล่านีส้ามารถ
เลอืกที่จะซือ้เฉพาะตัว๋โดยสารเรือเฟอร์ร่ี หรือ ซือ้ตัว๋โดยสารเรือเฟอร์ร่ีพร้อมซือ้ตัว๋รถยนต์หรือรถตู้ที่จะ
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รับส่งผู้ โดยสารไปยงัท่าเรือดอนสกัสากล หรือซือ้ตัว๋บริการรถตู้ โดยสารไปยงัจุดหมายปลายทางบน
เกาะสมยุและเกาะพะงนัก็ได้  

 การจ าหน่ายบัตรโดยสาร E-Ticket ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.rajaferryport.comและการจองผ่าน
สมาร์ทโฟน (Mobile Application)  เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าที่ต้องการท ารายการจอง
ตัว๋โดยสารเรือเฟอร์ร่ีด้วยตนเอง ซึง่ช่องทางนีล้กูค้าสามารถช าระผ่านบตัรเครดิตเครดิตทกุธนาคารที่มี 
วีซ่าและมาสเตอร์ การ์ด(ยกเว้นธนาคารซิตี ้แบงก์) บัตรเดบิต เฉพาะธนาคารกรุงศรีและกสิกรไทย
ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคาร รวมถึงระบบการช าระเงิน Paypalการจองโดยช่องทาง
นี ้ลกูค้าต้องแจ้งวนัท่ีจะเดินทางทัง้ขาไปและขากลบั พร้อมทัง้ระบช่ืุอผู้จอง เพื่อให้ลกูค้าสามารถรับตัว๋
โดยสารได้ที่เคาน์เตอร์บริเวณหน้าทา่เรือทนัทีเมื่อเดินทางมาถึงทา่เรือ 

o ตวัแทนจดัจ าหนา่ยตัว๋โดยสาร (Agent Top Up) ปัจจบุนั บริษัทมีตวัแทนจดัจ าหน่ายทัง้ในกรุงเทพมหานคร 
ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เกาะสมยุ เกาะพะงนั ได้แก่ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสายการบิน โรงแรม บริษัทเดินรถโดยสารประจ า
ทางหรือรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว รถไฟ และบริษัทจดัหานกัท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้จดัจ าหน่ายตัว๋โดยสารทัง้
แบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้าให้กบัตวัแทนจดัจ าหนา่ยตัว๋โดยสารดงักลา่วโดยให้สว่นลดจ านวนหนึ่งจากราคา
ปกติ และไมจ่ ากดัจ านวนขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้ เพื่อเป็นผลตอบแทนและแรงจูงใจในการจ าหน่ายตัว๋โดยสารให้กบับริษัท ซึ่ง
โดยปกติ ตวัแทนจ าหน่ายเหลา่นีจ้ะซือ้ตัว๋จากบริษัทแบบยกเลม่ (ตัว๋มีอาย ุ1 ปี) แล้วน าไปจ าหน่ายควบคู่กบัสินค้าหรือ
บริการของตนเอง  
 

1.4  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย  Promotion) 

บริษัทได้มีการประชาสมัพนัธ์หรือโฆษณาผา่นช่องทางตา่งๆ เป็นประจ า เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
เช่น ผา่นสือ่โฆษณาทางสถานีวิทยทุ้องถ่ิน  การแจกแผนที่พกพาของทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี ซึง่เป็นแผนท่ีส าหรับการเดินทางไป
ยงัแหลง่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในเกาะสมยุและเกาะพะงนั พร้อมทัง้ได้ระบตุารางเดินเรือเฟอร์ร่ี และเบอร์ติดต่อของบริษัท โดย
แผนท่ีดงักลา่วได้มีการวางแจกไว้บนท่าเรือและเรือเฟอร์ร่ีของบริษัท โรงแรมต่างๆ หรือแหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคญับนเกาะส
มยุและเกาะพะงัน หรือจังหวดัสรุาษฏร์ธานีการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางของตวัแทนจัดจ าหน่ายตัว๋โดยสาร  และได้
จดัท าประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com / Facebook และ Line อยา่ง
ตอ่เนื่อง 

จุดแข็งของบริษัท 

- ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นกัท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยงัเกาะสมุย 
และเกาะพะงนั  จังหวดัสรุาษฏร์ธานี  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัในฝ่ังอ่าวไทยของประเทศไทย
และมีช่ือเสยีงไปทัว่โลก ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกวา่ 38 ปี และมีมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และปลอดภยั ท าให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 
ส าหรับการบริการเดินเรือเฟอร์ร่ีและท่าเรือจากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จ ากดั (URS) ภายใต้มาตรฐานUKAS 

- บริษัทเป็นผู้ประกอบการเดินเรือเฟอร์ร่ีเพียงรายเดียวที่สามารถให้บริการบรรทุกผู้ โดยสารพร้อมกับ
ยานพาหนะไปยงัอ าเภอเกาะพะงนั ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ยงัคงมีความเป็นธรรมชาติในอ่าวไทยและ
มีกิจกรรม เช่น ฟลูมนูปาร์ตี ้(Full Moon Party) ท่ีมีช่ือเสยีงและเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก  
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- บริษัทให้บริการรถบรรทกุสินค้า เช่น รถบรรทกุน า้มนั รถบรรทกุแก๊สไปยงัอ าเภอเกาะสมยุและอ าเภอ
เกาะพะงนั 

- บริษัทมีเรือเฟอร์ร่ีจ านวน 15 ล า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่มีเรือเฟอร์ร่ีให้บริการมากที่สดุ 
ท าให้บริษัทสามารถให้บริการได้มากกว่าคู่แข่ง มีความยืดหยุ่นในการให้บริการในช่วงเทศกาลที่
ผู้ ใช้บริการมีความต้องการเดินทางเป็นจ านวนมาก และยงัสามารถเสริมเที่ยวเรือในช่วงเวลาเร่งด่วน
หรือช่วงที่บริษัทน าเรือเฟอร์ร่ีเข้าอูเ่พื่อหยุดซอ่มและบ ารุงรักษา 

- บริษัทเป็นเจ้าของท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมุยสากล ซึ่งมีความส าคญัและเป็นท่าเรือเฟอร์ร่ี
เอกชนขนาดใหญ่ ท าให้บริษัทสามารถบริหารจดัการการเดนิเรือทัง้แบบประจ าทางตามเที่ยวเวลา และ
แบบประจ าทางแบบเช่าเหมาล าได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบริษัทยงัสามารถพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น อาคาร และลาน
จอดรถ พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ให้แก่ผู้ โดยสารในช่วงที่ผา่นมา  

- เรือเฟอร์ร่ีของบริษัทจ านวน 3 ล าซึง่ประกอบด้วยเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 ได้รับการสง่เสริม
การลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ โดยมีสิทธิประโยชน์ที่ส าคญั ได้แก่ ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้ในปี 2553 จนถึง เดือนธันวาคม 2561(ปัจจุบนั
ครบอายแุล้ว)และได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมไปรวมค านวณเพื่อ
เสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล เป็นต้น  

- บริษัทได้ใช้ระบบบริหารทรัพยากรส าหรับองค์กร (ระบบ ERP) และระบบการจดัจ าหน่ายบตัรโดยสาร
(ระบบ TMS)ท าให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และสามารถน าข้อมลู
รายงานทางการเงินมาใช้ในการบริหารและการตดัสนิใจได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกัษณะของลูกค้าของบริษัทมาจากกลุ่มลกูค้าผู้ ต้องการเดินทางหรือขนส่งสินค้าระหว่างอ าเภอดอนสกักับ
อ าเภอเกาะสมุย หรืออ าเภอเกาะพะงัน  หรือระหว่างอ าเภอเกาะสมุยกับอ าเภอเกาะพะงัน  จังหวดัสุราษฎร์ธานี  ซึ่ง
สามารถแบง่ตามวตัถปุระสงค์หลกัของการเดินทางได้แก่ 

o กลุ่มนกัท่องเที่ยวซึ่งมีทัง้นกัท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการเรือเฟอร์ร่ีเพื่อเดินทางไป
พกัผ่อนหรือร่วมกิจกรรมนันทนาการในเขตพืน้ที่อ าเภอเกาะสมุยหรืออ าเภอเกาะพะงัน โดยกลุ่มลูกค้า
ประเภทนีน้ิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ 4 ล้อ รถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big Bike)หรือรถประจ าทางเป็นหลกั 

o กลุม่ลกูค้าท้องถ่ินซึ่งใช้บริการเดินเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากระหว่างอ าเภอดอนสกักบัอ าเภอเกาะสมยุหรืออ าเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพื่อไปท างานหรือไปท าธุระเป็นประจ า เช่น ลกูค้าที่ท างานในอ าเภอเกาะส
มยุหรืออ าเภอเกาะพะงนั อีกทัง้ นกัเรียน พระภิกษุ และผู้ที่มีถ่ินฐานในเกาะสมยุหรือเกาะพะงนั 

o กลุม่ลกูค้าธุรกิจ(Logistic) ซึง่มคีวามต้องการใช้ยานพาหนะเพื่อการขนสง่สนิค้า เช่น รถบรรทกุสนิค้าอปุโภค
บริโภค วสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น ยกเว้นการขนสง่สินค้าประเภทแก๊ส น า้มนั หรือวตัถอุนัตราย บริษัทจะท าการ
แยกขนสง่โดยเรือเหมาล าตา่งหาก โดยมิได้รวมกบัการขนสง่ผู้ โดยสารและยานพาหนะทัว่ไป โดยกลุม่ลกูค้า
ประเภทนีน้ิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ตัง้แต่ 6 ล้อขึน้ไป หรือรถประเภทอื่นๆ ทัง้นี ้ด้วยขนาดของเรือเฟอร์ร่ี 
และศกัยภาพในการรองรับน า้หนกับรรทุกเหนือคู่แข่ง ท าให้เรือเฟอร์ร่ีของบริษัทสามารถรองรับการขนส่ง
ยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่ได้ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ก. ภาวะอุตสาหกรรม 
ปัจจบุนัประเทศไทยได้ก้าวสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community)โดยอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวถือเป็น 

1 ใน 12 ภาคบริการที่มีความส าคญัอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีช่ือเสียงด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมากด้วยสภาพภมูิประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความหลากหลาย ทัง้แบบเชิงธรรมชาติ
อยา่งทะเล ภเูขา น า้ตก และเชิงศิลปวฒันธรรมที่มีวดัวาอาราม พระราชวงั โบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงแหลง่ท่องเที่ยวที่
ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง อาทิแหลง่ช็อปปิง้ สถานบนัเทิง สปา ประกอบกบัการให้บริการที่เป็นมิตร และเป็นเอกลกัษณ์
ของคนไทยที่มีความออ่นโยนสร้างความประทบัใจให้กบันกัทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะชาวตา่งชาติรวมทัง้คา่ครองชีพในประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วถือว่าไม่สงูมากนกั และยงัมีระบบการสื่อสารและสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างมีความ
พร้อม 

ในปี 2561 จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ านวน 38.2 ล้านคน เพิ่ม
สงูขึน้กวา่ปี 2560 ซึง่มีจ านวน35.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ7.54(จากรายงานของกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา) 
แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพการทอ่งเที่ยวที่เพิ่มสงูขึน้ 

เกาะสมยุและเกาะพะงนัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่รู้จกักนัในวงกว้างทัง้นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยและตา่งชาติ ได้แก่ หาด
ทรายตา่งๆ อาทิ หาดเฉวง หาดละไม หินตาหินยาย หาดปลายแหลม และเกาะใกล้เคียงที่สามารถเดินทางจากเกาะสมยุ
ไป-กลบัได้ภายในวนัเดียว ได้แก่ เกาะพะงนั เกาะเต่า เกาะแตน และหมู่เกาะอ่างทอง รวมทัง้กิจกรรมฟูลมนูปาร์ตี ้(Full 
Moon Party) บนเกาะพะงนัที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จกัแพร่หลายทัว่โลก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวไปยงัเกาะสมยุและ
เกาะพะงนัสามารถเดินทางได้ตลอดทัง้ปี โดยการเดินทางไปยงัเกาะสมยุสามารถใช้เส้นทางได้ทัง้ทางเคร่ืองบินและทาง
เรือโดยสารข้ามเกาะ ในขณะที่การเดินทางไปเกาะพะงนัสามารถใช้เส้นทางได้เฉพาะทางเรือโดยสารข้ามเกาะเท่านัน้ แต่
การทอ่งเที่ยวบนเกาะสมยุและเกาะพะงนัยงัมีผลกระทบบางสว่นตามการเปลีย่นแปลงฤดกูาลซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี  ้

o ช่วงไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) 
เป็นช่วงไฮซีซัน่ของทะเลฝ่ังอา่วไทยบรรยากาศการทอ่งเที่ยวอยูใ่นชว่งที่คกึคกัที่สดุ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก
เทศกาลปีใหม ่และวนัตรุษจีน ประกอบกบัสภาพอากาศที่เอือ้อ านวย เนื่องจากคลื่นลมทะเลสงบและฝนตก
ประปราย 

o ช่วงไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – มิถนุายน) 
บรรยากาศการท่องเที่ยวยงัอยู่ในภาวะคึกคกัเช่นเดียวกบัไตรมาส 1 เนื่องจากมีวนัหยดุยาวในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และวนัหยดุอื่นๆ เช่น วนัแรงงานแหง่ชาติ วนัจกัรี วนัวิสาขบชูา ขณะที่สภาวะอากาศอยู่ในเกณฑ์
ที่ปกติ แตจ่ะเร่ิมเข้าสูฤ่ดมูรสมุประมาณเดือนมิถนุายน เป็นต้นไป 

o ช่วงไตรมาส 3 (เดือนกรกฏาคม– กนัยายน) 
บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่ค่อยมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากเป็น
ช่วงเข้ามรสมุ แตย่งัมีการเดินทางจากประชาชนทัว่ไป 

o ช่วงไตรมาส 4 (เดือนตลุาคม– ธนัวาคม) 
บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากเป็นช่วงมรสมุ ทะเลมีคลื่นลมแรง อย่างไรก็ตาม 
ภาวะการทอ่งเที่ยวจะเร่ิมกลบัมาคกึคกัตัง้แตช่ว่งเดือนพฤศจิกายน ซึง่ถือเป็นช่วงเปิดฤดกูารทอ่งเที่ยว และมี
ปัจจยัสนบัสนนุจากเทศกาลคริสมาสต์ซึง่เป็นช่วงที่นกัทอ่งเที่ยวเร่ิมหยดุพกัท างาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่
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ต้องการหนีฤดหูนาวจากประเทศตนเองเพื่อเดนิทางมาทอ่งเที่ยวมากขึน้ ท าให้การทอ่งเที่ยวกลบัมาคกึคกัอีก
ครัง้ 

ข. ภาวะการแข่งขนั 

เกาะสมุยและเกาะพะงันตัง้อยู่ในทะเลอ่าวไทย ซึ่งห่างจากอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีไปทางทิศ
ตะวนัออกเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และ 50กิโลเมตร ตามล าดบั ทัง้นี ้การเดินทางไปเกาะสมุยสามารถเดินทางได้ทัง้
ทางเรือฯและเคร่ืองบิน ขณะที่การไปยงัเกาะพะงนัสามารถเดินทางได้เฉพาะทางเรือฯเท่านัน้ ซึ่งธุรกิจของบริษัทสามารถ
ขนสง่ผู้ โดยสารพร้อมด้วยยานพาหนะไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัได้ ซึง่การเดินทางโดยทางเรือสามารถใช้บริการได้ 

 (1)เรือเฟอร์ร่ีของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด(มหาชน) และบริษัท ซีทรานเฟอร์ร่ี จ ากัดเป็นเรือโดยสารที่
บรรทกุได้ทัง้คนและยานพาหนะ  

(2)เรือโดยสารความเร็วสงู (High Speed Boat)ของบริษัท เรือเร็วลมพระยา จ ากดับรรทกุได้เฉพาะผู้โดยสาร  

(3)เรือคาตามาราน ของบริษัท ซีทรานดิสคฟัเวอร์ร่ี จ ากดัและบริษัท สง่เสริมรุ่งเรือง จ ากดั เรือบรรทกุได้ เฉพาะ
ผู้โดยสาร แตใ่ช้เวลาเดินทางนานกวา่เรือความเร็วสงู 

ผู้ใช้บริการทัง้ชาวไทยและตา่งชาติมากกวา่ร้อยละ 50 เลือกการเดินทางไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงนัผ่านทาง
เรือโดยใช้บริการสายการบิน รถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทาง ที่มีผู้ประกอบการภายนอกให้บริการรับ-สง่จากสถานีรถไฟ
หรือสถานีรถโดยสารประจ าทางของบริษัท ขนสง่ จ ากดั (บขส.)ในจงัหวดัสรุาษฏร์ธานีและจงัหวดันครศรีธรรมราชหรือขบั
รถยนต์สว่นตวัไปยงัทา่เรือเฟอร์ร่ีของบริษัทในอ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพื่อโดยสารเรือเฟอร์ร่ีเดินทางต่อไปยงั
เกาะสมยุหรือเกาะพะงนั นอกจากนี ้ผู้ใช้บริการยงัสามารถเลอืกเดินทางไปยงัทา่เรือในจงัหวดัชุมพรเพื่อโดยสารเรือคาตา
มารานไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงนั หรือใช้บริการทา่เรือสาธารณะในอ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพื่อโดยสารเรือ
เฟอร์ร่ีของบริษัทคูแ่ขง่ไปยงัเกาะสมยุ หรือเรือโดยสารความเร็วสงู ไปยงัเกาะสมุยหรือเกาะพะงนัได้ 

ส าหรับการเดินทางโดยเคร่ืองบิน ผู้ เดินทางสามารถเลอืกทา่อากาศยานปลายทางได้ทัง้บนเกาะสมยุโดยตรง(ซึ่ง
มีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเป็นผู้ ให้บริการ) หรือท่าอากาศยานในจงัหวดัสรุาษฏร์ธานีและจงัหวดั
นครศรีธรรมราชซึ่งมีสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์และสายการบินไทยเป็นผู้
ให้บริการ โดยมีผู้ประกอบการภายนอกให้บริการรถโดยสารรับ-ส่งจากท่าอากาศยานไปยงัท่าเรือเฟอร์ร่ีของบริษัทหรือ
ทา่เรือสาธารณะในอ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี เพื่อเดินทางด้วยเรือตอ่ไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงนั 

 การเดินทางไปยงัเกาะสมยุหรือเกาะพะงนัด้วยเรือเฟอร์ร่ี นัน้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรือเฟอร์ร่ี
สามารถขนสง่ผู้ โดยสารและยานพาหนะได้ในคราวเดียวกนั ทัง้นี ้ปัจจุบนัการให้บริการเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากระหว่างอ าเภอ
ดอนสกั และอ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฏร์ธานี มีผู้ ให้บริการจ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ซีทรานเฟอร์ร่ี จ ากัด ซึ่งบริษัทได้พิจารณาว่าบริษัทดงักล่าวเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงมากกว่าบริษัทที่
ให้บริการเรือประเภทอื่นและสายการบิน ที่มุง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตกตา่งกนั 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

การจัดหาเรือเฟอร์ร่ี 
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้จัดหาเรือเฟอร์ร่ีที่ใช้แล้วแต่ยงัคงอยู่ในสภาพที่ดีเพื่อน ามาให้บริการ โดยส่วนใหญ่

น าเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศจีน ซึง่เป็นประเทศที่มีการใช้งานเรือเฟอร์ร่ีมากที่สดุแหง่หนึง่ของโลก ลา่สดุบริษัท
ได้น าเรืออาร์ 12 เข้ามาให้บริการในช่วงปลายเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 โดยเรืออาร์ 12 นีน้ าเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนโดยมีอายกุารใช้งานเรือ 23 ปี ซึง่เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ของบริษัทในปัจจบุนั โดยมีขนาดความยาว 76.75เมตร มีความ
จผุู้ โดยสาร 400 คน และสามารถบรรทกุยานพาหนะได้มากกวา่ 65คนั 
 

แผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี 
ในการซ่อมบ ารุงเรือเฟอร์ร่ีนัน้บริษัทมีทีมช่างยนต์ ซึ่งเป็นพนกังานประจ าเรือเฟอร์ร่ีโดยมีต้นกลด ารงต าแหน่ง

หวัหน้าสงูสดุในแผนกช่างยนต์โดยรายงานตรงต่อนายเรือแต่ละล าซึ่งพนกังานในแผนกช่างยนต์ทกุคนจะมีคุณสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อปฏิบตัิงานตามประกาศของกรมเจ้าท่าในการท าหน้าที่ควบคุม ดูแลและบ ารุงรักษาสภาพของเคร่ืองยนต์
ตา่งๆให้พร้อมใช้งาน  รวมทัง้ท าการซอ่มบ ารุงทัว่ไปตามรอบอายกุารใช้งานของเคร่ืองยนต์ 

อีกทัง้บริษัทยงัมีนโยบายซ่อมบ ารุงเรือเฟอร์ร่ีตามชัว่โมงการใช้งาน (Preventive Maintenance) โดยได้ว่าจ้าง
บริษัทซ่อมเรือจากภายนอกเพื่อด าเนินการบ ารุงรักษาโครงสร้างและเคร่ืองจกัรกลต่างๆของเรือเฟอร์ร่ีตามแผนการซ่อม
บ ารุง โดยแบง่เป็น การซอ่มและโอเวอร์ฮอล (Overhaul) ประจ าปี ซึง่ใช้งบประมาณจ านวน 1 ถึง 3 ล้านบาทต่อล าต่อครัง้
และแผนการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ในอู่ทกุวงรอบ 24 ถึง 30 เดือน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการซ่อมบ ารุงในอู่ครัง้ละประมาณ 2 
เดือนตอ่ล า โดยใช้งบประมาณจ านวน 9 ถึง15 ล้านบาทตอ่การน าเรือขึน้อูแ่ตล่ะครัง้ 

ทัง้นีโ้ดยทัว่ไป บริษัทมีแผนและตารางงานซอ่มบ ารุงและโอเวอร์ฮอลเคร่ืองยนต์ตา่งๆ เช่น การโอเวอร์ฮอลเปลีย่น
อะไหลเ่คร่ืองจกัรใหญ่และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ โดยมีที่จอดเรือเฟอร์ร่ีเพื่อซอ่มบ ารุงตัง้อยูท่ี่ทา่เรือสมยุสากลซึง่เป็นท่ีตัง้ของศนูย์
ซ่อมบ ารุงหลกัส าหรับเรือเฟอร์ร่ีของบริษัท และ มีคลงัเก็บอะไหลแ่ละวสัดสุิ่งของต่างๆ ส าหรับการใช้งานและซ่อมบ ารุง
ทัว่ไปอยูท่ี่บริเวณทา่เรือดอนสกัสากล 

 

แผนการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่  

บริษัทได้วา่จ้างอูซ่อ่มเรือที่ได้มาตรฐาน ในการท าหน้าที่ซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่ของเคร่ืองยนต์และตวัเรือเฟอร์ร่ีแตล่ะ
ล าในทกุๆวงรอบ 24 ถึง 30 เดือน โดยอูซ่อ่มเรือดงักลา่วตัง้อยูบ่ริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีคณุภาพในการ
ด าเนินการซ่อมได้มาตรฐานที่กรมเจ้าท่าก าหนด ทัง้นีก้ารซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ในอู่จะต้องน าเรือเฟอร์ร่ีขึน้นอนบนอู่ลอย 
(Floating dock) เพื่อตรวจสอบสภาพใต้ท้องเรือรวมถึงใบจกัรและหางเสือ ท าความสะอาดและทาสีใต้ท้องเรือใหม่พร้อม
ลงสกีนัเพรียง รวมทัง้ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรกลตา่งๆ ตามโครงสร้างเรือโดยช่างที่มีความรู้และความช านาญโดยเฉพาะ  

บริษัทมีแผนการซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่เรือทัง้หมด 15 ล าในอู ่ตัง้แตช่่วงเดือน มกราคม 2562– กนัยายน 2564 ดงันี ้

 
ชื่อเรือ ช่วงการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ในอู่* 

ประมาณการค่าซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่** 
(ล้านบาท) 

1. อาร์10 ม.ค. - ก.พ. 2562 12.5 
2. วงัทอง มี.ค. - เม.ย. 2562 9.0 
3. ราชา 5 เม.ย. – มิ.ย. 2562 15.0 
4. ราชา 3 มิ.ย– ก.ค. 2562 10.5 
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ชื่อเรือ ช่วงการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ในอู่* 

ประมาณการค่าซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่** 
(ล้านบาท) 

5. ราชา 1 ส.ค. – ก.ย. 2562 10.5 
6. ราชา 2 ต.ค. – ธ.ค. 2562 11.5 
7. อาร์8 ม.ค. – มี.ค. 2563 13.0 
8. ราชา 7 เม.ย. – มิ.ย. 2563 11.0 
9. วงัแก้ว มิ.ย. – ส.ค. 2563 10.5 
10. อาร์11 ก.ค. – ก.ย. 2563 10.5 
11. ราชา 6 ส.ค. – ต.ค. 2563 12.5 
12. ราชา 4 พ.ย. – ธ.ค. 2563 6.5 
13. อาร์9 ม.ค. – มี.ค.2564 9.0 
14. วงัใน เม.ย. – มิ.ย. 2564 6.5 
15. อาร์12 ก.ค. – ก.ย. 2564 10.5 

หมายเหต:ุ * ช่วงเวลาการซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่ในอู่อ้างอิงจากระยะเวลาของใบอนญุาตใช้เรือจากการเข้าอู่ครัง้ก่อนซึง่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีอนุญาตให้ใช้เรือเพ่ิม
ได้อีก 3-6 เดือน 

* *การประมาณการมลูค่าซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่จะพิจารณาจากประวติัการซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่ในอู่ท่ีผ่านมาประกอบกบัการซอ่มบ ารุงประจ าปีท่ีท าโดยทีมงานช่างของบริษัท 

ทัง้นี ้เรือเฟอร์ร่ีทกุล าของบริษัทจะต้องผา่นการตรวจสอบสภาพของเรือโดยกรมเจ้าทา่เพื่อใช้ตอ่ใบอนญุาตใช้เรือ
ในแตล่ะปี โดยอายใุบอนญุาตใช้เรือแต่ละล าจะมีอายไุม่เกิน 12 เดือน ซึ่งปัจจุบนัเรือของบริษัทเฟอร์ร่ีทัง้ 15ล า มีการต่อ
ใบอนญุาตให้ใช้เรือครบถ้วน 

2. การจัดหาน า้มันเชือ้เพลิง 
เรือเฟอร์ร่ีแตล่ะล าใช้น า้มนัเชือ้เพลงิประเภทน า้มนัดีเซลและน า้มนัเตาเป็นวตัถดุิบและต้นทนุหลกัของบริษัทใน

การด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้น าน า้มนัเชือ้เพลงิทัง้ 2 ประเภทนีม้าผสมกนัตามสดัสว่นที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นเชือ้เพลิง
ในการเดินเรือเฟอร์ร่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขึน้อยู่กับเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์เรือแต่ละล า ส าหรับการบริหารจัดการ
ระบบการจ่ายน า้มนัอยา่งมีประสทิธิภาพนัน้ ถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร่ี เนื่องจากสง่ผลต่อ
การแขง่ขนัและผลประกอบการของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีการสัง่ซือ้น า้มนัเชือ้เพลิงจากผู้จดัจ าหน่ายภายในประเทศ โดยมี
ระบบบริหารและการจดัการน า้มนัคงคลงัอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่คลอบคลมุถึงการพิจารณาคดัเลอืกผู้จดัจ าหนา่ยวตัถุดิบ
ที่มีความน่าเช่ือถือทัง้ในด้านคุณภาพของน า้มันเชือ้เพลิง และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา เป็นผลให้บริษัทไม่มี
อปุสรรคและปัญหาในการรับน า้มนัเชือ้เพลิงล่าช้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษัทได้มีการสัง่ซือ้น า้มนัเชือ้เพลิงประเภท
น า้มันดีเซลบี 20 และน า้มันเตา รวมทัง้น า้มันหล่อลื่นจากผู้ จัดจ าหน่าย โดยเป็นการจัดซือ้จากผู้ ขายรายใหญ่
ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษัทบางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เอสโซ ่(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทดงักลา่วสามารถจดัหาปริมาณน า้มนัดีเซลและน า้มนัเตาได้ตามที่บริษัท
ต้องการ โดยมีการน าเสนอราคาและเง่ือนไขการค้าเหมาะสมที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกบัคูค้่ารายอื่นในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ มีอปุกรณ์ที่สามารถผลิตน า้มนัไบโอดีเซลได้ แต่เนื่องจากปัจจุบนัต้นทนุในการผลิตของไบ
โอดีเซล ยังมีต้นทุนที่สูงกว่าราคาน า้มันดีเซล และน า้มันดีเซลทดแทน ท าให้บริษัทฯ ท าให้บริษัทไม่จ าเป็นต้องผลิต
น า้มนัไบโอดีเซลที่ผสมกับน า้มันพืชที่ใช้แล้วมาใช้ด าเนินงาน อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการผลิตน า้มนัไบโอดีเซลจาก
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เคร่ืองจกัรชดุเลก็ (ก าลงัการผลติ 200 ลติรตอ่วนัตอ่ 1 รอบการผลติ) เพื่อทดสอบเคร่ืองจกัร โดยน ามาผสมกบัน า้มนัพืชที่
ใช้แล้วเป็นน า้มนัไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงส าหรับยานพาหนะที่ใช้ภายในบริเวณท่าเรือและโรงงานผลิตน า้มนัไบโอ
ดีเซล 

3. นโยบายจัดเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง 
ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา บริษัทมีนโยบายในการจดัเก็บน า้มนัดีเซลและน า้มนัเตา ซึ่งควบดแูลให้อยู่ในระดบัที่

เหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัราคา ณ จุดเวลาที่ซือ้ ต้นทนุการจดัเก็บรักษา ( Inventory Carrying Cost) ต้นทนุการสัง่ซือ้ 
(Order Cost) และต้นทนุสินค้าขาดแคลนให้อยู่ในระดบัต ่า ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในเรือเฟอร์ร่ีตรวจนบัและ
บนัทกึน า้มนัคงเหลอืในแตล่ะล าเป็นประจ าทกุวนั วนัละ 2 เวลา ได้แก่ เวลาที่หยดุเดินเรือ และเวลาก่อนเร่ิมเดินเรือของแต่
ละวนั เพื่อให้บริษัทสามารถทราบได้ว่าเรือแต่ละล ามีปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงคงเหลือ และก าหนดให้พนกังานบญัชีตรวจ
นบัปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงคงเหลือในคลงัสินค้าและเรือเฟอร์ร่ีทัง้หมดของบริษัทเป็นประจ าทุกเดือน โดย ณ ปัจจุบัน 
บริษัทได้เช่าที่ดินกับบริษัทเก่ียวข้องกัน เพื่อเป็นที่ตัง้ของคลงัน า้มนันอกจากนีถ้ึงแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีนโยบาย
ควบคมุราคาน า้มนัดีเซลให้อยู่ในระดบัไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร แต่บริษัทมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงทางการตลาดเพื่อ
ควบคมุปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัมิให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดทนุสินค้าคง
คลงัของน า้มนัเชือ้เพลงิรวมทัง้อบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้จากไฟไหม้ 

4. การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร่ีต้องปฏิบตัิตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยมีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานหลกั ซึ่งมี

หน้าที่ก ากบัดแูลกิจการในธุรกิจ โดยมีกฏหมายที่เก่ียวข้องประกอบด้วย3 สว่นหลกั คือ กฎหมายที่เก่ียวกบัตวัเรือ ทา่เทียบ
เรือ และคนประจ าเรือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ใบอนุญาตที่ส าคัญ 

ตวัเรือ o พ.ร.บ. การเดินเรือในนา่นน า้ไทย พ.ศ.2456 

o พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481 

o พ.ร.บ.ปอ้งกนัเรือโดนกนั พ.ศ.2522 

o กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ /  ค าสั่ง 
ประกาศ ระเบียบที่ออกโดย กรมเจ้าทา่ 

o ใบอนญุาตใช้เรือ ซึ่งมีอายใุบอนญุาตเป็น
เวลาไมเ่กิน 1ปี 

o ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจ าทางซึ่งมี
อายใุบอนญุาตเป็นเวลา 5ปี 

ทา่เทียบเรือ o พ.ร.บ.เดินเรือในนา่นน า้ไทย พ.ศ.2456 

o พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.
2521 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2548 

o กฎกระทรวงฉบับที่  63/กฎกระทรวงฉบับที่64/
กฎกระทรวงฉบบัท่ี19 

o พ.ร.บ.ผงัเมือง พ.ศ.2518 

o พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

o พ.ร.บ.ควบคมุมลพิษ พ.ศ.2535 

o ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดิน
ทะเลซึง่มีอายใุบอนญุาตเป็นเวลา 5 ปี 

o หนงัสือรับรองการตรวจสภาพท่า(เดิมช่ือ 
“ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ”)ซึ่งมีอายุ
ใบอนญุาตเป็นเวลา 1ปี 

คนประจ าเรือ o พ.ร.บ. การเดินเรือในนา่นน า้ไทย พ.ศ. 2456 

o กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที่15 (หมวด ซ.) / 
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ พ.ศ.
2532 

o ชัน้ประกาศนียบตัรของคนประจ าเรือ 
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อนึ่งเนื่องจากการประกอบธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์ร่ี บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
เดินเรือและทา่เรือ โดยมีกรมเจ้าทา่เป็นหนว่ยงานหลกัในการก ากบัดแูล ให้บริษัทด าเนินการต่อใบอนญุาตส าคญัต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจเดินเรือและท่าเรืออย่างชัดเจน โดยมีสายงานปฏิบัติงานท่าเรือและเดินเรือ ท าหน้าที่
ควบคมุดแูลและปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่งได้แต่งตัง้คณะท างานฯ ที่ประกอบด้วยรองกรรมการผู้จดัการ
สายงานปฏิบตัิการทา่เรือและเดนิเรือ ผู้อ านวยการปฏิบตัิการทา่เรือ ผู้อ านวยการปฏิบตัิการเดนิเรือ และนายเรือประจ าเรือ
เฟอร์ร่ีทัง้ 15ล า ด าเนินการประชุมร่วมกันเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อวางแผนการเดินเรือ การซ่อมบ ารุงเรือ และการแก้ไข
ปัญหาตา่งๆ รวมทัง้การติดตามการต่อใบอนญุาตต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเดินเรือ เช่น ใบส าคญัการตรวจเรือ ใบส าคญั
รับรองแนวน า้บรรทกุ ใบอนญุาตใช้เรือ ใบอนญุาตให้เรือกลเดินประจ าทาง ใบอนญุาตต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบักิจการท่าเรือ 
เช่น หนงัสือรับรองการตรวจสภาพท่า และใบอนญุาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และชัน้ประกาศนียบตัรของคน
ประจ าเรือ ทัง้นี ้คณะท างานดงักลา่วได้จดัท าทะเบียนคมุใบอนญุาตตา่งๆ และชัน้ประกาศนียบตัรไว้อยา่งครบถ้วน 

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจากการพฒันาด้านบริการให้กบัผู้ ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภยั 

บริษัทยงัได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยการให้ความส าคญัต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ทางน า้และอากาศ โดยจดัให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขในใบอนญุาตให้ใช้ท่าเทียบเ รือของกรมเจ้าท่า ทัง้นี ้บริษัทได้
ปฏิบตัิและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมดงันี ้ 

1. จดัเตรียมภาชนะรองรับขยะตามจดุตา่งๆ ให้เพียงพอกบัการใช้งานภายในบริเวณทา่เรือและก าหนดให้ห้าม
ทิง้ขยะ น า้เสยีและสารเคมีลงในทะเล 

2. จดัให้มีโครงการปลกูไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการชะล้างพงัทะลายของดิน 
3. จดัหาพนกังานและเวรยามเพื่อจดัระเบียบเข้าคิวยานพาหนะขึน้ลงเรือเฟอร์ร่ีและควบคมุน า้หนกัรถบรรทกุที่

ใช้บริการผา่นทา่เรือให้ไมเ่กินตามที่กฎหมายก าหนด และคอยตรวจสอบดแูลความปลอดภยัในการเดินเรือ 
รวมทัง้จดัให้มีการอบรมด้านความปลอดภยัและฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือผู้ โดยสารในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน
อยา่งสม ่าเสมอ 

4. ติดตามและตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้จากทกุจุดที่ปลอ่ยออกจากท่าเรือเป็นประจ าทกุเดือน และตรวจสอบ
คณุภาพน า้ในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือเป็นประจ าทุก3เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่า
พิจารณาทกุครัง้ 

5. จดัให้มีการตรวจสอบระบบบ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป (SATS) ทุกๆ 3 เดือนเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบ
ดงักลา่วสามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. ติดตัง้ไฟฟา้ให้แสงสวา่งในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเตือนเรืออื่นๆ ท่ีสญัจรไปมาบริเวณทา่เรือ 
7. ดแูลรักษาทา่เทียบเรือให้อยูใ่นสภาพมัน่คงแข็งแรงและสะอาดอยูเ่สมอ 
นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจวดัคณุภาพน า้ทิง้ โดยรายงานผลการ

วิเคราะห์ตวัอย่างน า้ที่ท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมุยสากลเป็นประจ าทุก 6 เดือน ซึ่งจัดท าโดยบริษัท เอ็นไว แล็บ
แอนด์ คอนซลัแทนท์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกนั ซี่งผลการตรวจที่ผ่านมา พบว่าตวัอย่างน า้ที่ท่าเรือของบริษัท
เป็นไปตามมาตรฐานน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2539 
และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  

 
 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
36 

 

งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทไมม่ีงานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

ปัจจยัความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกนัความเสี่ยงของบริษัทซึ่งให้บริการเรือเฟอ ร์ร่ี 
สามารถแบง่ออกเป็นด้านตา่งๆ ดงันี ้
 

ความเส่ียงด้านธุรกิจของบริษัท 

o ความเสี่ยงจากการเกิดอุบตัิเหตุในระหว่างการให้บริการเดนิเรือเฟอร์ร่ี  

 เนื่องจากธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร่ีเพื่อโดยสารและขนส่งทางเรือเป็นหลกั มีทัง้การ
ขนสง่ผู้ โดยสาร รถยนต์สว่นบคุคล รถบรรทกุสนิค้า และยานพาหนะประเภทต่างๆ  ซึ่งการเดินเรือข้ามฟากทางทะเล จะมี
ความเสีย่งในการเกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น คลื่นลมทะเลและพาย ุหรือเกิดจากการกระท าของมนษุย์ เช่น 
เรือชนกนัหรือเรือชนโขดหิน การไมรั่กษาคณุภาพการให้บริการและมาตรฐานของตวัเรือ การประมาทเลนิเลอ่ของพนกังาน
ที่ปฏิบตัิงานในเรือแตล่ะล า หรือการฝ่าฝืนค าสัง่ กฎระเบียบ ข้อบงัคบับนเรือของผู้โดยสาร และหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว
บริษัทจะได้รับผลกระทบในเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญั คือ 

 เรือเฟอร์ร่ีล าที่ประสบอบุตัิเหตจุะไม่สามารถให้บริการได้ตรงตามตารางเวลาของเที่ยวเรือ หรือเรือเฟอร์ร่ี
อาจจะเสียหายทัง้ล าจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อรายได้และผลการด าเนินงาน
ของบริษัท 

 เกิดค่าใช้จ่ายส าหรับใช้ในการซ่อมแซมหรือจดัหาเรือเฟอร์ร่ีล าใหม่ เพื่อที่จะสามารถให้บริการทดแทนได้
อยา่งเพียงพอ อนัเป็นเหตทุี่จะท าให้บริษัทต้องแบกภาระคา่ใช้จ่ายและต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 มีคา่ใช้จ่ายส าหรับความเสยีหายจากการถกูฟอ้งร้องจากผู้โดยสารหรือผู้ที่ใช้บริการบรรทกุยานพาหนะชนิด
ตา่งๆ   ท าให้คา่ใช้จ่ายสงูขึน้และสง่ผลกระทบตอ่ผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัท 

 ท าให้บริษัทมีภาพลกัษณ์ในด้านลบต่อสาธารณชน ผู้ โดยสารขาดความเช่ือมั่นในระบบควบคุมความ
ปลอดภยัในการเดินเรือ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 

 บริษัทผู้ รับประกันภยัอาจไม่รับประกันภัยเรือและผู้ โดยสารกับบริษัท หรือ อาจเพิ่มค่าเบีย้ประกันภยัให้
สงูขึน้ ท าให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายสงูขึน้และกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสีย่งในเร่ืองดงักลา่วเป็นอยา่งยิ่ง จึงได้มีนโยบายปอ้งกนัความเสีย่งทัง้เชิงรุกและ
เชิงรับดงันี ้

 แม้วา่สภาพภมูิอากาศและคลื่นลมทะเลในอ่าวไทยจะไม่รุนแรง เมื่อเทียบกบัทะเลฝ่ังอนัดามนั แต่บริษัทมี
การติดตามการพยากรณ์อากาศและคลืน่ลมทะเลจากกรมอตุนุิยมวิทยาเป็นประจ าทกุวนั เพื่อท่ีจะสามารถ
จดัการเดินเรือในแตล่ะช่วงเวลาให้มีความปลอดภยัมากที่สดุ 

 การก าหนดเส้นทางเดินเรือที่ชดัเจนและไม่ทบัซ้อนกบัเรือล าอื่นๆในเส้นทางเดียวกนัจะท าให้โอกาสในการ
เกิดอบุตัิเหตเุรือชนกนัเป็นไปได้ยาก อีกทัง้ บริษัทยงัได้ติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ต่างๆ เช่น เรดาห์เข็มทิศ 
และจีพีเอส เพื่อตรวจสอบเรือประเภทตา่งๆ ที่เดินทางเข้าใกล้รัศมีหรือขวางเส้นทางเดินเรือเฟอร์ร่ีของบริษัท  
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โดยมีการใช้วิทยสุือ่สารเพื่อติดตอ่เรือตา่งๆ ท่ีอยูใ่นทะเล รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าชายฝ่ังทะเล นอกจากนีย้งั
มีการใช้สเกลวดัองศาความเอียงของล าเรือจากการบรรทกุยานพาหนะลงเรือ เพื่อให้เกิดความสมดลุเรือ
รวมทัง้จดัให้มีเสือ้ชูชีพครบตามจ านวนผู้ โดยสารและพนกังานประจ าเรือ พร้อมติดตัง้แพชูชีพแบบแข็งใน
เรือเฟอร์ร่ีทกุล าตามระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยั 

 ที่ตัง้ของทา่เรือดอนสกัสากลและทา่เรือสมยุสากลมีความลกึมาก โดยเฉพาะท่าเรือดอนสกัที่มีลกัษณะเป็น
แหลมยื่นเข้าสูท่ะเล ท าให้ไมม่ีโขดหินหรือทรายมาทบัถมบริเวณหน้าท่า ท าให้เรือเฟอร์ร่ีของบริษัทสามารถ
เข้าออกได้อย่างสะดวก อีกทัง้ บริษัทได้ท าการติดตัง้เคร่ืองจักรส าหรับดึงและผูกตวัเรือเข้ากบัท่าเรือเพื่อ
ช่วยให้เรือเฟอร์ร่ีเข้าจอดเทียบทา่ได้อยา่งปลอดภยั  

 บริษัทได้จดัท าแผนงานในการบ ารุงรักษา (Preventive maintenance) ทัง้ท่าเรือ และตวัเรือ ทัง้แผนซ่อม
บ ารุงใหญ่ (Major Maintenance) และแผนการบ ารุงรักษาขนาดเล็ก (Minor Maintenance) ซึ่งปฏิบตัิเป็น
ประจ าต่อเนื่องทุกเดือน เช่น การเปลี่ยนอะไหล่ การเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ือง การซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ 
ทัง้นี ้เพื่อให้ทัง้ทา่เรือและตวัเรือมีสภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยการบ ารุงรักษาดงักลา่ว ทัง้เป็น
การด าเนินการจากพนกังานของบริษัทและจากบริษัทซ่อมบ ารุงรักษาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเรือ
เฟอร์ร่ี ท่ีได้การยอมรับจากกรมเจ้าทา่ให้ด าเนินการซอ่มและบ ารุงรักษาตวัล าเรือครัง้ใหญ่ นอกจากนี ้บริษัท
ยงัปฏิบตัิตามกฎหมาย ด้วยการน าเรือเฟอร์ร่ีให้กรมเจ้าท่าท าการตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกล าเป็น
ประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปอ้งกนัอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้  

 บริษัทได้บรรจพุนกังานประจ าเรือเฟอร์ร่ีที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตรงตามที่กรมเจ้าทา่ก าหนดไว้ โดยพนกังาน
ประจ าเรือจะถกูมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในแตล่ะต าแหนง่อยา่งชดัเจน พร้อมกนันีบ้ริษัทยงัได้
จดัให้มีการอบรมสมัมนาให้ความรู้ทัง้ในด้านการปฏิบตัิงานโดยตรงตามหน้าที่ของแต่ละบคุคล รวมถึงการ
เฝา้ระวงัดแูลพฤติกรรมผู้โดยสารให้ปฏิบตัิตนเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดในการโดยสารเรือ การชัง่น า้หนกั
บรรทุกก่อนขึน้เรือและจัดต าแหน่งการจอดยานพาหนะ การไม่อนุญาตให้ผู้ โดยสารอยู่บนยานพาหนะ
ระหว่างโดยสารเรือเฟอร์ร่ี รวมถึงให้มีการดึงเบรคมือของยานพาหนะและอดัลิ่มล้อรถเพื่อป้องกนัการลื่น
ไหล พร้อมปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตนส าหรับผู้โดยสารระหวา่งเดินทางให้มีความ
ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์อยูเ่สมอ 

 การสง่เสริมด้านความปลอดภยัและป้องกนัอบุตัิภยัที่อาจเกิดขึน้ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของลกูค้า 
โดยให้ความร่วมมอืกบัหนว่ยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภยัและอบุตัิภยัเข้ามามีสว่นร่วมกบั
บริษัทในการดูแล ตรวจสอบ เฝา้ระวงั รักษาความปลอดภยั และป้องกนัการเกิดอาชญากรรมทกุประเภท 
อาทิ การให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐในการตรวจตราด้านความปลอดภยัและเฝา้
ระวงัเพื่อป้องกนัอาชญากรรมบริเวณท่าเรือ และบนเรือ การตรวจสอบสภาพเรือและการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของผู้ โดยสารบนเรือ การฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบความพร้อมของ
อปุกรณ์ และกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้การปอ้งกันอบุตัิภยั เป็นต้น 

 บริษัทได้จัดท าประกันภัยส าหรับผู้ โดยสารและพนักงานประจ าเรือที่ใช้บริการเรือเฟอร์ร่ีทุกล าตามที่
กฏหมายก าหนดไว้ และยงัได้ท าประกนัภยัทางทะเลเพื่อคุ้มครองเรือเฟอร์ร่ีทกุล าจากอบุตัิเหตตุา่งๆ ท่ีอาจ 
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ท าให้เรือเฟอร์ร่ีได้รับความเสยีหายจนไมส่ามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยคิดทนุประกนัตามความเหมาะสม
ของสภาพเรือที่ใช้งานในปัจจุบนั ซึ่งครอบคลมุมูลค่าทางบญัชีของเรือเฟอร์ร่ีในแต่ละล า อย่างไรก็ตาม 
บริษัทยงัคงมีความเสีย่งจากอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้กบัยานพาหนะของผู้โดยสาร ซึ่งบริษัทได้ใช้มาตราต่างๆ 
ข้างต้นเพื่อปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่วที่อาจจะเกิดขึน้  

ทัง้นี ้นบัตัง้บแต่บริษัทเร่ิมให้บริการเรือเฟอร์ร่ีจนถึงปัจจุบนั ยงัไม่เคยเกิดอบุตัิเหตจุนเป็นเหตใุห้เรืออบัปางแต่
อยา่งใด 

o ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เม็ดเงินสว่นหนึง่มาจากรายได้จากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่แน่นอน
วา่ หากสถานการณ์บ้านเมืองอยูใ่นความสงบ นกัท่องเที่ยวจ านวนมากก็จะเดินทางหลัง่ไหลเข้าสูป่ระเทศ โดยจะสง่ผลดี
ตอ่การด าเนินงานของบริษัทด้วยเช่นกนัเนื่องจากการด าเนินธุรกิจเรือเฟอร์ร่ี รายได้หลกัมาจากนักทอ่งเที่ยว  อยา่งไรก็ตาม 
หากสถานะการณ์บ้านเมืองเกิดภาวะไมป่กติอาทิ ปัญหาด้านความมัน่คงทางการเมืองของรัฐบาลเกิดสงคราม การก่อการ
ร้าย โรคระบาด และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ปัจจยัเหลา่นีล้้วนสง่ผลกระทบตอ่จ านวนนกัเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ อนั
จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในเชิงลบได้  นอกจากนีธุ้รกิจการท่องเที่ยวยังมีลักษณะเป็นฤดูกาล
ท่องเที่ยว โดยรายได้และผลการด าเนินงานของบริษัทจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ซึ่งประเทศไทยมี
ฤดกูาลทอ่งเที่ยวตามช่วงวนัหยดุยาวและเทศกาลตา่งๆ  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ของทกุปี 

 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและควบคุมได้ยากบริษัทจึงบริหารความเสี่ยงด้วยการ
ให้บริการท่ีเน้นสร้างความพงึพอใจกบัลกูค้าสงูสดุ โดยการอ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ให้บริการตรงตอ่เวลา 
เน้นย า้ในเร่ืองของความปลอดภัย เพื่อสร้างความประทับใจ ทัง้ต่อลูกค้าประจ าและขาจรให้กลบัมาใช้บริการอย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากนีร้ายได้ของบริษัทไม่ได้พึ่งพากลุ่มนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่รายได้ส่วนหนึ่งมาจาก
ผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ที่ประกอบกิจการร้านสะดวกซือ้ ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการเชิง
พาณิชย์ที่ต้องมีการขนสง่สินค้าข้ามฟาก อาทิ ผกั ผลไม้อาหารแห้ง วสัดกุ่อสร้าง ฯลฯ รวมถึงสินค้าที่มีลกัษณะพิเศษที่
ต้องใช้บริการเช่าเหมาล าเป็นการเฉพาะซึง่ได้แก่ น า้มนัเชือ้เพลงิ แก๊ส หรือวตัถมุีพิษ เป็นต้น 

o ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง 

บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้บคุลากรที่มีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทางในการให้บริการเดินเรือและขนสง่ทาง
เรือ อาทิ กัปตนั นายเรือ ต้นกลเรือ และพนกังานประจ าเรือ ซึ่งในแต่ละต าแหน่งจะต้องมีประกาศนียบตัรคนประจ าเรือ
ตามระเบียบข้อบงัคบัของกรมเจ้าทา่  รวมถึงต้องมีอตัราพนกังานประจ าเรือไมน้่อยกวา่ตามกฎหมายที่ก าหนด ซึง่อาจเป็น
อปุสรรคและข้อจ ากัดแก่บริษัทในการจดัหาบคุลากรดงักลา่ว และอาจสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตของ
บริษัทได้ 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสีย่งในด้านบคุลากรเป็นอยา่งยิ่งโดยที่ผ่านมาบริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยง
จากการสญูเสยีบคุลากรดงักลา่ว โดยมีนโยบายสง่เสริมและจดัให้มีการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานซึง่ทางบริษัทได้ช่วยด าเนินการและอ านวยความสะดวก
ให้กับพนกังานประจ าเรือของบริษัท ในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างสม ่าเสมอ
รวมทัง้จดัให้มีการสอบเลือ่นชัน้ประกาศนียบตัร เพื่อความก้าวหน้าของพนกังาน โดยมีคา่ตอบแทนในอตัราตลาดเพื่อสร้าง 

 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
40 

แรงจูงใจให้แก่บคุลากร ให้ท างานอยู่กบับริษัทในระยะยาว และเติบโตไปพร้อมๆ กับความส าเร็จของบริษัท นอกจากนี ้
บริษัทยงัได้สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ในพืน้ท่ีภาคใต้อนัเป็นผลที่จะช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุการ
สรรหาก าลงัคนให้แก่บริษัทอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทไมย่งัเคยประสบปัญหาขาดแคลนพนกังานประจ าเรือและสว่น
อื่นๆจนสง่ผลกระทบตอ่การให้บริการและการขนสง่ทางเรือ 

 

ความเส่ียงจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

o ความเสี่ยงจากการปฏิบตัติามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก 

 การประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร่ีของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่ประกอบด้วย 3สว่นหลกั 
คือ กฎหมายที่เก่ียวกบั ตวัเรือ ทา่เทียบเรือ และคนประจ าเรือ  

ตัวเรือกฎหมายก าหนดให้เรือต้องมีใบทะเบียนเรือไทยที่ถูกต้องตามกฏหมาย และตัวเรือต้องมีความ
ปลอดภัย และทนทานต่อสภาพการใช้งานในทะเล รวมทัง้ต้องมีใบอนุญาตต่างๆครบถ้วนและมีผลบังคับใช้  เช่น 
ใบส าคญัรับรองการตรวจเรือ ใบส าคญัรับรองแนวน า้บรรทกุ ใบอนญุาตใช้เรือ ใบอนญุาตให้เรือกลเดินประจ าทาง เป็นต้น  
นอกจากนัน้ และเจ้าหน้าที่ประจ าเรือต้องมีประกาศนียบตัรที่ออกโดยกรมเจ้าท่าเพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่างๆตาม
ต าแหนง่ที่ได้รับมอบหมายบนเรือ  โดยบริษัทต้องด าเนินการและบริหารงานต่างๆเพื่อให้เรือและท่าเรือมีความพร้อมตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ  เพื่อให้บริษัทสามารถน าเรือของบริษัททกุล ามาให้บริการในน่านน า้ไทยได้ โดยมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัเรือ ท่าเรือ และการเดินเรือ รวมถึงการขออนญุาตเดินเรือของบริษัท
ซึง่เป็นการเดินเรือประจ าทางบริษัทจะต้องมีใบอนญุาตเรือเดินประจ าทางซึง่ต้องตอ่อายใุบอนญุาตในทกุๆ 5 ปี 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องได้แก่พ.ร.บ. การเดินเรือในนา่นน า้ไทย พ.ศ. 2456 / พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 / พ.ร.บ.
ปอ้งกนัเรือโดนกนั พ.ศ. 2522 / กฎข้อบงัคบัการตรวจเรือฉบบัตา่งๆ / ค าสัง่ ประกาศ ระเบียบที่ออกโดย       
กรมเจ้าทา่  

ท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือถือเป็นสิ่งล่วงล า้ล าน า้จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทต้องมี
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลและหนงัสือรับรองการตรวจสภาพท่าและเนื่องจากท่าเทียบเรือของบริษัท
เป็นท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตนักรอส บริษัทจึงต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเทียบเรือเพื่อไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาสิง่แวดล้อมตามเง่ือนไขในใบอนญุาตให้ใช้ทา่เทียบเรือ 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องพ.ร.บ.เดินเรือในนา่นน า้ไทย พ.ศ. 2456 /พระราชบญัญตัิสง่เสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.
2521 และฉบบัที่ 2 พ.ศ.2548 /กฎกระทรวงฉบบัที่ 63 / กฎกระทรวงฉบบัที่ 64 / กฎกระทรวงฉบบัที่ 19 / พ.ร.บ.ผงัเมือง 
พ.ศ. 2518 / พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 / พ.ร.บ.ควบคมุมลพิษ พ.ศ. 2535  

คนประจ าเรือ การเดินเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากระหวา่งอ าเภอดอนสกั และ อ าเภอเกาะสมยุ และระหว่างอ าเภอ
ดอนสัก และอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเรือเดินทะเลเฉพาะเขต ซึ่งจะมีการก าหนดจ านวนและชัน้
ประกาศนียบตัรของคนประจ าเรือ รวมถึงต าแหนง่ตา่งๆ ในล าเรือ โดยคนประจ าเรือจะต้องมีการสอบความรู้ตามกฎหมาย
ที่ก าหนด 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องพ.ร.บ. การเดินเรือในนา่นน า้ไทย พ.ศ. 2456 / กฎข้อบงัคบัการตรวจเรือ ฉบบัท่ี 15 
(หมวด ซ.) / ข้อบงัคบักรมเจ้าทา่วา่ด้วยการสอบความรู้ฯ พ.ศ. 2532 / พรบ.ปอ้งกนัเรือโดนกนั พ.ศ. 2522 
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บริษัทได้ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด แม้ว่าการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการเดินเรือ
เฟอร์ร่ีของบริษัทจะมีกฎหมายเข้ามาควบคมุและเก่ียวข้องหลายฉบบั ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามให้ครบถ้วนและ
ถกูต้อง หากบริษัทฝ่าฝืน หรือละเมิด และไมป่ฏิบตัิตาม บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถกูตรวจสอบและลงโทษ โดยมีบทลงโทษ
ทัง้การปรับเป็นตวัเงิน การสัง่ให้หยดุประกอบธุรกิจชัว่คราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ หรือการยึดใบอนญุาต เป็นต้น ทัง้นี ้
หากบริษัทได้รับการลงโทษ จะสง่ผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ลดลงหรืออาจท าให้มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มสงูขึน้ ซึง่จะกระทบตอ่ผล
ประกอบการของบริษัท ด้วยเหตุนี ้บริษัทจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กฎหมายภายในบริษัทท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ประสานงานกบัหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงาน รวมถึงการท าเร่ืองต่อใบอนญุาตต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท า
ธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร่ีของบริษัท เพื่อให้ปฏิบตัิตามกฏหมายอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

o ความเสี่ยงจากการปรับค่าโดยสารเดนิเรือแบบประจ าทางตามเที่ยวเวลาเกินกว่าเพดานราคาที่ก าหนด 

 เนื่องจากการปรับคา่โดยสารการเดนิเรือเฟอร์ร่ีของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามท้ายประกาศของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
เร่ือง การเปลีย่นแปลงคา่โดยสารเรือประจ าทางเส้นทางอ าเภอดอนสกัและอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และท้าย
ประกาศจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เร่ือง การเปลีย่นแปลงคา่โดยสารเรือประจ าทางเส้นทางอ าเภอดอนสกัและอ าเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีซึ่งอ้างอิงตามราคาน า้มนัดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของราคาขายตามประกาศหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส าหรับการขายในอ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ซึ่งมีลกัษณะการก าหนดเป็นช่วงตามราคา
น า้มนัดีเซลที่มีการเปลีย่นแปลง โดยคณะกรรมการก าหนดคา่โดยสารจะประกอบไปด้วย ผู้วา่ราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนส านกังานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าจงัหวดั และ
ตวัแทนจากเจ้าของเรือ เป็นต้น ซึง่ผู้บริหารบริษัทก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการดงักลา่ว ซึ่งการคิดอตัราค่าโดยสารดงักลา่ว
ก าหนดตามระยะทางของแต่ละเส้นทาง ประเภทของผู้ โดยสาร และประเภทของยานพาหนะ ยกเว้นกรณีค่าโดยสาร
ประเภทเช่าเหมาล าที่บริษัทสามารถก าหนดราคาเองได้ เช่น การเหมาเที่ยวของผู้ โดยสารเป็นกลุม่ การเหมาเที่ยวส าหรับ
ขนสง่สนิค้าชนิดพิเศษ อาทิ น า้มนั แก๊ส  โดยรายได้ค่าโดยสารแบบประจ าทางตามเที่ยวเวลาเป็นสดัสว่นรายได้หลกัของ
บริษัทและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึ่งราคาค่าโดยสารแบบประจ าทางตามเที่ยวเวลา เป็นค่าโดยสารที่ถกูก าหนดเพดานสงูสดุ 
อ้างอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน า้มนัดีเซล จากหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ดงันัน้ หากราคาน า้มนั
ดีเซลที่เป็นต้นทุนหลกัในการด าเนินธุรกิจเดินเรือของบริษัท มีการปรับตวัเพิ่มขึน้เกินกว่าลิตรละ 32.99 บาทส าหรับ
เส้นทางอ าเภอดอนสกัและอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และ 45 บาทส าหรับเส้นทางอ าเภอดอนสกัและอ าเภอ
เกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี บริษัทจึงไมส่ามารถปรับราคาคา่โดยสารได้เนื่องจากอยู่นอกเหนือเพดานราคาที่ก าหนด
ไว้  ซึง่จะสง่ผลให้ต้นทนุขายและการให้บริการในสว่นของต้นทนุน า้มนัสงูขึน้ ในขณะท่ีอตัราคา่โดยสารยงัคงเทา่เดิม ซึง่จะ
กระทบต่อผลก าไรการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นีก้ารจะขอปรับราคาค่าโดยสารเพิ่มขึน้เกินกว่าเพดานราคาที่ก าหนดไว้ 
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึง่เนื่องจากต้องผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยบคุคลที่เก่ียวข้องในการออก
ใบอนญุาตให้เรือกลเดินประจ าทาง โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเป็นประธาน พิจารณาปรับคา่โดยสาร ในขณะท่ี
บริษัทได้รับผลกระทบจากราคาน า้มนัท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ทนัทีเหตกุารณ์ดงักลา่วจะสง่ผลกระทบให้ก าไรจากการด าเนินงาน
ของบริษัทลดลง  

 ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต้นทนุน า้มนัด้วยการปรับปรุงสตูรน า้มนัที่ใช้ในการเดินเรือ ซึ่ง
เป็นน า้มนัท่ีผสมระหวา่งน า้มนัดีเซลและน า้มนัเตาในสดัสว่นที่ก าหนด เพื่อลดต้นทนุน า้มนัที่ใช้ต่อลิตรให้ต ่าลง พร้อมทัง้
ปรับสภาพเคร่ืองยนต์ของเรือทกุล าให้สามารถใช้น า้มนัสตูรผสมดงักลา่วได้นอกจากนีฝ่้ายบริหารของบริษัทยงัได้ติดตาม
ราคาน า้มนัตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะน าเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะกรรมการดงักล่าวข้างต้นเพื่อ
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พิจารณาปรับอตัราค่าโดยสารในกรณีที่ราคาน า้มันดีเซลมีราคาสงูกว่าราคาเพดานน า้มันดีเซลที่ใช้ก าหนดอตัราค่า
โดยสาร 
 

ความเส่ียงส าหรับผู้ลงทุน 

o ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธิพลต่อการด าเนินงาน 

 บริษัทมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุม่ครอบครัวชโยภาส ถือหุ้นรวมกันจ านวน 117,388,125 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 61.38 ของทนุช าระแล้ว 191.25 ล้านบาท(ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2562) ดงันัน้ หากกลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออก
เสียงไปในทิศทางเดียวกันจะท าให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้
กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัท
ก าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสยีงให้เพียงพอเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุในเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
โครงสร้างการถอืหุ้น 

1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ทนุจดทะเบียน และทนุช าระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2562 มีดงันี ้ 
ทนุจดทะเบียน : 191,250,000  บาท 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 191,249,751  บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญั : 191,249,751  หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ : 1.00  บาทตอ่หุ้น  
  

2. ผู้ถอืหุ้น 
 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2562 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.กลุม่ครอบครัวชโยภาส     

  1.1 บริษัท แกรนด์เฉวงบชี จ ากดั* 49,500,000 25.88 

  1.2 นายอภิชาติ ชโยภาส 18,562,500 9.71 

  1.3 นางอภิญญา ลอยชศูกัดิ ์ 18,562,500 9.71 

  1.4 นายอภิชยั ชโยภาส 16,284,375 8.51 

  1.5 นายอภิชนม์ ชโยภาส 5,259,375 2.75 

  1.6 น.ส.อรณิชา ชโยภาส 4,950,000 2.59 

  1.7 น.ส.ดวงกมล ยืนยง 3,403,125 1.78 

  1.8 นางพกิลุ ชโยภาส 866,250 0.45 

รวมกลุม่ครอบครัวชโยภาส 117,388,125 61.38 

2.กลุม่ครอบครัวตงัประพฤทธ์ิกลุ     

  2.1 นางประคอง ตงัประพฤทธ์ิกลุ 3,465,000 1.81 

  2.2 นางสภุทัร ตงัประพฤทธ์ิกลุ 2,070,000 1.08 

  2.3 น.ส.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 1,532,250 0.80 

รวมกลุม่ครอบครัวตงัประพฤทธ์ิกลุ 7,067,250 3.70 

3.นายพิทกัษ์  เกียรติเดชปัญญา 3,093,750 1.62 

4.บริษัท ไทยวีดเีอ็นอาร์ จ ากดั 2,413,786 1.26 

5.นายบลูย์ชยั  พงษ์ไชยวณิช 1,305,000 0.68 

6.นายวสนัต์  พงษ์พทุธมนต์ 1,242,025 0.65 

7.นายพรเสก  กาญจนจารี 1,125,000 0.59 

8.นายวีรวตั  คณุานกุลู 1,068,750 0.56 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

  9.นางสาวกลุทรัพย์ เมธีไตรพฒัน์ 1,055,000 0.55 

10.นายประสงค์  สถิรชวาล 972,412 0.51 
หมายเหต:ุ  *ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมี นายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส              

นางพิกลุ ชโยภาส และนายธีรเดช ตงัประพฤทธ์ิกุล เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว จ านวน 200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
 

  



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
45 

 

โครงสร้างการจัดการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัที่แก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ทจ.
28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551  ทกุประการ อีก
ทัง้มีกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ท่ีมีสญัชาติไทย ซึง่เป็นไปตามคณุสมบตัิผู้ ท่ีจะถือกรรมสทิธ์ิเรือจดทะเบียนเป็นเรือ
ไทยซึง่ท าการค้าในนา่นน า้ไทยได้ตามพระราชบญัญตัิเรือไทย พ.ศ. 2481ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษัทมจี านวน 10 ทา่น ประกอบด้วย 

 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการ 

2. นายธีรเดช ตงัประพฤทธ์ิกลุ รองประธานกรรมการ 

3. พลเรือเอก พีระจิตร์ สรัุกขกะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

4. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

5. นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการ 

6. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. นายพานชิ พงศ์พิโรดม กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาฯ 

8. นายชาตรี ศิริพานชิกร กรรมการกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายอนนัต์ เกตพุิทยา กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

10. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยมี นายบญัญัติ แสงนิรัตน์ เป็นเลขานกุารบริษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อ
วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ได้มีมติแตง่ตัง้มี นายบญัญตัิ แสงนิรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานกุารบริษัท) 

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 

กรรมการซึง่ลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายอภิชนม์ ชโยภาส และ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือ นายธีรเดช ตงัประพฤทธ์ิกุล นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการคนใดคนหนึ่งใน
สองคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกบั นายอภิชาติ ชโยภาส  หรือนายอภิชนม์ ชโยภาส รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของ
บริษัท 
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 รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในปี  2561 มดีงันี ้
 

  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 
ในปี 2561 

1. นายธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการ 5/5 
2. นายธีรเดช ตงัประพฤทธ์ิกลุ   รองประธานกรรมการ 5/5 
3. พลเรือเอก พีระจิตร์ สรัุกขกะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 5/5 
4. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 5/5 
5. นายอภิชนม์  ชโยภาส กรรมการ  5/5 
6. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 5/5 
7. นายพานชิ พงศ์พิโรดม กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ 5/5 
8. นายชาตรี ศิริพานชิกร กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

9. นายอนนัต์ เกตพุิทยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4/5 

10. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

5/5 

 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย 
- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือ 
- กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร และ 
- กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ซึง่เป็นกรรมการอิสระ ในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระและบุคคลที่เก่ียวข้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของ
จ านวนทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

2. กรรมการทุกท่านจะต้องมีคุณสมบตัิเป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ  

3. กรรมการที่เป็นอิสระประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมทัง้มีประสบการณ์ที่เหมาะสมและ
เป็นผู้ที่มีวิจารณญาณที่ดี ปราศจากความล าเอียง มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบตัิงาน ซึ่งอาจรวมบคุคลจากสาขาอาชีพ
ใดก็ตามที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการน าเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่เป็นครัง้แรกของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
1. การด ารงต าแหนง่ของกรรมการ เมื่อมีการประชมุสามญัประจ าปีของบริษัททกุๆ คราว ให้กรรมการออกจาก

ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมด  ถ้าจ านวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
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จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้  

2. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน

กรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในที่
ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ เสนอรายช่ือกรรมการที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริ ษัทแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือกรรมการท่ีจะได้รับการแต่งตัง้ก่อนการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปี 

3. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ
ด าเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
นัน้จะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการดงักลา่วแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน โดยมติดงักลา่วของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

4. องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 

5. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัท 

2. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครัง้ โดยกรรมการทกุคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชมุเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจ าเป็น 

3. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรับผิดชอบตอ่การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิ 
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4. มีอ านาจและรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ 

5. ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูลการบริหารและ
การจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บริษัทและก าไรสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

6. มีอ านาจแตง่ตัง้ มอบหมาย หรือแนะน าให้อนกุรรมการหรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองหนึ่ง
เร่ืองใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

7. มีอ านาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตัิ นโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรับโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร 

8. มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคญัตามกฎเกณฑ์
ของคณะกรรมการตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีการ
เปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการด าเนินกิจการและการปฏิบตัิงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

11. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

12. ด าเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้การจัดการความเสี่ยง และความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ติดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจาก
ภายนอก 

13. มีอ านาจพิจารณาและอนุมตัิเร่ืองใดๆ ที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

14. เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการบริษัทจะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คือ 
ก) เร่ืองใดๆ ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ 
ข) เร่ืองใดๆ ที่กรรมการมีสว่นได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

15. การตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการจะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อ
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
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ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบับริษัท 
จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ฉ) การควบกิจการ หรือเลกิบริษัท 
ช) การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

การรายงาน 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้

จดัท ารายงานประจ าปี และเปิดเผยงบการเงินประจ าปี ซึ่งผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 110 วนันบัจากวนัสิน้งวดปีบญัชี นอกจากนี ้ภายหลงัจาก
ที่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจดัท าแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อน าสง่ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นประจ าปีทกุปี
ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัสิน้งวดปีบญัชี 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิ

หน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน 
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 10/2550 เมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2550 (เดิม) ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

 

 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายชาตรี ศิริพานชิกร1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 1/ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ1/ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส จากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิทจ ากัด เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ  1/บุคคลล าดบัที่ 1, 2 และ 3 เป็นผู้ มีความรู้ทางด้านบญัชีและการเงิน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประวัติ
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น) 
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 รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีดงันี ้
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุม ในปี 2561 

1. นายชาตรี ศิริพานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายอนนัต์ เกตพุิทยา กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ

ตรวจสอบทกุทา่นจะต้องเป็นกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และท าหน้าที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 1 คน  

3. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 
28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่โดยจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัททัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่
เก่ียวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
หรือก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น
รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
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เดียวกนั ซึง่เป็นผลท าให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของ
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม  แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือ
หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานก.ล.ต. หรือก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็น
กรรมการตรวจสอบ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท 

11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

12) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีและ/หรือการเงินเพียง
พอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แตง่ตัง้เลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการ

แตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ได้ 
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจจะมีการประชุม

เพิ่มเติมได้ ขึน้อยูก่บัประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร 
  

อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการต่างๆ ในลกัษณะเดียวกับที่

ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
53 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กลา่วข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ

กระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ข. การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักลา่วต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

การรายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานเก่ียวกับกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ ถือหุ้นโดย

รายงานไว้ในรายงานประจ าปี 
 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2559 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทโดยณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท
มีจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุม ในปี 2561 

1. นายพานชิ พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 

2. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 
3. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อมีหลกัเกณฑ์และนโยบายในการ
สรรหากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกบัความต้องการของบริษัทตามหลกัของบรรษัทภิบาล
ที่ดี และเพื่อมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทน ตลอดจนปฎิบตัิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ  

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบด้วย กรรมการไมน้่อยกวา่ 3 คน 
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้แตง่ตัง้เลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
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วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบก าหนดออก
ตามวาระกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
เหมาะสม 

2. องค์ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบด้วย สมาชิกที่เข้าร่วมประชมุไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มา
ประชมุ 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครัง้ และอาจจะมี
การประชมุเพิ่มเติมได้ ขึน้อยูก่บัประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเห็นสมควร 

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่เตอบแทนมีอ านาจเชิญผู้ที่เก่ียวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม 
หรือชีแ้จงเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. สรรหาและน าเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทัง้ พิจารณาผลงาน คุณสมบตัิ และความ
เหมาะสมของกรรมการที่พ้นต าแหน่งและสมควรได้รับเลือกตัง้ใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อขออนุมัติแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการของ
คณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถ้าจ าเป็น) 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัโครงสร้างค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถ้ามี) ซึง่ได้แก่ คา่ตอบแทนรายเดือน บ าเหน็จ โบนสั สวสัดิการ ค่า
เบีย้ประชมุ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 

3. พิจารณา สรรหา ก าหนดคณุสมบตัิและความเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเง่ือนไขใน
การวา่จ้างบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการของบริษัท 

4. พิจารณาและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทและติดตามดแูลการด าเนินการ เก่ียวกบัวิสยัทศัน์ และกล
ยทุธ์ทางด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท รวมทัง้แผนงานพฒันาผู้บริหารของบริษัท 

5. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวเนื่องกบัการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ อนกุรรมการ (ถ้ามี) และกรรมการผู้จดัการ 

 

การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะต้องรายงานขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท  และจะต้องจดัท า

รายงานเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ภายหลงัจากการประชมุทกุครัง้  
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4. คณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 (เดิม) มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารของบริษัท ทัง้นี ้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโดยณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทมีจ านวน 6 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอภิชาติ ชโยภาส  กรรมการผู้จดัการ 
2. นายพทุธพงศ์  วิมลพนัธุ์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานอ านวยการ 
3. นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธิปบรูวฒัน์ (รักษาการ) ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายสาธิต อรุณ รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตัิการทา่เรือและเดินเรือ 
5. นายอภิชนม์ ชโยภาส รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
6. นายเอกชยั ลิม่ถาวรศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โดยรายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุกรรมการบริหารมีดงัตอ่ไปนี ้
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุมในปี 2561 

1. นายอภิชาติ  ชโยภาส กรรมการผู้จดัการ 45/46 
2. นายพทุธพงศ์ วิมลพนัธุ์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานอ านวยการ 44/46 
3. นางสาวกณัณ์ณิชฐา  ธิปบรูวฒัน์ (รักษาการ) ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 37/46 
4. นายสาธิต อรุณ รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตัิการทา่เรือและเดินเรือ 44/46 
5. นายอภิชนม์ ชโยภาส รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 41/46 
6. นายเอกชยั ลิม่ถาวรศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 46/46 

 
 
 

5. ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ 
กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมสว่นท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นจ านวน 6 ทา่นผู้บริหารประกอบด้วย 

 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอภิชาติ ชโยภาส  กรรมการผู้จดัการ 
2. นายพทุธพงศ์ วิมลพนัธ์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานอ านวยการ 
3. นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธิปบรูวฒัน์ (รักษาการ) ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายสาธิต อรุณ รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตัิการทา่เรือและเดินเรือ 
5. นายอภิชนม์ ชโยภาส รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
6. นายเอกชยั ลิม่ถาวรศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทไมน้่อยกวา่ 5 คน 
3. ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้แตง่ตัง้เลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร 

 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
1. การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารไม่มีการก าหนดให้ลาออกจากต าแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื่อ

กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัททา่นใดได้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
ไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท และ/หรือผู้ บริหารของบริษัท ท่านนัน้พ้นสภาพจากการเป็น
กรรมการบริหารโดยทนัที และให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้สมาชิกท่านใหม่เข้าด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลงโดย
ไมช่กัช้า  

2. องค์ประชมุคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร  

3. คณะกรรมการบริหารจะต้องจดัให้มีการประชมุไมน้่อยกวา่เดือนละ 1 ครัง้  และอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติม
ได้ ขึน้อยูก่บัประธานกรรมการบริหารจะเห็นสมควร 
 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่จัดการงานและด าเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท

ก าหนด  หรือได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการเฉพาะกรณี  
2. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้  
3. กิจการดงัตอ่ไปนีใ้ห้เสนอเพื่อรับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

3.1 เร่ืองเก่ียวกบันโยบายของบริษัท 
3.2 เร่ืองที่หากท าไปแล้วจะเกิดการเปลีย่นแปลงอยา่งส าคญัแก่กิจการของบริษัท 
3.3 เร่ืองที่จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง 
3.4 เร่ืองที่จะต้องปฏิบตัิตามระเบียบท่ีบริษัทวางไว้ 
3.5 เ ร่ืองที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติ เป็นรายเร่ือง หรือตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้  
4. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าที่ ในการด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบ

ความส าเร็จ บรรลเุปา้หมายของบริษัท  ซึง่รวมถึง 
4.1 จัดท าและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่ส าคัญของบริษัท และ

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
4.2 พิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตัิงาน 

รวมถึงสิ่งที่ต้องริเร่ิมต่างๆ ที่ส าคญั เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

4.3 พิจารณากลัน่กรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด เพื่อ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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4.4 พิจารณาและอนุมัติในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการหรือไ ด้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4.5 พิจารณาทบทวนอ านาจด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางการมอบอ านาจ และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4.6 จดัการและสร้างสมดลุระหวา่งวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และวตัถปุระสงค์ในระยะยาว 
4.7 พฒันาและดแูลทรัพยากรบคุคลให้ด าเนินไปตามกลยทุธ์ด้านทรัพยากรบคุคล ที่กรรมการผู้จดัการได้

ให้ความเห็นชอบไว้ 
4.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้า

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท 
 

5. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ 
ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งดว่น และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

6. อนมุตัิการจดัซือ้วตัถดุิบ สนิค้า หรือบริการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลกูค้า ในจ านวน
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แตไ่มเ่กิน 30ล้านบาทตอ่ครัง้ 

7. อนมุตัิการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลกูสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
ตอ่ครัง้ 

8. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีส าคญัๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

9. จดัสรรเงินบ าเหน็จรางวลัซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือ
บคุคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัท 

10. แต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจ
นัน้ๆ ได้ 
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6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

กรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทเมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2561 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2561 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น 

เป็นจ านวนไมเ่กิน 5,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

1) คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

o ประธานกรรมการบริษัท  จ านวน 10,000 บาทตอ่ครัง้ 

o กรรมการบริษัท  จ านวน 10,000 บาทตอ่ครัง้ 

2)  คา่ตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท จ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

3)  คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

o ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 30,000 บาทตอ่เดือน 

o กรรมการตรวจสอบ จ านวน 30,000 บาทตอ่คนตอ่เดือน 

4)  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

o ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  จ านวน 10,000 บาท ตอ่ครัง้ 

o กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 10,000 บาท ตอ่ครัง้ 

 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 5,000,000 บาท โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน

ให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และโบนสักรรมการ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 

2.2 ล้านบาท ทัง้นี ้คา่ตอบแทนกรรมการในแตล่ะปีอาจมีจ านวนเปลีย่นแปลงไป ขึน้อยู่กบัมติของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปีของบริษัทในแต่ละปี และในอนาคต หากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น 

(นอกเหนือจากคา่เบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน) ให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะใช้หลกัเกณฑ์

พิจารณาจากผลประกอบการและผลก าไรของบริษัทในแต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้

พิจารณาก าหนดจ านวนเงินส าหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอื่นๆ และจัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละราย โดยจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะมีจ านวนไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนมุตัิ

จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทจะน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทรับทราบในปีถดัไป 

อนึง่ที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนให้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร   
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา  หนว่ย : บาท 

ช่ือ – สกุล 

ปี 2560 ปี 2561 

กร
รม

กา
ร 

ตร
วจ

สอ
บ 

สร
รห

าแ
ละ

พิจ
าร
ณ
า

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

โบ
นัส

กร
รม

กา
ร 

กร
รม

กา
ร 

ตร
วจ

สอ
บ 

สร
รห

าแ
ละ

พิจ
าร
ณ
า

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

โบ
นัส

กร
รม

กา
ร 

1. นายธงทอง จนัทรางศ ุ 650,000* - - 67,468 650,000  - -   - 

2. นายธีรเดช ตงัประพฤทธ์ิกลุ 40,000 - - 67,468  50,000   -  -  - 

3. พลเรือเอก พีระจิตร์ สรัุกขกะ 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. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา 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. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 50,000 360,000 - 67,468 40,000  360,000  -  - 

10. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ 50,000 360,000 10,000 67,468 50,000  360,000 10,000   - 

หมายเหต:ุ *650,000 บาท ของ นายธงทอง จนัทรางศ ุประธานกรรมการบริษัท รวมค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัทจ านวน10,000 
บาทตอ่ครัง้ และคา่ตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัทจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

 
 
ผู้บริหารและผู้อ านวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงนิ 

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีจ านวน   7  คน อนั
ได้แก่ เงินเดือน คา่ต าแหนง่ โบนสั จ านวนรวม 12.36 ล้านบาท และคา่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จ านวนรวม 0.043 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานบญัชีและการเงิน 
จ านวน 6 คน (รวมค่าตอบแทน น.ส.นิตยา รัตนโชติ ผู้อ านวยการปฏิบตัิการแผนงานบญัชีและการเงิน ซึ่งได้ลาออกเมื่อ
วนัที่ 30 กนัยายน 2560) อนัได้แก่ เงินเดือน ค่าต าแหน่ง โบนสั จ านวนรวม 12.38 ล้านบาทและค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จ านวนรวม 0.066 ล้านบาท 

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีจ านวน 7 คน อนัได้แก่ 
เงินเดือน ค่าต าแหน่ง โบนสั จ านวนรวม 11.62 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จ านวนรวม 0.09 ล้านบาท 
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7. เลขานุการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

แตง่ตัง้ นายบญัญตัิ แสงนิรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท  
คณุวฒุิการศกึษา/การอบรม  
o ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
o เลขหมายใบอนญุาตให้เป็นทนายความ 95/2558 
o Company Secretary Program (CSP73/2016) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
o Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG23/2015) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงันี ้
o จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

1. ทะเบียนกรรมการ 
2. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
3. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

o เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
o ด าเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

หนว่ยงานราชการดงักลา่วประกาศก าหนด 
 

8. บุคลากร 
จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัท (ไมร่วมผู้บริหารและผู้อ านวยการแผนงานบญัชี) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561

และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนทัง้สิน้ 537 คน และ 505 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 105.00 ล้านบาท และ 104.00 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าต าแหน่ง โบนสั ค่า
สวสัดิการอาหาร กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถแบง่รายละเอียดตามสายงานได้ดังนี ้ 

 

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท  ไม่รวมผู้บริหาร) 
- ไมม่ี– 
 
 
 

สายงาน 
จ านวนพนกังาน (คน) 

ปี 2561 ปี 2560 
สายงานพฒันาธุรกิจ 65 57 
สายงานอ านวยการ 99 103 
สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน 30 26 
สายงานปฏิบตัิการทา่เรือและเดนิเรือ 307 292 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 18 
สายงานบริหาร (ส านกักรรมการผู้จดัการ) 18 9 

รวม 537 505 
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กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 29 เมษายน 2551 กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย 

จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว  
 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

 ในปี 2561 บริษัทไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานกบัพนกังานของบริษัท 
 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทได้เลง็เห็นถึงความส าคญัในการพฒันาบคุลากรของบริษัท ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ ดงันัน้

บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดท าระบบ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยมีตวัชีว้ดัประสิทธิภาพทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงาน และทบทวนลกัษณะงานให้

สอดคล้องกบัแผนงานทางธุรกิจ เพื่อน าไปสูก่ารสร้างระบบการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร ทัง้นี ้บริษัทได้วางแนวทาง

โดยก าหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในสว่นตา่งๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกบัแผนการพฒันาองค์กร และ 

ก าหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาโดยการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพื่อความ

เหมาะสมและเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานของหนว่ยงานนัน้ 

 ในปี 2561 บริษัทได้ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร จ านวนทัง้สิน้ 16 โครงการ แบ่งเป็นการฝึกอบรมภายใน 4 

หลักสูตร และการฝึกอบรมภายนอก 12 หลักสูตร รวมจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถทัง้สิน้ 385 ราย(นบัเป็นจ านวนบคุลากรที่ไม่นบัซ า้ 289 คน) มีรายจ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้สิน้ 252,650 บาท 

(แบง่เป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการฝึกอบรมภายใน 157,018 บาท และคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายนอก 95,632 บาท) 

 การด าเนินการจัดการฝึกอบรมของบริษัทในปี 2561 สามารถสรุปภาพรวมได้ว่า บริษัทได้ด าเนินการฝึกอบรม

ให้กับบุคลากรทัง้ในระดบัปฏิบัติการจนถึงบุคลากรในระดบับริหารขัน้ต้นถึงขัน้สูงเพื่อพัฒนาความรู้และทกัษะให้กับ

บคุลากรอนัจะส่งผลให้บริษัทสามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ

เสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานส าหรับบคุลากรผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อเพิ่มทกัษะและความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการ

ให้บริการของบริษัทด้วยจิตบริการ (service mind) การจดัการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการการจดัการระบบงานการบริการลกูค้า 

(customer service relation) การฝึกอบรมความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน customer service relation ซึ่งเป็น

โครงการที่จัดขึน้เพื่อรองรับการพฒันาระบบการบริการลกูค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โครงการฝึกอบรมความรู้ผู้ท า

การในเรือ เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะให้บคุลากรผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบัการเดินเรือให้สามารถรองรับการขยายขนาด

และการเพิ่มประสทิธิภาพของกองเรือ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัการฝึกอบรมในลกัษณะการซกัซ้อมและป้องกนัอบุตัิเหตุ

ให้กบับคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การฝึกอบรมความรู้การดบัเพลิงขึน้ต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จากการด าเนินการ

ฝึกอบรมดงักล่าว ท าให้บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าสามารถรักษามาตรฐานและความปลอดภยัในการให้บริการของบริษัท 

รวมถึงพฒันาให้บริษัทสามารถให้บริการและด าเนินกิจการได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้โดยสามารถแบ่งรายละเอียด

การฝึกอบรมบคุลากรตามสายงานได้ดงันี ้
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สว่นงาน 
จ านวนบคุลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม  

ปี 2561 (คน) 

ส านกักรรมการผู้จดัการ 1 

สายงานปฏิบตัิการทา่เรือและเดนิเรือ 148 

สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน 10 

สายงานพฒันาธุรกิจ 46 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

สายงานอ านวยการ 80 

 
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 บริษัทมีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานโดยมีการจดัท า
แผนงานด้านความปลอดภยัฯและการแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน จ านวน 11 คน ประกอบด้วยผู้แทนบริษัทฯ ระดบับริหารเป็นประธานกรรมการความปลอดภยัฯ และผู้แทนบริษัทฯ 
ระดบับงัคบับญัชา 4 คน ผู้แทนพนกังาน 5 คน เป็นกรรมการความปลอดภยัฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานกุาร อีกทัง้ ยงัมีหน่วยงานความปลอดภยัของบริษัทฯ ซึ่งรายงานขึน้ตรงต่อ
ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ 

 ส าหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการด าเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภยั ได้แก่ การตรวจสขุภาพ
พนกังานประจ าปี การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การฝึกซ้อมดบัเพลงิขัน้ต้นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟการฝึกซ้อม
แผนฉกุเฉินบนเรือ รวมถึงการตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานด้านแสง เสียง ความร้อน ฝุ่ น สารเคมี ทัง้บริเวณท่าเรือ 
และภายในห้องเคร่ืองยนต์ของเรือเฟอร์ร่ี อนัจะเป็นสร้างความเช่ือมัน่ในระบบการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทฯ 
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โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท 
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ประวัตคิณะกรรมการบริษัท 

ศาสตราจารย์พเิศษธงทอง จันทรางศุ 
อายุ 63 ปี 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท 

 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม)จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
o ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.)New  York University 
o เนติบณัฑิตส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
o นิติศาสตร์มหาบณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
o นิเทศศาสตรบณัฑิตมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
o ปริญญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 4313) 
o รัฐศาสตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
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 
 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

o ตัง้แต2่559 ประธานกรรมการบริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) 
o ตัง้แต ่2558 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิของมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

o ตัง้แต ่2554 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

o ตัง้แต ่2554 กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิของสถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ์ 

o ตัง้แต ่2540 กรรมการกฤษฎีกาส านกังานคณะกรรมการกฤษฏีกา 
 
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ 25 มกราคม 2562 (ไมม่ี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 
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นายอภชิาต ิชโยภาส 
อาย ุ54 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการ 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o ปริญญาเอก สาขา Social Sciences จาก Magadh 

University, India 

o ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับผู้บริหาร 

รุ่นท่ี 5 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

o ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผู้ น าทางสังคม 

ธุรกิจ การเมือง รุ่นท่ี 1 มหาวิทยาลยัรังสติ 

o ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Oregon State, U.S.A. 

o ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 3 สถาบนัพระปกเกล้า 

o ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 25 (วตท.25) 

 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  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 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

o ตัง้แต ่2560 กรรมการ  บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากดั 

o ตัง้แต ่2559 กรรมการ  บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั  

o ตัง้แต2่549 กรรมการ  บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง้ ทวัร์ จ ากดั 

o ตัง้แต ่2543 กรรมการ  บริษัท ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 

o ตัง้แต ่2543 กรรมการ  บริษัท พลงังานราชา จ ากดั 

o ตัง้แต ่2542 กรรมการ  บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 

o ตัง้แต ่2542 กรรมการ  บริษัท ราชาวสัดภุณัฑ์ จ ากดั 

o ตัง้แต ่2542 หุ้นสว่นผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั นิวดาดฟา้ 

o ตัง้แต ่2541 กรรมการ  บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จ ากดั 

o ตัง้แต ่2539 กรรมการ  บริษัท เอลการจดัการ จ ากดั 

o ตัง้แต ่2537 กรรมการ  บริษัท อาร์.เอฟ.ที จ ากดั 
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o ตัง้แต ่2536 กรรมการ  บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ ากดั 

o ตัง้แต ่2536 กรรมการ  บริษัท เจ้าพระยาเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากดั 

o ตัง้แต ่2535 กรรมการ  บริษัท ฮอส จ ากดั 

o ตัง้แต ่2535 กรรมการ  บริษัท วงัหินออ่น จ ากดั 

o ตัง้แต ่2535 กรรมการ  บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จ ากดั 

 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 

o ถือหุ้น 18,562,500 หุ้น คิดเป็น 9.71% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 

 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย 

o เป็นหลานชายของนายธีรเดช ตงัประพฤทธ์ิกลุ 

o เป็นบิดาของนายอภิชนม์ ชโยภาส 
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นายธีรเดช ตังประพฤทธ์ิกุล 
อาย ุ72 ปี 

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o Post Graduated Diploma Urban Sanitary Engineering, 
International Institute of Hydraulic & Environmental 
Engineering (IHE), TheNetherlands 

o ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา, California State 
University Long Beach, U.S..A. 

 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย  IOD) ดังนี ้

o หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD)รุ่น 3/2008 
o หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 71/2008 

 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  

o ตัง้แต ่2544 กรรมการ  บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง้ ทวัร์ จ ากดั  
o ตัง้แต ่2543 กรรมการ  บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 
o ตัง้แต ่2535 กรรมการ  บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จ ากดั 
o ตัง้แต ่2528 กรรมการ  บริษัท วงัหินออ่น จ ากดั 

 
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 

o นางประคอง  ตงัประพฤทธ์ิกุล (ภริยา) ถือหุ้น 3,465,000หุ้น คิดเป็น 1.81% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท 

 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย 

o เป็นน้าของนายอภิชาติ ชโยภาส 
 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
68 

พลเรือเอก พีระจติร์ สุรักขกะ 
อายุ 74 ปี 

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ Naval Post 

Graduate School, U.S..A. 

o ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  Naval Post 

Graduate School, U.S..A. 

o ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายเรือ 

o ประกาศนียบตัรหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรรุ่นที่ 39 วิทยาลยั

ปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  IOD) ดังนี ้

o หลกัสตูร Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 71/2008 

o หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2008 

o หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD)รุ่น3/2008 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

o ตัง้แต ่2549 ประธานกรรมการ บริษัท ฟลทีเน็ตเวอร์ค จ ากดั 

 
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 29 มกราคม 2562(ไมม่ี) 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย(ไมม่ี) 
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นายชาตรี ศิริพานิชกร 
อายุ 71 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 

o ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

o ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

o ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 2538 

o ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่น 100/2013 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

o ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลล์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

o ตัง้แต ่2559 กรรมการอิสระ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วนัที่ 25 มกราคม 2562 (ไมม่ี) 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (ไมม่)ี 
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นายอนันต์ เกตุพทิยา 
อายุ 66 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
o บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจ

(ศศินทร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
o บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
o สถิติศาสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย  IOD) ดังนี ้

o หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL)รุ่น 1/2015 

o หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014 
o หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP)รุ่น 1/2013 
o หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)รุ่น 2/2012 
o หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)รุ่น 1/2006 
o หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 
o หลกัสตูร Director Accreditation Programรุ่น 7/2004 
o หลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 17/2002 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 
o ตัง้แต ่2551      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
o ตัง้แต ่2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) 
o ตัง้แต ่2547 กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งบริษัท ฟอร์จนูพาร์ทอินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 
o ตัง้แต ่2547 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
o ตัง้แต ่2544 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  
o ตัง้แต ่2543 ประธานกรรมการบริษัท จดัหางาน เดอะ บิลเลีย่น โซลชูัน่ จ ากดั 

 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วนัที่ 25 มกราคม 2562 (ไมม่ี) 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (ไมม่)ี  
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นายพรชัย วริิยะธนะสกุล 
อาย ุ64 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o ป ริญญา โท  พ า ณิ ช ย์ ศ า สต ร์ แ ล ะ ก า ร บัญ ชี  ส า ข า บัญ ชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

o ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี สาขาบญัชีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย  IOD) ดังนี ้

o หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 114/2015 

สมาคม สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

o ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 

(RCC) รุ่น 21/2016 

o ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016 

o สมัมนาหลกัสตูร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and 

Performance 

o หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP)รุ่น 12/2018 

o ร่วมงานสมัมนา Independent Director Forum หวัข้อ “Tough Boardroom Situations – Independent 

Directors Share Lessons Learned” ในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2561 

o หลกัสตูร  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 7/2018 

o สมัมนาหลกัสตูร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and 

Performance ในวนัท่ี 22 มกราคม 2561 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

o ตัง้แต ่ 2551 กรรมการบริษัท ร่วมทนุ สตางค์ จ ากดั 
 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วนัที่ 25 มกราคม 2562 (ไมม่ี) 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (ไมม่)ี 
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นายพทิกัษ์ เกียรตเิดชปัญญา 

อายุ 65 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

o ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  IOD) ดังนี ้
o ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 

71/2008 
o ประกาศนียบัตร หลกัสูตร Role of the Compensation 

Committee (RCC)รุ่น 21/2016 
o ประกาศนียบัตร หลกัสตูร Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 

o ตัง้แต ่2544 กรรมการ  บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง้ ทวัร์ จ ากดั 
o ตัง้แต2่544 กรรมการ  บริษัท พลงังานราชา จ ากดั 
o ตัง้แต2่544 กรรมการ  บริษัท ราชาวสัดภุณัฑ์ จ ากดั 
o ตัง้แต2่537 กรรมการ  บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั 
o ตัง้แต2่534 ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท บาธแอนด์สปา จ ากดั 

 
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 

o ถือหุ้น 3,093,750 หุ้น คิดเป็น  1.62% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 
 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (ไมม่ี) 
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นายพานิช พงศ์พโิรดม 
อายุ 68 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการ กรรมการอิสระ   

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝ่ังทะเล สถาบนั

เทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

o ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน า้ สถาบัน

เทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

o ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสขุาภิบาล จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

o ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

o ปริญญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 4515) 
 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  IOD) ดังนี ้

o ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2016 

o ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016 

o หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 56/2006 

o หลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 121/2009 

o หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 1/2006 

o หลกัสตูร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 
o ตัง้แต ่2560 ประธานกรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ากดั(มหาชน) 
o ตัง้แต ่2556 ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมอบจ. ระยอง 
o ตัง้แต ่2533 กรรมการ บริษัท พานิช-วรศกัดิ์และเพ่ือน 2510 จ ากดั 

 
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไมม่ี) 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (ไมม่ี) 
 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
74 

 

นายอภชินม์ ชโยภาส 
อายุ 30 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 และรองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
o ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 104/2013 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 
o ตัง้แต ่2560 กรรมการ        บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากดั 
o ตัง้แต ่2559 กรรมการ        บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั 
o ตัง้แต ่2559 กรรมการ        บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จ ากดั 
o ตัง้แต ่2555 กรรมการ        บริษัท พลงังานราชา จ ากดั 
o ตัง้แต ่2555 กรรมการ        บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จ ากดั 
o ตัง้แต ่2555 กรรมการ         บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จ ากดั 
o ตัง้แต ่2555 กรรมการ         บริษัท ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั 
o ตัง้แต ่2555 กรรมการ         บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง้ ทวัร์ จ ากดั 

 
 
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม2562 

o ถือหุ้น 5,259,375 หุ้น คิดเป็น 2.75% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 
 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  

o เป็นบตุรนายอภิชาติ  ชโยภาส   
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ประวัตคิณะกรรมการบริหาร 
 

นายสาธิต อรุณ 
อาย ุ53 ปี 

ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบตัิการท่าเรือและ

เดินเรือ 

 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ ศนูย์ฝึก

พาณิชย์นาวกีรมเจ้าทา่ 

o ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ 

 
 
 

 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ 

o ปี 2551-2560 ผู้จดัการแผนกผลติ ฝ่ายซอ่มกลางน า้ บริษัท ยนูิไทย ชิปยาร์ดแอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากดั  
 
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไมม่ี) 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (ไมม่)ี 
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นางสาวกัณณ์ณิชฐาธิปบูรวัฒน์ 
อาย ุ37 ปี 
ต าแหน่ง รักษาการ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

o ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
o อบรมด้านบญัชีภาษีอากร Tax  Accounting การกระทบ

รายได้และรายจ่ายทางบญัชีกบัทางภาษีอากร บริษัท ฝึกอบรม
และสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั 

o อบรมเคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมการปิด
บัญชีสิ น้งวดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี บริษัท 
ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั 

 
 

 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ 

o 2553-2560 หวัหน้าแผนกบญัชี บริษัท สยามนิสสนั บีเคเค จ ากดั 
 
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไมม่ี) 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (ไมม่ี) 
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นายพุทธพงศ์ วมิลพันธ์ุ 
อาย ุ 45  ปี 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการ สายงานอ านวยการ 
 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
o ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
o ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 

142/2017สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคัญ 
o 2555-2559 หวัหน้าสว่นบคุคล บริษัท วนชยัพาเนลอินดสัตรีส์ จ ากดั 
o 2541-2555 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการทัว่ไป 

บริษัท พทัยาฟูด้อินดสัตรี จ ากดั 

 
จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไมม่ี) 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (ไมม่ี) 
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นายเอกชัย  ลิม้ถาวรศิริพงศ์ 
อายุ 59 ปี 

ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณวุฒกิารศึกษา/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 ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program รุ่น 142/2017สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA (จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั) 

o ประกาศนียบัตร หลกัสตูร Mini MIS(สมาคมคอมพิวเตอร์

แหง่ประเทศไทย) 
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั 

o 2530 – 2552 ผู้จดัการฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท อิเลคโทรลคัส์ ประเทศไทย จ ากดั 

o 2527 – 2529  นกัวิชาการสถิติ กรมป่าไม้ 

o 2524 – 2526  เจ้าหน้าที่วเิคราะห์ เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (ไมม่ี) 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (ไมม่ี) 
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การก ากับดแูลกิจการ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดหลกัการการก ากับดูแลกิจการซึ่งเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด 
ดงันี ้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ
นกัลงทุนในหลกัทรัพย์ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่าง
เพียงพอ สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น 
สทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวก
ในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

1. บริษัทจะจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีใน
แตล่ะปี พร้อมทัง้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ และข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุ 7 วนั และลงประกาศหนงัสอืพิมพ์แจ้งวนันดัประชมุลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชมุ โดย
ในแตล่ะวาระการประชมุจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้แจ้งสทิธิของผู้
ถือหุ้นในการเข้าประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมติของผู้ ถือหุ้น 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไป
พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

4. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุผา่นอีเมล์แอดแดรส (Email Address) ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ ir@rajaferryport.com 

5. ในการประชมุบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมใน
ประเด็นตา่งๆ อยา่งอิสระและเทา่เทียมกนั ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ
เพื่อตอบค าถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในท่ีประชมุ 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จ านวนหุ้น โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสยีงและไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัหรือละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทก าหนดให้กรรมการอิสระ
เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิด เห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง
กรรมการอิสระซึง่จะพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเร่ืองส าคญัและมีผลต่อผู้มีสว่นได้เสีย
โดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

การด าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทตามล าดบัวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ การ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปร่งใสตามล าดบัวาระท่ีก าหนด โดยวาระการเลอืกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้
สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบคุคล 

 นอกจากนัน้ บริษัทได้ก าหนดมาตรการการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลที่
เก่ียวข้อง ซึง่หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน (รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่
ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) โดยห้ามบคุคลที่เก่ียวข้องท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูนัน้ตอ่บคุคลอื่นด้วย 

 บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกบัหน้าที่ท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท และ
บทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการ ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ เพื่อ
เผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ พนกังานและ
ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่า การสนบัสนุน  
และข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัท
จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี  
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นอกจากนีบ้ริษัทยงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ เพื่อสร้างความ
มัน่คงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผู้ ถือหุ้น:บริษัทมุง่เน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีรายได้และผลก าไร
เพิ่มขึน้ได้ เป็นการเพิ่มมลูคา่ของบริษัทและสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสงูสดุ  

(ข) ลกูค้า:บริษัทค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการผลิตภณัฑ์ที่จ าหน่าย รวมถึงการเอาใจใส่
และรับผิดชอบตอ่ลกูค้าด้วยความซื่อสตัย์และเป็นธรรม  

(ค) คูค้่า:บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลง
ในสญัญาที่ท าร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจซึง่จะเป็นประโยชน์ทกุฝ่าย 

(ง) คูแ่ขง่:บริษัทสง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบตัิตามกรอบกติกา
การแขง่ขนัท่ีดี  

(จ) พนักงาน:บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการสนบัสนนุเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 

(ฉ) ชมุชนและสงัคม:บริษัทให้ความส าคญัและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม 
และให้การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกือ้กลูและสร้างสรรค์ตอ่สงัคมตามความเหมาะสม  

(ช) สิ่งแวดล้อม:บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวาง
แนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี เหลา่นัน้ได้รับการดแูลอยา่งดีที่สดุ 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนกัดีถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลู
ทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ
ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณชนผา่นช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ 
www.rajaferryport.com 

ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทได้มอบหมายให้ นายนรินทร์ ชนวิทยาสทิธิกลุ ท าหน้าที่ในสว่นงาน

ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐ

ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ในการนัน้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส าคญั

อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ใน 9 ท่านดงักลา่ว มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะท าให้เกิด
การถ่วงดลุในการออกเสยีงพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตลอดจนกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ของกรรมการอิสระทัง้หมด 6 ท่าน 
ด ารงต าแหนง่คณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพื่อท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการก ากบัดแูลด าเนินงานของบริษัทให้
มีความถกูต้องและโปร่งใส 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งใน
อตัราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้
ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯมีคณะอนกุรรมการจ านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเร่ืองที่ได้รับมอบหมายและเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึง่คณะอนกุรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่
ของคณะอนกุรรมการแตล่ะชดุ  

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  ในขณะ
ที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดงันัน้ ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้จดัการจึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหนง่ต้องผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

ทัง้นี ้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ 

 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผู้น า ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพื่อติดตามและดแูลการด าเนินงานของบริษัท 
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2.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักลา่วเป็นประจ า และบริษัทถือปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบัต่างๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ ก าหนดทกุประการ 

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้อง

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรมทัง้การปฏิบตัิต่อ
บริษัท ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม  

2.3 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ ในการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเทา่นัน้ และควรหลกีเลีย่งการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิ
ในธุรกรรมนัน้ๆคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการที่มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด รวมทัง้จะได้มี
การเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

2.4 ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงาน และเพื่อให้เกิดความมี

ประสทิธิภาพในการด าเนินงาน บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท า
หน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมี
การวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานหลกัที่ส าคญัของบริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมี
ประสทิธิภาพ 

2.5 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและ

การเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต รวมทัง้จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคญั ทัง้ข้อมูลทาง
การเงิน และไมใ่ช่การเงิน บนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอยา่งครบถ้วน และสม ่าเสมอ 
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3. การประชุมคณะกรรมการ 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยทกุ 3 เดือน และจะจดัให้มีการ
ประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น มีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสทิธิประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้ในการประชมุแตล่ะครัง้ได้มีการก าหนดวาระในการประชมุอยา่งชดัเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  

ในการประชมุ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ร่วมกนัก าหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเข้ารับ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทกุท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมี
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทัง้นี ้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือไมใ่ช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเพื่อชีข้าด นอกจากนี ้รายงานการประชุมจะถกูจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัจากการประชุมแล้วเสร็จ พร้อม
ทัง้จดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

4. ค่าตอบแทน 

บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น เพียงพอท่ีจะดแูลรักษากรรมการท่ีมคีวามรู้ความสามารถ 
และต้องผา่นการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM) 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง่เป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ด้านกฏหมาย  การบญัชี  การเงิน  การบริหารองค์กร  จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. คณุชาตรี  ศิริพานิชกร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณุอนนัต์  เกตพุิทยา  กรรมการตรวจสอบ 
3. คณุพรชยั  วิริยะธนะสกลุ กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  และตามกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายที่ส าคญัคือ ดูแลรายงา น
ทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  สอบทานการด าเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและ
กฏหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนดแูลกรณีที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  ทัง้นี ้
ในรอบปีบญัชี 2561 ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ โดยได้มีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ได้ดงันี  ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจ ารายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปีร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทประชุมเป็นการเฉพาะกบั
ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไมม่ีฝ่ายบริหารร่วมประชมุด้วย 
ส าหรับรายงานทางการเงินของบริษัทรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของ
บริษัท ได้จดัท าขึน้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และมีข้อมลูซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ 

2. รายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน  และมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมลูของ
บริษัทมีความเพียงพอและเป็นไปตามเง่ือนไขหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ ก.ล.ต. 

3. การสอบทานการบริหารความเสีย่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และการบริหารจดัการความเสี่ยง
ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร  โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทัง้
พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอทกุไตรมาส 
พร้อมทัง้ให้มีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ 

4. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบว่า 
กรรมการบริษัทและพนกังานได้ปฏิบตัิตามหลกัการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้สง่เสริมให้
พนกังานทกุระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรมอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม  ก่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ลกูค้า คูค้่าและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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5. การสอบทานการก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อความเป็นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอ
ลออดิท จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายในกบัฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ให้ค าแนะน ากบัผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุม
ภายในท่ีมีนยัส าคญั 

6. การสอบทานประสทิธิผลการควบคมุภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ครอบคลมุถึงการควบคมุด้านการปฏิบตัิงานการเงิน การ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายของบริษัทฯ โดยท าการประเมินตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ซึ่งผลการประเมิน โดยฝ่ายบริหารและส านกังานตรวจสอบ
ภายในมีความเห็นวา่การควบคมุภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ 

7. การพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่สอบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ บริษัท พีวี
ออดิท จ ากัด ในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้คา่สอบบญัชี เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมลูทาง
การเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป บริษัทฯมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อก าหนดและข้อผกูพนัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

    

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

(นายชาตรี  ศิริพานิชกร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เรียน ผู้ถอืหุ้น บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด  มหาชน) 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน)  ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารผู้มีประการณ์การบริหารงานมายาวนาน จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายพานชิ  พงศ์พิโรดม  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ 
2. นายพรชยั  วิริยะธนะสกลุ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ 
3. นายพิทกัษ์  เกียรติเดชปัญญา กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที่ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการที่ก าหนดไว้ เพื่อเสนอ
เข้ารับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตลอดจนคดัเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึง
พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นตามล าดับ โดยในรอบปี 2561ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วน โดยยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ที่สมดลุและยัง่ยืนของผู้มีสว่นได้เสียทกุ
รายขอสรุปสาระส าคญัของการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2561 มีดงันี ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เป็นผู้
เสนอวาระการประชมุ และรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 

2. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และ
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วน ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เต็มความสามารถและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น
อยา่งเหมาะสมแล้ว 

 

(นายพานิช  พงศ์พิโรดม) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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การด าเนินกจิกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  CSR) 
  

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) ด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคญัและค านงึถึงผลกระทบที่มีตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือน าทรัพยากรที่
อยูน่อกองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ตอ่องค์กรและสว่นร่วม เพื่อให้องค์กรและคนในชุมชนหรือสงัคม สามารถอยู่
ร่วมกนัได้อยา่งมีความสขุและยัง่ยืน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. การก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทมุง่มัน่ในการให้บริการแก่ลกูค้าด้วยคณุภาพบริการที่มาตรฐานสากล และบริหารงานภายใต้นโยบายการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างถกูต้อง ภายใต้หลกั
ธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมทัง้นี ้การเจริญเติบโตของบริษัทจะควบคู่ ไปกับการ
พฒันาคณุภาพชีวิตของพนกังาน ชมุชน และสงัคม 

 
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ บริษัท

จึงได้จดัท านโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรและอนมุตัิโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 27 
กุมภาพนัธ์ 2558 ซึ่งครอบคลมุเร่ืองการป้องกันการคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

พร้อมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจริยธรรมดงักลา่ว
อย่างจริงจัง โดยบริษัทได้มีการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้
และความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทเก่ียวกับนโยบายว่าด้วยการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทัง้นีห้ากกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานไม่
ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับบทลงโทษ
ทางวินยั 

1.1 ด้านพนักงาน 
พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสงูสดุ และเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเร็จของบริษัท บริษัท ราชาเฟอร์ร่ี 

จ ากดั (มหาชน) จึงได้มุง่พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี ด้วยการก าหนดนโยบายการดแูลสิทธิ
และการปฏิบตัิที่ดีต่อบคุลากร เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตในการท างานที่ดี
ขึน้ รวมทัง้สง่เสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพ
และให้เกิดความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนการว่าจ้าง การแต่งตัง้และ
ยกยอ่งพนกังานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรมและการใช้ทรัพยากร
บคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุโดยบริษัทได้วางแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
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- ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลงหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่คูค้่าและเจ้าหนี ้กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตัิได้

ต้องรีบเจรจากบัคูค้่าและเจ้าหนีเ้ป็นการลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 
- ปฏิบตัิตอ่คูค้่าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมทัง้สองฝ่าย 
- ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตกบัคูค้่าและเจ้าหนี  ้
- รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แกผู่้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย รวมถึงเจ้าหนี ้

อยา่งสม ่าเสมอ 
- ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
- ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 
- ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง 

 
 

1.2 ด้านลกูค้า 
บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) มุง่เน้นในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้แก่ลกูค้า

ที่จะได้รับบริการที่ดีมีคณุภาพในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างการให้บริการ ซึ่งพนกังาน
ของบริษัทราชาเฟอร์ร่ีทุกคนได้รับการปลูกฝังเร่ืองของความ
ซื่อสตัย์ ความไว้วางใจและมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและ
ความมัน่ใจแก่ลูกค้าในการรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภยั ใน
ราคาที่เป็นธรรม  โดยเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ
อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทัง้จดัระบบ
การบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและ
ด าเนินการตอบสนองความต้องการลกูค้า  จึงท าให้ลกูค้าที่มาใช้
บริการมัน่ใจเร่ืองความปลอดภยัของทรัพย์สินได้ และกลบัมาใช้
บริการซ า้ ดงัสโลแกน “Always on the go” 
 

 

1.3 เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 
ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์และมีผลต่อการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องของบริษัททัง้หมดได้รับทราบข้อมลูเท่าเทียมกนั 
โดยบริษัทจะรายงานข้อมลูผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯและผา่นเว็บไซด์ของบริษัทท่ี www.rajaferryport.com 

 
 
 
 
 
  

http://www.rajaferryport.com/
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2. การดูแลสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทได้ตระหนกัวา่การด าเนินกิจการท่าเรือและเรือเฟอร์ร่ีเพื่อใช้โดยสารและขนสง่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทจึงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมด้วยการให้ความส าคญัต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ทางน า้ เสียง และอากาศ รวมทัง้จดั
ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัท
ประกอบกิจการอยู ่รวมทัง้สร้างวฒันธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตส านกึของพนกังานผู้ปฏิบตัิงานท่ีทา่เรือและบนเรือเฟอร์
ร่ีให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมของชมุชน   

ทัง้นี ้บริษัทได้ปฏิบตัิและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ติดตามและตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้
จากทกุจดุที่ปลอ่ยออกจากทา่เรือเป็นประจ าทกุเดือน และตรวจสอบคณุภาพน า้ในทะเลบริเวณทา่เทียบเรือเป็นประจ าทกุ 
3 เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครัง้ จดัให้มีการตรวจสอบระบบบ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป 
(SATS) ทกุๆ 3 เดือน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในประสทิธิภาพการท างาน  และจดัเตรียมภาชนะรองรับขยะ ณ จุดต่างๆ ให้
เพียงพอกับการใช้งานภายในบริเวณท่าเรือ และก าหนดให้ห้ามทิง้ขยะ น า้เสีย และสารเคมีลงทะเล โดยในปีที่ผ่านมา 
บริษัทได้ด าเนินโครงการด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม เพื่ออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคมของชุมชนใน
พืน้ท่ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลกั คือ 

 
2.1 โครงการวางแนวทุ่นร่องน า้ป้องกนัปะการังบริเวณท่าเรือท้องศาลา 
โครงการวางทุ่นร่องน า้แนวปะการังบริเวณท่าเรือท้องศาลา 

เกาะพะงนั เพื่อปอ้งกนัการทิง้สมอเรือทบัแนวปะการัง และเพื่อให้กปัตนั
และผู้ เดินเรือมองเห็นร่องน า้ที่ชดัเจน  ซึง่จะท าให้การเดินเรือเป็นไปด้วย
ความราบร่ืน โดยร่วมกบักรมเจ้าท่าและกลุม่จิตอาสากลุม่ดอกไม้ทะเล
เพื่อการอนุรักษ์เกาะพะงันโดยได้ด าเนินการไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2561 

 
 

2.2 โครงการจัดการขยะ RP 
บริษัทมีแนวคิดในการจัดการและคัดแยกขยะทัง้ที่ท่าเรือและบนเรือ เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งต่อให้เทศบาลเพื่อน าไป

จดัการให้น้อยลง ซึง่เป็นการจดัการขยะแบบยัง่ยืน โดยสง่มอบถงั
คดัแยกขยะรีไซเคิลและขยะทัว่ไปให้กับเทศบาลต าบาลเกาะพะ
งนั เพื่อติดตัง้ในพืน้ที่ท่าเรือเกาะพะงัน โดยมีนายสนชยั ศรีทอง
กุล (ที่ 4 จากขวาบน) เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน และนายธนัช ศรีแก้ว (ที่ 2 ขวาบน) ผู้ อ านวยการกอง
สาธารณสขุ เทศบาลต าบลเกาะพะงนั ให้เกียรติเป็นผู้ รับมอบ  
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รวมทัง้ปลกูจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของ
พนักงานชาว RP ให้ช่วยกันรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล 
และเห็นคุณค่าการน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ ตระหนกั
ถึงการใสใ่จสิ่งแวดล้อม และยงัรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
ประเภทคใช้ค รั ง้ เดียวทิ ง้  เช่น หลอดพลาสติกและ
ถงุพลาสติก ในแคมเปญ “RP รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 
Say to No Plastic Bags”  

  
3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

  การมีสว่นในการพฒันาชมุชน  โดยให้การสนบัสนนุและด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบัคนในชมุชน  เพื่อ
สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งองค์กร ตลอดจนพนกังานและคนในชมุชนและลดปัญหาความขดัแย้งตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

3.1 การร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าความดี 
ด้วยการร่วมกบัเทศบาลต าบลดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จดักิจกรรม  Big Cleaning Day 2018 

ร่วมกนัเก็บขยะและท าความสะอาดพืน้ท่ีรอบชายหาดและบริเวณทา่เรือดอนสกั  
  3.2 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ด้วยการเปิดพืน้ที่ให้ความรู้เก่ียวกบัการคมนาคมทางน า้และมาตรการความปลอดภยัในการเดินทาง
บนเรือแก่คณะนกัเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต จ านวน 155 คน ณ ทา่เรือดอนสกั 

3.3 การมอบเงนิสนับสนุนแก่ผู้พิการ  
โดยมอบเงินสนบัสนนุแก่สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อจดัซือ้รถเข็นวีลแชร์ให้กบัผู้พิการไว้ใช้

ในการประกอบอาชีพ เพื่อหาเลีย้งตนเองและครอบครัว รวมถึงท ากิจกรรมต่างๆ นอกสถานที่ได้สะดวก  ณ สมาคมคน
พิการกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

  

 

 

3.4 การส่งต่อความสุขให้กับลกูค้า 
โดยการจัดกิจกรรมแจกเคร่ืองดื่มฟรีให้แก่ผู้ ที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีทัง้กลุ่ม

ชาวบ้านในพืน้ท่ีและนกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ  
3.5 กิจกรรมงานวนัเด็ก  
โดยบริษัททา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) ได้ร่วมออกบธูแจกขนมให้กบัเด็กๆ พร้อมทัง้มอบโทรทศัน์ 

2 เคร่ือง ให้กับเทศบาลเมืองดอนสกั พร้อมสง่ของขวญัวนัเด็กให้แก่เทศบาลเกาะสมุยและเทศบาลเกาะพะงัน เพื่อเป็น
ของขวญัเนื่องในงานวนัเด็ก ประจ าปี2561 
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4.  การรับผิดชอบต่อพนักงาน 
 

 4.1 จัดกิจกรรมเลีย้งปีใหม่  
เป็นการตอบแทนและให้รางวลัแก่บคุลากรของบริษัทท่ีร่วมมือ ร่วมแรงกนัท างานหนกัมาตลอดทัง้ปี 

เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเดินหน้าไปได้ด้วยดี 
 

4.2 การพัฒนาบุคลากร  
ด้วยบริษัทให้ความส าคญักบัทรัพยากรบคุคลเป็นอนัดบัต้นๆ รวมทัง้จดัให้มีอบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพ

ในการท างานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมทัง้ให้ความเอาใจใสต่่อสวสัดิการให้สอดคล้องกบักฎหมายแรงงานไทย และ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในการท างานอยา่งเคร่งครัด โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ด าเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การปฐมนิเทศให้กับพนกังานใหม่ เพื่อให้พนกังานมีความเข้าใจในการท างานเป็นองค์กร และปฏิบตัิตามนโยบายของ

บริษัทไปในทิศทางเดียวกนัจดัอบรมเพื่อให้ความรู้และพฒันาบคุลากรในด้านตา่งๆ อย่างต่อเนื่องการแต่งตัง้และโยกย้าย 

รวมทัง้การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระท าด้วยความเสมอภาค  และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ 

ความสามารถและความเหมาะสม การจดัให้มีสวสัดิการที่เหมาะสม เช่น ที่พกัอาศยั อาหาร ตรวจสขุภาพประจ าปี และ

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
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รายการระหว่างกัน 
บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้นัน้เป็นการท า

รายการกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทที่เก่ียวข้องกนัซึ่งมีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ซึ่ง
สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้ 
 

1. รายการระหว่างกนั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีรายการทางบญัชีที่เก่ียวข้องกนัตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ข้อ 4 
 

2. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 ในการด าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขนัสงู การมีพนัธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคลอ่งตวัในการ
ด าเนินธุรกิจมากกวา่การท่ีต้องพึ่งพิงบคุคลภายนอก 

 

3. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกัน 
 ขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ กบับริษัท  ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการระหว่างกนันัน้ๆ และหากรายการ
ระหวา่งกนัมีมลูคา่สงูตามเกณฑ์ที่ก าหนด บริษัทจะจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการ
ดงักลา่ว พร้อมทัง้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิก่อนการท ารายการ  
 

4. นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหวา่งกนัสามารถจ าแนกตามประเภทรายการได้ดงันี ้
o รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การจ าหน่ายบัตร

โดยสารเรือเฟอร์ร่ี การจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูป อาหาร และเคร่ืองดื่ม ค่าโฆษณาป้ายและ  Guide Map ค่า
รับรอง และค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบตัิงาน (ค่าที่พกั) เป็นต้น บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการ
ระหว่างกันให้มีเ ง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก และให้ปฏิบตัิเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้ผู้ตรวจสอบภายใน(Internal Auditor) จะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูและจัดท ารายงาน
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตสุมผลของการท ารายการเป็นประจ าทกุๆ ไตรมาส 

o รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป และรายการระหว่างกนั
อื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตสุมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการ และจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย 
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ข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย (ถ้ามี) โดยรายการระหวา่งกนัอื่นๆ ได้แก่ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือบริการอื่นๆ เช่น การได้มาหรือ
จ าหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค า้ประกัน 
และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลกัประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี  

ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึน้ 
และกรรมการจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท 
รวมทัง้จะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้รับทราบภาระหน้าที่ดงักลา่วนีแ้ล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบทา่นใหม ่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ตรวจสอบใหมท่กุทา่นรับทราบภาระหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิก่อนท่ีจะให้มีการแตง่ตัง้ด้วย  

ในการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึน้ 
และกรรมการจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท 
รวมทัง้จะต้องเปิดเผยลักษณะความสมัพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและ
ประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถกูต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์แก่ผู้
ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด ซึ่งให้
ความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนบัสนนุข้อมลูตลอดจนเอกสารตา่งๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

คณะกรรมการบริษัท  ได้จัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายในและการก ากบัดแูลที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียง
พอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด าเนินการที่
ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดแูล
รับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบญัชีและรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการ
ควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการเก่ียวโยง
ระหว่างกนัอย่างครบถ้วน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
แสดงไว้ในรายงานประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ได้อย่างมีเหตผุลว่างบการเงินของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเช่ือถือได้ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

     

 

 (นายอภิชาติ  ชโยภาส) 
 กรรมการผู้จดัการ 
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด  มหาชน) 
(ส าหรับงบการเงนิประจ าไตรมาส 4 และประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

- รายได้จากการด าเนินการ 
      

โครงสร้างรายได้ 
ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560 %เปล่ียนแปลง  +/-) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ             
     - แบบประจ าทางตามเที่ยวเวลา 145.59 82.02% 134.69  81.54% 10.90 8.09% 
     - แบบประจ าทางแบบเหมาล า 11.72 6.60% 11.64 7.05% 0.08 0.65% 
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 157.31 88.62% 146.33 88.59% 10.98 7.50% 
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร 5.59 3.15% 3.97  2.40% 1.62 40.81% 
รายได้บริการอ่ืน 1.65 0.93% 0.55  0.33% 1.10 200.00% 
รายได้จากการจ าหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ้ 11.17 6.29% 10.96  6.64% 0.21 1.92% 
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 175.72 98.99% 161.81 97.96% 13.91 8.60% 
รายได้อ่ืน 1.79 1.01% 3.37 2.04% (1.58) (46.88%) 
รายได้รวม 177.51 100.00% 165.18  100.00% 12.33 7.46% 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2560 %เปล่ียนแปลง  +/-) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ             
     - แบบประจ าทางตามเที่ยวเวลา 608.52 81.09% 563.49  80.37% 45.03 7.99% 
     - แบบประจ าทางแบบเหมาล า 50.32 6.70% 50.25 7.17% 0.07 0.14% 
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 658.84 87.79% 613.74 87.54% 45.10 7.35% 

รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร 24.46 3.26% 19.27 2.75% 5.19 26.93% 

รายได้บริการอ่ืน 4.05 0.54% 2.56 0.36% 1.49 58.20% 
รายได้จากการจ าหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ้ 49.80 6.64% 51.51 7.35% (1.71) (3.32%) 
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 737.15 98.23% 687.08 98.00% 50.07 7.29% 
รายได้อ่ืน 13.28 1.77% 14.05 2.00% (0.77) (5.48%) 
รายได้รวม 750.43 100.00% 701.13 100.00% 49.30 7.03% 

 
บริษัทมีรายได้รวมในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จ านวน 177.51 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จากงวดปีก่อน 12.33 ล้านบาท 

(เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.46) โดยมีรายได้หลกัจากการให้บริการเดินเรือ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 88.62 ของรายได้รวม สว่นรายได้
รองลงมา ได้แก่ รายได้จากการจ าหนา่ยอาหารและสนิค้าสะดวกซือ้ มีสดัสว่นร้อยละ 6.29 ของรายได้รวม 
 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 จ านวน 750.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 49.30 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 
7.03) โดยมีสาเหตมุาจากรายได้หลกัมาจากการให้บริการเดินเรือ และรายได้จากการบริการรถตู้ โดยสาร เพิ่มขึน้จ านวน 
45.10 ล้านบาท และ 5.19 ล้านบาท ตามล าดบั 
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รายได้จากการให้บริการเดินเรือ 
ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560 %เปล่ียนแปลง  +/-) 

เที่ยว ล้านบาท ต่อเที่ยว เที่ยว ล้านบาท ต่อเที่ยว เที่ยว รายได้ ต่อเที่ยว 

-อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะสมยุ 3,290 100.03 30,404 3,296 93.98 28,513 (0.18%) 6.44% 6.63% 

- อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะพะงนั 1,139 52.36 45,974 1,138 48.52 42,640 0.09% 7.91% 7.82% 

- อ าเภอเกาะสมยุ - อ าเภอเกาะพะงนั 728 4.92 6,758 555 3.83 6,901 31.17% 28.46% (2.07%) 

รวม 5,157 157.31 30,505 4,989 146.33 29,331 3.37% 7.50% 4.00% 

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ 
ปี 2561 ปี 2560 %เปล่ียนแปลง  +/-) 

เที่ยว ล้านบาท ต่อเที่ยว เที่ยว ล้านบาท ต่อเที่ยว เที่ยว รายได้ ต่อเที่ยว 

-  อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะสมยุ 13,090 423.60 32,361 12,957 390.08 30,106 1.03% 8.59% 7.49% 

-  อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะพะงนั 4,476 214.61 47,948 4,799 207.13 43,162 (6.73%) 3.61% 11.09% 

-  อ าเภอเกาะสมยุ - อ าเภอเกาะพะงนั 2,831 20.63 7,287 2,114 16.53 7,819 33.92% 24.80% (6.81%) 

รวม 20,397 658.84 32,301 19,870 613.74 30,888 2.65% 7.35% 4.57% 

   
 อนึ่ง ธุรกิจการให้บริการเดินเรือของบริษัทเป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร่ี แบบประจ าทางตามเที่ยวเวลา และ
แบบประจ าทางแบบเหมาล า ท่ีอ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยเส้นทางการเดินเรือเฟอร์ร่ีของบริษัท มี 3 เส้นทาง 
คือ 

 เส้นทางระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากล - ทา่เรือสมยุสากล 

 เส้นทางระหวา่งทา่เรือดอนสกัสากล - ทา่เรือเกาะพะงนั 

 เส้นทางระหวา่งทา่เรือสมยุสากล - ทา่เรือเกาะพะงนั 
 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จ านวน 157.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัของปีก่อน ประมาณ 10.98 ล้านบาท (คิดเป็นประมาณ 8%) และมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี 2561 
เป็นจ านวน 658.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 45.10 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ประมาณ 7%) เนื่องจากการเพิ่มขึน้
ของอตัราคา่บริการเดินเรือเป็นหลกั อนัเนื่องมาจากการปรับตามประกาศราคาอ้างอิงน า้มนัดีเซล  

ในขณะที่จ านวนเที่ยวเรือวิ่งทัง้หมดในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีจ านวนเพิ่มขึน้ 3.37% และปี 2561 มีจ านวน
เพิ่มขึน้ประมาณ 2.65% โดยมีการเพิ่มเที่ยวเรือ ในเส้นทางระหว่างเกาะสมยุ และเกาะพะงนั เพิ่มจาก 3 เที่ยว เป็น 4 
เที่ยวต่อวนั เพื่อรองรับจ านวนผู้ โดยสาร และรถยนต์ ที่มีเพิ่มขึน้ นอกจากนีเ้ที่ยวเรือที่เพิ่มขึน้ในเส้นทางนี ้สามารถเสริม
การให้บริการเรือVia กบัผู้ ใช้บริการที่ต้องการเดินทางในเส้นทาง ท่าเรือดอนสกั-เกาะสมยุ-เกาะพะงนั และ เกาะพะงนั-
เกาะสมยุ-ทา่เรือดอนสกั  

บริษัทมีรายได้จากการขาย ซึง่มาจากการจ าหนา่ยสนิค้าประเภทอปุโภคและบริโภค ในบริเวณท่าเรือและในเรือ
เฟอร์ร่ีของบริษัท ซึง่ในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 11.17 ล้านบาท และในปี 2561 มีรายได้จาก
การขาย 49.80 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.29 และ 6.64 ของรายได้รวม ตามล าดบั ซึ่งลดลงเนื่องจากจ านวนผู้มา
ใช้บริการมีการจบัจ่ายลดลง เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
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- ค่าใช้จ่าย 

โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560 %เปล่ียนแปลง  +/-) 

ล้านบาท %รายได้รวม ล้านบาท %รายได้รวม ล้านบาท % 
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ 136.19 76.24% 124.98  75.50% 11.21 8.97% 
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร 4.47 2.50% 3.26 1.97% 1.21 37.12% 
ต้นทุนขาย 10.89 6.10% 10.55  6.37% 0.34 3.22% 
คา่ใช้จา่ยการขายและบริการ 3.28 1.84% 3.76  2.27% (0.48) (12.77%) 
คา่ใช้จา่ยการบริหาร 20.66 11.56% 22.03 13.31% (1.37) (6.22%) 
ต้นทนุทางการเงิน 2.57 1.44% 0.76  0.46% 1.81 238.16% 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 0.58 0.32% 0.20  0.12% 0.38 190.00% 
ค่าใช้จ่ายรวม 178.64 100.00% 165.54 100.00% 13.10 7.91% 

โครงสร้างต้นทนุคา่ใช้จา่ย 
ปี 2561 ปี 2560 %เปล่ียนแปลง  +/-) 

ล้านบาท %รายได้รวม ล้านบาท %รายได้รวม ล้านบาท % 
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ 548.11 75.25% 497.05  74.31% 51.06 10.27% 
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร 25.44 3.49% 15.06  2.25% 10.38 68.92% 
ต้นทุนขาย 46.38 6.37% 46.53  6.96% (0.15) (0.32%) 
คา่ใช้จา่ยการขายและบริการ 15.42 2.12% 14.72  2.20% 0.70 4.75% 
คา่ใช้จา่ยการบริหาร 82.27 11.30% 86.05  12.87% (3.78) (4.39%) 
ต้นทนุทางการเงิน 7.90 1.08% 4.32  0.65% 3.58 82.87% 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 2.86 0.39% 5.11  0.76% (2.25) (44.03%) 
ค่าใช้จ่ายรวม 728.38 100.00% 668.84  100.00% 59.54 8.90% 

 

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 รวมทัง้สิน้ 178.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
13.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.91 สาเหตุหลกัมาจากต้นทุนการให้บริการเดินเรือ ต้นทุนจากการให้บริการรถ
โดยสารต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบคุคลที่เพิ่มขึน้ 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2561 รวมทัง้สิน้ 728.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 59.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 8.90 สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุการให้บริการเรือในปี 2561 เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 51.06  ล้านบาท คิด
เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.27 เนื่องจากราคาน า้มนัเชือ้เพลิงที่ที่ปรับเพิ่มสงูขึน้ และต้นทุนจากการให้บริการเดินรถโดยสาร
เพิ่มขึน้ 10.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 68.92 เนื่องจากบริษัทเปิดให้บริการเดินรถเช่าเหมาเส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะพะงนั 
และต้นทนุทางการเงินจากดอกเบีย้เงินกู้จากการซือ้เรืออาร์11 และเรืออาร์12 เพิ่มขึน้ 3.58 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 82.87 
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- ก าไรขัน้ต้น หน่วย : ล้านบาท 

  ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560 เปล่ียนแปลง 

  หน่วย % หน่วย % หน่วย % 

รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร 157.31 100.00% 146.33 100.00% 10.98 7.50% 

ต้นทนุการให้บริการ (136.19) (86.57%) (124.98) (85.41%) (11.21) 8.97% 

ก าไรขัน้ต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร 21.12 13.43% 21.35 14.59% (0.23) (1.08%) 

รายได้จากการขาย 11.17 100.00% 10.96  100.00% 0.21 1.92% 

ต้นทนุขาย (10.89) (97.49%) (10.55) (96.26%) (0.34) 3.22% 

ก าไรขัน้ต้น-ธุรกิจการขาย 0.28 2.51% 0.41  3.74% (0.13) (31.71%) 

รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร 5.59 100.00% 3.97  100.00% 1.62 40.81% 

ต้นทนุการให้บริการ (4.47) (79.96%) (3.26) (82.12%) (1.21) 37.12% 

ก าไรขัน้ต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร 1.12 20.04% 0.71 17.88% 0.41 57.75% 

รายได้บริการอื่น 1.65 100.00% 0.55 100.00% 1.10 200.00% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 175.72 100.00% 161.81 100.00% 13.91 8.60% 

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ (151.55) (86.25%) (138.79) (85.77%) (12.76) 9.19% 

ก าไรขัน้ต้น 24.17 13.75% 23.02 14.23% 1.15 5.00% 

  

ปี 2561 ปี 2560 เปล่ียนแปลง 

หน่วย % หน่วย % หน่วย % 

รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร 658.84 100.00% 613.74 100.00% 45.10 7.35% 

ต้นทนุการให้บริการ (548.11) (83.19%) (497.05) (80.99%) (51.06) 10.27% 

ก าไรขัน้ต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร 110.73 16.81% 116.69 19.01% (5.96) (5.11%) 

รายได้จากการขาย 49.80 100.00% 51.51  100.00% (1.71) (3.32%) 

ต้นทนุขาย (46.38) (93.13%) (46.53) (90.33%) 0.15 (0.32%) 

ก าไรขัน้ต้น-ธุรกิจการขาย 3.42 6.87% 4.98  9.67% (1.56) (31.32%) 

รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร 24.46 100.00% 19.27  100.00% 5.19 26.93% 

ต้นทนุการให้บริการ (25.44) (104.01%) (15.06) (78.15%) (10.38) 68.92% 

ก าไรขัน้ต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร (0.98) (4.01%) 4.21  21.85% (5.19) (123.28%) 

รายได้บริการอื่น 4.05 100.00% 2.56 100.00% 1.49 58.20% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 737.15 100.00% 687.08 100.00% 50.07 7.29% 

ต้นทนุขายและการให้บริการ (619.93) (84.10%) (558.64) (81.31%) (61.29) 10.97% 

ก าไรขัน้ต้น 117.22 15.90% 128.44 18.69% (11.22) (8.74%) 

 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นรวม 24.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ13.75 ของรายได้จากการขาย
และการให้บริการ เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ จ านวน 1.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.00
ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยจ านวนก าไรขัน้ต้นจะมาจากธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร ซึ่งมีจ านวน 21.35 
ล้านบาท และ 21.12 ล้านบาทในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2560-2561 ตามล าดบั 
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 ปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นรวม 117.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.90 ของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ โดยมีก าไรขัน้ต้นรวมลดลง จ านวน 11.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 ของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการเช่นเดียวกนั โดยจ านวนก าไรขัน้ต้นหลกัจากการให้บริการเรือโดยสารจ านวน 110.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
16.81 เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2560 ลดลงจ านวน 5.96 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 5.11 ตามล าดบั  
 
- งบก าไรขาดทุนสุทธิ 

ข้อมูลไตรมาสที่ 4 
ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท %รายได้รวม ล้านบาท %รายได้รวม ล้านบาท % 
ก าไร/(ขาดทนุ) (1.13) (0.64%) (0.37) (0.22%) (0.76) (205.41%) 
ก าไร/(ขาดทนุ)บาทตอ่หุ้น (0.0059) (0.002) (0.0039) (195.00%) 
ข้อมูลสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปล่ียนแปลง 
หน่วย ล้านบาท %รายได้รวม ล้านบาท %รายได้รวม ล้านบาท % 
ก าไร/(ขาดทนุ) 22.04 2.94% 32.29 4.61% (10.25) (31.74%) 
ก าไร/(ขาดทนุ)บาทตอ่หุ้น 0.12 0.17  (0.05) (29.41%) 

 
 บริษัทขาดทนุสทุธิในงวดไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ที่ 1.13 ล้านบาท ซึง่ผลขาดทนุเพิ่มขึน้ 0.76 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราร้อยละ 205.41 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากคา่ใช้จ่ายต้นทนุการให้บริการเดินเรือ ต้นทนุจาการ
ให้บริการรถโดยสาร ต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบคุคลที่เพิ่มขึน้ และขาดทนุสทุธิต่อหุ้น เท่ากบั 0.0059 บาทต่อ
หุ้น 

 บริษัทมีก าไรสทุธิในปี  2561 จ านวน 22.04 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น 2.94% ลดลงจากปีก่อน 10.25 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 31.74) เนื่องจากบริษัท มีต้นทนุในการให้บริการเรือโดยสารเพิ่มขึน้ตามที่กลา่วข้างต้น และและมีก าไรสทุธิ
ต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท โดยมีอตัราก าไรสทุธิเท่ากับร้อยละ 2.94 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 
2.48 และอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์เทา่กบัร้อยละ 1.86 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายการ 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 
สินทรัพย์รวม 1,184.16 100.00% 1,072.64  100.00% 111.52 10.40% 
หนีส้ินรวม 296.88 25.07% 212.19  19.78% 84.69 39.91% 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 887.27 74.93% 860.46  80.22% 26.81 3.12% 
มลูคา่หุ้นตามบญัชีบาทตอ่หุ้น 4.64 5.06  (0.42) (8.30%) 

 
สินทรัพย์ 

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 1,184.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 111.52 
ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.40)โดยบริษัทได้มีการซือ้เรือเฟอร์ร่ี (อาร์12) จากประเทศจีน ซึ่งมีมลูค่าประมาณ 112.38 
ล้านบาท ท าให้บริษัทมีเรือเฟอร์ร่ีจาก 14 ล าเป็น 15 ล า โดยบริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัทางการเงินประมาณ 112.38 
ล้านบาท เพื่อช าระคา่เรือเฟอร์ร่ีดงักลา่ว 
  

หนีส้ิน 
 บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 296.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี  2560 จ านวน  84.69  ล้าน
บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.91 เนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินประมาณ 112.38 ล้านบาท เพื่อช าระ
คา่เรือเฟอร์ร่ี อาร์12 จากประเทศจีน ซึ่งสง่ผลให้บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 0.33
เทา่เพิ่มขึน้จาก 0.25 เทา่ ณ สิน้ปี 2560 
  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 887.27 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2560 จ านวน 
26.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 23.61 ล้านบาท และมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
21,249,751 ล้านบาท ท าให้ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 191,249,751 ล้านบาทสง่ผลให้มีมลูค่าหุ้นตามบญัชี
ลดลงจาก 5.06 บาทตอ่หุ้น ณ สิน้ปี 2560 เป็น 4.64 บาทตอ่หุ้น ณ สิน้ปี 2561 
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งบกระแสเงนิสด 

31 ธันวาคม 2561 
หนว่ย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2560 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 103.56 152.29 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (194.45) (196.59) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 108.63 (41.78) 
เงินสดเพิม่ขึน้/(ลดลง)สทุธิ 16.74 (86.08) 
เงินสดยกมาต้นงวด 111.43 197.52 
เงินสดคงเหลอืปลายงวด 128.17 111.43 

 
 บริษัทมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 103.56 ล้านบาท ประกอบด้วยก าไรก่อนภาษีเงิน
ได้ ประมาณ 24.90 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลงประมาณ 32.14 ล้านบาท 

 บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 จ านวน 194.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการซือ้
ทรัพย์สนิเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ เรือเฟอร์ร่ี อาร์12 จากประเทศจีน ซึง่มีมลูค่าประมาณ 91.20 ล้าน
บาท และมีการลงทนุในอาคาร และซือ้อปุกรณ์เพิ่มขึน้ 

 บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2561 จ านวน 108.63 ล้านบาท ประกอบด้วยจ่ายคืนช าระเงิน
กู้ยืม ให้แก่สถาบนัการเงินประมาณ 26.50 ล้านบาท ในขณะที่ระหว่างปี 2561 บริษัทได้รับวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน
ประมาณ 110.58 ล้านบาท และเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณ 39 ล้านบาทเพื่อใช้ในการซือ้เรือเฟอร์ร่ีอาร์12 จากประเทศจีน  

 บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง(Current Ratio) และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียน(Quick Ratio) ในปี 2561 
เทา่กบั 1.28 เทา่และ 1.15 เทา่ตามล าดบั 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถอืหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด  มหาชน) 
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์ร่ีจ ากัด (มหาชน)และบริษัท
ย่อย (“กลุม่บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการณวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือ
หุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัททา่เรือราชาเฟอร์ร่ีจ ากดั(มหาชน)และบริษัทยอ่ยและของเฉพาะบริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) ณวนั
ที ่31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านีข้้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนัข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าทัง้นีข้้าพเจ้า
ไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้

การรับรู้รายได้ 

ตามที่กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 นโยบายการบญัชีของการรับรู้รายได้ บริษัทมีรายได้หลกัจากการบริการ
เรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ ซึง่มีปริมาณรายการเป็นจ านวนมากและมีนยัส าคญัตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงันัน้ บริษัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมรายการและการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีด้านรายได้ ท าให้
บริษัทอาจมีความเสีย่งจากการรับรู้รายได้ไม่ถกูต้อง 
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ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินการออกแบบและการน าไปปฏิบตัิของการควบคมุภายในที่ส าคญัและการควบคมุ
ระบบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทใช้ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเก่ียวกับวงจรการรับรู้รายได้และ
ทดสอบความมีประสทิธิผลของการควบคุมที่ส าคญัของการบนัทึกรายได้ นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายงานการ
ขายประจ าวนักับรายงานการรับช าระเงินและใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร และสุ่มตรวจสอบกับใบก ากับภาษีหรือ
ใบเสร็จรับเงิน และทดสอบการตดัยอดเพื่อตรวจสอบรายได้ที่รับรู้ในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ถกูต้อง 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่นข้อมลูอื่นประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปีแตไ่มร่วมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและ
พิจารณาวา่ข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือ
ปรากฏวา่ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปีหากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัข้าพเจ้า
ต้องสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลด าเนินการแก้ไขข้อมลูที่แสดงขดั
ตอ่ข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัท
และบริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่องการเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง(ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทและ
บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไปข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงิน
เหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะ
สงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐานการตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่
บริษัทและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที่ได้รับสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไมถ้่าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินท่ีเก่ียวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลีย่นแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชี
ของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการ
ด าเนินงานตอ่เนื่อง 
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 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอ
ข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม ่

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลในเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามี
เหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองที่สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆที่มีนยัส าคญัมากที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง
เหลา่นีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักลา่วหรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้ าเพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 

 
(นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 9622 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

3 (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สนิทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 128,174,301.47 111,432,127.83 97,620,143.79 91,601,357.88 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 4, 6 11,469,533.90 15,878,507.79 11,548,487.54 15,788,772.85 

สนิค้าคงเหลอื 7 16,687,821.86 22,038,111.29 16,687,821.86 22,038,111.29 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 8,408,064.01 13,345,158.84 7,996,050.99 13,075,217.28 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 164,739,721.24 162,693,905.75 133,852,504.18 142,503,459.30 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 8 1,358,266.66        1,362,331.47 1,358,266.66 1,362,331.47 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 4, 9 -                        -     40,999,970.00 20,999,970.00 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 10 1,230,000.00        1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 11 1,013,146,114.58 904,595,565.12 1,003,996,954.70 896,999,527.22 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 2,281,547.60        1,470,692.07 2,166,736.17 1,393,257.14 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 4 1,400,820.00 1,292,460.00 1,199,220.00 1,133,610.00 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,019,416,748.84 909,951,048.66 1,050,951,147.53 923,118,695.83 

รวมสินทรัพย์ 1,184,156,470.08 1,072,644,954.41 1,184,803,651.71 1,065,622,155.13 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

3

หนีส้นิหมนุเวียน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 13 39,000,000.00   -     39,000,000.00 -     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 4, 14 44,135,453.31   76,283,645.01 46,089,008.06 76,605,138.48 

หนีส้นิสว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 15 37,369,979.23   28,880,273.72 35,666,168.63 27,510,661.60 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 25 1,278,180.60     3,668,241.47 1,278,180.60 3,532,995.26 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 4 6,667,239.17     9,256,346.43 6,511,687.40 8,949,705.12 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 128,450,852.31 118,088,506.63 128,545,044.69 116,598,500.46 

หนีส้นิไม่หมนุเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 140,840,360.15 64,536,354.76 140,840,360.15 64,536,354.76 

หนีส้นิระยะยาวภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 17 6,438,129.51     10,509,531.57 3,720,789.61 7,040,797.51 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 18 4,588,789.04     4,834,095.07 4,588,789.04 4,834,095.07 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 19 11,397,814.19   9,203,951.57 11,397,814.19 9,203,951.57 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 4 5,168,375.47     5,016,511.41 5,168,345.47 5,016,481.41 

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 168,433,468.36 94,100,444.38 165,716,098.46 90,631,680.32 

รวมหนีสิ้น 296,884,320.67 212,188,951.01 294,261,143.15 207,230,180.78 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 20

หุ้นสามัญ 191,250,000 หุ้น ในปี 2561 และ

170,000,000 หุ้น ในปี 2560 มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 191,250,000.00 170,000,000.00 191,250,000.00 170,000,000.00 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 23

หุ้นสามัญ 191,249,751 หุ้น ในปี 2561 และ

และ 170,000,000 หุ้น ในปี 2560 ช าระเตม็มูลคา่แล้ว 191,249,751.00 170,000,000.00 191,249,751.00 170,000,000.00 

สว่นเกินมูลคา่หุ้น 21 398,514,262.00 398,514,262.00 398,514,262.00 398,514,262.00 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 22 18,368,889.16 17,000,000.00 18,368,889.16 17,000,000.00 

   ยงัไม่ได้จดัสรร 23 297,213,077.37 300,151,571.52 300,483,436.52 298,087,542.47 

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

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 11 144,303,809.10 137,167,809.10 144,303,809.10 137,167,809.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 887,272,149.41 860,456,003.40 890,542,508.56 858,391,974.35 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,184,156,470.08 1,072,644,954.41 1,184,803,651.71 1,065,622,155.13 

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

3, 4

รายได้จากการขายและการให้บริการ 737,151,503.24 687,070,046.45 713,240,415.16 667,801,271.45 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 24 (619,927,918.68) (558,636,755.20) (595,715,008.63) (543,572,873.33)

ก าไรขัน้ต้น 117,223,584.56 128,433,291.25 117,525,406.53 124,228,398.12 

รายได้อ่ืน  13,274,438.22 14,058,575.21 13,890,459.19      14,037,379.45      

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 24 (15,431,504.67) (14,722,082.82) (14,805,645.25) (14,365,159.35)

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 24 (82,266,326.53) (86,047,844.50) (78,748,718.86) (83,938,501.80)

ต้นทุนทางการเงิน 25 (7,899,128.66) (4,324,500.84) (7,626,050.49) (4,070,672.58)

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 24,901,062.92 37,397,438.30 30,235,451.12 35,891,443.84 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 26 (2,857,667.91) (5,108,628.03) (2,857,667.91) (4,739,099.46)

ก าไรส าหรับปี 22,043,395.01 32,288,810.27 27,377,783.21 31,152,344.38 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการตมีูลคา่สนิทรัพย์ใหม่ 18 8,920,000.00        -     8,920,000.00        -                           

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย

    ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 11 -     (2,796,967.28) -     (2,796,967.28)

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่

    ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 26 (1,784,000.00) 559,393.46            (1,784,000.00) 559,393.46            

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 7,136,000.00 (2,237,573.82) 7,136,000.00 (2,237,573.82)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 29,179,395.01 30,051,236.45 34,513,783.21 28,914,770.56 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 3 0.12                         0.17                         0.14                         0.16                         

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนัก (หุ้น) 3 191,249,751         191,249,751         191,249,751         191,249,751         

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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องค์ประกอบอ่ืน

สว่นเกินทนุจาก ของสว่นของผู้ถือหุ้น

ทนุที่ออก สว่นเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ สว่นเกินทนุจาก

หมายเหตุ และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั การตีราคาสนิทรัพย์ รวม

ยอดยกมา ณ วันที่  1 มกราคม 2560 170,000,000.00 398,514,262.00 17,000,000.00 321,100,335.07 (162,377,639.22) 137,167,809.10 881,404,766.95 

การเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น

ก าไรส าหรับปี -     -     -     32,288,810.27 -     -     32,288,810.27 

เงินปันผลจา่ย 23 -     -     -     (51,000,000.00) -     -     (51,000,000.00)

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -     -     -     (2,237,573.82) -     -     (2,237,573.82)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 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 

การเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 23 21,249,751.00 -     -     -     -     -     21,249,751.00 

ก าไรส าหรับปี -     -     -     22,043,395.01 -     -     22,043,395.01 

เงินปันผลจา่ย 23 -     -     -     (23,613,000.00) -     -     (23,613,000.00)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -     -     -     -     -     7,136,000.00 7,136,000.00 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 22 -     -     1,368,889.16 (1,368,889.16) -     -     -     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 191,249,751.00 398,514,262.00 18,368,889.16 297,213,077.37 (162,377,639.22) 144,303,809.10 887,272,149.41 

จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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องค์ประกอบอ่ืน

สว่นเกินทนุจาก ของสว่นของผู้ถือหุ้น

ทนุที่ออก สว่นเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ สว่นเกินทนุจาก

หมายเหตุ และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั การตีราคาสนิทรัพย์ รวม

ยอดยกมา ณ วันที่  1 มกราคม 2560 170,000,000.00 398,514,262.00 17,000,000.00 320,172,771.91 (162,377,639.22) 137,167,809.10 880,477,203.79 

การเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น

ก าไรส าหรับปี -     -     -     31,152,344.38 -     -     31,152,344.38 

เงินปันผลจา่ย 23 -     -     -     (51,000,000.00) -     -     (51,000,000.00)

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -     -     -     (2,237,573.82) -     -     (2,237,573.82)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 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 

การเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 23 21,249,751.00 -     -     -     -     -     21,249,751.00 

ก าไรส าหรับปี -     -     -     27,377,783.21 -     -     27,377,783.21 

เงินปันผลจา่ย 23 -     -     -     (23,613,000.00) -     -     (23,613,000.00)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -     -     -     -     -     7,136,000.00 7,136,000.00 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 22 -     -     1,368,889.16 (1,368,889.16) -     -     -     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 191,249,751.00 398,514,262.00 18,368,889.16 300,483,436.52 (162,377,639.22) 144,303,809.10 890,542,508.56 

จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 24,901,062.92  37,397,438.30  30,235,451.12 35,891,443.84 

ปรับกระทบก าไรกอ่นภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก

(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและรายการตัดบญัชี 95,696,380.35  88,335,825.22  94,764,467.94 87,623,933.82 

ดอกเบีย้รับ (439,654.43) (538,603.69) (326,926.80) (497,447.16)

ต้นทนุทางการเงิน 7,899,128.66    4,324,500.84    7,626,050.49 4,070,672.58 

หนีส้งสยัจะสญู 491,680.00 779,884.65 491,680.00 779,884.65 

ขาดทนุจากการลดมลูค่าสนิค้า -     286,133.59 -     286,133.59 

ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ 779,855.46 -                   779,842.83 -                   

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ -     (3,613.96) -     (3,613.96)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 562,504.94 251,178.16       562,504.94 251,178.16 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 129,890,957.90 130,832,743.11 134,133,070.52 128,402,185.52 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 3,917,293.89 (1,117,316.24) 3,748,605.31 (996,411.05)

สนิค้าคงเหลอื 5,350,289.43 5,322,291.09 5,350,289.43 5,322,291.09 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1,536,306.68 (4,310,199.22) 1,737,240.77 (4,128,877.53)

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 4,064.81 (695,950.26) 4,064.81 (695,950.26)

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (108,360.00) (85,675.00) (65,610.00) (87,900.00)

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (32,125,611.75) 23,437,173.47 (30,493,550.47) 23,526,871.55 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (2,589,107.26) (148,299.53) (2,438,017.72) (443,842.06)

จา่ยช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน (807,810.97) -     (807,810.97) -                   

ประมาณการหนีส้นิระยะยาวอ่ืน -     (351,572.05) -     (351,572.05)

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 151,864.06 288,730.57 151,864.06 288,715.57 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 105,219,886.79 153,171,925.94 111,320,145.74 150,835,510.78 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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2561 2560 2561 2560

รับดอกเบีย้ 439,654.43 538,603.69 326,926.80 497,447.16 

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 2,741,925.52 -     2,741,925.52 -     

จา่ยภาษีเงินได้ (4,837,866.16) (1,424,679.31) (4,702,619.95) (1,186,025.43)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 103,563,600.58 152,285,850.32 109,686,378.11 150,146,932.51 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ลงทนุในบริษัทยอ่ย -     -     (20,000,000.00) (15,999,985.00)

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

ซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,226,862.00) (195,358.20) (1,226,862.00) (171,390.20)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ -     13,083.12 -     13,083.12 

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

รับเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 39,000,000.00 -     39,000,000.00   -                     

รับเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 110,584,128.00 77,500,000.00   110,584,128.00 77,500,000.00   

จา่ยช าระเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน (26,499,190.71) (60,000,000.00) (26,499,190.71) (60,000,000.00)

จา่ยช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (5,394,986.12) (4,287,311.28) (3,971,001.05) (3,661,563.54)

จา่ยเงินปันผล (2,363,249.00) (50,990,284.50) (2,363,249.00) (50,990,284.50)

จา่ยดอกเบีย้ (6,695,571.02) (4,007,320.13) (6,422,492.85) (3,753,491.87)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 108,631,131.15 (41,784,915.91) 110,328,194.39 (40,905,339.91)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 16,742,173.64 (86,091,048.10) 6,018,785.91 (101,448,639.91)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 111,432,127.83 197,523,175.93 91,601,357.88 193,049,997.79 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 128,174,301.47 111,432,127.83 97,620,143.79 91,601,357.88 

รายละเอียดเพิ่มเตมิที่ไม่เป็นตวัเงนิ

1. ในปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยซือ้ยานพาหนะราคาทนุ จ านวนเงิน 1.75 ล้านบาท (ปี 2560: 8.77 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 0.50 ล้านบาท

(ปี 2560: 3.56 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยช าระเงินสด จ านวนเงิน 0.35 ล้านบาท (ปี 2560: 2.18 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจ านวนเงิน

0.10 ล้านบาท (ปี 2560: 0.89 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ สว่นทีเ่หลอืได้ท าสญัญาเช่าการเงิน

2. ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายหุ้นปันผล จ านวนเงิน 21.25 ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ23)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด  มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2524 และได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 
เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ ให้บริการท่า
เทียบเรือ จ าหนา่ยสนิค้าบนทา่เรือและในเรือโดยสาร 

เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ”  

บริษัทมีส านกังานจดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี และบริษัทมีสาขาทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัรวม 7 สาขา 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินได้ท าขึน้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที่11 
ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทได้จดัท าเป็นภาษาไทย และมีหนว่ยเงินตราเป็นบาท ซึง่การจดัท างบการเงินดงักลา่วเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันัน้ เพื่อความสะดวกของผู้อา่นงบการเงินท่ีไมคุ่้นเคยกบัภาษาไทย 
บริษัทได้จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณ
การหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย์ หนีส้ิน 
รายได้ และคา่ใช้จ่าย การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมี
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ซึ่งไม่อาจอาศยัข้อมลูจากแหลง่อื่นและน าไปสูก่าร
ตัดสินใจเก่ียวกับการก าหนดจ านวนสินทรัพย์และหนีส้ินนัน้ ๆ ดังนัน้ ผลที่เกิดขึน้จริงต่อมูลค่ าตามบัญชีของ
สนิทรัพย์และหนีส้นิอาจแตกตา่งไปจากที่ประมาณการไว้ 

การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะบนัทกึในงวดที่ปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทัง้งวดปัจจุบนัและ
อนาคต 

 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
116 

 

สว่นเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคมุเดียวกนักบัมลูคา่ตามบญัชีของกิจการท่ีถกูน ามารวมซึง่การลงทนุดงักลา่วเป็นการรวมกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิม
และผู้บริหารชดุเดียวกนัโดยสว่นเกินทนุดงักลา่วได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้“สว่นของผู้ ถือหุ้น” 

เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุม่
บริษัท”) ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทยอ่ย จดัตัง้ขึน้ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2561 2560

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั ไทย ให้บริการรถโดยสาร 100% 100%

บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากดั ไทย ให้บริการจดัหางาน 100% 100%

(เดมิช่ือ บริษัท อาร์พี จ๊อบ จ ากดั)

สดัสว่นเงินลงทนุ

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท อาร์พี จ๊อบ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติพิเศษให้

เปลีย่นแปลงช่ือบริษัทยอ่ยเป็น “บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ  จ ากดั” โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือกบักระทรวง

พาณิชย์เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2561 

รายการบญัชีระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ยที่เป็นสาระส าคญัได้ถกูตดัออกในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีหรือเหตกุารณ์ทางบญัชีที่เหมือนกนัหรือที่
คล้ายคลงึกนั 

บริษัทยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัท บริษัทจะถือวา่มีการควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรือบริษัท
ย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีสว่นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ านาจใน
การสัง่การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ งบการเงินของบริษัทย่อยได้
รวมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแตว่นัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุ 

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ปรับปรุงใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2561 กลุม่บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2560)จ านวนหลาย
ฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่1มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้ม่มีผลกระทบอย่า งเป็น
สาระส าคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกใหม่แต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

ในระหวา่งปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และ
ฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้เนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการ
ให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลงัวันที่            
1 มกราคม 2562 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้อง ตอ่ไปนี ้ 

มาตรฐานการบัญช/ีการตีความมาตรฐานการบัญช/ี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31(ปรับปรุง 2560) รายได้-รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

กลุม่บริษัทต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้ับสญัญาที่ท ากับลกูค้าทุกฉบบั ยกเว้นสญัญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีไ้ด้ก าหนด 5 ขัน้ตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึน้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า โดยกลุม่บริษัทจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ง
ตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ให้ลกูค้า และก าหนดให้กลุ่ม
บริษัทต้องใช้ดลุยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่
ละขัน้ตอน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักลา่ว 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ได้แก่  

มาตรฐานการบัญช/ีการตีความมาตรฐานการบัญช/ี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักลา่วข้างต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดัมลูค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมลูคา่ยตุิธรรมหรือราคาทนุตดัจ าหนา่ยโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและโมเดลธุรกิจของกลุม่บริษัท (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการ
ค านวนการด้อยคา่ของเคร่ืองมอืทางการเงินโดยใช้แนวคดิของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ และหลกัการ
เก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นีม้ีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี 
และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักลา่ว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

เกณฑ์การวัดค่าในการจัดท างบการเงนิ 

นอกจากที่เปิดเผยไว้ในหวัข้ออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์
ในการจดัท างบการเงินใช้ราคาทนุเดิม 

รายได้ 

รายได้ที่รับรู้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม  และแสดงสทุธิจากสว่นลดการค้า 

รายได้จากการให้บริการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 

รายได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนยัส าคญัไป
ให้กบัผู้ซือ้แล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่
แน่นอนที่มีนยัส าคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า ไม่อาจวดัมลูค่าของจ านวนรายได้และ
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือหรือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่จะต้องรับคืนสนิค้า 
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รายได้คา่เช่า 

รายได้คา่เช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญา 

ดอกเบีย้รับและรายได้อื่น 

ดอกเบีย้ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทัง้สิน้ตามสญัญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึน้จะ
บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในรอบบญัชีที่มีรายการดงักลา่ว 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนการกู้ ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูน าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์จนกวา่สนิทรัพย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามที่มุง่ประสงค์ สว่นต้นทนุการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทนุการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบีย้ 
และต้นทนุอื่นที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมนัน้ 

ดอกเบีย้ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

คา่ใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

กลุม่บริษัทรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผกูพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาที่
พนกังานได้ท างานให้กบักลุม่บริษัท  

  



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
120 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานสว่นท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยตลอดอายกุารท างานของ
พนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนกังานจะได้รับจากการท างานให้กับกลุม่บริษัท
ตลอดระยะเวลาท างานถึงปีที่เกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าว
ได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอ้างอิงเร่ิมต้น การ
ประมาณการหนีส้ินดงักลา่วค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(ProjectedUnitCreditMethod) 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เก่ียวข้องกบัการบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทนุจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุทนัที 
กลุม่บริษัทรับรู้ผลก าไรและขาดทนุจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกิดขึน้ 

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก าไร
(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เกิดขึน้ทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินให้ผู้อื่นโดย
รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ กลุม่บริษัท
ใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไมม่ีตลาดที่มีสภาพคลอ่ง
ส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งได้ กลุม่
บริษัทจะประมาณมลูคา่ยตุิธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ข้อมลูที่สามารถสงัเกตได้ที่เก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยตุิธรรมนัน้ให้มากที่สดุ  

ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตที่กลุม่บริษัทประมาณขึน้  

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่า
ยตุิธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินที่ถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที่มีการวดัมูลค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้
ประจ า 
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ภาษีเงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในสว่นที่เก่ียวกบัรายการที่
บนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนัได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุประจ าปีที่ต้อง
เสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยค านวณจากผลแตกตา่งชัว่คราวที่เกิดขึน้ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ฐาน
ภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที่คาดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชัว่คราวเมื่อมีการกลบัรายการโดย
ใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

การก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไมแ่นน่อนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ที่ต้องช าระกลุม่บริษัท
เช่ือวา่ได้ตัง้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึง่เกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการ
ประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม ่ๆ อาจท า
ให้กลุม่บริษัทเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู ่การเปลีย่นแปลงในภาษี
เงินได้ค้างจ่ายจะกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลีย่นแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้
นีป้ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับ
หนว่ยภาษีตา่งกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัด้วยยอดสทุธิ
หรือตัง้ใจจะรับคืนสนิทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้นิในเวลาเดียวกนั  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทกึตอ่เมื่อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคลอ่งสงู 
ซึง่พร้อมที่จะเปลีย่นเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเสีย่งที่ไมม่ีนยัส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงมลูคา่ 
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหนีใ้น
อนาคตของลกูค้า ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ าหนา่ยเมื่อทราบวา่เป็นหนีส้ญู 

ในการประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ี
คาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท้ี่คงค้างและภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น อยา่งไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกนัอาจมีผลต่อ
จ านวนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ดงันัน้ การปรับปรุงคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอาจมีขึน้ได้ในอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลอืแสดงในราคาทนุตามวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั หรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซือ้ ต้นทุนในการดดัแปลง หรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพ
ปัจจบุนั ในกรณีของสนิค้าส าเร็จรูป ต้นทนุสินค้ารวมการปันสว่นของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง
ระดบัก าลงัการผลติปกติ 

มลูค่าสทุธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ขาย 

กลุม่บริษัทบนัทกึคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงส าหรับสนิค้าที่เสือ่มคณุภาพ เสยีหาย ล้าสมยัและค้างนาน 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทกึบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุได้แก่ ที่ดิน ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้คา่เช่าหรือจากมลูคา่ที่เพิ่มขึน้หรือทัง้
สองอย่าง ทัง้นีไ้ม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน 

ที่ดิน แสดงในราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดินแสดงมลูคา่ตามราคาที่ตีใหม ่อาคารและอปุกรณ์ แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผ่ือ
การด้อยคา่ (ถ้ามี) 

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลงัจากนัน้กลุ่มบริษัทจัดให้มีการ
ประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบนัทกึที่ดินดงักลา่วในราคาที่ตีใหม ่ทัง้นีก้ลุม่บริษัทจะจดัให้มีการ 
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ประเมินราคาที่ดินดงักลา่วเป็นครัง้คราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมลูค่า
ยตุิธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึน้จากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สนิทรัพย์” ในสว่นของผู้ ถือหุ้นโดยแสดงเป็นยอดสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้รอการตดับญัชี อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนัน้
เคยมีการตีราคาลดลงและกลุม่บริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุแล้ว สว่นที่เพิ่มจากการตี
ราคาใหมน่ีจ้ะถกูรับรู้เป็นรายได้ไมเ่กินจ านวนที่เคยลดลง ซึง่รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุปีก่อนแล้ว 

กลุม่บริษัทรับรู้ราคาตามบญัชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อย่างไรก็ตาม หาก
ที่ดินนัน้เคยมีการตีราคาเพิ่มขึน้และยงัมียอดคงค้างของบญัชี “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกน าไปหกัออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกิน
จ านวนซึง่เคยตีราคาเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ชนิดเดียวกนั และสว่นท่ีเหลอืจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุ 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ต้นทนุในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุม่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดั
มลูคา่ต้นทนุของรายการนัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ ชิน้สว่นท่ีถกูเปลีย่นแทนจะถกูตดัจ าหนา่ยตามมลูคา่ตามบญัชี ต้นทนุ
ที่เกิดขึน้ในการซอ่มบ ารุงอาคารและอปุกรณ์ที่เกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 

คา่เสือ่มราคา 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกในก าไรหรือขาดทุนซึ่งค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สนิทรัพย์ ดงันี ้

 จ านวนปี  
สว่นปรับปรุงที่ดิน 5 - 20  
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 3, 5 - 20  
เรือ 5,18 - 20  
สว่นซอ่มแซมและส ารวจเรือ 2.5  
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5  
เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ส านกังาน 5  
ยานพาหนะ 5  

กลุม่บริษัทไมค่ิดคา่เสือ่มราคาส าหรับท่ีดินและสนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ระหวา่งการตรวจสอบ สภาพเรือและค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรือครัง้ใหญ่จะรับรู้รวมในรายจ่ายการ
ซ่อมเรือครัง้ใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรือครัง้ใหญ่จะถูกตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์
จนกระทัง่มีการซ่อมเรือครัง้ใหญ่ครัง้ต่อไป ซึ่งอายกุารตดัจ าหน่ายสงูสดุไม่เกิน 2-3 ปี ในกรณีที่มีการซ่อมเรือครัง้
ใหญ่ก่อนวนัครบก าหนด ต้นทนุท่ีเหลอือยูข่องการซอ่มเรือครัง้ใหญ่จะถกูตดัจ าหนา่ยทนัที 

รายการก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหนา่ย คือ ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธิที่ได้รับจากการจ าหนา่ยกบัมลูคา่ตาม
บญัชี โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทนุ ซึง่ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ 5 ปี 

วิธีการตดัจ าหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตัดจ่าย 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินซึง่เกิดขึน้ก่อนหรือ ณ วนัท าสญัญาวงเงินกู้ยืมและก่อนการเบิกถอน
เงินกู้ ยืมจะถกูบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายตามสดัสว่น
ของเงินกู้ยืมที่ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหกัจากเงินกู้ยืมที่เก่ียวข้องและถกูตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง
ตามอายขุองเงินกู้  

สัญญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าสนิทรัพย์ที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญา
เช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่เช่า หรือมลูคา่ปัจจุบนั
สทุธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแตม่ลูคา่ใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจะปันสว่นระหว่าง
หนีส้ินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตัราดอกเบีย้คงที่ต่อหนีส้ินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัคา่ใช้จา่ยทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในก าไร
หรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรัพย์ที่ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายกุารให้
ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่าแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของกลุม่บริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการ
ด้อยคา่หรือไม ่ในกรณีที่มีข้อบง่ชีจ้ะท าการประมาณมลูคา่สนิทรัพย์ที่คาดวา่จะได้รับคืน 

ขาดทนุจากการด้อยคา่รับรู้เมื่อมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์หรือมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดสงูกวา่มลูคา่ที่จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึก าไรหรือขาดทนุ เว้นแตเ่มื่อมีการกลบัรายการการ 
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ประเมินมลูคา่ของสนิทรัพย์เพิ่มของสนิทรัพย์ชิน้เดยีวกนัท่ีเคยรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นและมีการด้อยคา่ในเวลาตอ่มา 
ในกรณีนีใ้ห้รับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์หมายถึงมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของสินทรัพย์หรือมลูค่าจากการ
ใช้ของสนิทรัพย์แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่  ในการประเมินมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมลูค่าที่อาจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งที่มีตอ่สนิทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแส
เงินสดรับโดยอิสระจากสนิทรัพย์อื่นให้พิจารณามลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนรวมกบัหนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่
สนิทรัพย์นัน้มีความเก่ียวข้องด้วย 

การกลับรายการด้อยค่า 

ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลีย่นแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมลูคา่ที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัคา่เสือ่มราคาหรือคา่ตดัจ าหนา่ย เสมือนหนึง่ไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน 

ประมาณการหนีส้ิน 

ประมาณการหนีส้ินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินเกิดขึน้จากข้อพิพาททาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะต้องถกูจ่ายไปเพื่อช าระภาระหนีส้ินดงักลา่ว โดยจ านวนภาระหนีส้ินดงักลา่วสามารถประมาณจ านวน
เงินได้อย่างน่าเช่ือถือ ถ้าผลกระทบดงักลา่วเป็นนยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลด
เป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค านงึภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนมลูค่าที่อาจประเมินได้ใน
ตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนีส้ิน ซึ่งการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีที่
ส าคญัมีดงันี ้

ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง 

กลุม่บริษัทมีหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้จากข้อพิพาททางการค้าและการถกูฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหาย ซึง่ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุย
พินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถกูฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่าประมาณการหนีส้ินที่บนัทึกไว้ เพียงพอ
กบัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากที่
ได้ประมาณการไว้ 

เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 
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รายการบญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกิดรายการ 

สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ี
ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีไมเ่ป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศที่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุเดิม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จากการแปลงคา่ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทนุในงวดบญัชีนัน้ 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ
คณะกรรมการของบริษัทได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล  

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีด้วย
จ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัที่ออกจ าหนา่ยในระหวา่งปี โดยได้มีการปรับจ านวนหุ้นสามญัเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามที่กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 โดยก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานของ
งวดก่อนได้ถกูค านวณใหม ่โดยถือเสมือนวา่การออกหุ้นปันผลได้เกิดขึน้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

2561 2560 2561 2560

ก าไรส าหรับปี (บาท) 22,043,395.01  32,288,810.27  27,377,783.21  31,152,344.38  

หุ้นสามัญตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุ้นสามญัทีอ่อก ณ วันที ่1 มกราคม 170,000,000      170,000,000      170,000,000      170,000,000      

ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล 21,249,751        21,249,751        21,249,751        21,249,751        

หุ้นสามญัตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 191,249,751      191,249,751      191,249,751      191,249,751      

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.12                     0.17                     0.14                     0.16                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบักลุม่บริษัท หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุกลุม่บริษัท หรือถกูกลุม่
บริษัทควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบักลุม่บริษัท 
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นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่ม
บริษัทท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของกลุม่บริษัท 

ในระหวา่งปี กลุม่บริษัทมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาที่ตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัทและบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ 
ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการบญัชีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้

2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทย่อย -                     -                     336,416.90        -                     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 350,526.43        281,013.14        244,828.43        281,013.14        

รายได้อ่ืน

บริษัทย่อย -                     -                     866,586.38        541,298.77        

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 187,355.00        262,626.00        187,355.00        262,626.00        

คา่ใช้จ่าย

บริษัทย่อย -                     -                     96,600.00          -                     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 5,784,349.13     6,115,717.28     5,274,530.13     6,114,717.28     

บคุคลที่เก่ียวข้องกัน 2,133,080.26     2,084,419.20     2,133,080.26     2,084,419.20     

ซือ้สินทรัพย์

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน -                     300,000.00        -                     -                     

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 

คา่ตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 17,187,953.01          15,944,100.66          

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 383,021.45               128,758.78               
รวม 17,570,974.46          16,072,859.44          

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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ยอดคงเหลอืกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้

2561 2560 2561 2560

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากัด -                -                    174,250.64        13,140.99          

บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากัด -                -                    132.00                -                     

บริษัท ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากัด 572,762.00   2,994,155.00    571,262.00        2,902,685.00     

บริษัท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากัด 280.00          4,566.00           280.00                4,566.00            

บริษัท แกรนด์เฉวงบชี จ ากัด 10,917.00     24,498.00         10,917.00          24,498.00          

บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ ากัด 15,330.69     6,600.36           4,082.69            6,600.36            

บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง้ ทวัร์ จ ากัด 1,770.00       6,790.00           1,770.00            6,790.00            

เงินลงทนุในบริษัทย่อย (ดหูมายเหต ุ9) -                -                    40,999,970.00   20,999,970.00   

เงินมดัจ า/คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า

บริษัท ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากัด 70,000.00     48,400.00         48,400.00          48,400.00          

บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จ ากัด 696,000.00   696,000.00       696,000.00        696,000.00        

เจ้าหนีอ่ื้น

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากัด -                -                    4,505,127.50     1,183,467.05     

บริษัท ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากัด 7,448.00       785.00              -                     785.00                

บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จ ากัด 114,838.70   93,914.64         114,838.70        93,914.64          

บริษัท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากัด 5,100.00       -                    500.00                -                     

บริษัท แกรนด์เฉวงบชี จ ากัด 34,995.79     20,000.00         28,095.79          20,000.00          

บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ ากัด 65,904.55     92,970.69         29,704.55          92,970.69          

บริษัท เอลการจดัการ จ ากัด 4,659.80       5,220.00           4,659.80            5,220.00            

บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง้ ทวัร์ จ ากัด 25,760.00     20,540.00         25,760.00          20,540.00          

รายได้รับลว่งหน้า

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากัด -                -                    45,420.00          -                     

บริษัท ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากัด 70,135.00     1,265,260.00    70,135.00          1,265,260.00     

บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง้ ทวัร์ จ ากัด 13,300.00     13,300.00         13,300.00          13,300.00          

เจ้าหนีเ้งินประกัน

บริษัท ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากัด 600,000.00   600,000.00       600,000.00        600,000.00        

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทจ าหน่ายตัว๋โดยสารเรือลว่งหน้าให้แก่บริษัท ราชาเฟอร์ร่ี
พฒันา จ ากดัและบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั ในฐานะตวัแทนจ าหน่ายเพื่อจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าทัว่ไปอีก
ทอดหนึง่ จ านวนเงิน 4.44 ล้านบาทและ 38.45 ล้านบาท ตามล าดบั 

การค า้ประกันหนีส้ินระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการบริษัทได้ค า้ประกนัหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินบางสว่น(ดหูมายเหต ุ17)โดย
ไมม่ีผลตอบแทน 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั ไทย บริษัทยอ่ย
บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากดั ไทย บริษัทยอ่ย
บริษัท ราชาเฟอร์ร่ีพฒันา จ ากดั ไทย กรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จ ากดั ไทย กรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
บริษัท อาร์.เอฟ.ท.ี จ ากดั ไทย กรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
บริษัท แกรนด์เฉวงบชี จ ากดั ไทย ผู้ ถือหุ้น กรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
บริษัท ปาร์คโฮเตล็แอนด์รีสอร์ท จ ากดั ไทย กรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
บริษัท เอลการจดัการ จ ากดั ไทย กรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง้ ทวัร์ จ ากดั ไทย กรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
บคุคลที่เก่ียวข้องกนั ไทย ผู้ ถือหุ้น

 

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการก าหนดราคา

มลูคา่จากการขายและให้บริการ ราคาตามปกตธิุรกิจ

มลูคา่จากการให้บริการอ่ืน ราคาตามปกตธิุรกิจ

คา่ใช้จ่าย ราคาตามปกตธิุรกิจ

มลูคา่การซือ้สนิทรัพย์ ราคาที่ตกลงกนัตามสญัญา
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5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

2561 2560 2561 2560

เงินสด 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      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

2561 2560 2561 2560

ลกูหนีก้ารค้า 12,444,963.53         16,470,640.07         12,538,895.22         16,471,461.06         

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,480,981.32)          (989,301.32)             (1,480,981.32)          (989,301.32)             

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 10,963,982.21         15,481,338.75         11,057,913.90         15,482,159.74         

ลกูหนีอ่ื้น 828,592.12              720,209.47              813,614.07              629,653.54              

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (323,040.43)             (323,040.43)             (323,040.43)             (323,040.43)             

ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 505,551.69              397,169.04              490,573.64              306,613.11              

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 11,469,533.90     15,878,507.79     11,548,487.54     15,788,772.85     

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม

หนีส้งสยัจะสญู 491,680.00          779,884.65          491,680.00          779,884.65          

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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กลุม่บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าคงเหลอื โดยแยกตามจ านวนเดือนที่ค้างช าระได้ดงันี ้

2561 2560 2561 2560

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 7,510,238.25 10,122,572.20 7,613,849.94 10,124,993.19 

เกินก าหนดช าระ

      ไมเ่กิน 3 เดือน 3,348,559.73 4,877,721.55 3,345,359.73 4,876,121.55 

      มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 102,180.00 56,162.00 95,700.00 56,162.00 

      มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 25,758.23 892,682.65 25,758.23 892,682.65 

      มากกวา่ 12 เดือน 1,458,227.32 521,501.67 1,458,227.32 521,501.67 

      รวม 12,444,963.53 16,470,640.07 12,538,895.22 16,471,461.06 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

7. สินค้าคงเหลือ 

2561 2560

อาหารและเคร่ืองดื่ม 2,327,505.49            2,554,918.42            

น า้มนัเชือ้เพลิง 5,001,540.26            7,477,786.81            

อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง 10,160,092.69          12,806,722.64          

รวม 17,489,138.44          22,839,427.87          

หัก คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้า (801,316.58)              (801,316.58)              

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 16,687,821.86          22,038,111.29          

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้า -                            286,133.59               

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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8. เงนิฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารของบริษัทได้ใช้เป็นหลกัประกนัในการให้ธนาคารออกหนงัสอื
ค า้ประกนัการใช้ไฟฟา้ของบริษัท และค า้ประกนัการซือ้สนิค้าและบริการ (ดหูมายเหต ุ30) 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากัด 100% 100% 40,000,000.00   20,000,000.00   39,999,985.00   19,999,985.00   

บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากัด 100% 100% 1,000,000.00     1,000,000.00     999,985.00        999,985.00        

40,999,970.00   20,999,970.00   

บาท

สดัสว่นเงินลงทนุ ทนุช าระแล้ว ราคาทนุ

 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั (“บริษัทยอ่ย”) เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2561 ได้มีมติ
พิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 20 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 40 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 4,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท โดยได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทนุดงักลา่วกบักระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2561 

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั (“บริษัทย่อย”) เมื่อวนัที่ 15 มิถนุายน 2560 ได้มี
มติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 5 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 20 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จ านวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตัง้ “บริษัท อาร์พี จ๊อบ จ ากัด” 
(“บริษัทยอ่ย”) โดยมีทนุจดทะเบียน จ านวนเงิน 1 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามญั 200,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 
บาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 โดยได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยดงักล่าวกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

2561 2560

ทีด่ิน 1,230,000.00                 1,230,000.00                 

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากดัซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ท าการประเมิน
ราคาที่ดิน ซึง่มีราคาประเมิน รวมจ านวนเงิน 9.66 ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ31) โดยราคาประเมินได้พิจารณาจากวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวนัที่ 3 มกราคม 2562 และวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 
2562  
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เรือและ
อาคารและ ส่วนซ่อมแซมและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่งและ งานระหวา่ง

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ส ารวจเรือ อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 182,600,000.00 24,239,024.23 244,012,940.15 541,205,056.55 21,817,964.06 26,482,582.62 28,717,449.01 -     1,069,075,016.62 
เพ่ิมข้ึน -     -     5,929,345.36 56,589,998.82 692,214.31 2,821,226.82 8,963,227.24 128,770,733.76 203,766,746.31 
จ าหน่าย -     -     -     -     (12,840.00) -     -     -     (12,840.00)
โอน / ปรับปรุง -     -     -     (45,947,940.00) -     (57,275.00) -     -     (46,005,215.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 182,600,000.00 24,239,024.23 249,942,285.51 551,847,115.37 22,497,338.37 29,246,534.44 37,680,676.25 128,770,733.76 1,226,823,707.93 
เพ่ิมข้ึน -     -     5,146,184.58 55,292,385.93 607,429.56 3,479,492.23 4,134,420.08 126,972,003.79 195,631,916.17 
ตีราคาเพ่ิม 8,920,000.00 -     -     -     -     -     -     -     8,920,000.00 
โอน / ปรับปรุง -     -     1,397,477.00 113,056,587.05 -     (126,000.00) 1,196,000.00 (130,527,804.77) (15,003,740.72)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 191,520,000.00 24,239,024.23 256,485,947.09 720,196,088.35 23,104,767.93 32,600,026.67 43,011,096.33 125,214,932.78 1,416,371,883.38 
ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -     16,301,457.97 84,513,733.94 136,833,323.01 13,037,555.99 17,834,176.61 12,549,293.53 -     281,069,541.05 
ค่าเส่ือมราคา -     631,297.74 16,993,410.17 59,032,577.02 2,260,068.57 3,180,668.22 5,069,165.88 -     87,167,187.60 
จ าหน่าย -     -     -     -     (3,371.84) -     -     -     (3,371.84)
โอน / ปรับปรุง -     -     -     (45,947,940.00) -     (57,274.00) -     -     (46,005,214.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -     16,932,755.71 101,507,144.11 149,917,960.03 15,294,252.72 20,957,570.83 17,618,459.41 -     322,228,142.81 
ค่าเส่ือมราคา -     610,670.88 17,498,795.30 68,260,879.48 2,229,063.05 3,561,456.68 3,060,658.49 -     95,221,523.88 
โอนออก / ปรับปรุง -     -     (107,648.89) (13,990,250.00) -     (125,999.00) -     -     (14,223,897.89)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -     17,543,426.59 118,898,290.52 204,188,589.51 17,523,315.77 24,393,028.51 20,679,117.90 -     403,225,768.80 

บาท
งบการเงินรวม
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เรือและ
อาคารและ ส่วนซ่อมแซมและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่งและ งานระหวา่ง

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ส ารวจเรือ อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

บาท
งบการเงินรวม
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เรือและ
อาคารและ ส่วนซ่อมแซมและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่งและ งานระหวา่ง

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ส ารวจเรือ อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 182,600,000.00 24,239,024.23 244,012,940.15 541,205,056.55 21,817,964.06 26,312,725.48 26,082,120.85 -     1,066,269,831.32 
เพ่ิมข้ึน -     -     5,929,345.36 56,589,998.82 692,214.31 2,733,209.82 3,558,933.56 128,470,733.76 197,974,435.63 
จ าหน่าย -     -     -     -     (12,840.00) -     -     -     (12,840.00)
โอน / ปรับปรุง -     -     -     (45,947,940.00) -     (57,275.00) -     -     (46,005,215.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 182,600,000.00 24,239,024.23 249,942,285.51 551,847,115.37 22,497,338.37 28,988,660.30 29,641,054.41 128,470,733.76 1,218,226,211.95 
เพ่ิมข้ึน -     -     4,957,746.88 55,292,385.93 607,429.56 3,355,958.43 2,878,830.69 126,076,003.79 193,168,355.28 
ตีราคาเพ่ิม 8,920,000.00 -     -     -     -     -     -     -     8,920,000.00 
โอน / ปรับปรุง -     -     1,397,477.00 113,056,587.05 -     (126,000.00) -     (129,331,804.77) (15,003,740.72)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 191,520,000.00 24,239,024.23 256,297,509.39 720,196,088.35 23,104,767.93 32,218,618.73 32,519,885.10 125,214,932.78 1,405,310,826.51 
ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -     16,301,457.97 84,513,733.94 136,833,323.01 13,043,417.45 17,799,328.39 12,270,009.57 -     280,761,270.33 
ค่าเส่ือมราคา -     631,297.74 16,993,410.17 59,032,577.02 2,254,207.11 3,133,007.33 4,429,500.87 -     86,474,000.24 
จ าหน่าย -     -     -     -     (3,371.84) -     -     -     (3,371.84)
โอน / ปรับปรุง -     -     -     (45,947,940.00) -     (57,274.00) -     -     (46,005,214.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -     16,932,755.71 101,507,144.11 149,917,960.03 15,294,252.72 20,875,061.72 16,699,510.44 -     321,226,684.73 
ค่าเส่ือมราคา -     610,670.88 17,482,977.62 68,260,879.48 2,229,063.05 3,483,545.95 2,243,947.99 -     94,311,084.97 
โอนออก / ปรับปรุง -     -     (107,648.89) (13,990,250.00) -     (125,999.00) -     -     (14,223,897.89)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -     17,543,426.59 118,882,472.84 204,188,589.51 17,523,315.77 24,232,608.67 18,943,458.43 -     401,313,871.81 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด (มหาชน) 
136 

 

เรือและ
อาคารและ ส่วนซ่อมแซมและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่งและ งานระหวา่ง

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ส ารวจเรือ อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุม่บริษัทได้บนัทกึที่ดินตามมลูค่ายตุิธรรม เมื่อวนัที่ 27 และ 29 มิถนุายน 2561 กลุม่บริษัทได้ประเมินมลูค่าที่ดินใหม่
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งวดัมลูค่ายตุิธรรมที่ดินโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด(Market Approach) (ดหูมาย
เหต ุ31) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ราคาตามบญัชีของที่ดินที่ตีราคาใหมเ่ปรียบเทียบกบัราคาทนุเดิม มีดงันี ้

ราคาที่ตใีหม่ ราคาทนุเดมิ

ที่ดนิ 191,520,000.00 35,261,420.31 

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

- 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลกระทบของราคาของที่ดินที่ตีราคาใหม่ที่มีต่อบญัชีสว่นเกินทนุจากการตี
ราคาสนิทรัพย์มีดงันี ้

บาท

ยอดยกมา         137,167,809.10

บวก สว่นเกินทนุจากการตรีาคาสนิทรัพย์ เพ่ิมขึน้             8,920,000.00

หัก หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เพ่ิมขึน้            (1,784,000.00)

ยอดคงเหลอื 144,303,809.10 

 

2561 2560 2561 2560

คา่เสื่อมราคาส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

แสดงไว้ใน

   - ต้นทนุขายและการให้บริการ 89.29             80.09             88.47             79.45             

   - ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 5.93               7.08               5.84               7.03               
รวม 95.22             87.17             94.31             86.48             

ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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2561 2560 2561 2560

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ราคาทนุกอ่นหกัคา่เสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์

ได้ตดัจ าหนา่ยคา่เสื่อมราคาทัง้จ านวนแล้วแตย่งัคงใช้งานอยู่ 104.30          95.09            104.30          95.09            

บริษัทได้รวมดอกเบีย้เงินกู้ยมื เป็นสว่นหนึ่งของ

ต้นทนุเรือ (ดหูมายเหต ุ25)

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม -                0.77              -                0.77              

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีของสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 

(ดหูมายเหต ุ17)

   - ยานพาหนะ 17.39            14.70            10.36            8.24              

   - เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 0.23              0.35              0.23              0.35              

รวม 17.62            15.05            10.59            8.59              

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

เคร่ืองจกัรที่หยดุใช้งานเป็นการชัว่คราว มลูคา่ตามบญัชี                1.47                1.49                1.47                1.49

ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

บริษัทได้จดจ านองเรือ และที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึน้ในภายหน้าตลอดจนผลประโยชน์จากการ
ท าประกนัภยัสิง่ปลกูสร้าง เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ13 และ16) 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหวา่งพฒันา รวม

ราคาทุน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 7,592,140.47           146,162.00              7,738,302.47           

ซือ้ 81,232.00                114,126.20              195,358.20              

โอน / ปรับปรุง 230,328.20              (230,328.20)             -                           

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 7,903,700.67           29,960.00                7,933,660.67           

ซือ้ -                           1,285,712.00           1,285,712.00           

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 7,903,700.67           1,315,672.00           9,219,372.67           

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 5,294,330.98           -                           5,294,330.98           

คา่ตดัจ าหนา่ย 1,168,637.62           -                           1,168,637.62           

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 6,462,968.60           -                           6,462,968.60           

คา่ตดัจ าหนา่ย 474,856.47              -                           474,856.47              

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 6,937,825.07           -                           6,937,825.07           

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,440,732.07           29,960.00                1,470,692.07           

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 965,875.60              1,315,672.00           2,281,547.60           

บาท

งบการเงินรวม
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหวา่งพฒันา รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 7,508,680.47              146,162.00                 7,654,842.47              
ซ้ือ 57,264.00                   114,126.20                 171,390.20                 
โอน / ปรับปรุง 230,328.20                 (230,328.20)                -                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 7,796,272.67              29,960.00                   7,826,232.67              
ซ้ือ -                              1,226,862.00              1,226,862.00              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 7,796,272.67              1,256,822.00              9,053,094.67              
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 5,283,041.95              -                              5,283,041.95              
ค่าตดัจ าหน่าย 1,149,933.58              -                              1,149,933.58              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,432,975.53              -                              6,432,975.53              
ค่าตดัจ าหน่าย 453,382.97                 -                              453,382.97                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 6,886,358.50              -                              6,886,358.50              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,363,297.14              29,960.00                   1,393,257.14              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 909,914.17                 1,256,822.00              2,166,736.17              

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

2561 2560 2561 2560

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

แสดงไว้ใน

- ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.02 0.02 -     -     

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 0.45                 1.15                 0.45                 1.15                 
รวม 0.47                 1.17                 0.45                 1.15                 

ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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13. วงเงนิสินเชื่อระยะสัน้ 

อ้างอิงอตัราดอกเบีย้

เจ้าหนี ้ ประเภทสนิเช่ือ 2561 2560 (ร้อยละ)

บริษัท

ธนาคาร เงินเบกิเกินบญัชี 10.00 10.00 MOR

ธนาคาร ตัว๋สญัญาใช้เงิน 50.00 50.00 MLR

วงเงิน (ล้านบาท)

 

บริษัทได้จดจ านองเรือ และที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึน้ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การท าประกนัภยัสิง่ปลกูสร้าง เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ11) 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนีก้ารค้า 23,544,540.89 19,497,174.19 21,688,791.03 18,944,687.94 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 20,590,912.42 56,786,470.82 24,400,217.03 57,660,450.54 

รวม 44,135,453.31 76,283,645.01 46,089,008.06 76,605,138.48 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

15. หนีส้ินส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 16 31,954,718.62 23,547,649.13 31,954,718.62 23,547,649.13 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 17 5,415,260.61 5,332,624.59 3,711,450.01 3,963,012.47 

รวม 37,369,979.23 28,880,273.72 35,666,168.63 27,510,661.60 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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16. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

2561 2560

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 175,394,128.00 89,509,190.71 

หัก คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (2,599,049.23) (1,425,186.82)

172,795,078.77 88,084,003.89 

หัก สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (31,954,718.62) (23,547,649.13)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 140,840,360.15 64,536,354.76 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

การเปลีย่นแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี ้

2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 89,509,190.71 72,009,190.71 

บวก เงินกู้ เพ่ิมขึน้ 112,384,128.00 77,500,000.00 

หัก จ่ายช าระเงินกู้ (26,499,190.71) (60,000,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 175,394,128.00 89,509,190.71 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

โดยมีรายละเอียดแยกตามมลูหนีด้งันี ้

อ้างอิง

อตัราดอกเบีย้ 
2561 2560 2561 2560 ระยะเวลา (ร้อยละ) การช าระหนี ้

-     100.00 -     10.51 พ.ย. 2559 - มี.ค. 2562 MLR จ่ายช าระเงินต้นเดือนละ 5 ล้านบาท
เร่ิม ม.ค. 2560

100.00 100.00 64.24 79.00 ต.ค. 2560 - มิ.ย. 2566 MLR จ่ายช าระเงินต้นเดือนละ 1.23 ล้านบาท
เร่ิม ม.ค. 2561

100.00 -     81.15 -     ก.ย. 2561 - มิ.ย. 2567 MLR จ่ายช าระเงินต้นเดือนละ 1.23 ล้านบาท
เร่ิม ธ.ค. 2561

30.00 -     30.00 -     ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2568 MLR จ่ายช าระเงินต้นเดือนละ 0.37 ล้านบาท
เร่ิม เม.ย. 2562

175.39 89.51 

วงเงิน มลูหนี ้
ล้านบาท
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ในปี 2561 บริษัทได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือซือ้เรือ จ านวนเงิน 112.38 ล้านบาท (ในปี 2560: 79.00 ล้านบาท) 

บริษัทได้จดจ านองเรือ และที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึน้ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การท าประกนัภยัสิง่ปลกูสร้าง เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ11) 
 

17. หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

ปี มลูคา่ปัจจบุนั ดอกเบีย้รอตดับญัชี คา่เชา่ขัน้ต ่า มลูคา่ปัจจบุนั ดอกเบีย้รอตดับญัชี คา่เชา่ขัน้ต ่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

2561 2560

งบการเงินรวม

 

ปี มลูคา่ปัจจบุนั ดอกเบีย้รอตดับญัชี คา่เชา่ขัน้ต ่า มลูคา่ปัจจบุนั ดอกเบีย้รอตดับญัชี คา่เชา่ขัน้ต ่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 

บาท

2561 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุ่มบริษัทได้ท าสญัญาเช่าการเงินเพื่อซือ้อุปกรณ์และยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 
0.55 ล้านบาทณวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
จ านวนเงิน 5.42 ล้านบาท (2560: 5.33 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 3.71 ล้านบาท 
(2560:3.96 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงภายใต้หนีส้นิหมนุเวียน 

กรรมการของบริษัทได้ค า้ประกนัหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินบางสว่น (ดหูมายเหต ุ4) 
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 

2561 2560
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 4,834,095.07 1,785,949.63 

สว่นที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 469,554.24 171,431.89 

ต้นทนุดอกเบีย้ 92,950.70 79,746.27 

สว่นที่รับรู้ในก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน:

ผล(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั

สว่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ -     491,924.70 

สว่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านทางการเงิน -     (446,931.56)

สว่นที่เกิดจากการปรับปรุงคา่ประสบการณ์ -     2,751,974.14 

ผลประโยชน์พนกังานที่จ่ายในปีปัจจบุนั (807,810.97)               -     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 4,588,789.04 4,834,095.07 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็นจ านวนเงินประมาณ 1.03 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทก าหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้
สิทธิแก่พนกังานที่เกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 10 ปีขึน้ไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า
อตัราเงินเดือนเดือนสดุท้าย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที่ส าคญั (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั) มีดงันี  ้

2561 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ  2.19 ร้อยละ  2.19

อตัราการขึน้เงินเดือน ร้อยละ  3 ร้อยละ  3

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน ร้อยละ  0 - 45.84 ร้อยละ  0 - 45.84

อตัรามรณะ ร้อยละ 105 ของตารางมรณะไทย ปี 2560 ร้อยละ 105 ของตารางมรณะไทย ปี 2560

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี
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ข้อสมมติเกี่ยวกับอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้

เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง

อตัราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 1%) (216,065.00)     239,479.00      (230,065.00)     255,134.00      

อตัราการขึน้เงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1% ) 256,533.00      (235,541.00)     227,673.00      (209,477.00)     

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (เปลี่ยนแปลง 20%) (865,279.00)     1,193,234.00   (772,090.00)     1,055,937.00   

บาท

2561 2560
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ 
ซึ่งกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่นี ้
ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส าหรับลกูจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนัสดุท้าย การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไข
โครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนีส้ินผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังานเพิ่มขึน้ 0.91 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในก าไรหรือขาดทุนของงวดที่กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้  
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19. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 917,757.81 966,819.02 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (12,315,572.00) (10,170,770.59)
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (11,397,814.19) (9,203,951.57)

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เกิดขึน้ในระหวา่งปี มีดงันี ้

ณ วันที่ ก าไร ณ วันที่ ขาดทนุ ณ วันที่
1 มกราคม 2560 ขาดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2560 ขาดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 427,504.33 (20,078.77) 559,393.46 966,819.02 (49,061.21) -     917,757.81

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี
ส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีด่ิน (10,170,770.59) -     -     (10,170,770.59) -     (1,784,000.00) (11,954,770.59)
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน -     -     -     -     (360,801.41) -     (360,801.41)
รวม (10,170,770.59) -     -     (10,170,770.59) (360,801.41) (1,784,000.00) (12,315,572.00)

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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20. ทุนเรือนหุ้น 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม จ านวนเงิน 170 ล้าน
บาท เป็นจ านวนเงิน 191.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 21,250,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

21. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้น สงูกว่า
มลูคา่หุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นสว่นเกินนีต้ัง้เป็นทนุส ารอง (“สว่นเกินมลูค่าหุ้น”) สว่นเกินมลูค่าหุ้นนี ้
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

22. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนี ้
จะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลได้ 

23. การจ่ายเงนิปันผล 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัในอตัราสว่น 8 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจ านวนไม่เกิน 21,250,000 หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น บริษัทจะตดัเศษหุ้น
ดงักลา่วทิง้ และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท และจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดอีกในอตัราหุ้นละ 0.0139 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.36 ล้านบาท รวมเงินปันผลที่จ่ายไม่เกิน
จ านวนเงิน 23.61 ล้านบาท 

บริษัทได้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 21,249,751 หุ้น เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 และด าเนินการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2561 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2560 มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน51 ล้านบาท 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

2561 2560 2561 2560

การเปลี่ยนแปลงในอาหาร เคร่ืองดื่มและน า้มนัเชือ้เพลงิ (2,703,659.48)     (209,966.93)        (2,703,659.48)     (209,966.93)        

ซือ้อาหารและเคร่ืองดื่ม 20,264,991.92    19,994,896.99    19,701,427.92    19,994,896.99    

ซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิ 218,577,888.95  194,856,756.36  217,920,285.15  194,599,208.65  

เงินเดอืน คา่แรงและผลตอบแทนของพนกังาน 149,634,218.61  136,914,489.50  146,754,528.44  135,198,501.79  

คา่เสื่อมราคาและรายการตดัจา่ย 95,696,380.35    88,335,825.22    94,764,467.94    87,623,933.82    

คา่วสัดอุปุกรณ์และของใช้สิน้เปลอืง 12,453,030.89    10,216,542.91    12,422,190.59    10,216,542.91    

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา 66,246,230.88    65,171,613.12    66,099,933.07    65,717,613.12    

คา่เชา่และคา่บริการ 59,089,632.35    49,591,045.58    37,211,834.82    36,149,046.14    

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

25. ต้นทุนทางการเงนิ 

2561 2560 2561 2560

ดอกเบีย้จา่ย 6,662,956.07 3,928,481.30 6,389,877.90 3,766,921.04 

บวก คา่ธรรมเนียมทางการเงินตดัจา่ย 1,236,172.59 1,167,081.18 1,236,172.59 1,074,813.18 

รวม 7,899,128.66 5,095,562.48 7,626,050.49 4,841,734.22 

หกั ดอกเบีย้จา่ยที่ถือเป็นรายจา่ยฝ่ายทนุ -     (771,061.64)   -     (771,061.64)   

สทุธิ 7,899,128.66 4,324,500.84 7,626,050.49 4,070,672.58 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม
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26. ภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั

ส าหรับปีปัจจบุนั 2,447,805.29 5,088,549.26 2,447,805.29 4,719,020.69 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี

การเปลี่ยนแปลงผลแตกตา่งชัว่คราว 409,862.62     20,078.77       409,862.62     20,078.77       

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 2,857,667.91 5,108,628.03 2,857,667.91 4,739,099.46 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม

 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้

2561 2560

ภาระผกูพนัผลประโยนช์ของพนกังาน -     559,393.46 

สว่นเกินทนุจากการตรีาคาที่ดนิ (1,784,000.00) -     

รวม (1,784,000.00) 559,393.46 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีที่แท้จริง

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 24,901,062.92 37,397,438.30 

หัก สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสง่เสริมการลงทนุ (18,601,567.83) (13,894,327.66)

เงินได้ที่ต้องเสียภาษี 6,299,495.09 23,503,110.64 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 1,259,899.03 20 4,700,622.12 

รายจ่ายที่ไมใ่ห้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 889,829.04 1,189,918.81 

คา่ใช้จ่ายที่มีสิทธิหกัได้เพ่ิมขึน้ (743,431.88) (859,108.54)

ผลขาดทนุปีปัจจบุนั 987,226.57 36,405.77 

ผลกระทบของอตัราภาษีที่แตกตา่งกันของ SME 54,282.53 20,711.10 

ภาษีเงินได้ส าหรับปีปัจจบุนั 39 2,447,805.29 22 5,088,549.26 

การเปลี่ยนแปลงผลแตกตา่งชัว่คราว 409,862.62 20,078.77 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45 2,857,667.91 22 5,108,628.03 

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 30,235,451.12 35,891,443.84 

หัก สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสง่เสริมการลงทนุ (18,601,567.83) (13,894,327.66)

เงินได้ที่ต้องเสียภาษี 11,633,883.29 21,997,116.18 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 2,326,776.66 20 4,399,423.24 

รายจ่ายที่ไมใ่ห้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 864,460.51 1,162,040.99 

คา่ใช้จ่ายที่มีสิทธิหกัได้เพ่ิมขึน้ (743,431.88) (842,443.54)

ภาษีเงินได้ส าหรับปีปัจจบุนั 21 2,447,805.29 21 4,719,020.69 

การเปลี่ยนแปลงผลแตกตา่งชัว่คราว 409,862.62 20,078.77 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 2,857,667.91 22 4,739,099.46 

25602561

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560
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27. สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการสง่เสริมการลงทนุ ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ส าหรับ
กิจการขนสง่มวลชนและสนิค้าขนาดใหญ่ โดยได้รับสทิธิประโยชน์หลกั ๆ ดงันี ้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรที่น าเข้าตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมเป็นเวลา  8 ปี
นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการ
สง่เสริม 

4. อื่นๆตามที่ระบใุนบตัรสง่เสริมการลงทนุ 

ทัง้นีบ้ริษัทต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในบตัรสง่เสริมด้วย 

รายได้รวมของกลุม่บริษัทแยกตามสว่นงานธุรกิจที่ได้รับการสง่เสริมและไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ ประกอบด้วย 

2561 2560 2561 2560

ธุรกิจที่ได้รับการสง่เสริม 107,249,675.00   181,754,040.00   107,249,675.00   181,754,040.00   

ธุรกิจที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริม 643,176,266.46   519,374,581.66   619,881,199.35   500,084,610.90   
รวม 750,425,941.46   701,128,621.66   727,130,874.35   681,838,650.90   

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

กลุ่มบริษัทและพนกังานได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุม่บริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจบุนักองทนุส ารองเลีย้งชีพนี ้
บริหารโดยบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั กองทนุส ารองเลีย้งชีพนีไ้ด้จดทะเบียนเป็นกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทนุโดยผู้จดัการกองทนุท่ีได้รับอนญุาต 

29. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมลูสว่นงานด าเนินงานสอดคล้องกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่น
งานและประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงานของผู้มีอ านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด าเนินงานของกลุม่บริษัท คือ 
กรรมการบริษัท 
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กลุม่บริษัทประกอบกิจการเก่ียวกบัการให้บริการเรือโดยสารและขนสง่ทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ จ าหน่ายสินค้า
บนท่าเรือและในเรือโดยสารและให้บริการรถโดยสาร ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีสว่นงานธุรกิจ
เพียงสว่นงานเดียว 

 

กลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุม่บริษัทมีสว่นงานทางภมูิศาสตร์เพียง
สว่นงานเดียว 

30. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ดงันี ้

บริษัท 

30.1 หนงัสอืค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค า้ประกนั จ านวนเงิน 1.05 ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ8) 

30.2 ภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายตามสญัญาดงัตอ่ไปนี ้

30.2.1 สญัญาเช่าที่ดินและส านกังาน และบริการอื่น อตัราคา่บริการเดือนละ 2.21 ล้านบาท 

30.2.2 สญัญาก่อสร้างอาคาร และสญัญาบริการอื่นจ านวนเงิน 21.90 ล้านบาท 

บริษัทย่อย 

30.3 ภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า อตัราคา่บริการเดือนละ 1.12 ล้านบาท 

31. ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยตุิธรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

ที่ดนิ -                     191,520,000.00  -                     191,520,000.00  

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                     9,656,000.00      -                     9,656,000.00      

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

ที่ดนิ -                     182,600,000.00  -                     182,600,000.00  

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                     8,354,000.00      -                     8,354,000.00      

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2  

มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

ในระหวา่งปี ไมม่ีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 

32. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุม่บริษัทไมม่ีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและวิธีปฏิบตัิทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ิน
ทางการเงินรวมถึงการวดัมลูคา่ การรับรู้รายได้ และคา่ใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 3 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทนุให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทนุ เจ้าหนีแ้ละความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากบัดูแลผลตอบแทนของเงินทนุ ซึ่ง
บริษัทพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบั
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 

กลุม่บริษัทมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญา กลุม่บริษัท
มีการบริหารความเสีย่งดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้
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ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ คือความเสี่ยงที่มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

กลุ่มบริษัทกู้ ยืมเงินมาเพื่อใช้ในการด าเนินงานและซือ้เรือ ซึ่งต้องจ่ายดอกเบีย้แบบลอยตัว กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้
เคร่ืองมือทางการเงินใดเพื่อลดความไมแ่นน่อนของกระแสเงินสดในอนาคตที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหนีก้ารค้า 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลกูหนีก้ารค้า โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้
สนิเช่ือที่ระมดัระวงัและการก าหนดวิธีการช าระเงินจากการให้บริการ ดงันัน้ กลุม่บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความ
เสยีหายจากการเรียกช าระหนีจ้ากลกูหนีเ้หลา่นัน้เกินกวา่จ านวนที่ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 

มูลค่ายุติธรรม 

เนื่องจากสนิทรัพย์ทางการเงินโดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นและ
หนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินซึ่งมีอตัราดอกเบีย้
ใกล้เคียงกบัอตัราในตลาด จึงท าให้ราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินดงักลา่วไมแ่ตกตา่งกบัมลูค่า
ยตุิธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั  

33. คดีฟ้องร้อง 

33.1 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 เรือของบริษัท ได้เกยตืน้และสง่ผลกระทบต่อแนวปะการังบางสว่นใกล้ท่าเรือ
อา่วท้องศาลา เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (“กรมทรัพยากรฯ”) 
ได้มีค าสัง่ให้บริษัทด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึน้ โดยบริษัทได้ติดต่อประสานให้
สถาบนัวิจัยทรัพยากรทางน า้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผู้จัดท าแผนฟืน้ฟูและเป็นผู้แก้ไขและฟื้นฟู
ความเสยีหายของปะการังดงักลา่ว  

เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้ท าหนงัสอืตอ่กรมทรัพยากรฯ เสนอแผนงานเพื่อขออนญุาตเข้าพืน้ที่
ท าการฟื้นฟูความเสียหาย แต่ไม่มีการตอบรับแต่ประการใด ต่อมา เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2560 กรม
ทรัพยากรฯ ได้มีหนงัสอืขอให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย เป็นจ านวนเงิน 19.08 ล้านบาท บริษัทจึงมีความเห็น
วา่ การกระท าดงักลา่วไมเ่ป็นธรรมแก่บริษัทเป็นอยา่งยิ่ง ด้วยบริษัทได้ปฏิบตัิตามค าสัง่ของกรมทรัพยากรฯ 
แล้วทกุประการ แตก่รมทรัพยากรฯ ก็ยงัไมอ่นญุาตให้บริษัทด าเนินการแก้ไขฟืน้ฟ ู 

เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษัทได้ยื่นฟอ้งตอ่ศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีค าสัง่ให้กรมทรัพยากรฯ 
อนุญาตเข้าพืน้ที่และ/หรือส่งมอบพืน้ที่เพื่อที่จะให้บริษัทปฏิบตัิตามค าสัง่ทางปกครองได้ และขอให้กรม
ทรัพยากรฯ ยกเลกิค าสัง่ที่ขอให้บริษัทชดใช้คา่เสยีหายดงักลา่ว 
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เมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2561 บริษัทและพนกังานของบริษัทถกูฟอ้งคดีแพง่จากกรมทรัพยากรฯ ข้อหาละเมิด
เรียกคา่เสยีหายจ านวนเงิน 20.68 ล้านบาท  

ปัจจุบนัคดีความดงักลา่วอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน้ต้น อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารได้ประเมินผล
กระทบจากคดีความดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ด้รับผลเสียหาย 

33.2 เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2562 บริษัทถกูฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหายในข้อหาผิดสญัญาจ้างแรงงาน จ านวนทนุทรัพย์ 
0.13 ล้านบาท 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 
191,250,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 191,249,751 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้จดัสรรจ านวน 249 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0522 บาท รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 
ล้านบาท 

35. การอนุมตัิงบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากัด  มหาชน)(RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED) 
ช่ือยอ่ : RP 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000271 
ประเภทธุรกิจ : การบริการขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ 
ทนุจดทะเบียน : 191,250,000.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
ทนุช าระแล้ว : 191,249,751.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
มลูคา่หุ้น : หุ้นละ1 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 25/1 หมู ่8 ถนนมิตรภาพ ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน8ี4220 
  โทรศพัท์ 077-372-800-2   โทรสาร 077-372-804     
  เว็บไซต์ : http://www.rajaferryport.com 
ที่ตัง้สาขาที่ 1 : 281 ซอยสทุธิพงศ์ 1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์02-277-4488   โทรสาร02-277-8521 
ที่ตัง้สาขาที่ 2 : 141/2 หมูท่ี่ 10 ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84220 
ที่ตัง้สาขาที่ 3 : 44/130 หมูท่ี่ 1 ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  84280 
ที่ตัง้สาขาที่ 4 : 1หมูท่ี่ 2 ต าบลลปิะน้อย อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี84140 
ที่ตัง้สาขาที่ 5 : 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ที่ตัง้สาขาที่ 6 : 183/24 หมู ่2 ซอยศรีวิชยั 16 ถนนศรีวิชยั ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000 
 
ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จ ากัด(RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559022747 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรถตู้โดยสารไมป่ระจ าทาง  
  อ านวยความสะดวกลกูค้าผู้ใช้บริการของ บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน : 40,000,000.00 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 25/1 หมู ่8 ถนนมิตรภาพ ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี84220 
ที่ตัง้สาขาที่ 1 : 1หมูท่ี่ 2 ต าบลลปิะน้อย อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี84140 
ที่ตัง้สาขาที่ 2 : 281 ซอยสทุธิพงศ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
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ชื่อบริษัท : บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากัด (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.) 
  (หมายเหต:ุ บริษัท อาร์พี จ๊อบ จ ากดั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท จดัหางาน อาร์พี จ๊อบ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0845560004327 
ประเภทธุรกิจ : จดัหางาน 
  สนบัสนนุการจดัหาบคุลากรให้กบับริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั(มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000.00 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 25/1 หมู ่8 ถนนมิตรภาพ ต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี84220 
 
 

ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 
 
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ 02-009-9000     โทรสาร02-009-9991 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
  100/19 อาคารวอ่งวานชิ อาคารบี ชัน้ 14 ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
  โทรศพัท์ 02-645-0080     โทรสาร 02-645-0020 

ผู้ตรวจสอบ : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอนลัออดิท จ ากดั 
  73/290 หมู ่8เดอะฟิฟอเวนวิ คอนโดมิเนียม ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ อ าเภอเมือง นนทบรีุ 
  โทรศพัท์ 02-526-6100 
 

 
 
 



 




