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เรียน พุท่ทาธศั
นผูก้ถราช
ือหุ้น���� ทีเ� พิง� ผ่านพ้นไป เป็ นอีกปี หนึ�งทีก� จิ การบริษทั
ท่าเรือราชาเฟอรี� จํากัด(มหาชน) ยังมุง่ มันที
� จ� ะเดินหน้าให้บริการเรือโดย
สารข้ามฟากระหว่างท่าเรือสําคัญสามแห่ง คือ ดอนสัก เกาะสมุย และ
เกาะพะงัน รวมถึงธุรกิจที�ต่อเนื�อง ยึดหลักการให้บริการที�มคี ุณภาพ
ทันยุคสมัย มีความปลอดภัย มีการทํางานทีย� ดึ หลักธรรมาภิบาล และ
คุม้ ครองดูแลผลประโยชน์ของผูล้ งทุนในกิจการของบริษทั อย่างดีทส�ี ดุ
ถึงแม้ว่าในรอบปี ทผ�ี ่านมา กิจการของบริษทั ต้องประสบปญั หา
อุปสรรคอยู่บา้ ง ตัวอย่างเช่น ปญั หาทีเ� กิดขึน� จากภัยธรรมชาติคอื พายุ
โซนร้อนทีม� ตี ามฤดูกาล ปญั หาเรื�องค่าเงินบาททีเ� ปลีย� นแปลงไปอย่าง
มีนัยยะสําคัญเมื�อเปรียบเทียบกับเงินตราต่างประเทศ ตลอดถึงปญั หา
พฤติกรรมและกลุม่ นักท่องเทีย� วต่างชาติทเ�ี ปลีย� นแปลงไป แต่คณะกรรม
การและฝ่ายบริหารของบริษทั ตลอดถึงพนักงานทุกระดับ ก็มไิ ด้รูส้ กึ
ท้อถอย กิจการของบริษทั ยังคงก้าวเดินไปได้อย่างน่ าพอใจ และยังคง
สามารถมีผลประกอบการทีไ� ด้กําไรอยู่ ท่ามกลางความผันผวนของทุก
เหตุการณ์
ยิง� ไปกว่านัน� บริษทั มีความยินดีทจ�ี ะเรียนให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบว่า
กิจการของบริษทั มีความก้าวหน้าและเป็ นผูน้ ําในหลายเรือ� ง โดยเฉพาะ
อย่างยิง� การนํ าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการ และเพิม� พูน
ประสิทธิภาพระบบงานของบริษทั ทําให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกใช้
บริการหลากหลายได้ผ่านระบบออนไลน์ ฝ่ายลูกค้าก็ได้ความสะดวก
ขณะเดียวกันเราก็สามารถควบคุมและตรวจสอบรายรับได้อย่างรัดกุม
ส่วนด้านกิจการเดินเรือซึง� เป็ นธุรกิจหลักของเรา บริษทั ได้คาํ นึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นหลักใหญ่ เรือทุกลํามีอปุ กรณ์ความปลอดภัยทีไ� ด้มาตรฐาน
มีเรือลําใหม่หนึ�งลําเข้ามาเสริมกองเรือของบริษทั มีการปรับตารางการ
เดินเรือให้สอดคล้องกับความต้องการของผูโ้ ดยสาร รวมถึงการปรับปรุง
ท่าเรือให้สะดวกแก่การปฏิบตั งิ าน และเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่
ผูโ้ ดยสารไปพร้อมกันด้วย การพัฒนาเหล่านี�เป็ นภาพทีเ� ห็นได้ประจักษ์
และผมมันใจว่
� าจะเป็ นรากฐานทีม� นคงสํ
ั � าหรับบริษทั ของเราต่อไปในวัน
ข้างหน้า
ผมในฐานะประธานกรรมการของบริษทั พร้อมกับกรรมการทุกท่าน
ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ� ด้ไว้วางใจลงทุนร่วมกับบริษทั และมีความ
เชื�อมันร่
� วมกับเราทุกคนว่ากิจการของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอรี� จํากัด
(มหาชน) เป็ นธุรกิจทีม� อี นาคต บริษทั จึงมีความก้าวหน้ามาโดยลําดับ
กับทัง� ผมขอถือโอกาสนี� ขอบคุณทุกท่านทุกฝา่ ย โดยเฉพาะยิง� ลูกค้าของ
บริษทั ทีไ� ว้วางใจเลือกใช้บริการของเราเสมอมา

รายงานคณะกรรมการบริหาร
ในปี ทผ�ี า่ นมา นับเป็ นปี แห่งความท้าทายของบริษทั ท่าเรือราชา
เฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) หรือ RP เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัวและภาวะเศรษฐกิจในประเทศเองก็เผชิญกับแรงกดดันรุมเร้าหลายด้าน
ทําให้ธรุ กิจต่างๆ ไม่เฟื�องฟูเท่าทีค� วร แต่เป็นทีน� ่ายินดีวา่ กิจการของ RP
ยังเติบโตตามเป้าหมายทีว� างไว้ เนื�องจากเราไม่ได้หยุดนิ�งในการพัฒนา
บริการให้ดยี งิ� ขึน� ทัง� การปรับเวลาจองตั �วรถลงเรือให้เร็วขึน� ล่วงหน้ า
� ชัวโมงก่
�
อนการเดินทาง จากเดิมทีต� อ้ งจองล่วงหน้า �� ชัวโมง
� รวมทัง�
เพิม� ความถีใ� ห้บริการเรือเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุยเป็นทุกๆ �� นาที ใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน ซึง� ได้ผลตอบรับจากผูใ้ ช้บริการดีมาก เนื�องจากลดเวลา
รอขึน� เรือ อีกทัง� มีโปรโมชันใหม่
�
ท�จี ะออกมาอย่างต่อเนื�องตลอดทัง� ปี
การปรับกลยุทธ์การตลาดของบริษทั ครัง� นี� ล้วนเป็ นแพคเกจโปร
โมชันที
� บ� ริษทั ทําการสํารวจมาแล้วว่า สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูโ้ ดยสารทุกกลุม่ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง� การพัฒนาระบบการจองโปร
โมชันต่
� างๆ ให้งา่ ยและสะดวกขึน� โดยมุง่ เน้นการจองออนไลน์ผา่ นระบบ
RP Marketplace ซึง� เป็นการลงทุนด้านระบบไอทีเพือ� อํานวยความสะดวก
ในการให้บริการลูกค้า ในช่วงปลายปี ���� เรายังได้เรืออาร์�� มาเพิม�
ในกองเรืออีก � ลํา ทําให้เราเป็ นผูป้ ระกอบการทีม� กี องเรือเฟอร์รท�ี ใ�ี ห้
บริการมากทีส� ดุ ถึง �� ลํา ในปจั จุบนั
สําหรับปี ���� นี� บริษทั ได้ดาํ เนินธุรกิจก้าวเข้าสูป่ ี ท�ี �� เราวาง
เป้าหมายทีจ� ะยกระดับการบริการให้ดยี งิ� ขึน� โดยมีการลงทุนสร้างท่าเทียบ
เรือเพิม� อีก � ท่าจากปจั จุบนั มีอยู่ � ท่า เพื�อรองรับลูกค้าทีค� าดว่าจะมี
ปริมาณเพิม� ขึน� ในอนาคต เพราะคาดว่า ปี ���� จะมีลกู ค้ามาใช้บริการ
ท่าเรือราชาเฟอร์รม�ี ากถึง �.� ล้านคน หรือเฉลีย� �,��� คน/วัน รวมทัง�
ขยายเส้นทางการให้บริการและขยายธุรกิจใหม่ เพือ� ตอบสนองรูปแบบ
การใช้ชวี ติ ทีเ� ปลีย� นไป ผมมันใจว่
� า ในอีก �-� ปี ขา้ งหน้านี� ท่าเรือราชา
เฟอร์รจ�ี ะเติบโตแบบก้าวกระโดด
นอกจากนี� เรายังดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญกับสิง� แวดล้อม
เพราะบริษทั เชือ� มันว่
� า การบริหารองค์กรให้ประสบความสําเร็จ ไม่เพียง
มุ่งหวังประโยชน์สงู สุดด้านกําไรจากผลประกอบการเท่านัน� แต่ยงั ต้อง
คํานึงถึงผลกระทบทีจ� ะเกิดขึน� ส่วนรวมด้วย RP จึงวางแผนงานด้าน CSR
ระยะยาว �� ปี เพือ� ความต่อเนื�องและยังยื
� น โดยปี น�ีได้เริม� โครงการจัด
การและคัดแยกขยะทีบ� ริเวณท่าเรือทัง� � แห่งคือ ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือ
เกาะสมุย และท่าเรือเกาะพะงัน เพือ� ลดปริมาณขยะทีจ� ะส่งมอบให้เทศบาล
นํ าไปจัดการน้อยลง เพื�อให้ธุรกิจของเราอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยังยื
� น
ภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีด� ี ทีย� ดึ หลักความถูกต้อง โปร่งใสและเป็ น
ธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ
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วิสัยทัศน์

“ เป็ นผู้นําในกจการขนส่
ในกจการขนส่งและเดิ นนเรื
ในกิ
เรือทางทะเลในระดับภูมิ ภภาค
าค ”

พันธกิจ

ภาพการบรหารจัดการแบบบูรณาการ
ภาพการบรหารจั
มุ่งงมั
มันพั
� ฒนาคุณภาพการบริ
สร้างขีดความสามารถในการแข่
ความสามารถในการแขงขันด้วยการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี
ความสามารถในการแขงขั
และสิ� งงอํอํานวยความสะดวกอื�นๆ อย่
อยางต่อเนื� อง
อยางต่
สร้างความพึงพอใจอย่
งสูงสุดให้แก่กผู
พอใจอยาางสู
พอใจอยางสู
กผผู้ใู ช้บริรการ
รการ
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่ ําคัญของบริษัท
พั ฒนาการทีส

ปี
2559

ปี
2560

จดทะเบียนจัดตัง� บริษทั อาร์พแี วนทรานสปอร์ต จํากัด เมือ� เดือนกุมภาพันธ์ และเริม� ให้บริการรถตูโ้ ดยสารต่อเนื�อง ใน
เดือนมีนาคม ���� โดยมีพนั ธมิตรให้บริการรถโดยสารร่วมสาธารณะทังในเกาะสมุ
�
ย เกาะพะงันและ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซือ� เรือเฟอร์รจ�ี ากประเทศญีป� นุ่ มูลค่า ���.�� ล้านบาท (อัตราแลกเปลีย� น ณ วันที� �� พฤษภาคม ����) ชือ� เรืออาร์ ��
ทําให้มกี องเรือเฟอร์รร�ี วมทัง� สิน� จํานวน �� ลํา
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ� รองรับช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางMobile Application และเพิม� ช่องทางการ
รับชําระเงิน เช่น ระบบ Paypal เพิม� เกทเวย์รบั ชําระบัตรเครดิตของธนาคาร
ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรใหม่ (Re-Branding) เช่น ตราสัญลักษณ์ ภาชนะบรรจุสนิ ค้า เครือ� งแบบพนักงานและอืน� ๆ

ซือ� เรือเฟอรรีเ� พิม� จากประเทศจีน มูลค่า ��.�� ล้านบาท (อัตราแลกเปลีย� น ณ วันที� � เมษายน ����) ชื�อเรืออาร์ ��
ทําให้มกี องเรือเฟอร์ร�ี รวมทัง� สิน� จํานวน �� ลํา
เพิม� ทุนจดทะเบียนทีช� าํ ระแล้ว บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด (RP TRANSPORTATION) จากเดิม � ล้านบาท
เป็ น �� ล้านบาท เพือ� ใช้ในการขยายกิจการให้บริการรถตูโ้ ดยสารระหว่างท่าเรือของบริษทั และทีพ� กั ของลูกค้า ซึง� เป็ น
ผูโ้ ดยสารเรือของบริษทั พร้อมทัง� จัดซือ� รถ Mini Bus จํานวน � คัน มูลค่ารวม �.�� ล้านบาท เพือ� ให้การบริการเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเทศกาล
จัดตัง� บริษทั อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด ทุนจดทะเบียน � ล้านบาท เพือ� ประกอบธุรกิจจัดหาบุคลากรให้กบั บริษทั ท่าเรือราชา
เฟอรี� จํากัด (มหาชน) (RP) และผูป้ ระกอบการอืน� ๆ ในพืน� ทีเ� กาะสมุยและเกาะพะงัน ให้ทนั ต่อความต้องการแรงงานใน
ภาคบริการและการท่องเทีย� ว
RP ปรับเวลาจองตั �วโดยสารใหม่ให้จองล่วงหน้าได้ � ชัวโมงก่
�
อนการเดินทาง จากเดิมต้องจองล่วงหน้า � วันก่อนเดิน
ทาง เปิดให้บริการตัง� แต่วนั ที� �� ธันวาคม ����
เพิม� ช่องทางการจองตั �วผ่านระบบโมบาย แอพพลิเคชันและตั
�
วแทนจําหน่ายโดยยกเลิกการจองผ่านระบบ Call Booking
หรือ การจองผ่าน Call Center
เปิ ดตัว ORCA Card บัตรโดยสารเรือรายสัปดาห์ ใช้ได้ทุกเส้นทาง ดอนสัก-สมุย-พะงัน ตัง� แต่เวลา ��.��-��.�� น.
ในราคาสุดคุม้ เพียง ��� บาท
ดําเนินการด้าน IT & Digital Marketing ได้แก่ Online Marketing and Advertising, Web Site Market Place และ
Web Site RP JOB – CSR Project (ดําเนินการแล้วเสร็จ กลางปี ����)
ดําเนินการ Upgrade ระบบ ISO เป็ นระบบ ISO 9001:2015
RP ร่วมกับกรมเจ้าท่าในการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป� ระสบภัยปี ����
ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เพือ� ประสานความร่วมมือ ผนึกกําลัง ส่งเสริมสนับ
สนุนในการจัดการอาชีวศึกษา และผลิตบุคคลากรด้านวิชาชีพ ให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทัง� สอง
ฝา่ ยเมือ� วันที� �� มีนาคม ����
ได้รบั เกียรติบตั รการดําเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถาน
ประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการ และคุม้ ครองแรงงาน ณ วันที� � ธันวาคม ����
เตรียมความพร้อมท่าเรือและกองเรือโดยจัดให้มแี ผนการจราจรท่าเรือสมุย เพือ� ให้บริการในช่วงทีม� ผี เู้ ข้าใช้บริการจํานวน
มากโดยให้ทา่ �-� เป็นท่าขาเข้า และท่า �-� เป็นท่าขาออก เพือ� รองรับเรือทัง� ขาเข้าและขาออก ได้สงู สุดถึงชัวโมงละ
�
� ลํา
พร้อมทัง� ตรวจสอบความพร้อมและดําเนินการบํารุงรักษาท่าเรือของบริษทั และได้นําเข้าเรือลําที� �� เรืออาร์ �� (R 11)
ปรับปรุงสภาพเรียบร้อยเพือ� ให้บริการในช่วงเทศกาล
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บริษทั ฯ ได้ซอ�ื เรือเพิม� � ลํา ชือ� เรือ "อาร์ ��" (R 12) จากประเทศจีนมูลค่า ��,���,��� บาท (อัตราแลกเปลีย� น ณ วันที�
�� กันยายน ����) ทําให้ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกองเรือเฟอร์รร�ี วมทัง� สิน� �� ลํา เพือ� เพิม� ความสามารถในการให้บริการและ
รองรับการขยายธุรกิจ
ั
ั
ประกาศจ่ายปนผลเป็
นหุน้ ปนผลจากผลประกอบการประจํ
าปี ���� โดยเพิม� ทุนจดทะเบียนบริษทั จากเดิม ��� ล้านบาท
เป็ น ���.�� ล้านบาท
เพิม� ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด จากเดิม �� ล้านบาท เป็ น �� ล้านบาท เพือ� ใช้ใน
การขยายกิจการให้บริการรถโดยสาร
เปิดใช้บริการระบบ Top up รองรับการจองตั �วออนไลน์ลว่ งหน้าโดยให้ลกู ค้าสามารถเติมเงินเข้าระบบและหักเงินเมือ� ลูกค้า
ทําการจองตั �ว ทําให้เกิดความสะดวกสบายสําหรับลูกค้าทีใ� ช้บริการเป็ นประจํา โดยช่วงต้นปี ���� มีลกู ค้าและเอเย่นต์
Top up 1,263 ราย และในช่วงปลายปี ���� เพิม� เป็ น �,��� ราย
เดือนเมษายนเปิดให้บริการเดินทางแบบแพ็คเกจรวม เส้นทาง กรุงเทพฯ - เกาะพะงัน โดยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 ทีน� งั �
จากพันธมิตรทางธุรกิจทีม� คี วามชํานาญในการเดินรถ บริษทั เอทีพ ี �� จํากัด (มหาชน)
เปิดให้บริการเทีย� วเรือเช่าเหมาเส้นทางเดินเรือ ดอนสัก - เกาะสมุย รอบ ��.�� น. เพือ� รองรับกลุม่ ลูกค้าทัวร์และนักท่อง
เทีย� วทีเ� ดินทางเป็ นกลุม่ ด้วยเครือ� งบินเหมาลํา
ลดระยะเวลาการจองตั �วเพื�อขึน� เรือข้ามฟากจากเดิม � ชม. เป็ น � ชม. และเพิม� จํานวนการให้บริการเส้นทางเดินเรือ
เกาะสมุย - เกาะพะงัน จากเดิม � เทีย� ว เป็ น � เทีย� วต่อวัน
เปิดจุดจําหน่ายตั �ว ตลาดศรีราชา � จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจุดจําหน่ายตั �วถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ เพือ� เป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้ลกู ค้า
บริษทั ให้ Black Canyon เช่าพืน� ทีบ� างส่วนของท่าเรือดอนสัก เพือ� จําหน่ายอาหารและเครือ� งดืม� เป็นการสร้างภาพลักษณ์
ให้ดยี งิ� ขึน�
สร้างห้องนํ�าใหม่บริเวณท่าเรือเกาะสมุยให้สามารถรองรับลูกค้าเพิม� มากขึน�
นําระบบ GPS มาใช้กบั เรือทุกลํา เพือ� ทีจ� ะทราบตําแหน่งของเรือว่าอยู่ ณ ทีใ� ด และสามารถบริหารจัดการเดินเรือได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
บริษทั ได้ตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยการนํานํ�ามันดีเซลบี �� มาใช้เป็ นเชือ� เพลิงของเรือบางส่วน
เพิม� ช่องทางจองตั �วเรือ และตั �วรถโดยสาร ผ่าน Facebook, Line@ และระบบการชําระเงินผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ mPay, Mobile Banking, Alipay และ Paypal
เปิ ดช่องทางการสือ� สารผ่าน Facebook เพือ� เป็ นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารโปรโมชันให้
� กบั ลูกค้าและสมาชิกรับ
ทราบโดยมียอดผูต้ ดิ ตามแล้วกว่า ���,��� คน
ได้วางทุ่นป้องกันแนวปะการัง บริเวณเกาะพะงัน เมือ� วันที� �� - �� พฤษภาคม ���� เพือ� ให้กปั ตันและผูเ้ ดินเรือมอง
เห็นร่องนํ�าชัดเจนยิง� ขึน�
Upgrade ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้สามารถเชือ� มข้อมูลกับ ระบบ Transport Management
Solution(TMS) เพือ� เพิม� ประสิทธิภาพระบบการขาย และระบบบัญชีให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว คาดว่าจะสามารถ
พร้อมใช้งานได้ภายในปี ����
ขยายท่าเทียบเรือดอนสัก เพิม� อีก � ท่า (ท่า� และท่า �) และหลักผูกเรือ คาดว่าจะทําการก่อสร้างในปี ����
ปรับปรุงเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ให้เป็ น One Stop Service เพือ� ให้ลกู ค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องทาง
เดียว และเพิม� ระบบการจองตั �วผ่าน www.goorca.com
ศึกษาโอกาสความเป็ นไปได้ในการขยายการลงทุนในประเทศเมียนมา และกัมพูชา
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RP เพิม� เทีย� วเรือรอบดึกใน � เส้นทางคือ ดอนสัก-สมุย รอบเวลา ��.�� น. และสมุย-ดอนสัก รอบเวลา ��.�� น. เพือ�
อํานวยความสะดวกและรองรับความต้องการของลูกค้าทีม� าใช้บริการ
RP ปรับตารางเดินเรือใหม่ เส้นดอนสัก-พะงัน-ดอนสัก และเส้นสมุย-พะงัน-สมุย ให้เหมาะสมกับปริมาณการเดินทาง
ของลูกค้าและสอดรับกับตารางสายการบิน
RP จัดระบบคิวรถลงเรือเรือสําหรับลูกค้า Walkin เส้นทางดอนสัก-สมุยใหม่ โดยนําร่องเส้นทางดอนสัก-สมุย รอบเวลา
��.��-��.�� น. เพือ� อํานวยความสะดวกให้ลกู ค้าไม่ตอ้ งรอคิวนานและลดการจราจรบริเวณท่าเทียบเรือ
RP เปิ ดตัวเป็ นพันธมิตรและตัวแทนจําหน่ายตั �วเครือ� งบินของสายการบิน Myanmar Airways International (MAI) อย่าง
เป็ นทางการ เมือ� วันที� �� พฤษภาคม ����
RP ประกาศให้บริการเดินเรือตามปกติ หลังหยุดเดินเรือ �-� ม.ค.���� เพือ� เลีย� งผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก เมือ�
วันที� � ม.ค.����
RP จับมือ Thai Lion Air พันธมิตรใหม่ โดยลูกค้าสามารถซือ� ตั �วเรือราชาเฟอร์รไ�ี ด้ตงั � แต่อยูบ่ นเครือ� งบินเพือ� ขยายฐาน
ลูกค้ากลุม่ สายการบินสูท่ ะเลฝั ง� อันดามัน เมือ� วันที� � พฤศจิกายน ����
บริษทั อาร์พ ี จ๊อบ (RP Job) จับมือกับบริษทั สยามการเดินเรือ เพือ� ร่วมมือกันผลิตบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี รองรับ
การเติบโตธุรกิจเดินเรือทะเล เมือ� วันที� �� กันยายน ����
RP เปิ ดยืน� ซองประมูลการก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสักเพิม� อีก � ท่า (ท่า� และ �) เพือ� รองรับปริมาณลูกค้าทีค� าดว่าจะ
มาใช้บริการเพิม� ขึน� และช่วยเพิม� สภาพคล่องบริเวณหน้าท่า และคาดว่ากอสร้างแล้วเสร็จไตรมาส �/��
RP ได้เปิ ดตัวโครงการจัดการและคัดแยกขยะตัง� แต่ตน้ ทาง เพือ� เป็ นส่วนหนึ�งในการดูแลสิง� แวดล้อมและลดการเกิดขยะ
พร้อมทัง� รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกประเภทใช้ครัง� เดียวทิง� โดยได้มอบ “ถังคัดแยกขยะรีไซเคิล” บางส่วนให้กบั เทศ
บาลตําบาลเกาะพะงัน เพือ� ติดตัง� ในพืน� ทีท� า่ เรือเกาะพะงัน
RP สร้างหลักผูกเรือฝั ง� ท่าดอนสัก เพือ� ให้งา่ ยต่อการซ่อมบํารุงเรือ และสามารถช่วยจอดผูกเรือ หน้ามรสุม หรือรอรับ
โปรแกรม

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

6

ภาพรวมและสาระสำคัญในปี 2562

สําหรับปี ���� เป็ นอีกปี ทท�ี า้ ทายของบริษทั เนื�อง
จากมีพายุโซนร้อน “ปาบึก” พัดผ่านพืน� ทีภ� าคใต้ ซึง� เป็ น
ฐานหลักในการดําเนินธุรกิจตัง� แต่ตน้ ปี ทําให้ผปู้ ระกอบการ
เดินเรือเฟอร์รต�ี อ้ งหยุดให้บริการชัวคราว
�
นอกจากนี�ยงั มี
ปจั จัยภายนอก โดยเฉพาะการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ
ทัวโลก
�
อีกทัง� ค่าเงินบาทของไทยยังแข็งค่าขึน� พฤติกรรม
และกลุ่มของนักท่องเทีย� วเปลีย� นไป ส่งผลให้ตอ้ งปรับรูป
แบบและระบบในการให้บริการใหม่ในหลายๆ ด้าน เพือ� ให้
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และนําเทคโนโลยีทท�ี นั
สมัยเข้ามาใช้ในการทํางาน เพื�อเพิม� ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยบริษทั ได้ดาํ เนินการตามแผนกลยุทธ์ทส�ี าํ
คัญดังนี�
�.ปรับปรุงเรือเฟอร์รแ�ี ละท่าเรือ เพือ� ให้การเดินเรือมี
ประสิทธิภาพมากขึน� ด้วยการลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ั�
ฝงดอนสั
กเพิม� อีก � ท่า (ท่า� และ �) พร้อมจัดระบบคิวรถ
ลงเรือสําหรับลูกค้า Walkin เส้นทางดอนสัก-สมุย นําร่องใน
รอบเวลา �.��-��.�� น. เพือ� อํานวยความสะดวกให้ลกู ค้า
ไม่ตอ้ งรอคิวนานและลดการจราจรหน้าท่า ผลตอบรับออก
มาเป็นทีน� ่าพอใจ เพราะใช้เวลาในการรอคิวไม่เกิน � ชัวโมง
�
และบางจังหวะสามารถลงเรือได้ภายใน � นาที พร้อมทัง�
ทยอยรีโนเวทภายในเรือแต่ละลําใหม่ เน้นเรื�องความสะอาด
และความปลอดภัย
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�.เพิม� บริการเทีย� วเรือเช่าเหมาลํา จากท่าเรือดอน
สักไปยังเกาะสมุย รอบเวลา ��.�� น. วันละ � เทีย� ว และ
จากท่าเรือลิปะน้อย (เกาะสมุย) ไปยังท่าเรือดอนสัก รอบ
เวลา ��.�� น. วันละ � เทีย� ว เพือ� รองรับกลุม่ ลูกค้าทัวร์
กลุ่มนักท่องเทีย� วทีเ� ดินทางด้วยเครือ� งบินเหมาลํา กลุ่ม
ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงคนในพืน� ทีท� ม�ี คี วามจําเป็นใน
การเดินทาง
�. ปรับตารางเดินเรือใหม่ เส้นทางดอนสัก-พะงันดอนสัก และเส้นสมุย-พะงัน-สมุย ให้เหมาะสมกับปริมาณ
การเดินทางของลูกค้าและสอดรับกับตารางสายการบิน
เริม� ตัง� แต่วนั ที� �� ธันวาคม ���� พร้อมทัง� เพิม� จํานวน
การบริการเส้นทางเดินเรือเกาะสมุย-เกาะพะงัน จาก �
เทีย� ว เป็ น � เทีย� วต่อวัน เพือ� อํานวยความสะดวก
�.การดําเนินงานด้านการตลาดเชิงรุกด้วยการจัด
โปรโมชันทางการตลาดและประชาสั
�
มพันธ์ผา่ นสือ� ต่างๆ
อย่างต่อเนื�องตลอดทังปี
� โดยประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก
เติมเงินระบบ Top up ฟรีไม่มคี ่าธรรมเนียม พร้อมส่ง
หน่วยเคลือ� นทีล� งไปรับสมัครถึงบ้าน นอกจากจะช่วยเพิม�
ยอดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ยังเป็ นโอกาสดีในการเข้าไปแนะ
นํ าตัว ประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ ให้เป็ นทีร� ูจ้ กั และคุน้ เคย
มากขึน�

พร้อมกันนี� บริษทั ฯ ยังได้ขยายการดําเนินงานด้าน
IT & Digital Marketing ได้แก่ Online Marketing and
Advertising, Web Site Market Place เพือ� ให้ลกู ค้าสามารถ
จองตั �วเรือ รถ สายการบินและทีพ� กั ผ่านระบบ RP Market
Place ได้ทงั � ช่องทาง Facebook, Line@, Website และ
Go ORCA โดยเฉพาะ Go ORCA จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่
ทีส� ามารถจองตั �วรถได้มากกว่า �� เส้นทางทัวประเทศ
�
และ
สามารถจองได้ครบ จบทุกการเดินทางทัง� รถ เรือเฟอร์ร�ี
สายการบิน โรงแรมทีพ� กั และแพคเกจทัวร์
�.แผนขยายเส้นทางการบริการใหม่ๆ ทัง� ในและต่าง
ประเทศ โดยเป็นพันธมิตรและตัวแทนจําหน่ายตั �วเครือ� งบิน
ของสายการบิน Myanmar Airways International (MAI)
การร่วมมือกับสายการบิน Thai Lion Air เปิ ดให้บริการ
จําหน่ายตั �วเรือเฟอร์ร�ี และรถรับส่งสนามบิน เส้นทางสนาม
บินสุราษฎร์ธานีและสนามบินนครศรีธรรมราช ไปยังเกาะ
สมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า ได้ตงั � แต่บนเครื�องบิน ทําให้
การเดินทางง่ายและสะดวกขึน� อีกทัง� ยังเป็ นการขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ดว้ ย
�.กิจกรรมเพือ� สังคม Corporate Social Responsibility
(CSR) ทีด� าํ เนินการอย่างต่อเนื�องกับหน่วยงานภาครัฐ ชุม
ชนและองค์กรทีเ� กีย� วข้องต่างๆ อาทิ
- กิจกรรม Big Cleaning Day การเก็บขยะและทํา
ความสะอาดชายหาดในพืน� ทีโ� ดยรอบสถานประกอบการเป็น
ประจําทุกสัปดาห์
- สนับสนุ นการศึกษาและกิจกรรมทัศนศึกษาให้กบั
เด็กโรงเรียนต่างๆ ทีอ� ยู่ในพืน� ทีก� ารดําเนินงานของบริษทั
มาเรียนรูก้ ารดําเนินธุรกิจเกีย� วกับการคมนาคมทางเรือ
- ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในการจัด
ตัง� สภาเด็กและเยาวชน โดยร่วมเป็ นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่
เด็กและผูป้ กครอง เพื�อให้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ศึกษา รวมทัง� ช่วยประสานสถาบันการศึกษาเพือ� จัดหาทุน
ให้แก่เด็กและเยาวชนทีข� าดโอกาสทางการศึกษา
- การดําเนินโครงการจัดการและคัดแยกขยะตัง� แต่ตน้
ทาง เพือ� เป็นส่วนหนึ�งในการดูแลสิง� แวดล้อมและลดการเกิด
ขยะ พร้อมทัง� รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกประเภทใช้ครัง�
เดียวทิง� โดยร่วมกับเทศบาลตําบลเกาะพะงันในการมอบ
“ถังคัดแยกขยะรีไซเคิล” ไปติดตัง� ในพืน� ทีท� า่ เรือของเทศบาล

จากทีก� ล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า ปี ���� เป็ นปี ท�ี
RP มีการลงทุนในหลายด้าน เพือ� พัฒนาการบริการทีม� ี
ประสิทธิภาพและทันสมัยขึน� ทําให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทกุ กลุม่ อีกทัง� ยังมีแผนขยาย
การลงทุนและการให้บริการในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื�องใน
ปี ���� ดังนี�
- งานปรับปรุงเว็บไซต์ www.rajaferryport.com
ให้เป็ น One Stop Service โดยการเพิม� ผลิตภัณฑ์แพ็ค
เกจท่องเทีย� ว เพือ� ให้ลกู ค้าและผูใ้ ช้บริการเดินเรือและรถ
โดยสารสามารถเลือกซือ� ได้ในช่องทางเดียว และเพิม� แพค
เกจ Fullmoon party เปิ ดขายในระบบ Market Place
ของ Facebook ซึ�งมีคนอยู่ในระบบกว่า �,��� ล้าน
Account ทัวโลก
� และและพัฒนาช่องทางการจองซือ� ตั �วเรือ
รถโดยสาร ตั �วเครื�องบิน ทีพ� กั โรงแรมและแพ็คเกจท่อง
เทีย� วผ่าน www.GoORCA.com ให้ทนั สมัยและครอบ
คลุมมากขึน�
- ศึกษาโอกาสและความเป็ นไปได้การขยายให้บริ
การเดินเรือเฟอร์รจ�ี ากท่าเรือดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานีไป
ยังท่าเรือฮาเตียน-ฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม รวมทัง� รอ
ความชัดเจนเรื�องการเปิ ดด่านสิงขร หากมีการประกาศ
เปิ ดด่านถาวรอย่างเป็ นทางการเมื�อใด บริษทั ฯ พร้อม
ขยายเส้นทางเดินรถโดยสารจากกรุงเทพมหานครไปยัง
จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมาทันที
บริษทั เชือ� มันว่
� า จากการขยายการลงทุนและการ
ให้บริการในธุรกิจใหม่ตามแผนงานดังกล่าว จะทําให้
บริษทั เติบโตก้าวหน้าได้อย่างมันคงและมี
�
ผลประกอบ
การทีด� ใี นระยะยาว
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การดําเนินงานเพิ่ มประสิทธิภาพการให้บริการเดินเรือ และการให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร

R12 เข้ามาเสริ มกองเรือ
ปี ���� ราชาเฟอร์รไ�ี ด้เรือ R12 เข้ามาประจําการ
ทําให้กองเรือของบริษทั ฯ มีขนาดใหญ่ขน�ึ เป็ น �� ลํา ช่วย
เพิม� ศักยภาพในการให้บริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ เนื�องจาก R12
เป็ นเรือขนาดใหญ่ สามารถรองรับจํานวนผูโ้ ดยสารได้ ���
คน และระวางเรือรองรับรถยนต์ � ล้อได้ถงึ �� คัน
ใส่ใจกับความปลอดภัยเรือ
หนึ�งในนโยบายของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด
(มหาชน) ทีม� งุ่ เน้นมาตลอดคือ การให้ความสําคัญกับ มาตร
ฐานความปลอดภัยบนเรือ โดยมีการปรับเปลีย� นอุปกรณ์
ความปลอดภัยประจําเรือใหม่หมด และมีการติดตัง� อุปกรณ์
ชูชพี ให้เพียงพอต่อจํานวนผูโ้ ดยสารบนเรือ เพือ� ให้มสี ภาพ
พร้อมใช้งานในกรณีเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันทวงที

บริ การ Premieum Bus จาก RPT เติ บโตต่อเนื� อง
หลังบริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด (RPTransportation Co.,Ltd. : RPT) เพิม� ทุนจดทะเบียนจาก �� ล้าน
บาท เป็ น �� ล้านบาท เพือ� ใช้ในการขยายกิจการให้บริการรถโดยสารครบวงจร โดยให้บริการรถบัส VIP 32 ทีน� งจาก
ั�
บริษทั เอทีพ ี �� จํากัด (มหาชน) เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย-พะงัน พบว่า ได้รบั กระแสตอบรับทีด� มี าก มีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที�
มาใช้บริการเพิม� ขึน� อย่างต่อเนื�อง
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การบริหารท่าเรือและกองเรือ

จัดให้มีแผนการจราจรที�ท่าเรือดอนสัก สําหรับรถ Walk in เส้นทางดอนสัก-สมุย
โดยจัดเจ้าหน้าทีล� งไปให้บริการขายตั �วรถลงเรือถึงคิวรถ ในช่วงเวลา �.��-��.�� น. เพือ� อํานวยความสะดวกให้
ผูใ้ ช้บริการ ช่วยเพิม� ความคล่องตัวในการจัดการคิวรถปกติบริเวณหน้าท่าและลดระยะเวลาการรอให้น้อยลงกว่าเดิม ทํา
ให้การจัดคิวรถลงเรือรวดเร็วขึน� โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดทีม� รี ถเข้ามาใช้บริการจํานวนมาก
นอกจากนี� ยังพัฒนาการให้บริการ
ลดเวลาการจองตั �วล่วงหน้
วงหน้ าให้เร็วขึ�น
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท�ีต อบโจทย์ ก ารปรับ
เปลีย� นสภาพการเดินทาง โดยในปี ����
� ปี ���� สามารถ
จองล่วงหน้า �� ชัวโมง
พัฒนาเพิม� ความสามารถในการจองตั �วล่วง
หน้าได้เหลือเพียง � ชัวโมง
� และ � ชัวโมง
�
ตามลําดับ และสามารถเลื�อนตั �วเดินทาง
ในรอบเวลาถัดไปภายในวันเดินทางได้ฟรี
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
การเพิ� มบริ การเดิ นเรือรอบพิ เเศษ
ศษ (รอบดึก)
จากท่าเรือดอนสักไปยังเกาะสมุย ในเวลา ��.�� น.
วันละ � เทีย� ว และเพิม� เรือรอบพิเศษจากท่าเรือลิปะน้อย
(เกาะสมุย) ไปยังท่าเรือดอนสัก ในเวลา ��.�� น. วันละ
� เทีย� ว เพือ� รองรับทุกการเดินทางทัง� กลุม่ ลูกค้าทัวร์ทเ�ี ดิน
� กลุม่
ทางด้วยเทีย� วบินเช่าเหมาลํา กลุม่ นักท่องเทีย� วทัวไป
คนทํางานในพืน� ที� และกลุม่ โลจิสติกส์
รวมทัง� เพิม� เทีย� วเรือเส้นทาง เกาะสมุย - เกาะพะงัน
จากเดิม � เทีย� ว เป็น � เทีย� วต่อวัน เพือ� รองรับการเดินทาง
เข้าออกระหว่างเกาะมีความคล่องตัวขึน� ซึง� ได้รบั การตอบรับ
จากผูใ้ ช้บริการจํานวนมาก
สร้างท่าเทียบเรือ (ดอนสัก) เพิ�มอีก � ท่า
ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี ไม่ได้หยุดนิง� มีการพัฒนาศักยภาพ
ท่าเรือ เพือ� ให้พร้อมรองรับปริมาณผูโ้ ดยสารทีค� าดว่าจะเข้า
มาใช้บริการเพิม� มากขึน� ในอนาคต รวมทัง� ยังเป็ นการเพิม�
ความคล่องตัวในการเข้าและออกของเรือ ทําให้การจราจร
บริเวณหน้าท่ามีประสิทธิภาพมากขึน� ส่งผลให้ลดระยะเวลา
ในการรอคิวลงเรือสัน� ลง
สร้างหลักผูกเรือ (ดอนสัก)
ั � าเรือดอนสัก เพือ� ทําหน้าทีเ� ป็ น
สร้างหลักผูกเรือฝงท่
เสมือนทีพ� กั สําหรับเรือ เพือ� ให้งา่ ยต่อการซ่อมบํารุงเรือ หรือ
ใช้เป็ นจุดจอดเรือระหว่างรอรับโปรแกรม รวมทัง� ใช้เป็ นจุด
ผูกเรือในช่วงหน้ามรสุม ทําให้การดําเนินการซ่อมแซมเรือ
สามารถทําได้สะดวกและรวดเร็วขึน�
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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กลยุทธ์ทางการตลาด และงานด้าน IT & Digital Marketing

Top up
ระบบเติมเงินรองรับการจองตั �วออนไลน์ลว่ งหน้า
โดยทําการตลาดเชิงรุก ส่งเจ้าหน้าทีล� งพืน� ทีใ� ห้บริการ
รับสมัครสมาชิกถึงบ้าน ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้าระบบ
และหักเงินเมือ� ทําการจองตั �วได้เอง เป็นระบบทีท� าํ ให้เกิด
ความสะดวกสบายสําหรับลูกค้าทีใ� ช้บริการเป็ นประจํา
โดยให้ลกู ค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกแบบเติมเงินขันตํ
� �า
�,��� บาท และไม่เสียค่าธรรมเนียมการจอง
ป จั จุ บ ัน มีส มาชิก Top up ที�อ ยู่ใ นระบบแล้ว
�,��� ราย

การพัฒนา Website RP Market Place (WWW.GOORCA.COM)
พัฒนาจัดทํา Web Site ทีเ� ป็ นแพลตฟอร์มในการ
ให้บริการจองอย่างครบวงจรทุกเส้นทาง ทัวทุ
� กภาคของ
ประเทศไทย ทัง� การจองตั �วเรือเฟอร์ร�ี รถโดยสาร รถรับ
ส่งโรงแรมทีพ� กั แพ็คเกจทัวร์ และสายการบิน มุง่ เน้นไป
ทีก� ารทําตลาดด้าน Digital Marketing ผ่านระบบ Online
เพือ� เจาะกลุม่ ลูกค้าทัวไปแบบ
�
Business to Consumer
(B to C)

Website RP JOB
จัดทําเว็บไซต์สมัครงานเพื�อเพิม� ประสิทธิ
ภาพในการจ้างงาน ซึง� เป็ นส่วนหนึ�งในการมีสว่ น
ร่วมเพือ� ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมาย
ให้เป็นเว็บไซต์ทร�ี วบรวมตําแหน่งงานในพืน� ทีเ� กาะ
สมุย เกาะพะงัน และส่งเสริมการหางานของคนใน
พืน� ที�
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

โปรโมชั่นการส่งเสริมการขาย

บริษทั ได้มกี ารจัดกิจกรรมและแพคเกจโปรโมชันอย่
� างต่อเนื�อง เพือ� ส่งเสริมการขายตลอดทัง� ปี รวมถึงตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและผูโ้ ดยสารในทุกกลุม่ ให้ได้รบั ความคุม้ ค่า โดยมีโปรโมชันต่
� างๆ ดังนี�
“ซื�อตั �วโดยสารขาไป ฟรีขากลับ”
เส้นทางดอนสัก-สมุย เริม� � ธ.ค.����-�� เม.ย.���� เพือ� ช่วย
ลดภาระค่าใช้จา่ ยให้กบั กลุม่ ลูกค้าทีเ� ดินทางในเส้นทางดังกล่าวเป็นประจํา
โปรโมชันตั
� วนี�ได้รบั การตอบรับทีด� แี ละมีเสียงเรียกร้องให้ขยายเวลา
โปรโมชันเข้
� ามามาก เนื�องจากประหยัดไปได้กว่า ��%ทางบริษทั ฯ จึง
ได้ขยายระยะเวลาโปรโมชันออกไปถึ
�
งวันที� ��ตุลาคม ����
ทัง� นี� โปรโมชัน� “ซือ� ตั �วโดยสารขาไป ฟรีขากลับ” เส้นดอนสักสมุย ตลอดอายุโปรโมชัน� พบว่า มีการแจก Voucher ไป ��,��� ใบ
มีลกู ค้านํา Voucher กลับใช้ ��,��� ใบ หรือคิดเป็น ��% ของ Voucher
ทีแ� จกไป
“มอเตอร์ไซค์ราคาเดียว เที�ยวได้ � เกาะ”
ราชาเฟอร์รไ�ี ด้สง่ โปรโมชันออกมากระตุ
�
น้ ตลาดอย่างต่อ
้
เนื�อง เพือ� ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปาหมาย โปรโมชันนี
� � ออกมา
เพือ� ตอบโจทย์ลกู ค้ากลุม่ ทีเ� ดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ทงั � แบบ
ทัวไปและรถบิ
�
ก� ไบค์ โปรโมชันตั
� วนี�เป็ นการจัดแพคเกจตั �วรถ
จักรยานยนต์พร้อมคนขับเหมาจ่ายในราคาเดียว แต่สามารถ
เดินทางเป็ นวงกลมได้ทงั � เกาะสมุยและเกาะพะงัน เริม� ตัง� แต่
� มกราคม – �� ธันวาคม ����

เจาะกลุ่มลูกค้าเพื�อนบ้าน “มิ งกะลาบาเมียนมา เดิ นทาง
กับราชาเฟอร์รี� ลด ��%ทุกเส้นทาง” จากการสํารวจตลาดของฝา่ ย
การตลาดพบว่า ในพืน� ทีจ� งั หวัด สุราษฎร์ธานีมกี ลุม่ แรงงานเพือ� นบ้าน
โดยเฉพาะชาวเมียนมาเข้ามาทํางานอยูไ่ ม่น้อยกว่า ���,��� คน อีก
ทัง� ปจั จุบนั การเดินทางคมนาคมระหว่างประเทศอาเซียนสะดวกขึน� จึง
ทําให้มกี ลุม่ ลูกค้าเพือ� นบ้านอาเซียนเดินทางเข้ามาท่องเทีย� วในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีมากขึน�
โปรโมชันตั
� วนี� จึงเป็ นหนึ�งกลยุทธ์ทางการตลาดทีช� ว่ ยเจาะฐาน
ลูกค้าใหม่เข้ามาเสริมยอดตลาดเดิม

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

นายอภิชนม์ ชโยภาส

นายชาคริต โอภาสอุดม

นายเอกชัย ลิ่มถาวรศิริพงศ์

นายจิรภัทร์ นิลน้อยศรี

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพั ฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ

นายพุ ทธพงศ์ วิมลพั นธุ์

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานอํานวยการ

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ได้เริม� เข้าทําการซือ� ขายในตลาดหลักทรัพย์ เมือ� วันที� �� พฤศจิกายน
���� ปจั จุบนั บริษทั มีเรือเฟอร์รใ�ี ห้บริการจํานวน �� ลํา บริษทั ประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พือ� ใช้โดยสารและขนส่ง
ทางเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน � เส้นทาง ได้แก่
�.ระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย
�.ระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน
�.ระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน
ั บนั จํานวน �� ลํา พร้อมให้บริการรถตูโ้ ดยสาร RP Transportation เพือ� อํานวยความสะดวก
ด้วยเรือเฟอร์รท�ี ม�ี ใี นปจจุ
ในการเดินทางเข้าและออก เมือ� มาใช้บริการเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั ซึง� เริม� ดําเนินการเมือ� วันที� � มีนาคม ���� รวมทัง� ประ
กอบธุรกิจจําหน่ ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซือ� และมีรายได้อ�นื ๆ จากการให้เช่าป้ายโฆษณาทัง� ท่าเรือและในเรือ
ให้บริการจองตั �วเรือโดยสารผ่านสายการบินทีเ� ป็ นพันธมิตร บริการขนสัมภาระ ค่าลงโฆษณาในแผ่นพับแนะนําสถานที�
ท่องเทีย� ว รายได้คา่ ขายเศษซากและอืน� ๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

�.ธุรกิ จการเดิ นเรือเฟอร์รี�โดยสารและขนส่ง
บริษทั ดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รข�ี า้ มเกาะในพืน� ทีจ� งั หวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย � เส้นทางหลัก ได้แก่ ท่าเรือ
ดอนสัก – เกาะสมุย ท่าเรือดอนสัก - เกาะพะงัน และระหว่างเกาะสมุย - เกาะพะงัน โดยเส้นทางระหว่างเกาะสมุย และ
เกาะพะงัน เริม� ให้บริการเมือ� เดือนธันวาคม ���� ปจั จุบนั บริษทั มีกองเรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน �� ลํา เพือ� ให้บริการการเดินเรือ
แบบประจําทางตามเทีย� วเวลา(Scheduled Ferry Service)และแบบเช่าเหมาลํา(Chartered Ferry Service) กองเรือเฟอร์ร�ี
ของบริษทั สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารพร้อมยานพาหนะประเภทต่างๆ และสินค้าทัวไปได้
�
ในเวลาเดียวกัน ซึง� การให้บริการ
เดินเรือแบบประจําทางตามเทีย� วเวลา โดยให้บริการตัง� แต่เวลา ��.�� น. ถึง ��.�� น. โดยมีเทีย� วเรือให้บริการจํานวน
�� เทีย� วต่อวัน (ณ วันที� �� ธันวาคม ����) ในขณะทีก� ารให้บริการเดินเรือแบบเช่าเหมาลํา เป็ นการจัดเทีย� วเรือพิเศษ
สําหรับผูใ้ ช้บริการทีม� คี วามประสงค์จะเดินทางเป็ นหมูค่ ณะหรือการขนส่งสินค้าทีม� ลี กั ษณะพิเศษ อาทิ แก๊ส นํ�ามัน และ
วัตถุอนั ตราย
เส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือดอนสักและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็ นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟาก
ระหว่างท่าเรือดอนสักสากลตัง� อยูท่ �ี ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก และท่าเรือสมุยสากล ตัง� อยูท่ �ี ตําบลลิปะน้อย อําเภอ
เกาะสมุย ทัง� นี� เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ �� กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชัวโมง
�
�� นาที
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-สมุย
Trip

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

1

05.:00

06:30

05.:00

06:30

2

06:00

07:30

06:00

07:30

3

07:00

08:30

07:00

08:30

4

08:00

09:30

08:00

09:30

5

09:00

10:30

09:00

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

*** �.��-�.�� และ ��.��-��.�� เป็ นรอบเวลาเร่งด่วน ***

เส้นทางเดินเรือระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็ นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์ร�ี
ข้ามฟากระหว่างท่าเรือดอนสักสากลตัง� อยู่ทต�ี ําบลดอนสักอําเภอดอนสัก และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาล
ตําบลเกาะพะงัน ตัง� อยูท่ ต�ี ําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน ปจั จุบนั บริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รเ�ี พียงรายเดียว ที�
ให้บริการบรรทุกผูโ้ ดยสาร รวมไปถึงยานพาหนะไปยังอําเภอเกาะพะงัน เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ �� กิโล
เมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชัวโมง
�
ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-เกาะพะงัน
ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

Trip

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)

พะงัน(Koh Phangan)
ถึง(Arrive)

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

1

05:00

07:00

05:00

07:00

2

07:30

09:30

08:00

10:30

3

09:30

11:30

10:30

12:30

4

-

-

12:30

14:30

5

13:30

15:30

16:30

18:30

6

15:30

17:30

18:00

20:00

7

18:00

20:00

-

-

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ทัง� นี� ลูกค้าทีต� อ้ งการเดินทาง ดอนสัก - เกาะพะงัน หรือ เกาะพะงัน - ดอนสัก สามารถเลือกเดินทางโดยผ่านทาง
ท่าเรือลิปะน้อย(สมุย)ได้ (via) โดยค่าโดยสารยังคิดราคาเดิม โดยมีตารางเดินเรือ ดังนี�
ดอนสัก-เกาะพะงัน
่ นเรือไปเกาะพะงันที่ท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)
เปลีย
Trip

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)

เปลี่ยนเรือที่สมุย

transit the ferry at Koh Samui

ถึง(Arrive)

ออก(Depart)

พะงัน(Koh Phangan)
ถึง(Arrive)

1

06:00

07.30

08:00

09:30

2

07:00

08:30

10:00

11:30

3

08:00

09:30

10:00

11:30

4

09:00

10:30

13:00

14:30

5

10:00

11:30

13:00

14:30

6

11:00

12:30

13:00

7

12:00

13:30

15:00

8

13:00

14:30

9

14:00

10
11

ตารางบริการเวลาเดินเรือเวียร์(via) ระหว่าง
่ นเรือทีท
่ ่าเรือลิปะน้อย (สมุย)ไป
ดอนสัก-เปลีย
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน - ดอนสัก
เปลี่ยนเรือไปดอนสักที่ท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)
Trip

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

14:30

1

16:30

2

15:00

16:30

15:30

18:00

15:00

16:30

16:00

17:30

เปลี่ยนเรือที่สมุย

transit the ferry at Koh Samui

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

ถึง(Arrive)

ออก(Depart)

07:00

08:30

09:00

10:30

10:00

11:30

12:00

13:30

3

13:00

14:30

15:00

16:30

19:30

4

15:00

16:30

17:00

18:30

18:00

19:30

5

17:00

18:30

19:00

21:30

18:00

19:30

เส้นทางเดินเรือระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์ร�ี
ข้ามฟากระหว่างท่าเรือสมุยสากล ตัง� อยู่ทต�ี ําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาล
ตําบลเกาะพะงันตัง� อยูท่ �ี ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชัวโมง
� �� นาที บริษทั ให้บริการ
เดินเรือทุกวันทัง� ขาเข้าและขาออกวันละ � เทีย� วเรือ โดยให้บริการเดินเรือเฟอร์รเ�ี ทีย� วแรกจากอําเภอเกาะสมุยตัง� แต่เวลา
��.��น. จนถึงเทีย� วสุดท้ายเวลา��.��น. และให้บริการเเรือเฟอร์รเ�ี ทีย� วแรกจากอําเภอเกาะพะงัน ตัง� แต่เวลา ��.��น.
จนถึงเทีย� วสุดท้ายเวลา ��.��น. นอกจากนัน� บริษทั ยังสามารถจัดเทีย� วเรือเฟอร์รเ�ี สริมในกรณีทม�ี ลี กู ค้ามาใช้บริการมาก
กว่าปกติ เช่น ช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเทีย� ว ด้วยเช่นกัน
ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง เกาะสมุย-เกาะพะงัน

Trip

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)

พะงัน(Koh Phagnan)
ถึง(Arrive)

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

1

08:00

09:30

07:00

08:30

2

10:00

11:30

10:00

111:30

3

13:00

14:30

13:00

14:30

4

15:00

16:30

15:00

16:30

5

18:00

19:30

17:00

18:30

นอกจากนัน� กิจการท่าเรือทัง� �แห่งของบริษทั ทีต� งั � อยูอ่ าํ เภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุยได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการท่าเรือเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า (เดิมชือ� “ใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ”) ขนาดเกิน ��� ตันกรอส
โดยบริษทั เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ �บนทีด� นิ และท่าเรือทัง� � แห่ง จากการทีบ� ริษทั เป็นเจ้าของท่าเรือเองและมีจาํ นวนท่าเทียบ
เรือหลายท่า ทําให้การพัฒนาและการปรับปรุงการให้บริการเป็นไปโดยสะดวกและมีความคล่องตัว เช่น การจัดพืน� ทีจ� าํ หน่าย
ตั �ว การชังระวางรถบรรทุ
�
ก การจัดลําดับรถยนต์ทจ�ี ะขึน� ลงเรือเฟอร์ร�ี การจัดการจราจรหน้าท่าเรือ การจอดลําเรียงเรือทํา
ได้งา่ ยขึน� การรับเรือเข้าจอดเทียบท่าเรือและปล่อยเรือออกจากท่าเรือ การขึน� ลงของผูโ้ ดยสาร รวมถึงการขนถ่ายสินค้า
ทําให้บริษทั มีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขัน
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บริษทั ได้ใช้ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงันตัง� อยู่ท�ี ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพือ� ใช้จอดและรับส่งผูโ้ ดยสารและขนส่งบนเกาะพะงัน โดยชําระค่าภาระท่าเทียบเรือตามจํานวนครัง�
ทีใ� ช้จอดเรือเฟอร์รเ�ี ทียบท่า ปจั จุบนั บริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รเ�ี พียงรายเดียวทีส� ามารถให้บริการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
และยานพาหนะไปยังอําเภอเกาะพะงัน
เรือเฟอร์รท�ี ใ�ี ห้บริการทุกลําของบริษทั ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตการใช้เรือในลํานํ�า และ ทะเลระหว่างจังหวัดตราดและ
จังหวัดนราธิวาส และได้ขน�ึ ทะเบียนกับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึง� เรือเฟอร์รท�ี งั � หมดจะได้รบั การตรวจสภาพการ
ใช้งานเป็ นประจําในแต่ละปี และตรวจแนวนํ�าบรรทุกเป็ นประจําทุก � ปี เพื�อใช้ในการต่อใบอนุ ญาตใช้เรือโดยพนักงาน
ตรวจเรือจากกรมเจ้าท่า จะทําการตรวจสอบเรือตามข้อบังคับการตรวจเรือ เพือ� ต่อใบอนุ ญาตใช้เรือ โดยมีขอ้ กําหนดใน
ส่วนของตัวเรือต้องมีความมันคงแข็
�
งแรงและมีสภาพการใช้งานได้ตามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบพบว่ามีขอ้ บกพร่อง
หรือมีสว่ นทีต� อ้ งดําเนินการแก้ไข กรมเจ้าท่าจะแจ้งให้บริษทั ดําเนินการโดยทันที ซึง� ทีผ� ่านมา บริษทั ได้ให้ความสําคัญ
ด้านความปลอดภัย รวมถึงสภาพความพร้อมในการใช้งานของเรือเฟอร์รอ�ี ย่างสมํ�าเสมอ โดยจัดให้มแี ผนการซ่อมบํารุง
รักษาตัวเรือ เครือ� งยนต์ เครือ� งมือ และอุปกรณ์ตามเกณฑ์ทก�ี รมเจ้าท่าได้กาํ หนดไว้ นอกจากนี� บริษทั ยังได้กาํ หนดมาตร
การเชิงรุกเพือ� ป้องกันความเสียหายรุนแรง โดยกําหนดให้เรือเฟอร์รท�ี กุ ลําของบริษทั ต้องผ่านการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ตามมาตรฐานโดยอู่เรือทีไ� ด้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ปจั จุบนั บริษทั มีกองเรือเฟอร์รท�ี งั � หมดจํานวน �� ลํา ซึง� สามารถ
บรรทุกผูโ้ ดยสารได้ประมาณ ��� ถึง ��� คนต่อเทีย� วและยานพาหนะประมาณ �� ถึง �� คันต่อเทีย� ว โดยมีรายละเอียด
ของเรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําดังนี�
รายละเอียดเรือเฟอร์รี่

ชื�อเรือ

�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. อาร์�
�. อาร์�
��. วังใน
��. วังทอง
��. วังแก้ว
��. อาร์��
��. อาร์��
��. อาร์��
หมายเหตุ:

ปี ที�
สร้าง

อายุเรือ
(ปี )

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

ปี ที�จด
ทะเบียน นํ�าหนัก*
เรือไทย (ตันกรอส)

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

ขนาด (เมตร)
(ยาว*กว้าง*ลึก)

�,���.�� ��.��*��.��*�.��
�,���.�� ��.��*��.��*�.��
���.�� ��.��*��.��*�.��
���.�� ��.��*�.��*�.��
���.�� ��.��*��.��*�.��
�,���.�� ��.��*��.��*�.��
�,���.�� ��.��*��.��*�.��
�,���.�� ��.��*��.��*�.��
�,���.�� ��.��*��.��*�.��
���.�� ��.��*��.��*�.��
���.�� ��.��*��.��*�.��
���.�� ��.��*��.��*�.��
�,���.�� ��.��*��.��*�.��
�,���.�� ��.��*��.��*�.��
�,���.�� ��.��*��.��*�.��

พนักงาน ปริ มาณบรรทุก
ประจํา
รถ � ล้อ
เรือ ผูโ้ ดยสาร (คัน)
(คน) เต็มระวาง
(คน)**

�
��
��
�
��
��
��
��
��
�
�
��
��
��
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

* ตันกรอส หมายถึง นํ�าหนักทัง� หมดทีส� ามารถบรรทุกได้ ซึง� ได้รวมนํ�าหนักตัวเรือและนํ�าหนักผูโ้ ดยสารและสิง� ของทีบ� รรทุก
** เรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําของบริษทั จะมีพนักงานประจําเรือตลอดเวลาทัง� ขณะเดินเรือหรือจอดเทียบท่าเรือ เพือ� ทีจ� ะสามารถดูแลและจัดการปญั หาในกรณีทเ�ี กิดอุบตั เิ หตุกบั เรือได้อย่างทันท่วงที
โดยพนักงานทุกตําแหน่ งบนเรือ (ยกเว้นตําแหน่ งกะลาสีเรือ) จะต้องได้รบั ใบประกาศนียบัตรรับรองความรูค้ วามสามารถจากกรมเจ้าท่า

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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นอกจากนัน� บริษทั ยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยจัดให้มเี จ้าหน้าทีด� แู ลรักษาความปลอดภัย
ซึง� มีหน้าทีจ� ดั เรียงลําดับรถยนต์ทม�ี าใช้บริการจอดรถยนต์ให้ตรงตามจุดทีก� าํ หนดในระวางเรือ พร้อมทัง� ตรวจการดับเครือ� ง
ยนต์และดึงเบรกมือของรถยนต์แต่ละคัน อัดลิม� รองล้อรถเพือ� ป้ องกันการลืน� ไหล และตรวจตราผูโ้ ดยสารให้ออกจากรถยนต์
ภายหลังทีไ� ด้จอดรถบนเรือเรียบร้อยแล้ว อีกทัง� บริษทั ยังจัดให้มเี สือ� ชูชพี ครบตามจํานวนผูโ้ ดยสารสูงสุดทีไ� ด้ระบุไว้ รวม
ถึงแพแข็งชูชพี เพือ� ช่วยเหลือคนชราและเด็กในกรณีทต�ี อ้ งมีการสละเรือนอกจากนี� บริษทั ได้จดั ให้มกี ารอบรมและซักซ้อม
เพือ� เตรียมความพร้อมในกรณีทม�ี เี หตุฉุกเฉินประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานผูเ้ ชีย� วชาญภายนอกหรือกองทัพเรือเป็ นประจํา
ทุกปี และบริษทั ยังได้จดั ทําประกันภัยสําหรับเรือทุกลํา(เฉพาะกรณีทเ�ี รือเฟอร์รเ�ี กิดความเสียหายทัง� หมด) ซึง� ครอบคลุม
มูลค่าทางบัญชีของเรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําอย่างครบถ้วน และยังได้จดั ทําประกันภัยอุบตั เิ หตุและประกันชีวติ เพือ� คุม้ ครองความ
ปลอดภัยของผูโ้ ดยสารบนเรือทุกลําตามจํานวนผูโ้ ดยสารสูงสุดทีเ� รือแต่ละลําสามารถบรรจุผโู้ ดยสารได้ ซึง� ตรงตามข้อกํา
หนดทางกฏหมาย
จุดบริการจองและจําหน่ายตั๋ว
สถานที�

หมายเหตุ

เครื�องบิน เฟอร์รี�

รถ

ที�พกั

แพ็คเก็จ

ตลาดศรีราชา
จุดจําหน่ ายตั �ว ถนนข้าวสาร
โรงแรมเวโรนิ ก้า ชัน� �
ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือเกาะสมุย
ท่าเรืออเนกประสงค์ เทศบาลเกาะพะงัน
http://www.goorca.com
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�.ธุรกิ จรถโดยสาร

�.ธุรกิ จจัดหางาน

เพือ� อํานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าใช้บริการเรือเฟอร์ร�ี
ให้สามารถเดินทางจากท่าเรือดอนสักไปยังทีพ� กั ในเกาะสมุย
และเกาะพะงันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการเดินทาง
ออกจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปยังจุดหมายปลายทาง
ทีส� าํ คัญ ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ และจุดหมายทีส� าํ คัญ
อื�นๆ บริษทั จึงได้เปิ ดให้บริการรถตูโ้ ดยสาร RP Van ขึน�
เมื�อเดือนมีนาคม ���� ภายใต้บริษทั อาร์พ.ี แวน ทราน
สปอร์ต จํากัด (ภายหลังได้จดทะเบียนเปลีย� นชือ� เป็ น บริษทั
อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด เมือ� วันที� �� กรกฎาคม ����)
ซึง� เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั โดยบริษทั มีรถตูบ้ ริการทัง� ที�
เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั เอง และให้บริการโดยพันธมิตรที�
ร่วมให้บริการทัง� ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย และท่าเรือ
เกาะพะงัน โดยจุดบริการของบริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเท
ชัน� จํากัด นัน� ได้แก่ ท่าเรือดอนสัก, ท่าเรือเกาะสมุย, ท่าเรือ
เกาะพะงัน และ ตลาดศรีราชา � จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม
ถึงการให้บริการรถเช่าเหมารับส่งระหว่างทีพ� กั บนเกาะสมุย
เกาะพะงัน โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมเวโรนิกา้ และ
จุดจําหน่ายตั �วบริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ได้จดั ตัง�
บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด ซึง� เป็ นบริษทั ย่อย ด้วย
ความตัง� ใจทีจ� ะเป็ นส่วนหนึง� ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความ
เป็ นอยู่ของชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ทด�ี กี บั
พันธมิตรของบริษทั ซึง� เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเทีย� วในพืน� ที� ซึง� ปัจจุบนั ประสบกับภาวะการขาดแคลน
แรงงาน โดยจะให้บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด เป็ น
สือ� กลางระหว่างผูจ้ า้ งงานและแรงงาน ได้พบกันทางเว็บไซต์
www.rpjobonline.com โดยเปิ ดให้ผทู้ ส�ี นใจสมัครงานออน
ไลน์ได้โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย ซึง� จะเป็ นการส่งเสริมให้คนใน
พืน� ทีเ� กาะสมุย เกาะพะงันและภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีงานทํา ซึง� จะส่งผลให้การหางาน เกิดความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิง� ขึน� โดยจะดําเนินงานเต็มรูปแบบ
ได้ภายในปี ����

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

�.ธุรกิ จร้านอาหารร้านกาแฟและร้านสะดวกซื�อ

�.ธุรกิ จพืน� ที�ให้เช่า
ปจั จุบนั บริษทั ให้ Black Canyon Coffee เช่าพืน� ที�
เพือ� ประกอบธุรกิจ ณ บริเวณจุดพักคอยระหว่างรอขึน� เรือ
และยังมีตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต ณ บริเวณอาคารจําหน่าย
ตั �วโดยสาร ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุยและยังมีผปู้ ระกอบ
การขอเช่าพืน� ทีโ� ฆษณาบริเวณจุดป้ายโฆษณาในส่วนท่าเรือ
และบนเรือ

บริษทั มีนโยบายในการให้บริการกับลูกค้าของบริษทั
แบบครบวงจรจึงได้ดาํ เนินธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟและ
ร้านสะดวกซือ� เพือ� อํานวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารทีม� า
ใช้บริการ หรือระหว่างรอคิวเพือ� ใช้บริการโดยสารและขนส่ง
โดยร้านอาหารมีขนาดพืน� ทีก� ว้างขวางเพียงพอต่อการรอง
รับลูกค้า โดยมีอาหารจําหน่ ายทัง� สําเร็จรูป อาหารตามสัง�
อาหารไทย และอาหารนานาชาติ ซึง� เปิ ดให้บริการตัง� แต่
เวลาประมาณ ��.�� น. ถึง ��.�� น.อีกทังยั
� งมีรา้ นจําหน่าย
เครื�องดื�ม ตัง� อยู่ ณ ท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุยสากล �.ธุรกิ จอื�นๆ
นอกเหนือจากธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พือ� การโดยสาร
และท่าเรือเกาะพะงัน สําหรับธุรกิจร้านสะดวกซือ� ของบริษทั
จะจําหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคีย� ว และอาหารสําเร็จรูป และขนส่ง บริษทั ยังมีการดําเนินธุรกิจอื�นทีเ� กีย� วข้องทีเ� อือ�
ต่างๆ โดยตังอยู
� บ่ ริเวณท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุยสากล ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจหลักของบริษทั ได้แก่ บริการขนสัมภาระ
RPLugage ค่าโฆษณาบนแผ่นพับแสดงแผนทีท� อ่ งเทีย� วบน
และบนเรือทุกลํา
เกาะสมุยและเกาะพะงัน (Guide Map) ค่าโฆษณาสําหรับ
การติดตัง� ป้ายสินค้าตามบริเวณท่าเรือ บริเวณภายในเรือ
หรือจุดจําหน่ายตั �วโดยสาร เป็ นต้น โดยลูกค้าจะทําสัญญา
กับบริษทั เป็นรายปี นอกจากนี� บริษทั ยังมีรายได้จากการให้
เช่าพืน� ที� ได้แก่ การให้เช่าแผงบริเวณท่าเรือเพือ� ขายสินค้า
พืน� เมืองหรืออืน� ๆ ทัวไป
�

ชื�อเรือ

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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การตลาดและการแข่งขัน

�. กลยุทธ์ทางการตลาด
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ทีผ� า่ นมา ได้สร้างความเชือ� มันและความพึ
�
งพอใจให้แก่ลกู ค้าทัง� ทางด้านคุณภาพในการ
ให้บริการทีร� วดเร็วตรงเวลา ปลอดภัย และด้วยราคาทีเ� ป็ นธรรม จึงทําให้บริษทั ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างเสมอ
มา โดยบริษทั มีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี�
�.� กลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ (Products & Services)
ด้วยประสบการณ์การให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากมานานกว่า �� ปี การเดินทางไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันยัง
คงเป็นภาพลักษณ์ธรุ กิจของบริษทั ทีไ� ด้รบั การยอมรับจากนักท่องเทีย� วชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทัง� ประชาชนท้องถิน�
และผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าต่างๆ ทัง� ในด้านความหลากหลายของการให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
การตรงต่อเวลา และความปลอดภัย ปจั จุบนั บริษทั ได้เปิดให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากด้วยกองเรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน �� ลํา
มีจาํ นวนเทีย� วการออกเรือมากกว่าคูแ่ ข่งทีเ� ป็นทัง� ทางตรงและทางอ้อม อีกทัง� บริษทั ยังเป็นเจ้าของท่าเรือดอนสักสากลและ
ท่าเรือสมุยสากล ทําให้บริษทั สามารถบริหารจัดการการเดินเรือทัง� แบบประจําทางตามเทีย� วเวลา และแบบประจําทางแบบ
เช่าเหมาลําได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้สะดวกมากยิง� ขึน� ส่งผลให้การให้บริการของบริษทั
มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน�ี บริษทั จึงได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สําหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รแ�ี ละท่า
เรือจากบริษทั ยูไนเต็ด รีจสิ ตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS
นอกจากนี� บริษทั ยังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์ร�ี
โดยได้ลงทุนจัดซือ� ระบบ IT ซึง� สามารถเชือ� มโยงข้อมูลการจัดซือ� การเดินเรือ การขาย การบัญชี การเงิน และการบริหาร
บุคคล ให้สามารถเชือ� มโยงข้อมูลถึงกันได้ตลอดเวลา(Real Time) ทําให้บริษทั สามารถรับรูส้ ถานการณ์และแก้ไขปญั หา
ของงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพือ� การบริหารจัดการงานของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน� อีกทัง� บริษทั
ยังได้ลงทุนในระบบการจัดจําหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึง� เป็ นระบบทีร� องรับผูป้ ระกอบ
การเรือเฟอร์รโ�ี ดยเฉพาะ ครอบคลุมระบบการจําหน่ายบัตรโดยสารทัง� หมดทุกช่องทางการจัดจําหน่าย ซึง� ได้แก่ จุดขาย
ของบริษทั การจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายประเภทต่างๆ การจัดจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ และการสังจองการให้
�
บริการ
ผ่านระบบ Mobile Application รวมทัง� มีระบบรายงานข้อมูลทีส� ามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ในหลายรูปแบบ
พร้อมกันนี� ยังได้มกี ารปรับเวลาจองตั �วรถลงเรือล่วงหน้าให้เร็วขึน� กว่าเดิม โดยสามารถจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง
� ชัวโมง
�
จากเดิมทีเ� ปิ ดให้จองล่วงหน้า � ชัวโมง
�
ซึง� การปรับเวลาจองตั �วดังกล่าวได้รบั การตอบรับทีด� จี ากผูใ้ ช้บริการ
ส่งผลให้มจี าํ นวนรถลงเรือเพิม� ขึน� จากเดิมเกือบเท่าตัว
อีกทัง� บริษทั มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกด้านการชําระเงินให้กบั ลูกค้า โดยการเพิม� ช่องทางการชําระเงิน
ทีห� ลากหลาย อาทิ ค่าตั �วเรือโดยสาร ตั �วนํารถลงเรือ รวมถึงค่ารถตูโ้ ดยสาร ด้วยช่องทางการชําระเงินทีห� ลากหลาย เช่น
ชําระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และระบบ Paypal หรือชําระด้วยเงินสดทีเ� คาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ณ จุดจําหน่ายตั �วของ
บริษทั
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�.� กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
เนื�องจากการให้บริการขนส่งทางนํ�าเป็ นธุรกิจให้บริ
การสาธารณชนตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านนํ�า
ไทย พ.ศ. ���� ดังนัน� การปรับค่าโดยสารทุกครัง� ต้องได้
รับการพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการซึง� กรมเจ้าท่า
(เดิมชื�อ “กรมการขนส่งทางนํ�าและพาณิยชนาวี”) แต่งตัง�
ขึน� โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ซึง� ได้รวมผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าของเรือ
โดยสารเพือ� พิจารณาเกีย� วกับเรือโดยสารประจําทางจังหวัด
สุราษฎร์ธานีโดยพิจารณาจากต้นทุนราคานํ�ามันซึง� เป็นต้น
ทุนหลักสําหรับการดําเนินธุรกิจเดินเรือ นอกจากนี� ค่าโดย
สารเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากจะคิดค่าบริการแตกต่างกันไปตาม
ระยะทางการให้บริการ ประเภทบุคคล และประเภทยาน
พาหนะหรือนํ�าหนักบรรทุกรวม

การกําหนดอัตราค่าโดยสารสําหรับเส้นทางอําเภอ
ดอนสักและอําเภอเกาะสมุยอ้างอิงจากท้ายประกาศจังหวัด
สุราษฏร์ธานี เรื�อง การเปลีย� นแปลงค่าโดยสารเรือประจํา
ทางเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ลงวันที�� � ธันวาคม ���� ซึง� มีผลใช้บงั คับ
กับผูป้ ระกอบการให้บริการเรือเฟอร์รใ�ี นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทุกราย โดยแบ่งช่วงราคานํ�ามันดีเซลเป็น � ช่วงราคาตัง� แต่
�� บาทต่อลิตร จนถึง ��.�� บาทต่อลิตรโดยอัตราค่าโดย
สารเรือมีการเปลีย� นแปลงแบบขัน� บันไดทีอ� า้ งอิงตามราคา
นํ� ามันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ�งของราคาขาย ซึง� ประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ปตท จํากัด (มหาชน) ในส่วนของ
ราคาขายปลีกภูมภิ าค (อ้างอิงตามราคานํ�ามันทีอ� าํ เภอดอนสัก
ั บนั
จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยสามารถดูอตั ราค่าโดยสารปจจุ
ได้ท�ี www.rajaferryport.com)

่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก-อําเภอเกาะสมุย
ตารางแสดงการเปลีย
หน่วย : บาท

ลําดับ

รายการ1/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คนโดยสาร
ภิกษุสามเณรและนักเรียนในเครือ� งแบบ
เด็กสูงเกิน ��� ซม. แต่ไม่เกิน ��� ซม.
รถจักรยานรถจักยานยนต์
รถจักยานยนต์ขนาดใหญ่
รถจักยานยนต์ และตูพ้ ว่ ง
รถ � ล้อ รถยนต์นงั � � ล้อรถ จิป� รถตู้ รถปิคอัฟ
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง
รถบรรทุก � ล้อใหญ่ รถบรรทุก � ล้อเล็ก
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่
รถบรรทุก � ล้อใหญ่มคี วามยาวไม่เกิน � ม.
รถบรรทุก � ล้อเล็กยาว �-� ม.
รถบรรทุก � ล้อเล็กมีความยาว � ม. ขึน� ไป
รถบรรทุก � ล้อใหญ่ยาว �-� ม. รถตัก รถไถนา
รถบรรทุก � ล้อใหญ่ยาวเกิน � ม.
รถบรรทุก �� ล้อ
รถบรรทุก �� ล้อบรรทุกยาวเกิน � ม.
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ
รถเครนยกได้ไม่เกิน �� ตัน
รถเครนยกได้เกิน �� ตันขึน� ไป
รถเทรลเลอร์บรรทุกนํ�าหนักไม่เกิน �� ตัน
รถบรรทุก �� ล้อ บรรทุกแทรกเตอร์
รถยนต์ลากเลือ� น

14.00 17.99

100
50
50
150
190
210
360
650
650
700
700
750
850
850
1,400
1,400
1,600
1,800
2,300
2,800
3,000
3,200

18.00 19.99

ราคานํ�ามัน (บาท/ลิ ตร)
20.00 24.00 23.99
26.99

27.00 29.99

110
120
130
140
55
60
65
70
55
60
65
70
160
170
180
190
200
220
230
240
240
250
220
230
370
400
420
450
700
750
800
850
700
750
800
850
1,000
750
800
900
1,000
750
800
900
800
900
1,000
1,100
900
1,000
1,100
1,200
900
1,000
1,100
1,200
1,500
1,600
1,700
1,800
1,500
1,600
1,700
1,800
1,700
1,800
2,000
2,200
1,900
2,000
2,200
2,400
2,400
2,600
2,800
3,000
2,900
3,100
3,300
3,500
3,100
3,400
3,700
4,000
3,300
3,500
3,800
4,100
คิดราคา � เท่า และตามความยาวทีล� าก

30.00 32.99

150
75
75
200
250
260
470
900
900
1,100
1,100
1,200
1,300
1,300
1,900
1,900
2,400
2,600
3,200
3,700
4,300
4,400

หมายเหตุ : �/ ค่าระวางบรรทุกชนิดต่าง ได้รวมคนขับ หรือขี� จํานวน � คน

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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การกําหนดอัตราค่าโดยสารสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน อ้างอิงจากท้ายประกาศจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เรือ� ง การเปลีย� นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์
ธานี ลงวันที� � พฤศจิกายน ���� ซึง� มีผลใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบการให้บริการเรือเฟอร์รใ�ี นจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกราย
โดยแบ่งช่วงราคานํ�ามันดีเซลเป็ น � ช่วงราคาตัง� แต่ �� บาทต่อลิตร จนถึง �� บาทต่อลิตร โดยอัตราค่าโดยสารเรือแบบ
ขันบั
� นไดทีอ� า้ งอิงตามราคานํ�ามันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ�งของราคาขาย ซึง� ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของบริษทั ปตท จํากัด
(มหาชน) ในส่วนของราคาขายปลีกภูมภิ าค (อ้างอิงตามราคานํ�ามันทีอ� าํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยสามารถดู
อัตราค่าโดยสารปจั จุบนั ได้ท�ี www.rajaferryport.com)
่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก–อําเภอเกาะพะงัน
ตารางแสดงการเปลีย
หน่วย : บาท

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ1/
ผูใ้ หญ่
เด็กสูงเกิน ��� ซม. แต่ไม่เกิน ��� ซม.
รถจักยานยนต์
รถจักรยานยนต์ใหญ่ , พ่วงข้าง
รถยนต์ , จิป� รถตู้ , รถปิคอัฟ
รถตู้ , รถ � แถว
รถทัศนาจรขนาดกลาง
รถทัศนาจรขนาดใหญ่
รถ � ล้อ , รถ � ล้อ
รถ � ล้อใหญ่ยาว , รถ � ล้อเล็กยาว
รถบรรทุก � ล้อใหญ่
รถบรรทุก � ล้อใหญ่ยาว
รถบรรทุก �� ล้อ
รถบรรทุก �� ล้อยาว
รถบรรทุก �� ล้อบรรทุกแทรกเตอร์
รถบรรทุกนํ�ามันเชือ� เพลิง
รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผง-ผสมปูน
รถไถนา
รถตัก
รถเทรลเลอร์ บรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์
รถครนยกได้ไม่เกิน �� ตัน
รถครนยกได้ไเกิน �� ตันขึน� ไป
รถไถนา
รถตัก
รถบด-เกรดเตอร์ , รถแบคโฮ
รถยนต์ลากเลือ� นรวมคนขับ � คน

หมายเหตุ : �/ ค่าระวางบรรทุกชนิดต่าง ได้รวมคนขับ หรือขี� จํานวน � คน
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ราคานํ�ามัน (บาท/ลิ ตร)
20.00 - 30.00

30.00 - 40.00

ไม่เกิ น ��.��

210
110
260
360
550
550
1,100
1,300
1,100
1,300
1,300
1,600
2,220
2,800
5,500

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

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

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

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

นอกจากนี�บริษทั ยังได้เพิม� ช่องจําหน่ายบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจําหน่าย (Agent Top Up)ซึง� บริษทั จะให้สว่ นลด
จํานวนหนึ�งจากราคาปกติแก่ตวั แทนจําหน่าย โดยไม่จาํ กัดจํานวนขัน� ตํ�าในการสังซื
� อ� มีการพิจารณาให้เครดิตแก่ตวั แทน
จําหน่าย เพือ� ส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่ายให้มคี วามหลากหลายมากขึน� และสามารถแข่งขันได้ อีกทัง� บริษทั ยังมีนโย
บายช่วยแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนท้องถิน� หรือผูใ้ ช้บริการทีเ� ดินทางเป็ นประจําด้วยการให้สว่ นลดกับ
ผูท้ ส�ี มัครบัตรสมาชิกกับบริษทั ซึง� กําหนดระยะเวลาบัตรสมาชิกเป็ นเวลา � ปี นอกจากนี� ยังมีบริการเรือแบบเช่าเหมา
ลําโดยคิดราคาทัง� ขาไปและขากลับ สําหรับลูกค้าทีต� อ้ งการเช่าเหมาลํา เพือ� เดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน โดย
ราคาเช่าเหมาลําเรือจะขึน� อยูก่ บั จํานวนรถบรรทุกทีข� น�ึ บนเรือเฟอร์ร�ี ซึง� มีตงั � แต่ � ถึง �� คันต่อเรือเฟอร์ร�ี � ลํา
ทัง� นี�คา่ โดยสารระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน บริษทั ได้กาํ หนดราคาโดยใช้หลักการใกล้เคียงกับค่า
โดยสารในเส้นทาง � เส้นทางหลักทีบ� ริษทั ได้ให้บริการอยูเ่ ดิม ซึง� เส้นทางระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน
นัน� บริษทั ได้เปิ ดให้บริการเพือ� รองรับนักท่องเทีย� ว ตัง� แต่ ����
�.� กลยุทธ์ด้านการจําหน่ ายและช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
บริษทั มีชอ่ งทางการจัดจําหน่ายบัตรโดยสารเพือ� อํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าทีม� าใช้บริการได้อย่างทัวถึ
� ง โดย
มี � ช่องทางการจัดจําหน่ายหลัก ได้แก่
�. ช่องทางการจัดจําหน่ ายที�เป็ นของบริ ษทั เอง มีดงั ต่อไปนี�
การจําหน่ายบัตรโดยสารโดยตรงให้กบั ลูกค้าบริเวณท่าเรือซึง� เปิดให้บริการทีท� า่ เรือทัง� � แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดอนสัก
สากล ท่าเรือสมุยสากล และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ซึง� จําหน่ายตั �วโดยสารและรับชําระ
เป็นเงินสดตามจํานวนผูโ้ ดยสารและประเภทรถยนต์ทล�ี กู ค้าต้องการ ณ อัตราราคาทีป� ระกาศหน้าท่าเรือ โดยลูกค้าสามารถ
ซือ� ตั �วโดยสารแบบรายวันซึง� ใช้ได้ � เทีย� วภายใน � วัน พร้อมทัง� สามารถจองคิวรถลงเรือล่วงหน้าได้ � ชัวโมงก่
�
อนเดิน
ทาง ทัง� นี� ลูกค้าทีใ� ช้ชอ่ งทางการจําหน่าย ณ จุดท่าเรือส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าทีเ� ดินทางท่องเทีย� วด้วยตนเอง นักท่องเทีย� วที�
โดยสารรถยนต์โดยสารประจําทาง ชาวบ้านทีอ� าศัยบริเวณพืน� ทีใ� กล้เคียง เป็ นต้น พร้อมกันนี� ลูกค้าทีต� อ้ งการใช้บริการถ
ตูโ้ ดยสารไปยังจุดหมายปลายทางบนเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือต้องการจองตั �วโดยสารรถตูบ้ ริการออกจากเกาะไปยังปลาย
ทางสําคัญเช่น สนามบินสุราษฎร์ธานี สามารถซือ� ตั �วโดยสารด้วยเงินสดได้ทจ�ี ดุ จําหน่ายท่าเรือเช่นกัน
การจําหน่ายบัตรโดยสารผ่านเคาน์เตอร์ในท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฏร์ธานี และท่าอากาศยานจังหวัดนครศรี
ธรรมราช ผ่านพันธมิตร ซึง� สามารถให้บริการแก่นกั ท่องเทีย� วทีเ� ดินทางโดยสายการบินภายในประเทศหรือสายการบิน
เช่าเหมาลําทีเ� ดินทางมาจากต่างประเทศ ผูโ้ ดยสารเหล่านี�สามารถเลือกทีจ� ะซือ� เฉพาะตั �วโดยสารเรือเฟอร์ร�ี หรือ ซือ� ตั �ว
โดยสารเรือเฟอร์รพ�ี ร้อมซือ� ตั �วรถยนต์หรือรถตูท้ จ�ี ะรับส่งผูโ้ ดยสารไปยังท่าเรือดอนสักสากล หรือซือ� ตั �วบริการรถตูโ้ ดยสาร
ไปยังจุดหมายปลายทางบนเกาะสมุยและเกาะพะงันก็ได้
การจําหน่ายบัตรโดยสาร E-Ticket ผ่านเว็บไซต์บริษทั www.rajaferryport.com และการจองผ่านสมาร์ทโฟน
(Mobile Application) เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าทีต� อ้ งการทํารายการจองตั �วโดยสารเรือเฟอร์รด�ี ว้ ยตนเอง
ซึง� ช่องทางนี�ลกู ค้าสามารถชําระผ่านบัตรเครดิตเครดิตทุกธนาคารทีม� ี วีซา่ และมาสเตอร์ การ์ด(ยกเว้นธนาคารซิต�ี แบงก์)
บัตรเดบิต เฉพาะธนาคารกรุงศรีและกสิกรไทยภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร รวมถึงระบบการชําระเงิน
Paypal การจองโดยช่องทางนี� ลูกค้าต้องแจ้งวันทีจ� ะเดินทางทัง� ขาไปและขากลับ พร้อมทัง� ระบุช�อื ผูจ้ อง เพื�อให้ลูกค้า
สามารถรับตั �วโดยสารได้ทเ�ี คาน์เตอร์บริเวณหน้าท่าเรือทันทีเมือ� เดินทางมาถึงท่าเรือ
ตัวแทนจัดจําหน่ ายตั �วโดยสาร (Agent Top Up) ปจั จุบนั บริษทั มีตวั แทนจัดจําหน่ ายทัง� ในกรุงเทพมหานคร
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะพะงัน ได้แก่ บริษทั ทีป� ระกอบธุรกิจสายการบิน โรงแรม บริษทั เดินรถโดยสาร
ประจําทางหรือรถโดยสารเพื�อการท่องเทีย� ว รถไฟ และบริษทั จัดหานักท่องเทีย� ว เป็ นต้น ซึง� บริษทั ได้จดั จําหน่ ายตั �ว
โดยสารทัง� แบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้าให้กบั ตัวแทนจัดจําหน่ ายตั �วโดยสารดังกล่าวโดยให้สว่ นลดจํานวน
หนึ�งจากราคาปกติ และไม่จาํ กัดจํานวนขัน� ตํ�าในการสังซื
� อ� เพือ� เป็ นผลตอบแทนและแรงจูงใจในการจําหน่ายตั �วโดยสาร
ให้กบั บริษทั ซึง� โดยปกติ ตัวแทนจําหน่ายเหล่านี�จะซือ� ตั �วจากบริษทั แบบยกเล่ม (ตั �วมีอายุ � ปี) แล้วนําไปจําหน่ายควบ
คู่กบั สินค้าหรือบริการของตนเอง
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�.� กลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
บริษทั ได้มกี ารประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เป็ นประจํา เพือ� ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น
ผ่านสือ� โฆษณาทางสถานีวทิ ยุทอ้ งถิน� การแจกแผนทีพ� กพาของท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี ซึง� เป็ นแผนทีส� าํ หรับการเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเทีย� วต่างๆ ในเกาะสมุยและเกาะพะงัน พร้อมทัง� ได้ระบุตารางเดินเรือเฟอร์ร�ี และเบอร์ตดิ ต่อของบริษทั โดย
แผนทีด� งั กล่าวได้มกี ารวางแจกไว้บนท่าเรือและเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั โรงแรมต่างๆ หรือแหล่งท่องเทีย� วทีส� าํ คัญบนเกาะ
สมุยและเกาะพะงัน หรือจังหวัดสุราษฏร์ธานีการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางของตัวแทนจัดจําหน่ายตั �วโดยสาร และได้
จัดทําประชาสัมพันธ์ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ของบริษทั www.rajaferryport.com / Facebook และ Line
อย่างต่อเนื�อง
จุดแข็งของบริ ษทั
- ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี เป็นทีร� จู้ กั กันอย่างแพร่หลายในหมูน่ กั ท่องเทีย� วทีต� อ้ งการเดินทางไปยังเกาะสมุย และ
ั � าวไทยของประเทศไทยและมีชอ�ื
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึง� เป็ นแหล่งท่องเทีย� วทีส� าํ คัญในฝงอ่
เสียงไปทัวโลก
� ด้วยประสบการณ์ทย�ี าวนานกว่า �� ปี และมีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการทีส� ะดวกรวด
เร็ว ตรงต่อเวลา และปลอดภัย ทําให้บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สําหรับการบริการ
เดินเรือเฟอร์รแ�ี ละท่าเรือจากบริษทั ยูไนเต็ด รีจสิ ตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จํากัด (URS) ภายใต้
มาตรฐานUKAS
- บริษทั เป็นผูป้ ระกอบการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พียงรายเดียวทีส� ามารถให้บริการบรรทุกผูโ้ ดยสารพร้อมกับยาน
พาหนะไปยังอําเภอเกาะพะงัน ซึง� เป็นแหล่งท่องเทีย� วทีย� งั คงมีความเป็นธรรมชาติในอ่าวไทยและมีกจิ กรรม
เช่น ฟูลมูนปาร์ต�ี (Full Moon Party) ทีม� ชี อ�ื เสียงและเป็ นทีร� จู้ กั กันทัวโลก
�
- บริษทั ให้บริการรถบรรทุกสินค้า เช่น รถบรรทุกนํ�ามัน รถบรรทุกแก๊ส ไปยังอําเภอเกาะสมุย และอําเภอ
เกาะพะงัน
- บริษทั มีกองเรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน �� ลํา ซึง� เป็นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวทีม� เี รือเฟอร์รใ�ี ห้บริการมากทีส� ดุ
ทําให้บริษทั สามารถให้บริการได้มากกว่าคูแ่ ข่ง มีความยืดหยุน่ ในการให้บริการในช่วงเทศกาลทีผ� ใู้ ช้บริ
การมีความต้องการเดินทางเป็ นจํานวนมาก และยังสามารถเสริมเทีย� วเรือในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงที�
บริษทั นําเรือเฟอร์รเ�ี ข้าอูเ่ พือ� หยุดซ่อมและบํารุงรักษา
- บริษทั เป็นเจ้าของท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากล ซึง� มีความสําคัญและเป็นท่าเรือเฟอร์รเ�ี อกชน
ขนาดใหญ่ ทําให้บริษทั สามารถบริหารจัดการการเดินเรือทัง� แบบประจําทางตามเทีย� วเวลา และแบบประ
จําทางแบบเช่าเหมาลําได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบริษทั ยังสามารถพัฒนาโครงสร้างพืน� ฐานได้อย่างต่อเนื�อง เช่น อาคาร และลานจอดรถ พร้อมสิง� อํา
นวยความสะดวกอืน� ๆ ให้แก่ผโู้ ดยสารในช่วงทีผ� า่ นมา
- กองเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั จํานวน � ลําซึง� ประกอบด้วยเรือราชา � เรืออาร์ � และเรืออาร์ � ได้รบั การส่ง
เสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีสทิ ธิประโยชน์ทส�ี าํ คัญ ได้แก่ ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ คุ คลเป็ นเวลา � ปีนบั แต่วนั ทีเ� ริม� มีรายได้ในปี ���� จนถึง เดือนธันวาคม ����(ปจั จุบนั ครบ
อายุแล้ว) และได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปนั ผลจากกิจการทีไ� ด้รบั การส่งเสริมไปรวมคํานวณเพือ� เสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาทีไ� ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เป็ นต้น
- บริษทั ได้ใช้ระบบบริหารทรัพยากรสําหรับองค์กร (ระบบ ERP) และระบบการจัดจําหน่ ายบัตรโดยสาร
(ระบบ TMS)ทําให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา และสามารถนําข้อมูลราย
งานทางการเงินมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

ลักษณะของลูกค้าของบริษทั มาจากกลุม่ ลูกค้าผูต้ อ้ งการเดินทางหรือขนส่งสินค้าระหว่างอําเภอดอนสักกับอําเภอ
เกาะสมุย หรืออําเภอเกาะพะงัน หรือระหว่างอําเภอเกาะสมุยกับอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง� สามารถแบ่ง
ตามวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางได้แก่
กลุม่ นักท่องเทีย� วซึง� มีทงั � นักท่องเทีย� วชาวไทยและต่างชาติ ซึง� เป็ นผูท้ ใ�ี ช้บริการเรือเฟอร์รเ�ี พือ� เดินทางไปพัก
ผ่อนหรือร่วมกิจกรรมนันทนาการในเขตพืน� ทีอ� าํ เภอเกาะสมุยหรืออําเภอเกาะพะงัน โดยกลุม่ ลูกค้าประเภทนี�
นิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ � ล้อ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big Bike)หรือรถประจําทางเป็ นหลัก
กลุ่มลูกค้าท้องถิน� ซึง� ใช้บริการเดินเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากระหว่างอําเภอดอนสักกับอําเภอเกาะสมุยหรืออําเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพือ� ไปทํางานหรือไปทําธุระเป็นประจํา เช่น ลูกค้าทีท� าํ งานในอําเภอเกาะสมุย
หรืออําเภอเกาะพะงัน อีกทัง� นักเรียน พระภิกษุ และผูท้ ม�ี ถี นิ� ฐานในเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ(Logistic) ซึง� มีความต้องการใช้ยานพาหนะเพือ� การขนส่งสินค้า เช่น รถบรรทุกสินค้าอุปโภค
บริโภค วัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น ยกเว้นการขนส่งสินค้าประเภทแก๊ส นํ�ามัน หรือวัตถุอนั ตราย บริษทั จะทําการ
แยกขนส่งโดยเรือเหมาลําต่างหาก โดยมิได้รวมกับการขนส่งผูโ้ ดยสารและยานพาหนะทัวไป
� โดยกลุม่ ลูกค้า
ประเภทนี�นิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ตงั � แต่ � ล้อขึน� ไป หรือรถประเภทอื�นๆ ทัง� นี� ด้วยขนาดของเรือเฟอร์ร�ี
และศักยภาพในการรองรับนํ�าหนักบรรทุกเหนือคูแ่ ข่ง ทําให้เรือเฟอร์รข�ี องบริษทั สามารถรองรับการขนส่งยาน
พาหนะทีม� ขี นาดใหญ่ได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ก. ภาวะอุตสาหกรรม
ปจั จุบนั ประเทศไทยได้กา้ วสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)โดยอุตสาหกรรมท่องเทีย� วถือเป็ น
� ใน �� ภาคบริการทีม� คี วามสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ เนื�องจากประเทศไทยเป็ นประเทศทีม� ชี อ�ื เสียงด้านการ
ท่องเทีย� วเป็ นอย่างมากด้วยสภาพภูมปิ ระเทศ สถานทีท� อ่ งเทีย� วทีส� วยงามและมีความหลากหลาย ทัง� แบบเชิงธรรมชาติ
อย่างทะเล ภูเขา นํ�าตก และเชิงศิลปวัฒนธรรมทีม� วี ดั วาอาราม พระราชวัง โบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเทีย� ว
ทีต� อบสนองวิถชี วี ติ คนเมือง อาทิแหล่งช็อปปิ�ง สถานบันเทิง สปา ประกอบกับการให้บริการทีเ� ป็นมิตร และเป็นเอกลักษณ์
ของคนไทยทีม� คี วามอ่อนโยนสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเทีย� ว โดยเฉพาะชาวต่างชาติรวมทัง� ค่าครองชีพในประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับประเทศอืน� แล้วถือว่าไม่สงู มากนัก และยังมีระบบการสือ� สารและสาธารณูปโภคทีค� อ่ นข้างมีความพร้อม
เกาะสมุยและเกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเทีย� วทีร� จู้ กั กันในวงกว้างทัง� นักท่องเทีย� วชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่ หาด
ทรายต่างๆ อาทิ หาดเฉวง หาดละไม หินตาหินยาย หาดปลายแหลม และเกาะใกล้เคียงทีส� ามารถเดินทางจากเกาะสมุย
ไป-กลับได้ภายในวันเดียว ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะแตน และหมู่เกาะอ่างทอง รวมทัง� กิจกรรมฟูลมูนปาร์ต�ี
(Full Moon Party) บนเกาะพะงันทีม� ชี อ�ื เสียงและเป็นทีร� จู้ กั แพร่หลายทัวโลก
�
อย่างไรก็ตาม การท่องเทีย� วไปยังเกาะสมุย
และเกาะพะงันสามารถเดินทางได้ตลอดทัง� ปี โดยการเดินทางไปยังเกาะสมุยสามารถใช้เส้นทางได้ทงั � ทางเครือ� งบินและ
ทางเรือโดยสารข้ามเกาะ ในขณะทีก� ารเดินทางไปเกาะพะงันสามารถใช้เส้นทางได้เฉพาะทางเรือโดยสารข้ามเกาะเท่านัน�
แต่การท่องเทีย� วบนเกาะสมุยและเกาะพะงันยังมีผลกระทบบางส่วนตามการเปลีย� นแปลงฤดูกาลซึง� สามารถอธิบายได้ดงั นี�
ช่วงไตรมาส � (เดือนมกราคม – มีนาคม)
ั � าวไทยบรรยากาศการท่องเทีย� วอยูใ่ นช่วงทีค� กึ คักทีส� ดุ โดยมีปจั จัยสนับสนุ น
เป็ นช่วงไฮซีซนของทะเลฝ
ั�
งอ่
จากเทศกาลปีใหม่ และวันตรุษจีน ประกอบกับสภาพอากาศทีเ� อือ� อํานวย เนื�องจากคลืน� ลมทะเลสงบและฝน
ตกประปราย

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

26

ช่วงไตรมาส � (เดือนเมษายน – มิถุนายน)
บรรยากาศการท่องเทีย� วยังอยูใ่ นภาวะคึกคักเช่นเดียวกับไตรมาส � เนื�องจากมีวนั หยุดยาวในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และวันหยุดอืน� ๆ เช่น วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันวิสาขบูชา ขณะทีส� ภาวะอากาศอยูใ่ นเกณฑ์
ทีป� กติ แต่จะเริม� เข้าสูฤ่ ดูมรสุมประมาณเดือนมิถุนายน เป็ นต้นไป
ช่วงไตรมาส � (เดือนกรกฏาคม– กันยายน)
บรรยากาศการท่องเทีย� วอยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่คอ่ ยมีกจิ กรรมด้านการท่องเทีย� วทางทะเล เนื�องจากเป็ น
ช่วงเข้ามรสุม แต่ยงั มีการเดินทางจากประชาชนทัวไป
�
ช่วงไตรมาส � (เดือนตุลาคม– ธันวาคม)
บรรยากาศการท่องเทีย� วอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื�องจากเป็นช่วงมรสุม ทะเลมีคลืน� ลมแรง อย่างไรก็ตาม ภาวะ
ั ย
การท่องเทีย� วจะเริม� กลับมาคึกคักตัง� แต่ชว่ งเดือนพฤศจิกายน ซึง� ถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเทีย� ว และมีปจจั
สนับสนุ นจากเทศกาลคริสมาสต์ซง�ึ เป็ นช่วงทีน� กั ท่องเทีย� วเริม� หยุดพักทํางาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติทต�ี อ้ ง
การหนีฤดูหนาวจากประเทศตนเองเพือ� เดินทางมาท่องเทีย� วมากขึน� ทําให้การท่องเทีย� วกลับมาคึกคักอีกครัง�
ข. ภาวะการแข่งขัน
เกาะสมุยและเกาะพะงันตัง� อยูใ่ นทะเลอ่าวไทย ซึง� ห่างจากอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีไปทางทิศตะวันออก
เป็ นระยะทาง �� กิโลเมตร และ ��กิโลเมตร ตามลําดับ ทัง� นี� การเดินทางไปเกาะสมุยสามารถเดินทางได้ทงั � ทางเรือและ
เครือ� งบิน ขณะทีก� ารไปยังเกาะพะงันสามารถเดินทางได้เฉพาะทางเรือฯเท่านัน� ซึง� ธุรกิจของบริษทั สามารถขนส่งผูโ้ ดยสาร
พร้อมด้วยยานพาหนะไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันได้ ซึง� การเดินทางโดยทางเรือสามารถใช้บริการได้
(1) เรือเฟอร์รข�ี องบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด(มหาชน) และบริษทั ซีทรานเฟอร์ร�ี จํากัดเป็นเรือโดยสารทีบ� รร
ทุกได้ทงั � คนและยานพาหนะ
(�) เรือโดยสารความเร็วสูง (High Speed Boat)ของบริษทั เรือเร็วลมพระยา จํากัดบรรทุกได้เฉพาะผูโ้ ดยสาร
(�) เรือคาตามาราน ของบริษทั ซีทรานดิสคัฟเวอร์ร�ี จํากัดและบริษทั ส่งเสริมรุง่ เรือง จํากัด เรือบรรทุกได้เฉพาะ
ผูโ้ ดยสาร แต่ใช้เวลาเดินทางนานกว่าเรือความเร็วสูง
ผูใ้ ช้บริการทัง� ชาวไทยและต่างชาติมากกว่าร้อยละ �� เลือกการเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันผ่านทางเรือ
โดยใช้บริการสายการบิน รถไฟ หรือรถโดยสารประจําทาง ทีม� ผี ปู้ ระกอบการภายนอกให้บริการรับ-ส่งจากสถานีรถไฟหรือ
สถานีรถโดยสารประจําทางของบริษทั ขนส่ง จํากัด (บขส.)ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือขับรถ
ยนต์สว่ นตัวไปยังท่าเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั ในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพือ� โดยสารเรือเฟอร์รเ�ี ดินทางต่อไปยัง
เกาะสมุยหรือเกาะพะงัน นอกจากนี� ผูใ้ ช้บริการยังสามารถเลือกเดินทางไปยังท่าเรือในจังหวัดชุมพรเพือ� โดยสารเรือคาตา
มารานไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน หรือใช้บริการท่าเรือสาธารณะในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพือ� โดยสารเรือ
เฟอร์รข�ี องบริษทั คูแ่ ข่งไปยังเกาะสมุย หรือเรือโดยสารความเร็วสูง ไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันได้
สําหรับการเดินทางโดยเครือ� งบิน ผูเ้ ดินทางสามารถเลือกท่าอากาศยานปลายทางได้ทงั � บนเกาะสมุยโดยตรง(ซึง� มี
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเป็ นผูใ้ ห้บริการ) หรือท่าอากาศยานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัด
นครศรีธรรมราชซึง� มีสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์และสายการบินไทยเป็ นผูใ้ ห้
บริการ โดยมีผปู้ ระกอบการภายนอกให้บริการรถโดยสารรับ-ส่งจากท่าอากาศยานไปยังท่าเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั หรือท่า
เรือสาธารณะในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพือ� เดินทางด้วยเรือต่อไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน
การเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันด้วยเรือเฟอร์ร�ี นัน� ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เนื�องจากเรือเฟอร์ร�ี
สามารถขนส่งผูโ้ ดยสารและยานพาหนะได้ในคราวเดียวกัน ทัง� นี� ปจั จุบนั การให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากระหว่างอําเภอ
ดอนสัก และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีผใู้ ห้บริการจํานวน � ราย ได้แก่ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ซีทรานเฟอร์ร�ี จํากัด ซึง� บริษทั ได้พจิ ารณาว่าบริษทั ดังกล่าวเป็ นคูแ่ ข่งขันโดยตรงมากกว่าบริษทั ที�
ให้บริการเรือประเภทอืน� และสายการบิน ทีม� งุ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแตกต่างกัน
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การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
การจัดหาเรือเฟอร์รี�
ในช่วงทีผ� า่ นมา บริษทั ได้จดั หาเรือเฟอร์รท�ี ใ�ี ช้แล้วแต่ยงั คงอยูใ่ นสภาพทีด� เี พือ� นํามาให้บริการ โดยส่วนใหญ่นําเข้า
มาจากประเทศญีป� ุน่ และประเทศจีน ซึง� เป็ นประเทศทีม� กี ารใช้งานเรือเฟอร์รม�ี ากทีส� ดุ แห่งหนึ�งของโลก ล่าสุดบริษทั ได้
นําเรืออาร์ �� เข้ามาให้บริการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ���� โดยเรืออาร์ �� นี�นําเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีอายุการใช้งานเรือ �� ปี ซึง� เป็นเรือทีม� ขี นาดใหญ่ของบริษทั ในปจั จุบนั โดยมีขนาดความยาว ��.�� เมตร มีความจุ
ผูโ้ ดยสาร ��� คน และสามารถบรรทุกยานพาหนะได้มากกว่า �� คัน
แผนการซ่อมบํารุงประจําปี
ในการซ่อมบํารุงเรือเฟอร์รน�ี นั � บริษทั มีทมี ช่างยนต์ ซึง� เป็ นพนักงานประจําเรือเฟอร์รโ�ี ดยมีตน้ กลดํารงตําแหน่งหัว
หน้าสูงสุดในแผนกช่างยนต์โดยรายงานตรงต่อนายเรือแต่ละลําซึง� พนักงานในแผนกช่างยนต์ทกุ คนจะมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะ
สมเพือ� ปฏิบตั งิ านตามประกาศของกรมเจ้าท่าในการทําหน้าทีค� วบคุม ดูแลและบํารุงรักษาสภาพของเครือ� งยนต์ต่างๆให้
พร้อมใช้งาน รวมทัง� ทําการซ่อมบํารุงทัวไปตามรอบอายุ
�
การใช้งานของเครือ� งยนต์
อีกทัง� บริษทั ยังมีนโยบายซ่อมบํารุงเรือเฟอร์รต�ี ามชัวโมงการใช้
�
งาน (Preventive Maintenance) โดยได้วา่ จ้างบริษทั
ซ่อมเรือจากภายนอกเพือ� ดําเนินการบํารุงรักษาโครงสร้างและเครือ� งจักรกลต่างๆของเรือเฟอร์รต�ี ามแผนการซ่อมบํารุง
โดยแบ่งเป็ น การซ่อมและโอเวอร์ฮอล (Overhaul) ประจําปี ซึง� ใช้งบประมาณจํานวน � ถึง � ล้านบาทต่อลําต่อครัง� และ
แผนการซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูท่ กุ วงรอบ �� ถึง �� เดือน ซึง� ต้องใช้ระยะเวลาการซ่อมบํารุงในอูค่ รัง� ละประมาณ � เดือน
ต่อลํา โดยใช้งบประมาณจํานวน � ถึง�� ล้านบาทต่อการนําเรือขึน� อูแ่ ต่ละครัง�
ทัง� นี�โดยทัวไป
� บริษทั มีแผนและตารางงานซ่อมบํารุงและโอเวอร์ฮอลเครือ� งยนต์ตา่ งๆ เช่น การโอเวอร์ฮอลเปลีย� น
อะไหล่เครือ� งจักรใหญ่และเครือ� งใช้ไฟฟ้า โดยมีทจ�ี อดเรือเฟอร์รเ�ี พือ� ซ่อมบํารุงตัง� อยูท่ ท�ี า่ เรือสมุยสากลซึง� เป็นทีต� งั � ของศูนย์
ซ่อมบํารุงหลักสําหรับเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั และมีคลังเก็บอะไหล่และวัสดุสงิ� ของต่างๆ สําหรับการใช้งานและซ่อมบํารุงทัว�
ไปอยูท่ บ�ี ริเวณท่าเรือดอนสักสากล
แผนการซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่
บริษทั ได้วา่ จ้างอู่ซ่อมเรือทีไ� ด้มาตรฐาน ในการทําหน้าทีซ� ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ของเครือ� งยนต์และตัวเรือเฟอร์รแ�ี ต่ละ
ลําในทุกๆวงรอบ �� ถึง �� เดือน โดยอู่ซ่อมเรือดังกล่าวตัง� อยูบ่ ริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีคุณภาพใน
การดําเนินการซ่อมได้มาตรฐานทีก� รมเจ้าท่ากําหนด ทัง� นี�การซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูจ่ ะต้องนําเรือเฟอร์รข�ี น�ึ นอนบนอูล่ อย
(Floating dock) เพือ� ตรวจสอบสภาพใต้ทอ้ งเรือรวมถึงใบจักรและหางเสือ ทําความสะอาดและทาสีใต้ทอ้ งเรือใหม่พร้อม
ลงสีกนั เพรียง รวมทัง� ซ่อมบํารุงเครือ� งจักรกลต่างๆ ตามโครงสร้างเรือโดยช่างทีม� คี วามรูแ้ ละความชํานาญโดยเฉพาะ
บริษทั มีแผนการซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่เรือทัง� หมด �� ลําในอู่ ตัง� แต่ชว่ งเดือน มกราคม ����– กันยายน ���� ดังนี�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื�อเรือ

ช่วงการซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอู่*

อาร์��
วังทอง
ราชา �
ราชา �
ราชา �
ราชา �
อาร์ �
ราชา �
วังแก้ว
อาร์��

ม.ค. - ก.พ. ����
มี.ค. - เม.ย. ����
เม.ย. - มิ.ย. ����
มิ.ย. - ก.ค. ����
ส.ค. - ก.ย. ����
ต.ค. - ธ.ค. ����
ม.ค. - มี.ค. ����
เม.ย. - มิ.ย. ����
มิ.ย. - ส.ค. ����
ก.ค. - ก.ย. ����

ประมาณการค่าซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่**
(ล้านบาท)

12.5
9.0
15.0
10.5
10.5
11.5
13.0
11.0
10.5
10.5
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11
12
13
14
15

ชื�อเรือ

ช่วงการซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอู่*

ราชา �
ราชา �
อาร์ �
วังใน
อาร์��

ส.ค. - ต.ค. ����
พ.ย. - ธ.ค. ����
ม.ค. - มี.ค. ����
เม.ย. - มิ.ย. ����
ก.ค. - ก.ย. ����

ประมาณการค่าซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่**
(ล้านบาท)

12.5
6.5
9.0
6.5
10.5

หมายเหตุ: * ชวงเวลาการซอมบํารุงครั้งใหญในอูอางอิงจากระยะเวลาของใบอนุญาตใชเรือจากการเขาอูครั้งกอนซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีอนุญาตใหใชเรือเพิ่มไดอีก
3-6 เดือน
* *การประมาณการมูลคาซอมบํารุงครัง้ ใหญจะพิจารณาจากประวัตกิ ารซอมบํารุงครัง้ ใหญในอูท ผ่ี า นมาประกอบกับการซอมบํารุงประจําปทท่ี าํ โดยทีมงานชางของบริษทั

ทัง� นี� เรือเฟอร์รท�ี ุกลําของบริษทั จะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพของเรือโดยกรมเจ้าท่าเพือ� ใช้ต่อใบอนุ ญาตใช้เรือ
ในแต่ละปี โดยอายุใบอนุญาตใช้เรือแต่ละลําจะมีอายุไม่เกิน �� เดือน ซึง� ปจั จุบนั เรือของบริษทั เฟอร์รท�ี งั � ��ลํา มีการต่อ
ใบอนุญาตให้ใช้เรือครบถ้วน
�. การจัดหานํ�ามันเชื�อเพลิ ง
เรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําใช้น�ํามันเชือ� เพลิงประเภทนํ�ามันดีเซลและนํ�ามันเตาเป็นวัตถุดบิ และต้นทุนหลักของบริษทั ในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยบริษทั ได้นํานํ�ามันเชือ� เพลิงทัง� � ประเภทนี�มาผสมกันตามสัดส่วนทีเ� หมาะสมสําหรับใช้เป็ นเชือ� เพลิงใน
การเดินเรือเฟอร์รไ�ี ด้อย่างมีประสิทธิภาพซึง� ขึน� อยูก่ บั เครือ� งยนต์และอุปกรณ์เรือแต่ละลํา สําหรับการบริหารจัดการระบบ
การจ่ายนํ�ามันอย่างมีประสิทธิภาพนัน� ถือว่าเป็ นปจั จัยสําคัญในการประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร�ี เนื�องจากส่งผลต่อการ
แข่งขันและผลประกอบการของบริษทั ทัง� นี� บริษทั มีการสังซื
� อ� นํ�ามันเชือ� เพลิงจากผูจ้ ดั จําหน่ายภายในประเทศ โดยมีระบบ
บริหารและการจัดการนํ�ามันคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง� คลอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั จําหน่ ายวัตถุดบิ ทีม� ี
ความน่าเชือ� ถือทัง� ในด้านคุณภาพของนํ�ามันเชือ� เพลิง และการส่งมอบสินค้าทีต� รงต่อเวลา เป็ นผลให้บริษทั ไม่มอี ุปสรรค
และปญั หาในการรับนํ�ามันเชือ� เพลิงล่าช้า อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั บริษทั ได้มกี ารสังซื
� อ� นํ�ามันเชือ� เพลิงประเภทนํ�ามันดีเซล
บี �� และนํ�ามันเตา รวมทัง� นํ�ามันหล่อลื�นจากผูจ้ ดั จําหน่ าย โดยเป็ นการจัดซือ� จากผูข้ ายรายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษทั บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เนื�องจากทีผ� า่ นมาบริษทั ดังกล่าวสามารถจัดหาปริมาณนํ�ามันดีเซลและนํ�ามันเตาได้ตามทีบ� ริษทั ต้องการ โดยมีการนําเสนอ
ราคาและเงือ� นไขการค้าเหมาะสมทีส� ดุ เมือ� เปรียบเทียบกับคูค่ า้ รายอืน� ในการสังซื
� อ� แต่ละครัง�
นอกจากนัน� บริษทั ฯ มีอปุ กรณ์ทส�ี ามารถผลิตนํ�ามันไบโอดีเซลได้ แต่เนื�องจากปจั จุบนั ต้นทุนในการผลิตของไบโอ
ดีเซล ยังมีตน้ ทุนทีส� งู กว่าราคานํ�ามันดีเซล และนํ�ามันดีเซลทดแทน ทําให้บริษทั ฯ ทําให้บริษทั ไม่จาํ เป็ นต้องผลิตนํ�ามัน
ไบโอดีเซลทีผ� สมกับนํ�ามันพืชทีใ� ช้แล้วมาใช้ดาํ เนินงาน อย่างไรก็ตามบริษทั ได้มกี ารผลิตนํ�ามันไบโอดีเซลจากเครือ� งจักร
ชุดเล็ก (กําลังการผลิต ��� ลิตรต่อวันต่อ � รอบการผลิต) เพือ� ทดสอบเครือ� งจักร โดยนํามาผสมกับนํ�ามันพืชทีใ� ช้แล้วเป็น
นํ�ามันไบโอดีเซล เพือ� ใช้เป็ นเชือ� เพลิงสําหรับยานพาหนะทีใ� ช้ภายในบริเวณท่าเรือและโรงงานผลิตนํ�ามันไบโอดีเซล
�. นโยบายจัดเก็บนํ�ามันเชื�อเพลิ ง
ตลอดระยะเวลาทีผ� า่ นมา บริษทั มีนโยบายในการจัดเก็บนํ�ามันดีเซลและนํ�ามันเตา ซึง� ควบดูแลให้อยูใ่ นระดับทีเ� หมาะ
สม โดยคํานึงถึงระดับราคา ณ จุดเวลาทีซ� อ�ื ต้นทุนการจัดเก็บรักษา (Inventory Carrying Cost) ต้นทุนการสังซื
� อ� (Order
Cost) และต้นทุนสินค้าขาดแคลนให้อยูใ่ นระดับตํ�า ทัง� นี�บริษทั มีนโยบายให้เจ้าหน้าทีใ� นเรือเฟอร์รต�ี รวจนับและบันทึกนํ�ามัน
คงเหลือในแต่ละลําเป็ นประจําทุกวัน วันละ � เวลา ได้แก่ เวลาทีห� ยุดเดินเรือ และเวลาก่อนเริม� เดินเรือของแต่ละวัน เพือ�
ให้บริษทั สามารถทราบได้วา่ เรือแต่ละลํามีปริมาณนํ�ามันเชือ� เพลิงคงเหลือ และกําหนดให้พนักงานบัญชีตรวจนับปริมาณ
นํ�ามันเชือ� เพลิงคงเหลือในคลังสินค้าและเรือเฟอร์รท�ี งั � หมดของบริษทั เป็ นประจําทุกเดือน โดย ณ ปจั จุบนั บริษทั ได้เช่า
ทีด� นิ กับบริษทั เกีย� วข้องกัน เพือ� เป็ นทีต� งั � ของคลังนํ�ามันนอกจากนี�ถงึ แม้ว่าทีผ� า่ นมารัฐบาลไทยมีนโยบายควบคุมราคา
นํ�ามันดีเซลให้อยูใ่ นระดับไม่เกิน �� บาทต่อลิตร แต่บริษทั มีนโยบายป้องกันความเสีย� งทางการตลาดเพือ� ควบคุมปริมาณ
นํ�ามันเชือ� เพลิงให้อยูใ่ นปริมาณทีเ� หมาะสม เพือ� ป้องกันมิให้บริษทั มีความเสีย� งจากการขาดทุนสินค้าคงคลังของนํ�ามันเชือ�
เพลิงรวมทัง� อุบตั เิ หตุทอ�ี าจเกิดขึน� จากไฟไหม้
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�. การกํากับดูแลโดยหน่ วยงานที�เกี�ยวข้อง
การดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รต�ี อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ� กีย� วข้องโดยมีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานหลัก ซึง� มีหน้า
ทีก� าํ กับดูแลกิจการในธุรกิจ โดยมีกฏหมายทีเ� กีย� วข้องประกอบด้วย� ส่วนหลัก คือ กฎหมายทีเ� กีย� วกับตัวเรือ ท่าเทียบเรือ
และคนประจําเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี�
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
ตัวเรือ

o
o
o
o

พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ�าไทย พ.ศ.����
พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.����
พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.����
กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / คําสัง� ประกาศ
ระเบียบทีอ� อกโดย กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาติ ที�สาํ คัญ
o ใบอนุญาตใช้เรือ ซึง� มีอายุใบอนุญาตเป็ น
เวลาไม่เกิน �ปี
o ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจําทางซึง� มีอายุใบ
อนุญาตเป็ นเวลา �ปี

ท่าเทียบเรือ

o พ.ร.บ.เดินเรือในน่านนํ�าไทย พ.ศ.����
o พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.����
และฉบับที� � พ.ศ.����
o กฎกระทรวงฉบับที� �� / กฎกระทรวงฉบับที�� � /
กฎกระทรวงฉบับที�� �
o พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.����
o พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.����
o พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ.����

o ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
ซึง� มีอายุใบอนุญาตเป็ นเวลา � ปี
o หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า(เดิมชือ� “ใบ
อนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ”)ซึง� มีอายุใบอนุญาต
เป็ นเวลา �ปี

คนประจําเรือ

o พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ����
o กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที�� � (หมวด ซ.) /
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ พ.ศ.����

o ชัน� ประกาศนียบัตรของคนประจําเรือ

อนึ�งเนื�องจากการประกอบธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์ร�ี บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ� กีย� วข้องกับการเดินเรือ
และท่าเรือ โดยมีกรมเจ้าท่าเป็ นหน่ วยงานหลักในการกํากับดูแล ให้บริษทั ดําเนินการต่อใบอนุ ญาตสําคัญต่างๆ ทีเ� กีย� ว
ข้องกับการดําเนินธุรกิจเดินเรือและท่าเรืออย่างชัดเจน โดยมีสายงานปฏิบตั งิ านท่าเรือและเดินเรือ ทําหน้าทีค� วบคุมดูแล
และปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ทว�ี างไว้ ซึง� ได้แต่งตัง� คณะทํางานฯ ทีป� ระกอบด้วยรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิ
การท่าเรือและเดินเรือ ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารท่าเรือ ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารเดินเรือ และนายเรือประจําเรือเฟอร์รท�ี งั � �� ลํา
ดําเนินการประชุมร่วมกันเป็ นประจําทุกเดือน เพือ� วางแผนการเดินเรือ การซ่อมบํารุงเรือ และการแก้ไขปญั หาต่างๆ รวม
ทัง� การติดตามการต่อใบอนุญาตต่างๆ ทีเ� กีย� วข้องกับการเดินเรือ เช่น ใบสําคัญการตรวจเรือ ใบสําคัญรับรองแนวนํ�าบรร
ทุก ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจําทาง ใบอนุญาตต่างๆ ทีเ� กีย� วข้องกับกิจการท่าเรือ เช่น หนังสือรับรอง
การตรวจสภาพท่า และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล และชัน� ประกาศนียบัตรของคนประจําเรือ ทัง� นี� คณะ
ทํางานดังกล่าวได้จดั ทําทะเบียนคุมใบอนุญาตต่างๆ และชัน� ประกาศนียบัตรไว้อย่างครบถ้วน
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�. ผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อม
นอกเหนือจากการพัฒนาด้านบริการให้กบั ผูใ้ ช้บริการ เพือ� ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย บริษทั
ยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความสําคัญต่อสิง� แวดล้อมทัง� ทางนํ�าและอากาศ โดยจัดให้มมี าตร
การรักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึง� เป็นไปตามเงือ� นไขในใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือของกรมเจ้าท่า ทัง� นี� บริษทั ได้ปฏิบตั ิ
และดําเนินการเพือ� ลดผลกระทบต่อสิง� แวดล้อมดังนี�
�. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะตามจุดต่างๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในบริเวณท่าเรือและกําหนดให้หา้ ม
ทิง� ขยะ นํ�าเสียและสารเคมีลงในทะเล
�. จัดให้มโี ครงการปลูกไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ เพือ� ป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน
�. จัดหาพนักงานและเวรยามเพือ� จัดระเบียบเข้าคิวยานพาหนะขึน� ลงเรือเฟอร์รแ�ี ละควบคุมนํ�าหนักรถบรรทุก
ทีใ� ช้บริการผ่านท่าเรือให้ไม่เกินตามทีก� ฎหมายกําหนด และคอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ
รวมทัง� จัดให้มกี ารอบรมด้านความปลอดภัยและฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อย่างสมํ�าเสมอ
�. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพนํ�าทิง� จากทุกจุดทีป� ล่อยออกจากท่าเรือเป็ นประจําทุกเดือน และตรวจสอบ
คุณภาพนํ�าในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือเป็ นประจําทุก�เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่า
พิจารณาทุกครัง�
�. จัดให้มกี ารตรวจสอบระบบบําบัดนํ�าเสียสําเร็จรูป (SATS) ทุกๆ � เดือนเพือ� ให้เกิดความมันใจว่
� าระบบดัง
กล่าวสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
�. ติดตัง� ไฟฟ้าให้แสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนเพือ� เตือนเรืออื�นๆ ทีส� ญ
ั จรไปมาบริเวณท่าเรือ
�. ดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยูใ่ นสภาพมันคงแข็
�
งแรงและสะอาดอยูเ่ สมอ
นอกจากนี�บริษทั ได้มกี ารว่าจ้างผูเ้ ชีย� วชาญอิสระเพือ� ทําหน้าทีใ� นการตรวจวัดคุณภาพนํ�าทิง� โดยรายงานผลการ
วิเคราะห์ตวั อย่างนํ�าทีท� ่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากลเป็ นประจําทุก � เดือน ซึง� จัดทําโดยบริษทั เอ็นไว แล็บ
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด ซึง� เป็นบริษทั ทีไ� ม่เกีย� วข้องกัน ซีง� ผลการตรวจทีผ� า่ นมา พบว่าตัวอย่างนํ�าทีท� า่ เรือของบริษทั
เป็ นไปตามมาตรฐานนํ�าทิง� ทีร� ะบายออกจากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที� � พ.ศ.����
และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์

งานที� ยงั ไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที� �� ธันวาคม ����บริษทั ไม่มงี านทีย� งั ไม่ได้สง่ มอบ
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่ ง
ปัจจัยความเสีย
ั ยความเสีย� งในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกันความเสีย� งของบริษทั ซึง� ให้บริการเรือเฟอร์ร�ี สามารถ
ปจจั
แบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ ดังนี�

ความเสี�ยงด้านธุรกิ จของบริ ษทั

ความเสี�ยงจากการเกิ ดอุบตั ิ เหตุในระหว่างการให้บริ การเดิ นเรือเฟอร์รี�
เนื�องจากธุรกิจหลักของบริษทั เป็ นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พือ� โดยสารและขนส่งทางเรือเป็ นหลัก มีทงั � การขน
ส่งผูโ้ ดยสาร รถยนต์สว่ นบุคคล รถบรรทุกสินค้า และยานพาหนะประเภทต่างๆ ซึง� การเดินเรือข้ามฟากทางทะเล จะมี
ความเสีย� งในการเกิดอุบตั เิ หตุทเ�ี กิดจากภัยธรรมชาติ เช่น คลืน� ลมทะเลและพายุ หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น
เรือชนกันหรือเรือชนโขดหิน การไม่รกั ษาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานของตัวเรือ การประมาทเลินเล่อของพนัก
งานทีป� ฏิบตั งิ านในเรือแต่ละลํา หรือการฝา่ ฝืนคําสัง� กฎระเบียบ ข้อบังคับบนเรือของผูโ้ ดยสาร และหากเกิดเหตุการณ์ดงั
กล่าวบริษทั จะได้รบั ผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญ คือ
เรือเฟอร์รล�ี าํ ทีป� ระสบอุบตั เิ หตุจะไม่สามารถให้บริการ
ทําให้บริษทั มีภาพลักษณ์ในด้านลบต่อสาธารณชน
ได้ตรงตามตารางเวลาของเทีย� วเรือ หรือเรือเฟอร์ร�ี
ผู้โดยสารขาดความเชื�อมันในระบบควบคุ
�
มความ
อาจจะเสียหายทัง� ลําจนไม่สามารถใช้งานได้อกี ต่อไป
ปลอดภัยในการเดินเรือ ซึง� จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ซึง� จะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานของบริษทั ในอนาคต
ของบริษทั
บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยอาจไม่รบั ประกันภัยเรือและผู้
เกิดค่าใช้จา่ ยสําหรับใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาเรือ
โดยสารกับบริษทั หรือ อาจเพิม� ค่าเบีย� ประกันภัยให้
เฟอร์รล�ี าํ ใหม่ เพือ� ทีจ� ะสามารถให้บริการทดแทนได้
สูงขึน� ทําให้บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยสูงขึน� และกระทบต่อผล
อย่างเพียงพอ อันเป็ นเหตุทจ�ี ะทําให้บริษทั ต้องแบก
การดําเนินงานของบริษทั
ภาระค่าใช้จา่ ยและต้นทุนทีเ� พิม� ขึน�
มีคา่ ใช้จา่ ยสําหรับความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
จากผูโ้ ดยสารหรือผูท้ ใ�ี ช้บริการบรรทุกยานพาหนะ
ชนิดต่างๆ ทําให้คา่ ใช้จา่ ยสูงขึน� และส่งผลกระทบต่อ
ผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษทั
ทัง� นี� บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย� งในเรือ� งดังกล่าวเป็ นอย่างยิง� จึงได้มนี โยบายป้องกันความเสีย� งทัง� เชิงรุกและ
เชิงรับดังนี�
ั � นดามัน แต่บริษทั มีการติด
แม้วา่ สภาพภูมอิ ากาศและคลื�นลมทะเลในอ่าวไทยจะไม่รุนแรง เมือ� เทียบกับทะเลฝงอั
ตามการพยากรณ์อากาศและคลืน� ลมทะเลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็ นประจําทุกวัน เพือ� ทีจ� ะสามารถจัดการเดินเรือ
ในแต่ละช่วงเวลาให้มคี วามปลอดภัยมากทีส� ดุ
การกําหนดเส้นทางเดินเรือทีช� ดั เจนและไม่ทบั ซ้อนกับเรือลําอืน� ๆในเส้นทางเดียวกันจะทําให้โอกาสในการเกิดอุบตั ิ
เหตุเรือชนกันเป็ นไปได้ยาก อีกทัง� บริษทั ยังได้ตดิ ตัง� เครือ� งมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เรดาห์ เข็มทิศ และจีพเี อส
เพือ� ตรวจสอบเรือประเภทต่างๆ ทีเ� ดินทางเข้าใกล้รศั มีหรือขวางเส้นทางเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั โดยมีการใช้วทิ ยุ
ั�
สือ� สารเพือ� ติดต่อเรือต่างๆ ทีอ� ยูใ่ นทะเล รวมถึงเจ้าหน้าทีป� ระจําชายฝงทะเล
นอกจากนี�ยงั มีการใช้สเกลวัดองศา
ความเอียงของลําเรือจากการบรรทุกยานพาหนะลงเรือ เพือ� ให้เกิดความสมดุลเรือรวมทัง� จัดให้มเี สือ� ชูชพี ครบตาม
จํานวนผูโ้ ดยสารและพนักงานประจําเรือ พร้อมติดตัง� แพชูชพี แบบแข็งในเรือเฟอร์รท�ี กุ ลําตามระเบียบข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย
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ทีต� งั � ของท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากลมี
ความลึกมาก โดยเฉพาะท่าเรือดอนสักทีม� ลี กั ษณะ
เป็ นแหลมยืน� เข้าสูท่ ะเล ทําให้ไม่มโี ขดหินหรือทราย
มาทับถมบริเวณหน้าท่า ทําให้เรือเฟอร์รข�ี องบริษทั
สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก อีกทัง� บริษทั ได้ทาํ
การติดตัง� เครื�องจักรสําหรับดึงและผูกตัวเรือเข้ากับ
ท่าเรือเพือ� ช่วยให้เรือเฟอร์รเ�ี ข้าจอดเทียบท่าได้อย่าง
ปลอดภัย
บริษทั ได้จดั ทําแผนงานในการบํารุงรักษา (Preventive
maintenance) ทังท่
� าเรือ และตัวเรือ ทังแผนซ่
�
อมบํารุง
ใหญ่ (Major Maintenance) และแผนการบํารุงรักษา
ขนาดเล็ก (Minor Maintenance) ซึง� ปฏิบตั เิ ป็นประจํา
ต่อเนื�องทุกเดือน เช่น การเปลีย� นอะไหล่ การเปลีย� น
ถ่ายนํ� ามันเครื�อง การซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ ทัง� นี�
เพือ� ให้ทงั � ท่าเรือและตัวเรือมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้
งานตลอดเวลาโดยการบํารุงรักษาดังกล่าว ทัง� เป็ น
การดําเนินการจากพนักงานของบริษทั และจากบริษทั
ซ่อมบํารุงรักษาทีม� คี วามเชีย� วชาญเฉพาะด้านเรือ
เฟอร์ร�ี ทีไ� ด้การยอมรับจากกรมเจ้าท่าให้ดาํ เนินการ
ซ่อมและบํารุงรักษาตัวลําเรือครัง� ใหญ่ นอกจากนี�
บริษทั ยังปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ด้วยการนําเรือเฟอร์ร�ี
ให้กรมเจ้าท่าทําการตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกลํา
เป็นประจําอย่างน้อยปีละ � ครัง� เพือ� ป้องกันอันตราย
ทีอ� าจจะเกิดขึน�

การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบตั ภิ ยั
ทีอ� าจเกิดขึน� ต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของลูกค้า
โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรทีเ� กีย� ว
ข้องด้านความปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั เข้ามามีสว่ นร่วม
กับบริษทั ในการดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รักษาความ
ปลอดภัย และป้องกันการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท
อาทิ การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีด� า้ นความมัน�
คงของรัฐในการตรวจตราด้านความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังเพือ� ป้องกันอาชญากรรมบริเวณท่าเรือ และบน
เรือ การตรวจสอบสภาพเรือและการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของผูโ้ ดยสารบนเรือ การฝึ กซ้อมแผนใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูก้ ารป้องกัน
อุบตั ภิ ยั เป็ นต้น
บริษทั ได้จดั ทําประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารและพนัก
งานประจําเรือทีใ� ช้บริการเรือเฟอร์รท�ี ุกลําตามทีก� ฏ
หมายกําหนดไว้ และยังได้ทาํ ประกันภัยทางทะเลเพือ�
คุม้ ครองเรือเฟอร์รท�ี กุ ลําจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ ทีอ� าจทํา
ให้เรือเฟอร์รไ�ี ด้รบั ความเสียหายจนไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยคิดทุนประกันตามความเหมาะสม
ั บนั ซึง� ครอบคลุมมูลค่า
ของสภาพเรือทีใ� ช้งานในปจจุ
ทางบัญชีของเรือเฟอร์รใ�ี นแต่ละลํา อย่างไรก็ตาม
บริษทั ยังคงมีความเสีย� งจากอุบตั เิ หตุทอ�ี าจเกิดขึน� กับ
ยานพาหนะของผูโ้ ดยสาร ซึง� บริษทั ได้ใช้มาตราต่างๆ
ข้างต้นเพื�อป้องกันความเสีย� งดังกล่าวทีอ� าจจะเกิด
ขึน�

บริษทั ได้บรรจุพนักงานประจําเรือเฟอร์รท�ี ม�ี คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตรงตามทีก� รมเจ้าท่ากําหนดไว้ โดยพนักงาน
ประจําเรือจะถูกมอบหมายหน้าทีแ� ละความรับผิดชอบ
ทัง� นี� นับตัง� แต่บริษทั เริม� ให้บริการเรือเฟอร์รจ�ี นถึง
ในแต่ละตําแหน่งอย่างชัดเจน พร้อมกันนี�บริษทั ยังได้ ปจั จุบนั ยังไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุจนเป็ นเหตุให้เรืออับปางแต่
จัดให้มกี ารอบรมสัมมนาให้ความรูท้ งในด้
ั � านการปฏิบตั ิ อย่างใด
งานโดยตรงตามหน้าทีข� องแต่ละบุคคล รวมถึงการเฝ้า
ระวังดูแลพฤติกรรมผูโ้ ดยสารให้ปฏิบตั ติ นเป็นไปตาม
ระเบียบทีก� าํ หนดในการโดยสารเรือ การชังนํ
� � าหนัก
บรรทุกก่อนขึน� เรือและจัดตําแหน่งการจอดยานพาหนะ
การไม่อนุญาตให้ผโู้ ดยสารอยูบ่ นยานพาหนะระหว่าง
โดยสารเรือเฟอร์ร�ี รวมถึงให้มกี ารดึงเบรคมือของยาน
พาหนะและอัดลิม� ล้อรถเพือ� ป้องกันการลืน� ไหล พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบทีเ� กีย� วข้องกับการปฏิบตั ติ น
สําหรับผูโ้ ดยสารระหว่างเดินทางให้มคี วามทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ
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ความเสี�ยงจากการพึ�งพิ งอุตสาหกรรมการท่อง
เที�ยวในประเทศไทย
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เม็ดเงิน
ส่วนหนึ�งมาจากรายได้จากภาคการท่องเทีย� ว ซึง� เป็ นทีแ� น่
นอนว่า หากสถานการณ์บา้ นเมืองอยูใ่ นความสงบ นักท่อง
เทีย� วจํานวนมากก็จะเดินทางหลังไหลเข้
�
าสูป่ ระเทศ โดยจะ
ส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษทั ด้วยเช่นกันเนื�องจาก
การดําเนินธุรกิจเรือเฟอร์ร�ี รายได้หลักมาจากนักท่องเทีย� ว
อย่างไรก็ตาม หากสถานะการณ์บา้ นเมืองเกิดภาวะไม่ปกติ
อาทิ ปญั หาด้านความมันคงทางการเมื
�
องของรัฐบาล เกิด
สงคราม การก่อการร้าย โรคระบาด และภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ปจั จัยเหล่านี�ลว้ นส่งผลกระทบต่อจํานวนนักเทีย� วทีจ� ะเดิน
ทางเข้ามาในประเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุร
กิจของบริษทั ในเชิงลบได้ นอกจากนี�ธุรกิจการท่องเทีย� ว
ยังมีลกั ษณะเป็ นฤดูกาลท่องเทีย� ว โดยรายได้และผลการ
ดําเนินงานของบริษทั จะเปลีย� นไปตามฤดูกาลท่องเทีย� ว
ด้วยเช่นกัน ซึง� ประเทศไทยมีฤดูกาลท่องเทีย� วตามช่วงวัน
หยุดยาวและเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี
ปจั จัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นปจั จัยทีเ� กิดจากภายนอก
และควบคุมได้ยากบริษทั จึงบริหารความเสีย� งด้วยการให้
บริการทีเ� น้นสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าสูงสุด โดยการ
อํานวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ให้บริการตรงต่อ
เวลา เน้นยํา� ในเรือ� งของความปลอดภัย เพือ� สร้างความประ
ทับใจ ทัง� ต่อลูกค้าประจําและขาจรให้กลับมาใช้บริการอย่าง
สมํ�าเสมอ นอกจากนี�รายได้ของบริษทั ไม่ได้พง�ึ พากลุม่ นัก
ท่องเทีย� วเพียงอย่างเดียวแต่รายได้สว่ นหนึ�งมาจากผูป้ ระ
กอบการขนส่งโลจิสติกส์ทป�ี ระกอบกิจการร้านสะดวกซื�อ
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และผูป้ ระกอบการเชิงพาณิชย์
ทีต� อ้ งมีการขนส่งสินค้าข้ามฟาก อาทิ ผัก ผลไม้อาหารแห้ง
วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ รวมถึงสินค้าทีม� ลี กั ษณะพิเศษทีต� อ้ งใช้
บริการเช่าเหมาลําเป็ นการเฉพาะซึง� ได้แก่ นํ�ามันเชือ� เพลิง
แก๊ส หรือวัตถุมพี ษิ เป็ นต้น

ความเสี�ยงจากการพึง� พิ งบุคลากรที�ต้องใช้ความ
เชี�ยวชาญพิ เศษเฉพาะทาง
บริษทั มีความจําเป็ นต้องใช้บุคลากรทีม� คี วามเชีย� ว
ชาญพิเศษเฉพาะทางในการให้บริการเดินเรือและขนส่งทาง
เรือ อาทิ กัปตัน นายเรือ ต้นกลเรือ และพนักงานประจําเรือ
ซึง� ในแต่ละตําแหน่งจะต้องมีประกาศนียบัตรคนประจําเรือ
ตามระเบียบข้อบังคับของกรมเจ้าท่า รวมถึงต้องมีอตั รา
พนักงานประจําเรือไม่น้อยกว่าตามกฎหมายทีก� าํ หนด ซึง�
อาจเป็ นอุปสรรคและข้อจํากัดแก่บริษทั ในการจัดหาบุคลา
กรดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจใน
อนาคตของบริษทั ได้
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย� งในด้านบุคลากรเป็ น
อย่างยิง� โดยทีผ� า่ นมาบริษทั มีมาตรการในการลดความเสีย� ง
จากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยมีนโยบายส่งเสริมและ
จัดให้มกี ารฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษทั อย่างต่อเนื�อง
เพือ� ให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพือ� เพิม� ประสิทธิภาพในการ
ทํางานซึ�งทางบริษทั ได้ช่วยดําเนินการและอํานวย
ความสะดวกให้กบั พนักงานประจําเรือของบริษทั ในการเข้า
รับการอบรมและทดสอบความรูต้ ามทีก� ฎหมายกําหนดอย่าง
สมํ�าเสมอรวมทัง� จัดให้มกี ารสอบเลื�อนชัน� ประกาศนียบัตร
เพือ� ความก้าวหน้าของพนักงาน โดยมีคา่ ตอบแทนในอัตรา
ตลาดเพื�อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร ให้ทํางานอยู่กบั
บริษทั ในระยะยาว และเติบโตไปพร้อมๆ กับความสําเร็จ
ของบริษทั นอกจากนี�บริษทั ยังได้สร้างความสัมพันธ์ทด�ี กี บั
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพืน� ทีภ� าคใต้อนั เป็ นผลทีจ� ะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนการสรรหากําลังคนให้แก่บริษทั อย่าง
ั
ต่อเนื�อง ซึง� ทีผ� า่ นมาบริษทั ไม่ยงั เคยประสบปญหาขาดแคลน
พนักงานประจําเรือและส่วนอืน� ๆจนส่งผลกระทบต่อการให้
บริการและการขนส่งทางเรือ

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

34

ความเสี�ยงจากผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ความเสี�ยงจากการปฏิ บตั ิ ตามข้อกฏหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิ จการเดิ นเรือโดยสารข้ามฟาก
การประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ� กีย� วข้อง ซึง� ประกอบด้วย � ส่วนหลัก
คือ กฎหมายทีเ� กีย� วกับ ตัวเรือ ท่าเทียบเรือ และคนประจําเรือ
ตัวเรือ กฎหมายกําหนดให้เรือต้องมีใบทะเบียนเรือไทยทีถ� กู ต้องตามกฏหมาย และตัวเรือต้องมีความปลอดภัย
และทนทานต่อสภาพการใช้งานในทะเล รวมทัง� ต้องมีใบอนุ ญาตต่างๆครบถ้วนและมีผลบังคับใช้ เช่น ใบสําคัญรับรอง
การตรวจเรือ ใบสําคัญรับรองแนวนํ�าบรรทุก ใบอนุ ญาตใช้เรือ ใบอนุ ญาตให้เรือกลเดินประจําทาง เป็ นต้น นอกจากนัน�
และเจ้าหน้าทีป� ระจําเรือต้องมีประกาศนียบัตรทีอ� อกโดยกรมเจ้าท่าเพือ� ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต� ่างๆตามตําแหน่ งทีไ� ด้
รับมอบหมายบนเรือ โดยบริษทั ต้องดําเนินการและบริหารงานต่างๆเพือ� ให้เรือและท่าเรือมีความพร้อมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ เพือ� ให้บริษทั สามารถนําเรือของบริษทั ทุกลํามาให้บริการในน่ านนํ�าไทยได้ โดยมีหน้าทีต� อ้ งปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆทีเ� กีย� วข้องกับเรือ ท่าเรือ และการเดินเรือ รวมถึงการขออนุญาตเดินเรือของบริษทั ซึง� เป็นการ
เดินเรือประจําทางบริษทั จะต้องมีใบอนุญาตเรือเดินประจําทางซึง� ต้องต่ออายุใบอนุญาตในทุกๆ � ปี
กฎหมายทีเ� กีย� วข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.
้ปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. ���� / กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / คําสัง� ประกาศ ระเบียบทีอ� อกโดยกรมเจ้าท่า
ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือถือเป็ นสิง� ล่วงลํ�าลํานํ�าจึงต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ� กีย� วข้อง บริษทั ต้องมีใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าและเนื�องจากท่าเทียบเรือของบริษทั เป็นท่าเทียบเรือ
ขนาดเกินกว่า ��� ตันกรอส บริษทั จึงต้องดูแลรักษาสิง� แวดล้อมบริเวณท่าเทียบเรือเพือ� ไม่ก่อให้เกิดปญั หาสิง� แวดล้อม
ตามเงือ� นไขในใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ
กฎหมายทีเ� กีย� วข้อง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ���� /พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.����
และฉบับที� � พ.ศ.���� /กฎกระทรวงฉบับที� �� / กฎกระทรวงฉบับที� �� / กฎกระทรวงฉบับที� �� / พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.
���� / พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ. ����
คนประจําเรือ การเดินเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากระหว่างอําเภอดอนสัก และ อําเภอเกาะสมุย และระหว่างอําเภอดอนสัก
และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็ นเรือเดินทะเลเฉพาะเขต ซึง� จะมีการกําหนดจํานวนและชัน� ประกาศนียบัตร
ของคนประจําเรือ รวมถึงตําแหน่งต่างๆ ในลําเรือ โดยคนประจําเรือจะต้องมีการสอบความรูต้ ามกฎหมายทีก� าํ หนด
กฎหมายทีเ� กีย� วข้อง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่ านนํ� าไทย พ.ศ. ���� / กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที� ��
(หมวด ซ.) / ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรูฯ้ พ.ศ. ���� / พรบ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ����
บริษทั ได้ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ติ ามกฏหมายอย่างเคร่งครัด แม้ว่าการประกอบธุรกิจเกีย� วกับการเดินเรือ
เฟอร์รข�ี องบริษทั จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมและเกีย� วข้องหลายฉบับ ซึง� บริษทั มีหน้าทีต� อ้ งปฏิบตั ติ ามให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง หากบริษทั ฝา่ ฝืน หรือละเมิด และไม่ปฏิบตั ติ าม บริษทั มีความเสีย� งทีจ� ะถูกตรวจสอบและลงโทษ โดยมีบทลงโทษ
ทัง� การปรับเป็ นตัวเงิน การสังให้
� หยุดประกอบธุรกิจชัวคราวจนกว่
�
าจะแก้ไขแล้วเสร็จ หรือการยึดใบอนุ ญาต เป็ นต้น ทัง�
นี�หากบริษทั ได้รบั การลงโทษ จะส่งผลกระทบให้บริษทั มีรายได้ลดลงหรืออาจทําให้มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม� สูงขึน� ซึง� จะกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษทั ด้วยเหตุน�ี บริษทั จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีก� ฎหมายภายในบริษทั ทําหน้าทีต� รวจสอบและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื�นๆ ทีเ� กีย� วข้องกับการปฎิบตั งิ าน รวมถึงการทําเรือ� งต่อใบอนุ ญาตต่างๆ ทีเ� กีย� วข้องกับการ
ทําธุรกิจเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั เพือ� ให้ปฏิบตั ติ ามกฏหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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ความเสี�ยงจากการปรับค่าโดยสารเดิ นเรือแบบประจําทางตามเที�ยวเวลาเกิ นกว่าเพดานราคาที�กาํ หนด
เนื�องจากการปรับค่าโดยสารการเดินเรือเฟอร์รข�ี อง เกินกว่าลิตรละ ��.�� บาทสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสัก
บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามท้ายประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ �� บาทสํา
ธานี เรื�อง การเปลีย� นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้น หรับเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัด
ทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษทั จึงไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารได้
และท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือ� ง การเปลีย� นแปลง เนื�องจากอยูน่ อกเหนือเพดานราคาทีก� าํ หนดไว้ ซึง� จะส่งผล
ค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอ ให้ตน้ ทุนขายและการให้บริการในส่วนของต้นทุนนํ�ามันสูงขึน�
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีซง�ึ อ้างอิงตามราคานํ�ามัน ในขณะทีอ� ตั ราค่าโดยสารยังคงเท่าเดิม ซึง� จะกระทบต่อผล
ดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ�งของราคาขายตามประกาศหน้าเว็บ กําไรการดําเนินงานของบริษทั ทัง� นี�การจะขอปรับราคาค่า
ไซต์ของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) สําหรับการขายใน โดยสารเพิม� ขึน� เกินกว่าเพดานราคาทีก� าํ หนดไว้ อาจจะต้อง
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึง� มีลกั ษณะการกําหนด ใช้ระยะเวลาหนึ�งเนื�องจากต้องผ่านการพิจารณาของคณะ
เป็นช่วงตามราคานํ�ามันดีเซลทีม� กี ารเปลีย� นแปลง โดยคณะ กรรมการทีป� ระกอบด้วยบุคคลทีเ� กีย� วข้องในการออกใบอนุ
กรรมการกําหนดค่าโดยสารจะประกอบไปด้วย ผูว้ า่ ราชการ ญาตให้เรือกลเดินประจําทาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผูแ้ ทนกรมเจ้าท่า ผูแ้ ทนสํานักงานตํา สุราษฎร์ธานีเป็ นประธาน พิจารณาปรับค่าโดยสาร ในขณะ
รวจแห่งชาติ ผูแ้ ทนการท่องเทีย� วแห่งประเทศไทย ประธาน ทีบ� ริษทั ได้รบั ผลกระทบจากราคานํ� ามันทีป� รับตัวเพิม� ขึน�
หอการค้าจังหวัด และตัวแทนจากเจ้าของเรือ เป็ นต้น ซึง� ทันทีเหตุการณ์ ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบให้กําไรจากการ
ผูบ้ ริหารบริษทั ก็เป็นหนึ�งในคณะกรรมการดังกล่าว ซึง� การ ดําเนินงานของบริษทั ลดลง
ดังนัน� บริษทั จึงมีนโยบายบริหารความเสีย� งด้านต้น
คิดอัตราค่าโดยสารดังกล่าวกําหนดตามระยะทางของแต่ละ
เส้นทาง ประเภทของผูโ้ ดยสาร และประเภทของยานพาหนะ ทุนนํ� ามันด้วยการปรับปรุงสูตรนํ� ามันที�ใช้ในการเดินเรือ
ยกเว้นกรณีคา่ โดยสารประเภทเช่าเหมาลําทีบ� ริษทั สามารถ ซึง� เป็ นนํ�ามันทีผ� สมระหว่างนํ�ามันดีเซลและนํ�ามันเตาในสัด
กําหนดราคาเองได้ เช่น การเหมาเทีย� วของผูโ้ ดยสารเป็ น ส่ว นที�กํา หนด เพื�อ ลดต้น ทุน นํ� า มัน ที�ใ ช้ต่ อ ลิต รให้ต�ํา ลง
กลุ่ม การเหมาเที�ยวสําหรับขนส่งสินค้าชนิดพิเศษ อาทิ พร้อมทัง� ปรับสภาพเครือ� งยนต์ของเรือทุกลําให้สามารถใช้
นํ�ามัน แก๊ส โดยรายได้คา่ โดยสารแบบประจําทางตามเทีย� ว นํ�ามันสูตรผสมดังกล่าวได้นอกจากนี�ฝา่ ยบริหารของบริษทั
เวลาเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษทั และมีแนวโน้มเพิม� ขึน� ยังได้ตดิ ตามราคานํ�ามันตลาดโลกอย่างใกล้ชดิ และเตรียม
ซึง� ราคาค่าโดยสารแบบประจําทางตามเทีย� วเวลา เป็ นค่า พร้อมทีจ� ะนําเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กบั คณะกรรมการดังกล่าว
โดยสารทีถ� ูกกําหนดเพดานสูงสุด อ้างอิงตามการเปลีย� น ข้างต้นเพือ� พิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในกรณีทร�ี าคานํ�า
แปลงของราคานํ�ามันดีเซล จากหน่วยงานภาครัฐ ตามทีไ� ด้ มันดีเซลมีราคาสูงกว่าราคาเพดานนํ�ามันดีเซลทีใ� ช้กาํ หนด
กล่าวข้างต้น ดังนัน� หากราคานํ�ามันดีเซลทีเ� ป็นต้นทุนหลัก อัตราค่าโดยสาร
ในการดําเนินธุรกิจเดินเรือของบริษทั มีการปรับตัวเพิม� ขึน�

ความเสี�ยงสําหรับผูล้ งทุน
ความเสี�ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที�มีอิทธิ พลต่อการดําเนิ นงาน
บริษทั มีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวชโยภาส ถือหุน้ รวมกันจํานวน ���,���,��� หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ ��.�� ของทุนชําระแล้ว ���.�� ล้านบาท(ข้อมูล ณ วันที� �� มกราคม ����) ดังนัน� หากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันจะทําให้สามารถควบคุมมติทป�ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง� หมด ไม่วา่ จะเป็ นเรือ� งการแต่งตัง�
กรรมการ หรือการขอมติในเรื�องอื�นทีต� อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื�องทีก� ฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษทั กําหนดให้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียง � ใน � ของทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน� ผูถ้ อื หุน้ รายอื�นจึงอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงให้เพียงพอเพือ� ตรวจสอบและถ่วงดุลในเรือ� งทีผ� ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุน้
�. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้วของบริษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� มีดงั นี�
ทุนจดทะเบียน
:
���,���,���
ทุนทีเ� รียกชําระแล้ว
:
���,���,���
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
:
���,���,���
มูลค่าทีต� ราไว้
:
�.�� บาทต่อหุน้

บาท
บาท
หุน้

�. ผู้ถือหุ้น
รายชื�อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� มีดงั นี�
รายชื�อผูถ้ ือหุ้น
�. กลุม่ ครอบครัวชโยภาส
�.� บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จํากัด*
�.� นายอภิชาติ ชโยภาส
�.� นางอภิญญา ลอยชูศกั ดิ �
�.� นายอภิชยั ชโยภาส
�.� นายอภิชนม์ ชโยภาส
�.� น.ส.อรณิชา ชโยภาส
�.� น.ส.ดวงกมล ยืนยง
�.� นางพิกุล ชโยภาส

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

49,500,000
18,562,500
18,562,500
16,284,375
5,259,375
4,950,000
3,403,125
866,250

25.88
9.71
9.71
8.51
2.75
2.59
1.78
0.45

117,388,125

61.38

3,465,000
2,070,000
1,532,250

1.81
1.08
0.80

7,067,250

3.70

�. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปญั ญา

3,093,750

1.62

�. บริษทั ไทยวีดเี อ็นอาร์ จํากัด

2,472,872

1.29

�. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์

1,242,023

0.65

�. นายบูลย์ชยั พงษ์ไชยวณิช

1,205,000

0.63

�. นายวิบลู ศักดิ � สัมฤทธิ �

1,136,312

0.59

�. นายพรเสก กาญจนจารี

1,125,000

0.59

�. นายสุพล กิจศิรพิ รชัย

1,070,000

0.56

��. นายวีรวัต คุณานุกลู

1,068,750

0.56

รวมกลุม่ ครอบครัวชโยภาส
�. กลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิ �กุล
�.� นางประคอง ตังประพฤทธิกุ� ล
�.� นางสุภทั ร ตังประพฤทธิ �กุล
�.� น.ส.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
รวมกลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิกุ� ล

หมายเหตุ: * ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นางพิกุล ชโยภาส
และนายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำระแล้ว จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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�. นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษทั และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืน� ๆ ตามทีบ� ริษทั กําหนด ทัง� นี�
การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย� นแปลงขึน� อยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น
และความเหมาะสมอืน� ๆ ในอนาคต ตามทีค� ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
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โครงสร้างการจัดการ
�. คณะกรรมการบริ ษทั
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ � ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ ม�ี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา �� แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. ���� (รวมฉบับทีแ� ก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที�
ทจ.��/���� เรือ� ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ� อกใหม่ ฉบับลงวันที� �� ธันวาคม ���� ทุกประการ
อีกทัง� มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งทีม� สี ญ
ั ชาติไทย ซึง� เป็ นไปตามคุณสมบัตผิ ทู้ จ�ี ะถือกรรมสิทธิ �เรือจดทะเบียน
เป็ นเรือไทยซึง� ทําการค้าในน่านนํ�าไทยได้ตามพระราชบัญญัตเิ รือไทย พ.ศ. ���� ทัง� นี� ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะ
กรรมการบริษทั มีจาํ นวน �� ท่าน ประกอบด้วย
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1

นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการ

2

นายธีรเดช ตังประพฤทธิ �กุล

รองประธานกรรมการ

3

พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรกั ขกะ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

4

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

5

นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

6

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปญั ญา

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7

นายพานิช พงศ์พโิ รดม

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ

8

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

9

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10

นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ เป็ นเลขานุ การบริษทั (ตามมติทป�ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� �/���� เมื�อ
วันที� �� เมษายน ���� ได้มมี ติแต่งตัง� มี นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ ผูจ้ ดั การฝา่ ยกฎหมาย เป็ นเลขานุการบริษทั )
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริ ษทั
กรรมการซึง� ลงลายมือชือ� ผูกพันบริษทั คือ นายอภิชาติ ชโยภาส ลงลายมือชือ� ร่วมกับ นายอภิชนม์ ชโยภาส และ
ประทับตราสําคัญของบริษทั หรือ นายธีรเดช ตังประพฤทธิกุ� ล นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปญั ญา กรรมการคนใดคนหนึ�งใน
สองคนนี�ลงลายมือชือ� ร่วมกับ นายอภิชาติ ชโยภาส หรือนายอภิชนม์ ชโยภาส รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของ
บริษทั
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี ���� มีดงั นี�

ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง� ที�
เข้าร่วมประชุม
ในปี ����
6/6

1

นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการ

2

นายธีรเดช ตังประพฤทธิ �กุล

รองประธานกรรมการ

4/6

3

พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรกั ขกะ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

5/6

4

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

6/6

5

นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

6/6

6

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปญั ญา

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5/6

7

นายพานิช พงศ์พโิ รดม

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ

6/6

8

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

6/6

9

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6/6

10

นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
�. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า � คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของจํานวน
กรรมการทัง� หมดต้องมีถนิ� ทีอ� ยูใ่ นราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการบริษทั จะประกอบด้วย
- กรรมการทีเ� ป็ นผูบ้ ริหาร และ/หรือ
- กรรมการทีม� ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร และ
- กรรมการทีม� ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ซึง� เป็ นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า � ใน � ของกรรมการทัง� หมด
และมีจาํ นวนไม่ต�าํ กว่า � คน ซึง� กรรมการอิสระและบุคคลทีเ� กีย� วข้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนทุนจดทะเบียน
ทีอ� อกและเรียกชําระแล้วของบริษทั และบริษทั ทีเ� กีย� วข้อง
�. กรรมการทุกท่านจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.����
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
�. กรรมการทีเ� ป็ นอิสระประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ทีม� คี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทัง� มีประสบการณ์ทเ�ี หมาะสมและเป็ นผู้
ทีม� วี จิ ารณญาณทีด� ี ปราศจากความลําเอียง มีความเทีย� งธรรมในการปฏิบตั งิ าน ซึง� อาจรวมบุคคลจากสาขาอาชีพใดก็
ตามทีไ� ด้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการบริษทั ว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการนําเสนอเพือ� พิจารณาแต่งตัง� เป็ นกรรมการ
ทีด� าํ รงตําแหน่งเป็ นครัง� แรกของบริษทั
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วาระการดํารงตําแหน่ ง และการประชุม
�. การดํารงตําแหน่งของกรรมการ เมือ� มีการประชุมสามัญประจําปีของบริษทั ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสามของกรรมการทัง� หมด ถ้าจํานวนกรรมการทีแ� บ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ทส�ี ดุ กับส่วนหนึ�งในสาม กรรมการซึง� อยูใ่ นตําแหน่ งนานทีส� ดุ นัน� ออกจากตําแหน่ งก่อน กรรมการซึง� พ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง� ใหม่ได้
�. ทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง� กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี�
- ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ�ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีต� นถือ โดยหนึ�งหุน้ เท่ากับหนึ�งเสียง
- ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม� อี ยูเ่ ลือกตัง� บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ทีเ� ลือกตัง� บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึง� ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง� เป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรม
การทีจ� ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง� ในครัง� นัน� ในกรณีทบ�ี ุคคลซึง� ได้รบั การเลือกตัง� ในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ� ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง� ในครัง� นัน� ให้ผเู้ ป็ นประธานในทีป� ระชุมเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข� าด
ทัง� นี� คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูเ้ สนอรายชือ� กรรมการทีจ� ะได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรม
การทีอ� อกตามวาระ โดยจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอรายชื�อกรรมการทีจ� ะได้รบั การแต่งตัง� ก่อนการประชุมสา
มัญผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละปี
�. ในกรณีทต�ี าํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ�นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจดํา
เนินการเลือกบุคคลซึง� มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด และ พ.ร.บ.หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนัน�
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึง� เข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยูใ่ นตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย� งั
เหลืออยูข่ องกรรมการซึง� ตนแทน โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข� องจํานวนกรรมการทีย� งั เหลืออยู่
4. องค์ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย จํานวนกรรมการทีเ� ข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของจํา
นวนกรรมการทัง� หมด
�. ทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข� องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง� มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของ
จํานวนหุน้ ทีถ� อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม� าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
อํานาจ หน้ าที� และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษทั ตลอดจนมติของทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีช� อบด้วยกฎหมายด้วยความซือ� สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบทีส� าํ คัญได้ดงั นี�
�. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปีภายใน � เดือน นับแต่วนั สิน� สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษทั
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย � เดือน ต่อ � ครัง� โดยกรรมการทุกคนมีหน้าทีเ� ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั และอาจมีการประชุมเพิม� เติมในกรณีทม�ี คี วามจําเป็ น
�. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน ซึง� ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว เพือ� แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ทผ�ี า่ นมา และนําเสนอต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ�
พิจารณาและอนุมตั ิ
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4. มีอาํ นาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีใ� ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอด
จนมติทป�ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื�อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผู้
ถือหุน้ โดยสมํ�าเสมอ
�. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายทีไ� ด้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ�
เพิม� มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษทั และกําไรสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
�. มีอาํ นาจแต่งตัง� มอบหมาย หรือแนะนําให้อนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพือ� พิจารณาหรือปฏิบตั ใิ นเรือ� งหนึ�ง
เรือ� งใดทีค� ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
7. มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบริษทั ตามทีไ� ด้รบั เสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝา่ ยบริหาร
�. มีหน้าทีใ� นการกํากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการทีเ� กีย� วโยงกันและการซือ� หรือขายทรัพย์สนิ ทีส� าํ คัญตามกฎเกณฑ์ของคณะ
กรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั เป็ นต้น
�. มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
��. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง� ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื�อง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝา่ ยบริหารอย่างสมํ�า
เสมอ เพือ� ให้การดําเนินกิจการของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
11. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสมํ�าเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ตลอด
จนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
12. ดําเนินการให้บริษทั มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพือ� ให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีม� ปี ระสิทธิภาพ รวม
ทัง� การจัดการความเสีย� ง และความเชือ� ถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ ดิ ตาม
และดําเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก
13. มีอํานาจพิจารณาและอนุ มตั เิ รื�องใดๆ ทีจ� ําเป็ น และเกีย� วเนื�องกับบริษทั หรือทีเ� ห็นว่าเหมาะสมและเพื�อผล
ประโยชน์ของบริษทั
��. เรือ� งดังต่อไปนี� คณะกรรมการบริษทั จะกระทําได้กต็ ่อเมือ� ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ คือ
ก) เรือ� งใดๆ ทีก� ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
ข) เรือ� งใดๆ ทีก� รรมการมีสว่ นได้เสีย และอยูใ่ นข่ายทีก� ฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุ มตั ิ
จากทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้
��. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เพือ� ดําเนินการในเรือ� งดังต่อไปนี� คณะกรรมการจะกระทําได้กต็ อ่ เมือ� ได้
รับอนุมตั จิ ากทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน � ของจํานวนเสียงทัง� หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ� ข้าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง� หมด หรือบางส่วนทีส� าํ คัญให้แก่บุคคลอืน�
ข) การซือ� หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน� มาเป็ นของบริษทั
ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกีย� วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง� หมดหรือบางส่วนทีส� าํ คัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอืน� เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน� โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
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ง) การแก้ไขเพิม� เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษทั
จ) การเพิม� ทุน การลดทุน หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษทั
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั
ช) การอืน� ใดทีก� าํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีต� อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป� ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
ทัง� นี� เรือ� งใดทีก� รรมการ และ/หรือผูท้ เ�ี กีย� วข้องของกรรมการ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึง� มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในเรือ� งนัน�
การรายงาน
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร� ายงานผลการดําเนินงานประจําปีของบริษทั ต่อทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง� จัด
ทํารายงานประจําปี และเปิดเผยงบการเงินประจําปี ซึง� ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพือ� แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนิน
งานในรอบปีทผ�ี า่ นมาต่อทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ภายใน ��� วันนับจากวันสิน� งวดปีบญ
ั ชี นอกจากนี� ภายหลังจากทีบ� ริษทั
ได้เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ� นการจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ ��-�) เพือ� นําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นประจําปีทกุ ปีภาย
ใน � เดือนนับจากวันสิน� งวดปีบญ
ั ชี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบเพือ� ช่วยงานของคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั หิ น้า
ทีร� บั ผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชือ� ถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร 1/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา 1/

กรรมการตรวจสอบ

3

นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล 1/

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสุรยี ภาส จากบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากัด เป็นเลขานุการคณะกรรม
การตรวจสอบ
หมายเหตุ: �/บุคคลลําดับที� �, � และ � เป็ นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน (รายละเอียดเพิม� เติมตามประวัตกิ รรมการตรวจสอบ
ทัง� � ท่าน)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีดงั นี้

ชื�อ – สกุล

จํานวนครัง� ที�
เข้าร่วมประชุม
ในปี ����

1

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการตรวจสอบ

4/4

กรรมการตรวจสอบ

4/4

นายพรชั
รยิ อเฟอร์
ะธนะสกุ
3 าปี ����
รายงานประจํ
บริษทั ยท่วิาเรื
รจ�ี าํ กัลด
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องค์ประกอบและคุณสมบัติ
�. ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านจะต้องเป็ นกรรมการบริษทั
�. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า � คน และทําหน้าทีป� ระธานกรรมการตรวจ
สอบ � คน
�. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นผูท้ ม�ี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. ��/����
เรือ� ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ� อกใหม่ โดยจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี�
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทัง� นี� ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ�ี กีย� วข้องของกรรม
การตรวจสอบรายนัน� ๆ ด้วย
�) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม� สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป� รึกษาทีไ� ด้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย� น�ื
คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีไ� ด้รบั แต่งตัง� เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง� นี� ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก�ี รรมการตรวจสอบเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป� รึกษา ของส่วนราชการซึง� เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลทีม� คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ� ป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พีน� ้อง และบุตร รวมทัง� คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน� ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ� ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
�) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ� าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง� ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม� นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม�ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า � ปี ก่อนวันทีย� �นื คําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีไ� ด้รบั แต่งตัง�
เป็ นกรรมการตรวจสอบ ทัง� นี� ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามทีก� ล่าวข้างต้นรวมถึงการทํารายการทางการค้าที�
กระทําเป็นปกติเพือ� ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย� วกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ มื คํ�าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลัก
ประกันหนี�สนิ รวมถึงพฤติการณ์อน�ื ทํานองเดียวกัน ซึง� เป็นผลทําให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี�ทต�ี อ้ งชําระ
่
ต่ออีกฝายหนึ�ง ตัง� แต่รอ้ ยละ � ของสินทรัพย์ทม�ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง� แต่ �� ล้านบาทขึน� ไป แล้วแต่
จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทัง� นี� การคํานวณภาระหนี�ดงั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ� กีย� ว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ� กีย� วโยงกัน โดยอนุ
โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี�ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี�ทเ�ี กิดขึน� ในระหว่างหนึ�งปีก่อนวันทีม� คี วามสัม
พันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
�) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั หรือหุน้ ส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึง� มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีย� น�ื คํา
ขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีไ� ด้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ
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�) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง� รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป� รึกษากฎหมายหรือทีป� รึกษา
ทางการเงิน ซึง� ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า � ล้านบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม� นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน� ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกอ่ นวัน
ทีย� น�ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีไ� ด้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ
�) ไม่เป็นกรรมการทีไ� ด้รบั การแต่งตัง� ขึน� เพือ� เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง� เป็ นผูท้ เ�ี กีย� วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8) ไม่ประกอบกิจการทีม� สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม� นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือ
ไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม� นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม� สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป� รึกษาที�
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของบริษทั อื�น ซึง� ประ
กอบกิจการทีม� สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม� นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
�) ไม่มลี กั ษณะอืน� ใดทีท� าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย� วกับการดําเนินงานของบริษทั
��) ไม่เป็นกรรมการทีไ� ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
��) ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ� ป็ นบริษทั จดทะเบียน
��) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจ� ะสามารถทําหน้าทีใ� นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง� นี� ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย � คน ทีม� คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอทีจ� ะสามารถ
ทําหน้าทีใ� นการสอบทานความน่าเชือ� ถือของงบการเงินได้
�. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูแ้ ต่งตัง� เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ ง และการประชุม
�. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ � ปี กรรมการทีพ� น้ จากตําแหน่งอาจได้รบั การแต่ง
ตัง� จากทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อได้
�. องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของกรรมการ
ในคณะกรรมการตรวจสอบ
�. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มกี ารประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ � ครัง� และอาจจะมีการประชุมเพิม�
เติมได้ ขึน� อยูก่ บั ประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร
อํานาจ หน้ าที� และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ หน้าที� และความรับผิดชอบในการดําเนินการต่างๆ ในลักษณะเดียวกับทีก� าํ หนด
ไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ� ง คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. ���� ดังต่อไปนี�
�. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
�. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ� หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง� โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน� ใดทีร� บั ผิดชอบเกีย� วกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั
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�. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง� บุคคลซึง� มีความเป็ นอิสระเพือ� ทําหน้าทีเ� ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง� เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ � ครัง�
�. พิจารณารายการทีเ� กีย� วโยงกันหรือรายการทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง� นี� เพือ� ให้มนใจว่
ั � า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
�. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง� รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี�
ก. ความเห็นเกีย� วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ� ชือ� ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ข. ความเห็นเกีย� วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค. ความเห็นเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ง. ความเห็นเกีย� วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกีย� วกับรายการทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค� ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต� ามกฎบัตร
ซ. รายการอืน� ทีเ� ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
�
ภายใต้ขอบเขตหน้าที� และความรับผิดชอบทีไ� ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
�. ปฏิบตั กิ ารอืน� ใดตามทีค� ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
�. ในการปฏิบตั หิ น้าทีต� ามทีก� ล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทําดังต่อไปนี� ซึง� อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ให้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริษทั เพือ� ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค� ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการทีเ� กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริต หรือมีสงิ� ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส� าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝา่ ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก� ําหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้
การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานเกีย� วกับกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษทั และต่อผูถ้ อื หุน้ โดยราย
งานไว้ในรายงานประจําปี
�. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� สิงหาคม ���� มีมติแต่งตัง� คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั โดย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั
มี จํานวน � ท่าน ดังต่อไปนี�

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง� ที�
เข้าร่วมประชุม
ในปี ����

1

นายพานิช พงศ์พโิ รดม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

2

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปญั ญา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

นายพรชั
รยิ อเฟอร์
ะธนะสกุ
3 าปี ����
รายงานประจํ
บริษทั ยท่วิาเรื
รจ�ี าํ กัลด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดตัง� ขึน� โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ� มีหลักเกณฑ์ และนโยบายในการ
สรรหากรรมการทีม� คี ณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษทั ตามหลักของบรรษัทภิบาล
ทีด� ี และเพือ� มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนปฎิบตั งิ านด้านอื�นๆ ตามทีไ� ด้รบั มอบหมาย และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
�. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า � คน
�. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูแ้ ต่งตัง� เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจาร
ณาค่าตอบแทน
วาระการดํารงตําแหน่ ง และการประชุม
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ � ปี เมือ� ครบกําหนดออกตามวาระ
กรรมการซึง� พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั พิจารณาให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้ตามทีค� ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม
�. องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย สมาชิกทีเ� ข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึง� หนึ�งของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
�. มติทป�ี ระชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีม� าประชุม
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปีละครัง� และอาจจะมีการประชุม
เพิม� เติมได้ ขึน� อยูก่ บั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเห็นสมควร
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าเตอบแทนมีอาํ นาจเชิญผูท้ เ�ี กีย� วข้อง หรือผูท้ เ�ี ห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือ
ชีแ� จงเรือ� งทีเ� กีย� วข้องได้
อํานาจ หน้ าที� และความรับผิดชอบ
�. สรรหาและนําเสนอรายชือ� บุคคลทีม� คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม สําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของคณะกรรม
การบริษทั และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทัง� พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของ
กรรมการทีพ� น้ ตําแหน่งและสมควรได้รบั เลือกตัง� ใหม่ เพือ� เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนํา
เสนอต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ� ขออนุมตั แิ ต่งตัง� เป็ นกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้า
จําเป็ น)
2. พิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ� ให้ความเห็นชอบเกีย� วกับโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษทั และคณะอนุ กรรมการต่างๆ (ถ้ามี) ซึง� ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบีย�
ประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอืน� ๆ ทัง� ทีเ� ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน และนําเสนอต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ� ขออนุมตั คิ า่
ตอบแทนกรรมการประจําปี
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�. พิจารณา สรรหา กําหนดคุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทัง� กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงือ� นไขในการ
ว่าจ้างบุคคลทีจ� ะดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั
�. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และติดตามดูแลการดําเนินการ เกีย� วกับวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์
ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษทั รวมทัง� แผนงานพัฒนาผูบ้ ริหารของบริษทั
5. ปฏิบตั งิ านอื�นใดตามทีค� ณะกรรมการบริษทั มอบหมายอันเกีย� วเนื�องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และกรรมการผูจ้ ดั การ
การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานขึน� ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และจะต้องจัดทําราย
งานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ภายหลังจากการประชุมทุกครัง�
�. คณะกรรมการบริ หาร
ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� �/���� เมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ���� (เดิม) มีมติแต่งตัง� คณะกรรมการ
บริหารของบริษทั ทัง� นี� ตามมติทป�ี ระชุมคณะกรรมการบริหารโดย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการบริหารของ
บริษทั มี จํานวน � ท่าน ดังต่อไปนี�
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

2

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน

3

นายจิรภัทร์ นิลน้อยศรี

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรือและเดินเรือ

4

นายอภิชนม์ ชโยภาส

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

5

นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ

6

นายเอกชัย ลิม� ถาวรศิรพิ งษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7

นางสาวกัณณ์ณชิ ฐา ธิปบูรวัฒน์

ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร มีดงั ต่อไปนี�
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง� ที�
เข้าร่วมประชุม
ในปี ����

1

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

42/46

2

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน

9/46

3

นายจิรภัทร์ นิลน้อยศรี

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรือและเดินเรือ

17/46

4

นายอภิชนม์ ชโยภาส

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

36/46

5

นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ

38/46

6

นายเอกชัย ลิม� ถาวรศิรพิ งษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

44/46

7

นางสาวกัณณ์ณชิ ฐา ธิปบูรวัฒน์

ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน

42/46
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�. ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีผบู้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที�
กจ.��/���� ลงวันที� �� ธันวาคม ���� (รวมส่วนทีม� กี ารแก้ไขเพิม� เติม) เป็ นจํานวน � ท่านผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

2

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน

3

นายจิรภัทร์ นิลน้อยศรี

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรือและเดินเรือ

4

นายอภิชนม์ ชโยภาส

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

5

นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ

6

นายเอกชัย ลิม� ถาวรศิรพิ งษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7

นางสาวกัณณ์ณชิ ฐา ธิปบูรวัฒน์

ผูอาํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ หาร
�.
�.
�.

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่น้อยกว่า � คน
ประธานคณะกรรมการบริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง� เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดํารงตําแหน่ ง และการประชุมของคณะกรรมการบริ หาร
�. การดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริหารไม่มกี ารกําหนดให้ลาออกจากตําแหน่ งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมือ�
กรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ท่านใดได้พน้ สภาพจากการเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั
ไม่วา่ ด้วยสาเหตุอนั ใด ให้ถอื ว่ากรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ท่านนัน� พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริหาร
โดยทันที และให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง� สมาชิกท่านใหม่เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งทีว� า่ งลงโดยไม่ชกั ช้า
�. องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกทีเ� ข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของกรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มกี ารประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ � ครัง� และอาจจะมีการประชุมเพิม� เติมได้
ขึน� อยูก่ บั ประธานกรรมการบริหารจะเห็นสมควร
อํานาจ หน้ าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าทีจ� ดั การงาน และดําเนินกิจการของบริษทั ตามทีค� ณะกรรมการบริษทั กําหนด
หรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ให้ดาํ เนินการเฉพาะกรณี
�. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าทีใ� นการบริหารธุรกิจของบริษทั ตามนโยบาย และแผนงานทีก� าํ หนดไว้
�. กิจการดังต่อไปนี�ให้เสนอเพือ� รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
�.� เรือ� งเกีย� วกับนโยบายของบริษทั
�.� เรือ� งทีห� ากทําไปแล้วจะเกิดการเปลีย� นแปลงอย่างสําคัญแก่กจิ การของบริษทั
�.� เรือ� งทีจ� ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษทั เอง
�.� เรือ� งทีจ� ะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบทีบ� ริษทั วางไว้
�.� เรือ� งทีค� ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพือ� อนุมตั เิ ป็ นรายเรือ� ง หรือตามหลักเกณฑ์ทค�ี ณะกรรมการ
บริษทั ได้วางไว้
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4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ และหน้าที� ในการดําเนินกิจกรรมตามทีก� ําหนดเพื�อบริหารบริษทั ให้ประสบ
ความสําเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษทั ซึง� รวมถึง
�.� จัดทําและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายทีส� าํ คัญของบริษทั และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ� พิจารณาอนุมตั ิ
�.� พิจารณากลันกรองแผนธุ
�
รกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้จา่ ยประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตั งิ าน รวมถึง
สิง� ทีต� อ้ งริเริม� ต่างๆ ทีส� าํ คัญ เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณา
อนุมตั ิ
4.3 พิจารณากลันกรองโครงการที
�
ม� คี ่าใช้จ่ายประเภททุนทีเ� กินวงเงินทีค� ณะกรรมการบริษทั กําหนด เพื�อนํา
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ� พิจารณาอนุมตั ิ
4.4 พิจารณา และอนุ มตั ใิ นเรื�องต่าง ๆ ตามทีก� ําหนดไว้ในอํานาจดําเนินการหรือได้รบั มอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริษทั
�.� พิจารณาทบทวนอํานาจดําเนินการในเรือ� งต่างๆ ตามทีก� าํ หนดไว้ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ� พิจารณาอนุมตั ิ
�.� จัดการ และสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสัน� และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
�.� พัฒนา และดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดาํ เนินไปตามกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล ทีก� รรมการผูจ้ ดั การได้ให้
ความเห็นชอบไว้
�.� ติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย� วกับผลการดําเนินงานของบริษทั และความก้าวหน้าใน
การดําเนินการเพือ� ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
5. พิจารณาเรื�องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ก่อนทีจ� ะนํ าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ิ
ทังนี
� �ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั กิ ารเปลีย� นแปลง และเพิม� เติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างทีไ� ม่มกี ารประชุม
คณะกรรมการบริษทั ในกรณีเร่งด่วน และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ� ทราบในทีป� ระชุมคราวต่อไป
�. อนุมตั กิ ารจัดซือ� วัตถุดบิ สินค้า หรือบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ� การขายหรือให้บริการแก่ลกู ค้า ในจํานวน
วงเงินเกิน �,���,��� บาท แต่ไม่เกิน �� ล้านบาทต่อครัง�
�. อนุมตั กิ ารลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ทีด� นิ อาคาร หรือสิง� ปลูกสร้าง เป็ นต้น ในวงเงินไม่เกิน �� ล้านบาท
ต่อครัง�
�. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส� าํ คัญๆ ทีไ� ด้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามทีจ� ะได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค� ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
�. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึง� ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั หรือ
บุคคลใดๆ ทีก� ระทํากิจการให้บริษทั
10. แต่งตัง� หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บริหารตามทีเ� ห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลีย� นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน� ๆ ได้
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�. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงิ น
กรรมการ
ทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ���� ของบริษทั เมือ� วันที� �� เมษายน ���� ได้มมี ติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี ���� ซึง� รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบีย� ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน� เป็นจํานวน
ไม่เกิน �,���,��� บาท โดยบริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในปี ���� ดังต่อไปนี�
�) ค่าเบีย� ประชุมของคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั
จํานวน ��,��� บาทต่อครัง�
กรรมการบริษทั
จํานวน ��,��� บาทต่อครัง�
�) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษทั
จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน
�) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ
จํานวน ��,��� บาทต่อคนต่อเดือน
�) ค่าเบีย� ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน ��,��� บาท ต่อครัง�
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน ��,��� บาท ต่อครัง�
อนึ�ง บริษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการจํานวน �,���,��� บาท โดยในปี ���� บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้
แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ เป็ นจํานวนรวมทัง� สิน�
�.�� ล้านบาท ทัง� นี� ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีอาจมีจาํ นวนเปลีย� นแปลงไป ขึน� อยูก่ บั มติของทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี ของบริษทั ในแต่ละปี และในอนาคต หากบริษทั มีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื�น
(นอกเหนือจากค่าเบีย� ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน) ให้แก่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั จะใช้หลักเกณฑ์
พิจารณาจากผลประกอบการและผลกําไรของบริษทั ในแต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณา
กําหนดจํานวนเงินสําหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอืน� ๆ และจัดสรรให้แก่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบแต่
ละราย โดยจํานวนเงินทีจ� า่ ยให้แก่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบจะมีจาํ นวนไม่เกินวงเงินทีไ� ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป� ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั จะนําเสนอให้ทป�ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั รับทราบในปี ถดั ไป อนึ�งทีผ� า่ นมา
บริษทั ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอืน� ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี ที�ผา่ นมา

หน่ วย : บาท
ปี ����

ชือ� – สกุล

กรรมการ ตรวจสอบ

�. นายธงทอง จันทรางศุ

650,000

-

�. นายธีรเดช ตังประพฤทธิ �กุล

50,000

-

�. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรกั ขกะ

50,000

�. นายอภิชาติ ชโยภาส

ปี ����

สรรหาและ
โบนัส
พิจารณา
กรรมการ
ค่าตอบแทน

-

กรรมการ ตรวจสอบ

สรรหาและ
โบนัส
พิจารณา
กรรมการ
ค่าตอบแทน

20,000

-

660,000

-

-

-

40,000

-

-

20,000

-

-

-

50,000

-

-

20,000

50,000

-

-

-

60,000

-

-

20,000

�. นายอภิชนม์ ชโยภาส

50,000

-

-

-

60,000

-

-

20,000

�. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปญั ญา

50,000

-

10,000

-

60,000

-

10,000

20,000

�. นายพานิช พงศ์พโิ รดม

50,000

-

10,000

-

60,000

-

10,000

20,000

�. นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

50,000

360,000

-

-

60,000

360,000

-

20,000

�. นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

40,000

360,000

-

-

60,000

360,000

-

20,000

��. นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล

50,000

360,000

10,000

-

60,000

360,000

10,000

20,000

-

หมายเหตุ : *���,��� บาท ของ นายธงทอง จันทรางศุประธานกรรมการบริษทั รวมค่าเบีย� ประชุมของคณะกรรมการบริษทั จํานวน ��,��� บาทต่อครัง�
และค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษทั จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน

51

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ผูบ้ ริ หาร และผูอ้ าํ นวยการปฏิ บตั ิ การแผนงานบัญชีและการเงิ น
ในปี ���� บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนทีเ� ป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี จํานวน � คน อันได้แก่
เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม ��.�� ล้านบาท และค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ
และรายได้อน�ื ๆ เป็ นต้น จํานวนรวม �.��� ล้านบาท
ในปี ���� บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนทีเ� ป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชีจาํ นวน � คน อันได้แก่
เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม ��.�� ล้านบาท และค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ
และรายได้อน�ื ๆ เป็ นต้น จํานวนรวม �.��� ล้านบาท
ในปี ���� บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนทีเ� ป็ นตัวเงินให้แก่ ผูบ้ ริหารและผูอ้ ํานวยการฝา่ ยแผนงานบัญชีและการเงิน
จํานวน � คน (รวมค่าตอบแทน น.ส.นิตยา รัตนโชติ ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน ซึง� ได้ลาออกเมือ�
วันที� �� กันยายน ����) อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม ��.�� ล้านบาท และค่าตอบแทนอืน� ๆ ได้แก่
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ และรายได้อน�ื ๆ เป็ นต้น จํานวนรวม �.��� ล้านบาท
�. เลขานุการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� เมษายน ���� คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง�
นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ ผูจ้ ดั การฝา่ ยกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษทั
คุณวุฒกิ ารศึกษา/การอบรม
ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Company Secretary Program (CSP73/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG23/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
โดยมีหน้าทีค� วามรับผิดชอบทีส� าํ คัญ ดังนี�
จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี�
�.ทะเบียนกรรมการ
�.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษทั
�.หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร� ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ดําเนินการอืน� ๆ ตามทีห� น่วยงานราชการทีเ� กีย� วข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลทีไ� ด้รบั มอบหมายจากหน่วย
งานราชการดังกล่าวประกาศกําหนด
�. บุคลากร
จํานวนพนักงานทัง� หมดของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการแผนงานบัญชี) ณ วันที� �� ธันวาคม ����
และวันที� �� ธันวาคม ���� มีจาํ นวนทัง� สิน� ��� คน และ ��� คน โดยบริษทั ได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจํานวน
ทัง� สิน� ���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาท ตามลําดับ ซึง� ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส ค่าสวัสดิ
การอาหาร กองทุนสํารองเลีย� งชีพ และอืน� ๆ เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ดงั นี�
จํานวนพนักงาน (คน)
สายงาน
ปี ����
ปี ����
สายงานพัฒนาธุรกิจ
65
71
สายงานอํานวยการ
99
120
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
30
24
สายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรือและเดินเรือ
307
303
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
18
19
สายงานบริหาร (สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ)
18
48
รวม
537
555
ค่าตอบแทนอื�นๆ แก่พนักงานของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) - ไม่ม–ี
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ตัง� กองทุนสํารองเลีย� งชีพตัง� แต่วนั ที� �� เมษายน ���� กับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย
จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ� สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพือ� จูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษทั ในระยะยาว
ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
ในปี ���� เมือ� วันที� �� มกราคม ���� บริษทั ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน จํานวน
ทุนทรัพย์ �.�� ล้านบาท ภายหลังคูค่ วามสามารถตกลงกันได้ โจทก์ถอนฟ้องและคดีเป็ นอันยุติ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน� บริษทั จึง
มีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ในทุกระดับอย่างต่อเนื�อง โดยบริษทั ได้จดั ทําระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านโดยมีตวั ชีว� ดั ประสิทธิภาพทัง� ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผน
งานทางธุรกิจ เพือ� นําไปสูก่ ารสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทัง� นี� บริษทั ได้วางแนวทางโดยกําหนดแผนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนงานต่างๆ โดยบริษทั ได้สาํ รวจความต้องการและความจําเป็นในการฝึกอบรมของส่วน
งานต่างๆ เพือ� ให้บริษทั สามารถวางแผนการฝึกอบรมให้มคี วามเหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กรและสามารถเพิม� ประ
สิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี ���� บริษทั ได้ดาํ เนินการฝึกอบรมบุคลากร จํานวนทัง� สิน� �� โครงการ แบ่งเป็นการฝึกอบรมภายใน �� หลัก
สูตร และการฝึกอบรมภายนอก �� หลักสูตร รวมจํานวนบุคลากรทีไ� ด้รบั การฝึกอบรมเพือ� เพิม� พูนความรูค้ วามสามารถ
ทัง� สิน� ��� ราย (นับเป็นจํานวนบุคลากรทีไ� ม่นบั ซํ�า ��� คน) มีรายจ่ายทีเ� กิดขึน� จริงทัง� สิน� ���,���.�� บาท (แบ่งเป็นค่า
ใช้จา่ ยในการจัดการฝึกอบรมภายใน ���,���.� บาท และค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมภายนอก ��,���.- บาท) ทัง� นี� สามารถ
แจกแจงจํานวนบุคลากรทีไ� ด้รบั การพัฒนาตามโครงสร้างของบริษทั ได้ดงั นี�
ส่วนงาน
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรือและเดินเรือ
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานอํานวยการ

จํานวนบุคลากรทีไ� ด้รบั การฝึกอบรม
ปี ���� (คน)
3
172
13
46
13
64

ในปี ���� บริษทั ได้ดาํ เนินการฝึกอบรมเพือ� พัฒนาทักษะและความรูค้ วามสามารถของบุคลากรทีส� ามารถแบ่งออก
เป็ น � ประเภท ได้แก่
�. การฝึกอบรมเพือ� พัฒนาทักษะและความรูค้ วามสามารถของบุคลากรให้บริษทั สามารถดําเนินการตามแผนยุทธ
ศาสตร์ของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารเรือ� งกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design
thinking) การฝึกอบรมการใช้งานระบบ ERP เวอร์ชนั � Microsoft Dynamics NAV 2018 การฝึกอบรมการใช้งานระบบ
TMS เวอร์ชนใหม่
ั�
�. การฝึกอบรมเพือ� พัฒนาทักษะและความรูค้ วามสามารถของบุคลากรเพือ� เพิม� ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า
เช่น การอบรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการผลิตสือ� ประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรมทักษะ Professional
Selling Skill & Presentation โครงการเสริมสร้างทักษะในการทํางานเป็ นทีม
�. การฝึ กอบรมเพือ� พัฒนาทักษะและความรูค้ วามสามารถของบุคลากรเพือ� ให้การบริการลูกค้าเป็ นไปด้วยความ
ปลอดภัย เช่น การฝึกอบรมความรูก้ ารดับเพลิงขึน� ต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การอบรมเจ้าหน้าทีค� วามปลอดภัย
ในการทํางาน ทัง� ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร การฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านสถานีบริการนํ�ามัน การฝึกซ้อมการปฏิบตั ิ
การตามแผนฉุกเฉินประจําเรือประจําปี
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การดําเนินการดังกล่าวสรุปภาพรวมได้วา่ บริษทั ได้ดาํ เนินการฝึกอบรมให้กบั บุคลากรทัง� ในระดับปฏิบตั กิ ารตลอด
จนบุคลากรในระดับบริหารขัน� ต้นถึงขัน� สูงเพือ� พัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้กบั บุคลากรอันจะส่งผลให้บริษทั สามารถดําเนิน
การตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทําให้บริษทั มีความเชือ� มันว่
� าบุคลากรชองบริษทั สามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการของบริษทั ได้
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษทั มีการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมีการจัดทํา
แผนงานด้านความปลอดภัยฯและการแต่งตัง� คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
จํานวน � ชุด ชุดที� � ประจําสํานักงานดอนสัก ประกอบด้วยผูแ้ ทนบริษทั ฯ ระดับบริหารเป็ นประธานกรรมการความ
ปลอดภัยฯ และผูแ้ ทนบริษทั ฯ ระดับบังคับบัญชา � คน ผูแ้ ทนพนักงาน � คน เป็นกรรมการความปลอดภัย ชุดที� � ประจํา
สํานักงานสาขาเกาะสมุย ประกอบด้วยผูแ้ ทนบริษทั ฯ ระดับบริหารเป็นประธานกรรมการความปลอดภัย และผูแ้ ทนบริษทั ฯ
ระดับบังคับบัญชา � คน ผูแ้ ทนพนักงาน � คน เป็นกรรมการความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าทีค� วามปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ เป็ นกรรมการและเลขานุ การของคณะกรรมการทัง� � ชุด อีกทัง� ยังมีหน่ วยงานความปลอดภัยของบริษทั ฯ
ซีง� รายงานขึน� ตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ
สําหรับในปี ���� บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารดําเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนัก
งานประจําปี การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบือ� งต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงขันต้
� นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟการฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินบนเรือ รวมถึงการตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านแสง เสียง ความร้อน ฝุน่ สารเคมี ทัง� บริเวณท่าเรือ และ
ภายในห้องเครื�องยนต์ของเรือเฟอร์ร�ี อันจะเป็ นสร้างความเชื�อมันในระบบการจั
�
ดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษทั ฯ

โครงสร้างการบริ หารงานของบริ ษทั

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการบริษทั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
เนติบณ
ั ฑิตสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. ����)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
Role of Chairman Program (RCP) รุน่ ��/����
Audit Committee Program (ACP) รุน่ ��/����
Director Certification Program (DCP) รุน่ ���/����
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ��/����

การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น (ไม่ม)ี
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที�สาํ คัญ
ตัง� แต่ ����
ประธานกรรมการบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ����
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตัง� แต่ ����
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒขิ องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัง� แต่ ����
กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒขิ องสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ตัง� แต่ ����
กรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

นายอภิชาติ ชโยภาส
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการผูจ้ ดั การ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก สาขา Social Sciences , Magadh University, India
ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ ริหาร
รุน่ ที� � มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผูน้ ําทางสังคม ธุรกิจการเมือง
รุน่ ที� � มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Oregon State, USA.
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน่ ที� � สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management)
รุน่ ที� �� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Micro Tax MBA 4 สถาบันบางกอกเทรนนิ�ง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร RMM 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รุน่ ที� �� คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหาร และจิตวิทยา รุน่ ที� �� สถาบัน The Boss
จบหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade)
จากสถาบันวิทยาการการค้า (Commerce Academy) รุน่ ที� �
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที� �� (วตท.��)
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
Director Certification Program (DCP) รุน่ ���/����
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ �/����
Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ �/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ����
กรรมการบริษทั
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
ตัง� แต่ ����
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ตัง� แต่ ����
กรรมการ
ตัง� แต่ ����
กรรมการ

บริษทั จัดหางาน อาร์พจี ๊อบ จํากัด
บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอง�ิ ทัวร์ จํากัด
บริษทั ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษทั พลังงานราชา จํากัด
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษทั ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด นิวดาดฟ้ า
บริษทั ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จํากัด
บริษทั เอลการจัดการ จํากัด

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั อาร์.เอฟ.ที จํากัด
บริษทั ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด
บริษทั เจ้าพระยาเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
บริษทั ฮอส จํากัด
บริษทั วังหินอ่อน จํากัด
บริษทั เจ้าพระยาลอดจ์ จํากัด

จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั ณ วันที� �� มกราคม ����
ถือหุน้ ��,���,���หุน้ คิดเป็ น �.�� % ของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิ �ออกเสียงทัง� หมดของบริษทั
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั /บริษทั ย่อย
เป็ นหลานชายของนายธีรเดช ตังประพฤทธิ �กุล
เป็ นบิดาของนายอภิชนม์ ชโยภาส
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

นายธีรเดช ตังประพฤทธ� ิ กุล
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Post Graduated Diploma Urban Sanitary Engineering,
International Institute of Hydraulic & Environmental
Engineering (IHE), TheNetherlands
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา,
California State University Long Beach, U.S.A.
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุน่ �/����
หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั เจ้าพระยาการ์เด้น จํากัด
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอง�ิ ทัวร์ จํากัด
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษทั เจ้าพระยาลอดจ์ จํากัด
บริษทั วังหินอ่อน จํากัด

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ����
นางประคอง ตังประพฤทธิ �กุล (ภริยา) ถือหุน้ �,���,���หุน้ คิดเป็ น �.��% ของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง� หมดของบริษทั
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
เป็ นน้าของนายอภิชาติ ชโยภาส

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรกั ขกะ
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Naval Post Graduate School, U.S.A.
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Naval Post Graduate School, U.S.A.
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต โรงเรียนนายเรือ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุน่ ที� ��
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) ดังนี�
หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุน่ ��/����
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ��/����
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ �/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� ประธานกรรมการ บริษทั ฟลีทเน็ตเวอร์ค จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

นายชาตรี ศิริพานิชกร
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตย
สภา
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที� ����
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน่ ���/����
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ออลล์อนิ สไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ
บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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นายอนันต์ เกตุพิทยา
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ
(ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) ดังนี�
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุน่ �/����
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ ��/����
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ �/����
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ �/����
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน่ �/����
หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ �/����
หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ �/����
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ��/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เซียร์พร็อพเพอร์ต�ี จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสีย� ง บริษทั ฟอร์จนู พาร์ทอินดัสตรี� จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย� ง
บริษทั ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย� ง
บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� ประธานกรรมการบริษทั จัดหางาน เดอะ บิลเลีย� น โซลูชนั � จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
สาขาบัญชีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรม
การบริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ���/����
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุน่ ��/����
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) รุน่ �/����
สัม มนาหลัก สูต ร Updated COSO Enterprise Risk
Management: Integrating with Strategy and Performance
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)รุน่ ��/����
ร่วมงานสัมมนา Independent Director Forum หัวข้อ
“Tough Boardroom Situations – Independent Directors
Share Lessons Learned” ในวันที� � ตุลาคม ����
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program
(ITG) รุน่ ที� �/����
สัม มนาหลัก สูต ร Updated COSO Enterprise Risk
Management: Integrating with Strategy and Performance
ในวันที� �� มกราคม ����
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปัญญา
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิง� แวดล้อม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) ดังนี�
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC)รุน่ ��/����
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) รุน่ �/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอง�ิ ทัวร์ จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั พลังงานราชา จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
ตัง� แต่ ���� ผูจ้ ดั การทัวไป
�
บริษทั บาธแอนด์สปา จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ����
ถือหุน้ �,���,��� หุน้ คิดเป็ น �.��% ของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของบริษทั
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

นายพานิช พงศ์พิโรดม
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ั�
ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝงทะเล
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ�า
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรม
การบริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุน่ ��/����
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) รุน่ �/����
หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ���/����
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial
Statement (UFS) รุน่ �/����
หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and
Evaluation
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� ประธานกรรมการ บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง� จํากัด
ตัง� แต่ ���� ผูเ้ ชีย� วชาญพิเศษด้านพลังงานและสิง� แวดล้อมอบจ. ระยอง
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั พานิช-วรศักดิ �และเพือ� น ���� จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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นายอภิชนม์ ชโยภาส
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
รุน่ ���/���� สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั พลังงานราชา จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั แปซิฟิค ไซท์-ซีอง�ิ ทัวร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ����
ถือหุน้ �,���,��� หุน้ คิดเป็ น �.��% ของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง� หมดของบริษทั
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
เป็ นบุตรนายอภิชาติ ชโยภาส
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริหาร
นายชาคริต โอภาสอุดม
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
2544 - 2562 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การบัญชีและการเงิน
บริษทั ไทยออยล์มารีน จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ.วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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นายเอกชัย ลิ�มถาวรศิริพงศ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต(เอกสถิต)ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
รุน่ ���/����สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MIS (สมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย)
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
���� - ���� ผูจ้ ดั การฝ่ ายคอมพิวเตอร์ บริษทั อิเลคโทรลัคส์
ประเทศไทย จํากัด
���� – ���� นักวิชาการสถิติ กรมป่ าไม้
���� – ���� เจ้าหน้าทีว� เิ คราะห์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ.วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี
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นายจิรภัทร์ นิลน้ อยศรี
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรือและเดินเรือ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีการผลิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
����-���� ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการผลิต
บริษทั ที เอส ซี อุตสาหกรรม จํากัด
����-���� ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิตและซ่อมบํารุง บริษทั สมบูรณ์ กรุป๊
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ.วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี
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นายพุทธพงศ์ วิมลพันธ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
รุน่ ���/���� สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
����-���� หัวหน้าส่วนบุคคล บริษทั วนชัยพาเนลอินดัสตรีส์ จํากัด
����-���� ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและธุรการทัวไป
�
้
บริษทั พัทยาฟูดอินดัสตรี จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ.วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี
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นางสาวกัณณ์ ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมด้านบัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบรายได้และ
รายจ่ายทางบัญชีกบั ทางภาษีอากร บริษทั ฝึ กอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จํากัด
อบรมเคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมการปิดบัญชีสน�ิ
งวดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จํากัด
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
����-���� หัวหน้าแผนกบัญชี บริษทั สยามนิสสัน บีเคเค จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ.วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

70

การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั มีนโยบายการปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด�ี ี (Code of Best Practice) เพือ� เสริมสร้างความโปร่งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั อันจะทําให้เกิดความเชื�อมันในกลุ
�
่มผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ�ี กีย� วข้องทุกฝา่ ย
ดังนัน� คณะกรรมการบริษทั จึงได้กําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการซึง� เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ครอบคลุมหลักการ � หมวด
ดังนี�

หมวดที� � สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (The Rights of Shareholders)
บริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพน�ื ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง� ในฐานะของเจ้าของบริษทั และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซือ� ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ทต�ี นถืออยู่ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่าง
เพียงพอ สิทธิในการทีจ� ะได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษทั สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิด
เห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ� งสําคัญของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การแต่งตัง� หรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง� ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส� าํ คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพน�ื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ยังได้ดาํ เนินการในเรือ� งต่างๆ ทีเ� ป็ นการอํานวยความสะดวก
ในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี�
�. บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจําปีทกุ ปี โดยจะจัดภายใน � เดือน นับจากวันสิน� สุดรอบบัญชีในแต่
ละปี พร้อมทัง� จัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม � วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา � วัน ติดต่อกันก่อนทีจ� ะถึงวันประชุม โดย
ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
�. บริษทั จะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษทั พร้อมทัง� แจ้งสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ อื หุน้
�. ในกรณีทผ�ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรม
การอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งทีบ� ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม
�. ก่อนการประชุม บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรส (Email Address) ของนักลงทุนสัมพันธ์ ir@rajaferryport.com
�. ในการประชุมบริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง� ข้อซักถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อทีป� ระชุมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง� นี� ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ� กีย� วข้องเข้าร่วม
ประชุมเพือ� ตอบคําถาม และให้ขอ้ มูลรายละเอียดในทีป� ระชุม
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หมวดที� � การปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกําหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป� ระชุมเป็ นไปตามจํานวน
หุน้ โดยหนึ�งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ�งเสียง และไม่กระทําการใดๆ ทีเ� ป็นการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ บริษทั กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผู้
มีหน้าทีด� แู ลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการ
อิสระซึง� จะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรือ� ง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและหาวิธกี ารแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะทีเ� ป็นเรือ� งสําคัญ และมีผลต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม หรือ
มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรือ� งดังกล่าวต่อทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ� พิจารณา
กําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
การดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษทั ตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบ
ถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง� จะไม่เพิม� วาระการประชุมทีไ� ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วง
หน้าโดยไม่จาํ เป็น โดยเฉพาะวาระทีม� คี วามสําคัญทีผ� ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทัง� นี� ในกรณี
ทีผ� ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ� ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลง
คะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระทีก� ําหนด โดยวาระการเลือกตัง� กรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้
สิทธิในการแต่งตัง� กรรมการด้วยการลงมติเป็ นรายบุคคล
นอกจากนัน� บริษทั ได้กําหนดมาตรการการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที�
เกีย� วข้อง ซึง� หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ� กีย� วข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง� คูส่ มรสและบุตร
ทีย� งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลทีเ� กีย� วข้องทําการซือ� ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย � เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีและควรรอคอยอย่างน้อย �� ชัวโมง
�
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง� ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนัน� ต่อบุคคลอืน� ด้วย
บริษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารเกีย� วกับหน้าทีท� ผ�ี บู้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั และ
บทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.���� และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประ
เทศไทย และในกรณีทก�ี รรมการหรือผูบ้ ริหารมีการซือ� ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย� งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.���� ภายใน � วันทําการ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพือ� เผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป

หมวดที� � บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริษทั ตระหนักดีว่า การสนับสนุ น
และข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ดังนัน� บริษทั
จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ� กีย� วข้องเพือ� ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี
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นอกจากนี�บริษทั ยังส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือระหว่างบริษทั และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ เพือ� สร้างความมันคง
�
ให้แก่บริษทั ตามแนวทาง ดังต่อไปนี�
(ก) ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั มุง่ เน้นพัฒนาองค์กรให้มกี ารเติบโตอย่างต่อเนื�อง ซึง� จะส่งผลให้บริษทั มีรายได้และผลกําไร
เพิม� ขึน� ได้ เป็ นการเพิม� มูลค่าของบริษทั และส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด
(ข) ลูกค้า: บริษทั คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการผลิตภัณฑ์ทจ�ี าํ หน่าย รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซือ� สัตย์ และเป็ นธรรม
(ค) คูค่ า้ : บริษทั มีนโยบายทีจ� ะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงือ� นไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงใน
สัญญาทีท� าํ ร่วมกัน เพือ� ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึง� จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝา่ ย
(ง) คูแ่ ข่ง: บริษทั ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการ
แข่งขันทีด� ี
(จ) พนักงาน: บริษทั มีนโยบายทีจ� ะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ให้ผลตอบแทน และสวัสดิ
การทีเ� หมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพือ� พัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
(ฉ) ชุมชนและสังคม: บริษทั ให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเ� กือ� กูล และสร้างสรรค์ตอ่ สังคมตามความเหมาะสม
(ช) สิง� แวดล้อม: บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกีย� วกับสิง� แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนว
ทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง� แวดล้อมอย่างต่อเนื�อง ทัง� นี� บริษทั จะปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีเ� กีย� วข้อง เพือ� ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เหล่านัน� ได้รบั การดูแลอย่างดีทส�ี ดุ

หมวดที� � การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษทั ตระหนักดีถงึ ความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลทีม� คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง� รายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทัวไป
� ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้อมูลอืน� ทีส� าํ คัญทีม� ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั
ซึง� ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยบริษทั จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของ
บริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ� การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั คือ www.rajaferry
port.com
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั � บริษทั ได้มอบหมายให้ นายนรินทร์ ชนวิทยาสิทธิกุล ทําหน้าทีใ� นส่วนงาน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือ� ทําหน้าทีต� ดิ ต่อสือ� สารกับผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง� นักวิเคราะห์และภาค
รัฐทีเ� กีย� วข้อง ทัง� นี� คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินทีป� รากฏในรายงาน
ประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีทร�ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
�
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ�ี หมาะ
สม และถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ�าเสมอ รวมทัง� มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง� ในการนัน� คณะกรรมการตรวจ
สอบจะเป็นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมวดที� � ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors)
�. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง� มีความรูค้ วามสามารถ โดยเป็นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั
ให้เป็ นไปตามแผนทีว� างไว้อย่างเป็ นอิสระ
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน �� ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเ� ป็ นผูบ้ ริหาร � ท่าน และกรรมการทีไ� ม่
เป็นผูบ้ ริหาร � ท่าน โดยกรรมการทีไ� ม่เป็นผูบ้ ริหาร � ใน � ท่านดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ ซึง� จะทําให้เกิด
การถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรือ� งต่างๆ ตลอดจนกรรมการอิสระจํานวน � ท่าน ของกรรมการอิสระทัง� หมด � ท่าน
ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพือ� ทําหน้าทีเ� ป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ในการกํากับดูแลดําเนินงานของบริษทั
ให้มคี วามถูกต้อง และโปร่งใส
ตามข้อบังคับของบริษทั กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งในอัตรา
ส่วนหนึ�งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจ� ะต้องออกจากตําแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ทีส� ดุ กับส่วนหนึ�งในสาม กรรมการทีจ� ะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทส�ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน� ให้ใช้วธิ จี บั
ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ� ยูใ่ นตําแหน่ งนานทีส� ดุ นัน� เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง อย่างไร
ก็ตาม กรรมการทีอ� อกตามวาระนัน� อาจได้รบั เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
นอกจากนี� บริษทั ฯมีคณะอนุ กรรมการจํานวน � ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพือ� ปฏิบตั หิ น้าทีเ� ฉพาะเรือ� งทีไ� ด้รบั มอบหมายและเสนอเรือ� งให้คณะกรรม
การบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ ซึง� คณะอนุ กรรมการแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้าทีต� ามทีไ� ด้กาํ หนดไว้ในอํานาจหน้าทีข� องคณะ
อนุกรรมการแต่ละชุด
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค� วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารไว้อย่างชัดเจนโดยคณะ
กรรมการบริษทั ทําหน้าทีใ� นการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ในขณะที�
ผูบ้ ริหารทําหน้าทีบ� ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก� ําหนด ดังนัน� ประธานกรรมการบริษทั
และกรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง� สองตําแหน่ งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษทั เพือ�
ให้ได้บุคคลทีม� คี วามเหมาะสมทีส� ดุ
ทัง� นี� บริษทั มีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ซึง� ทําหน้าทีใ� ห้คาํ แนะนําด้านกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค� ณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบตั หิ น้าทีใ� นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง� ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ

�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม� คี วามรู้ ทักษะและความเชีย� วชาญทีห� ลากหลายและมีภาวะผูน้ ํา ซึง� เป็น
ทีย� อมรับ โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้
และเพือ� ประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั อย่างใกล้ชดิ คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ตัง� คณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ เพือ� ติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษทั
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�.� นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง� ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง� นี� คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดัง
กล่าวเป็นประจํา และบริษทั ถือปฏิบตั ติ ามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามทีส� าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทุกประการ

�.� จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ได้กาํ หนดหลักปฏิบตั เิ กีย� วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝา่ ยบริหาร และพนักงาน เพือ� ให้ผเู้ กีย� วข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต� ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซื�อสัตย์ สุจริต และเทีย� งธรรมทัง� การปฏิบตั ติ ่อ
บริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชน และสังคม

�.� ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกีย� วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว� า่ การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพือ� ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่านัน� และควรหลีกเลีย� งการกระทําทีก� อ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู้ ม�ี สี ว่ นเกีย� วข้องหรือเกีย� วโยงกับรายการทีพ� จิ ารณา ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความ
สัมพันธ์หรือการเกีย� วโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มอี าํ นาจอนุ มตั ใิ น
ธุรกรรมนัน� ๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนํ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เกีย� วกับรายการทีเ� กีย� วโยงกัน และรายการทีม� ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง� ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทต�ี ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด รวมทัง� จะได้
มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��-�) ด้วย

�.� ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง� ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน และเพือ� ให้เกิดความมีประ
สิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษทั จึงได้กาํ หนดภาระหน้าที� อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ� ปู้ ฏิบตั ิ
งาน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ� ทําหน้าทีใ� นการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มคี วามเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผูเ้ ชีย� ว
ชาญจากภายนอกเพือ� ทําหน้าทีต� ดิ ตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ� ให้มนใจว่
ั � าการปฏิบตั งิ านหลักทีส� าํ คัญของบริษทั ได้ดาํ เนินการตามแนวทางทีก� าํ หนดและมีประสิทธิภาพ

�.� รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีส� อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและ
การเงิน และผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะ
กรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทัง� สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีป� รากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน� ตามมาตรฐานการบัญชี
ทีร� บั รองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต รวมทัง� จะดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส� าํ คัญ ทัง� ข้อมูลทาง
การเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพืน� ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสมํ�าเสมอ
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�. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั บริษทั จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุก � เดือน และจะจัดให้มกี าร
ประชุมพิเศษเพิม� ตามความจําเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า � วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็นรีบด่วน
เพือ� รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั ทัง� นี� ในการประชุมแต่ละครัง� ได้มกี ารกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมทีค� รบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า เพือ� ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ว่ มกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ� งเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ� งต่างๆ เพือ� เข้ารับพิจารณา
เป็ นวาระการประชุมได้ โดยทีก� รรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที�
ประชุมเป็ นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุปทีไ� ด้จากการประชุม ทัง� นี� ในการลงมติในทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื
มติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง โดยกรรมการทีม� สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่
ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ� งนัน� ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป� ระชุมจะออกเสียงเพิม� ขึน� อีกหนึ�งเสียงเพือ�
ชีข� าด นอกจากนี� รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทัง� จัดเก็บ
รายงานการประชุมทีผ� า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท้ เ�ี กีย� ว
ข้องตรวจสอบได้

�. ค่าตอบแทน
บริษทั กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเ� หมาะ
สมกับหน้าทีแ� ละความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอทีจ� ะดูแลรักษากรรมการทีม� คี วามรูค้ วามสามารถ และ
ต้องผ่านการอนุมตั จิ ากทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)
ทัง� นี� บริษทั กําหนดให้มกี ารเปิ ดเผยค่าตอบแทนทีจ� ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารตามรูปแบบทีส� าํ นักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง� เป็ นผูท้ รง
คุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ดา้ นกฏหมาย การบัญชี การเงิน การบริหารองค์กร จํานวน � ท่าน ดังนี�
�. คุณชาตรี ศิรพิ านิชกร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
�. คุณอนันต์ เกตุพทิ ยา
กรรมการตรวจสอบ
�. คุณพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีต� ามทีค� ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง� สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายทีส� าํ คัญคือ ดูแลรายงานทาง
การเงินของบริษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีทร�ี บั รองทัวไป
� สอบทานการดําเนินงานของบริษทั ให้เป็ น
ไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ี มีระบบการควบคุมภายในทีม� ปี ระสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและกฏหมาย
ทีเ� กีย� วข้องตลอดจนดูแลกรณีทอ�ี าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับบุคคลทีเ� กีย� วโยงกัน ทัง� นี� ในรอบ
ปี บญ
ั ชี ���� ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน � ครัง� โดยได้มกี ารหารือร่วมกับฝา่ ยบริหาร ผูต้ รวจ
สอบภายใน และผูส้ อบบัญชีในเรือ� งทีเ� กีย� วข้อง สรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีไ� ด้ดงั นี�

�. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจํารายไตรมาสและงบ
การเงินประจําปี ร่วมกับฝา่ ยบริหารและผูส้ อบบัญชี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั
ประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี และ/หรือ ผูต้ รวจสอบภายใน โดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมประชุมด้วยสําหรับ
รายงานทางการเงินของบริษทั รอบปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษทั ได้จดั ทําขึน�
อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีทร�ี บั รองโดยทัวไป
� มีการเปิดเผยข้อมูลทีส� าํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และมีขอ้ มูลซึง� จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน

�. รายการทีเ� กีย� วโยงหรือรายการทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ�ี กิดรายการเกีย� วโยง หรือรายการทีอ� าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน และมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั มีความเพียง
พอและเป็ นไปตามเงือ� นไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

�. การสอบทานการบริหารความเสีย� ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณานโยบายการบริหารความเสีย� ง แผนงาน และการบริหารจัดการความเสีย� งทัง�
ภายใน และภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการได้มกี ารประชุมร่วมกับฝา่ ยจัดการของบริษทั ฯ รวมทัง� พิจารณาและสอบ
ทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสีย� งอย่างสมํ�าเสมอทุกไตรมาส พร้อมทัง� ให้มขี อ้ เสนอแนะเพือ�
นําไปปรับปรุงให้ดยี งิ� ขึน�

�. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ พบว่า กรรมการ
บริษทั และพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามหลักการทีก� าํ หนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้สง่ เสริมให้พนักงานทุกระดับ
มีจติ สํานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง เพือ� ให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีด� ี ตามหลักการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ� ให้มคี วามโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชือ� มันแก่
� ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ลูกค้า
คูค่ า้ และผูท้ เ�ี กีย� วข้องทุกฝา่ ย
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�. การสอบทานการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
เพือ� ความเป็นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้วา่ จ้างให้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท
จํากัด ซึง� เป็นบริษทั ทีใ� ห้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ โดยคณะกรรม
การตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการ
ตรวจสอบภายในกับฝา่ ยบริหารอย่างต่อเนื�อง พร้อมทัง� ให้คาํ แนะนํากับผูต้ รวจสอบภายใน เพือ� ให้เกิดความเชือ� มันว่
� าการ
ปฏิบตั งิ านตามแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภาย
ในประจําปี ���� ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในทีม� นี ยั สําคัญ

�. การสอบทานประสิทธิผลการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก� าํ หนดโดยสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง� ครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบตั งิ านการเงิน การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ฯ โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายใน ซึง� ผลการประเมิน โดยฝา่ ยบริหารและสํานักงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบ
คุมภายในของบริษทั ฯมีความเพียงพอ

�. การพิจารณาแต่งตั�งผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และผลการปฏิบตั งิ านของ บริษทั พีวอี อดิท
จํากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีทผ�ี า่ นมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง� ผูส้ อบ
บัญชี พร้อมทัง� ค่าสอบบัญชี เพือ� ขออนุมตั จิ ากทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ� ละความรับผิดชอบตามทีไ� ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ เพือ� ประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง
เชือ� ถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีทร�ี บั รองทัวไป
� บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย� งอย่างเพียงพอ มีระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ� หมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั งิ านทีส� อดคล้องตามระบบการกํากับ
ดูแลกิจการทีด� ี มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ทีเ� กีย� วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายชาตรี ศิรพิ านิชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํ ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ และกรรมการบริหารผูม้ ปี ระการณ์การบริหารงานมายาวนาน จํานวน � ท่าน ดังนี�
�. นายพานิช พงศ์พโิ รดม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
�. นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
ั
�. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปญญา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าที� ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท� ไ�ี ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีส� รรหาบุคคลทีม� คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการทีก� าํ หนดไว้ เพือ� เสนอ
เข้ารับการแต่งตัง� ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการ บริษทั ฯ เพือ� ทําหน้าทีก� รรมการชุดย่อย รวมถึง
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ เพือ� นําเสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป� ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ตามลําดับ โดยในรอบปี ���� ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต� ามทีไ� ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน
โดยยึดมันในหลั
�
กการกํากับดูแลกิจการทีด� อี ย่างเคร่งครัด เพือ� ประโยชน์ทส�ี มดุลและยังยื
� นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกราย ขอ
สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี ���� มีดงั นี� ดังต่อไปนี�
�. พิจารณาแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการทีค� รบกําหนดออกตามวาระและเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อย เป็ นผูเ้ สนอ
วาระการประชุม และรายชื�อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษทั ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2562
2. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั เพือ� ให้เหมาะสมกับหน้าทีค� วามรับผิดชอบ ของกรรมการ และ
เชือ� มโยงกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษทั ฯ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีท� ไ�ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่าง
ครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถและเป็ นอิสระ เพือ� ประโยชน์โดยรวมต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
อย่างเหมาะสมแล้ว

(นายพานิช พงศ์พโิ รดม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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การดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ดําเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการทีด� ี มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิง� แวดล้อมทัง� ภายในและภายนอกองค์กร อันนําไปสูก่ ารพัฒนาทีย� งยื
ั � น โดยมุง่ เน้นให้ความสําคัญและ
คํานึงถึงผลกระทบทีม� ตี อ่ สังคมและสิง� แวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรทีม� อี ยูใ่ นองค์กรหรือนําทรัพยากรทีอ� ยูน่ อกองค์กร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดทัง� ต่อองค์กรและส่วนร่วม เพือ� ให้องค์กรและคนในชุมชนหรือสังคม สามารถอยูร่ ว่ มกันได้
อย่างมีความสุขและยังยื
� น โดยมีรายละเอียดดังนี�

�.การกํากับดูแลกิ จการ

บริษทั มุง่ มันในการให้
�
บริการแก่ลกู ค้าด้วยคุณภาพบริการทีม� าตรฐานสากล และบริหารงานภายใต้นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีด� ี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลทีม� งุ่ เน้นดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม ทัง� นี� การเจริญเติบโตของบริษทั จะควบคูไ่ ปกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน ชุมชน และสังคม
�.� ป้องกันการมีสว่ นเกีย� วข้องกับการคอร์รปั ชัน�
นอกจากนี� บริษทั ยังได้ให้ความสําคัญเกีย� วกับการ
ป้องกันการมีส่วนเกีย� วข้องกับการคอร์รปั ชัน� บริษทั จึงได้
จัดทํานโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและอนุ มตั โิ ดยมติของ
ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� �/���� เมื�อวันที� ��
กุมภาพันธ์ ���� ซึง� ครอบคลุมเรือ� งการป้องกันการคอร์รปั
ชัน� เพือ� ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ� ริษทั ใช้ในการดําเนินธุรกิจ
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พร้อมทัง� ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมดังกล่าวอย่าง
จริงจัง โดยบริษทั ได้มกี ารสือ� สาร ประชาสัมพันธ์ เพือ� สร้างความรู้
และความเข้าใจกับผูท้ เ�ี กีย� วข้องกับบริษทั เกีย� วกับนโยบายว่าด้วย
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน� ทัง� นี�หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนัก
งานไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการทุจริตคอร์รปั ชัน� จะต้องได้
รับบทลงโทษทางวินยั

�.� การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
บริษทั ตระหนักดีว่า บุคลากรเป็ นทรัพยากรทีม� คี ่า
และเป็ นปจั จัยสําคัญสู่ความสําเร็จ ดังนัน� องค์กรจึงต้องมี
บุคลากรทีม� คี ุณภาพ บริษทั จึงได้กําหนดกลยุทธ์และนโย
บายด้านทรัพยากรบุคคลทีม� งุ่ เน้นด้านการเพิม� ประสิทธิภาพ
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพแวด
ล้อมและเทคโนโลยี เพือ� รองรับการขยายธุรกิจ เพิม� ขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลีย� นแปลงต่างๆ
ให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ เสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทํางานทีด� ี
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�.� สร้างสมดุลการทํางานและการใช้ชวี ติ แบบ “สุขนิยม”
จากแนวคิดทีว� า่ เมือ� พนักงานมีความสุข องค์กรก็ยอ่ มมีความสุขเช่นกัน เพราะนันหมายถึ
�
งประสิทธิภาพการทํางานทีด� ี
ขึน� เหตุน�บี ริษทั จึงกําหนดนโยบาย “สุขนิยม” เพือ� ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน (Happy Work Place)
ผ่านกิจกรรมความสุขด้านต่างๆ เพือ� สร้างสมดุลของการทํางานและการใช้ชวี ติ ให้มคี วามสุข นําไปสูก่ ารเติบโตของธุรกิจ
อย่างต่อเนื�องและยังยื
� น โดยไม่ทง�ิ ใครไว้ขา้ งหลัง เพราะชาว RP ทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน

�.� ด้านลูกค้า
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด
(มหาชน) มุ่งเน้นในการสร้างความพึง
พอใจและความมันใจให้
�
แก่ลกู ค้าทีจ� ะได้
รับบริการทีด� มี คี ุณภาพในระดับราคาที�
เหมาะสม รวมทัง� รักษาสัมพันธภาพทีด� ี
ระหว่างการให้บริการ ซึง� พนักงานของ
บริษทั ราชาเฟอร์รท�ี กุ คนได้รบั การปลูก
ฝงั เรื�องของความซื�อสัตย์ ความไว้วาง
ใจและมุง่ มันในการสร้
�
างความพึงพอใจและความมันใจแก่
�
ลกู ค้าในการรับบริการทีม� คี ุณภาพ ปลอดภัย ในราคาทีเ� ป็ น
ธรรม โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย� วกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง รวมทัง� จัดระบบ
การบริการลูกค้า ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดําเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้า จึงทําให้ลกู ค้า
ทีม� าใช้บริการมันใจเรื
� อ� งความปลอดภัยของทรัพย์สนิ ได้ และกลับมาใช้บริการซํ�า ดังสโลแกน “Always on the go”

Lost&Found : การบริการด้วยใจ เพือ� ส่งต่อรอยยิม� ให้ลกู ค้าทีม� าใช้บริการเรือราชาเฟอร์รส�ี บายใจได้วา่ เดิน
ทางปลอดภัยของหายได้คนื
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สิ� งอํานวยความสะดวกบนเรือ : ภาพห้องพักผูโ้ ดยสารบนเรือทีเ� น้นเรือ� งความปลอดภัยไปพร้อมกับสิง� อํานวย
ความสะดวกและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ป้ายประชาสัมพันธ์ เพือ� บอกข้อมูลตารางเทีย� วเรือ เส้นทางทีใ� ห้บริการ และโปรโมชันต่
� างๆ
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�.� เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม� คี วามถูก
ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ทต�ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด ทังรายงานทางการ
�
เงินและข้อมูลทัวไป
� ตลอดจนข้อมูลอืน� ๆ ทีส� าํ คัญ
ทีม� ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ
บริษทั เพือ� ให้ผทู้ เ�ี กีย� วข้องของบริษทั ทัง� หมดได้
รับทราบข้อมูลเท่าเทียมกัน โดยบริษทั จะรายงาน
ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯและผ่านเว็บไซด์
ของบริษทั ที� www.rajaferryport.com

เมื�อวันที� �� มิถุนายน ���� นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ท่าเรือราชา
เฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day)
เพื�อชีแ� จงข้อมูลเกีย� วกับธุรกิจและแผนการดําเนินงานของบริษทั แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นักลงทุนและสือ� มวลชน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

�.การดูแลสิ� งแวดล้อม
บริษทั ได้ตระหนักว่าการดําเนิน
กิจการท่าเรือ และเรือเฟอร์รเ�ี พือ� ใช้โดย
สารและขนส่งมีผลกระทบต่อสิง� แวดล้อม
บริษทั จึงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสัง
คมด้วยการให้ความสําคัญต่อสิง� แวดล้อม
ทัง� ทางนํ�า เสียง และอากาศ รวมทัง� จัด
ให้มมี าตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ
เพือ� ป้องกันและรักษาไว้ซง�ึ ระบบนิเวศน์
และสิง� แวดล้อมของชุมชนทีบ� ริษทั ประ
กอบกิจการอยู่ รวมทัง� สร้างวัฒนธรรม
องค์กร ด้วยการสร้างจิตสํานึกของพนัก
งานและผูป้ ฏิบตั งิ านทีท� า่ เรือและบนเรือ
เติมสุขรอบด้านผ่านกิจกรรมเพือ� สังคมตลอดปี ����
เฟอร์รใ�ี ห้รกั และหวงแหนทรัพยากรธรรม
ชาติและสิง� แวดล้อมของชุมชน
ทัง� นี� บริษทั ได้ปฏิบตั แิ ละดําเนินการเพือ� ลดผลกระทบต่อสิง� แวดล้อม อาทิ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพนํ�าทิง�
จากทุกจุดทีป� ล่อยออกจากท่าเรือเป็ นประจําทุกเดือน และตรวจสอบคุณภาพนํ�าในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือเป็ นประจํา
ทุก � เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครัง� จัดให้มกี ารตรวจสอบระบบบําบัดนํ�าเสียสําเร็จ
รูป (SATS) ทุกๆ � เดือน เพือ� ให้เกิดความมันใจในประสิ
�
ทธิภาพการทํางาน และจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ ณ จุด
ต่างๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในบริเวณท่าเรือ และกําหนดให้หา้ มทิง� ขยะ นํ�าเสีย และสารเคมีลงทะเล โดยในปี
ทีผ� า่ นมา บริษทั ได้ดาํ เนินโครงการด้านสิง� แวดล้อมและสังคม เพือ� อนุ รกั ษ์สง�ิ แวดล้อมและสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคม
ของชุมชนในพืน� ทีป� ระกอบด้วย � กิจกรรมหลัก คือ
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�.� โครงการจัดการและคัดแยกขยะตัง� แต่ตน้ ทาง
บริษทั มีแนวคิดในการจัดการขยะตัง� แต่ตน้ ทางทัง� ที�
ท่าเรือและบน เรือ เพือ� ลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทใช้
ครัง� เดียวแล้วทิง� ให้น้อยลง ซึง� จะเป็นการจัดการขยะแบบยัง�
ยืน โดยการคัดแยกขยะทัวไปเพื
�
อ� ส่งต่อให้เทศบาลนําไปกํา
จัดอย่างถูกวิธี และขยะรีไซเคิล โดยบริษทั จะยกรายได้ทงั �
หมดจากการขายขยะรีไซเคิลให้เป็ นเงินกองทุนเพือ� สวัสดิ
การของพนักงาน ส่วนขยะเปี ยก อาทิ เศษอาหาร เศษผัก
ผลไม้ จะนํามาผลิตเป็ นปุ๋ยหมัก ในระยะแรกจะร่วมกับตัว
แทนชุมชนในพืน� ทีท� ม�ี ปี ระสบการณ์และประสบความสําเร็จ
ในการจัดการขยะ มาเป็ นพีเ� ลีย� งและสอนวิธที าํ ให้กบั พนัก
งาน หลังจากนัน� อาจขยายผลการดําเนินงานไปยังบริษทั
ต่างๆ ภายในเครือ
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�.� กิจกรรม “RP รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
Say to No Plastic Bags”
เป็นทีท� ราบกันดีวา่ การใช้ถงุ พลาสติกเพียง � ใบ
ต้องใช้เวลากว่า ��� ปี จึงจะย่อยสลายหมด ขยะพลา
สติกเหล่านี�สว่ นหนึ�งไหลลงสูท่ ะเล จนเป็นสาเหตุหนึ�ง
ในการเสียชีวติ ของประชากรสัตว์ทะเล ส่งให้หน่ วย
งานต่างๆ ทัง� ภาครัฐและเอกชนหันมาตื�นตัวและตระ
หนักถึงความสําคัญเรือ� งนี�มากขึน� บริษทั ท่าเรือราชา
เฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) หรือ RP จึงขอร่วมเป็ นส่วน
หนึ�งในการรณรงค์ลดจํานวนถุงพลาสติกในร้านค้า
มินิมาร์ทและร้านอาหารภายในท่าเรือ พร้อมกับเป็ น
การกระตุน้ และส่งเสริมให้พนักงาน ตลอดจนประชา
ชนทัวไป
� เล็งเห็นความสําคัญในการหันมาใช้วสั ดุทด
แทนถุงพลาสติก

� การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การมีสว่ นในการพัฒนาชุมชน โดยให้การสนับสนุน
และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชน เพือ� สร้าง
ความสัมพันธ์ทด�ี รี ะหว่างองค์กร ตลอดจนพนักงานและคน
ในชุมชนและลดปญั หาความขัดแย้งต่าง ๆ ทีอ� าจเกิดขึน�
�.� ส่งเสริมและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กบั
เด็กและเยาวชน
ด้วยการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก (อบต.ดอนสัก) ให้ความรูแ้ ก่เด็กและผูป้ กครองตระหนักถึงความ
สําคัญในการศึกษาหาความรู้ ร่วมกิจกรรมในการประชุมหมูบ่ า้ น และประสานต่อสถานศึกษาเพือ� ให้ทนุ การศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนทีข� าดโอกาสทางการศึกษา รวมทัง� การประสานหน่วยงานทหารและสถานสงเคราะห์ เพือ� ช่วยเหลือชาวบ้าน
ทีไ� ร้ทอ�ี ยูอ่ าศัย

�.� การเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วยการเปิดพืน� ทีใ� ห้ความรูเ้ กีย� วกับการคมนาคมทางนํ�าและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางบนเรือแก่คณะ
นักเรียนและผูป้ กครองจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าทีจ� ากฝา่ ยฝึกอบรมเป็ นวิทยากรบรรยายการให้ความรู้
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�.� การสนับสนุนกิจกรรมเกีย� วกับเด็กและเยาวชน
เพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ บริษัท
ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) หรือ RP จึงมุง่ เน้นและ
ให้ความสําคัญในการสนับสนุ นกิจกรรมเกี�ยวกับเด็กและ
เยาวชน ด้วยการร่วมกับเทศบาลตําบลดอนสักจัดกิจกรรม
งานวันเด็ก และการให้ทนุ การศึกษาโครงการภาษาอังกฤษ
แก่โรงเรียนวัดประเดิม

�.� การมีสว่ นรับผิดชอบต่อพืน� ทีป� ระกอบกิจการ
ด้วยการจัดกิจกรรมทําความสะอาด Big Cleaning Day
บริเวณหน้าท่าเรือและพืน� ทีโ� ดยรอบเป็นประจําทุกสัปดาห์ เพราะ
ถือว่าท่าเรือราชาเฟอร์รเ�ี ป็ นประตูบา้ นบานหนึ�งในการต้อนรับ
นักท่องเทีย� วจากทัวโลกที
�
เ� ดินทางเข้ามา
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�.� การทํานุบาํ รุงศาสนาและคืนสูส่ งั คม
ด้วยการร่วมกิจกรรมทอดกฐินผ้าปา่ ประจําปี เพือ� สมทบทุนในการสร้างเมรุ ณ วัดคีรวี งการาม อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

�.� การส่งต่อความสุขให้กบั ลูกค้า
โดยการจัดกิจกรรมแจกเครือ� งดืม� ฟรี และกิจกรรมร่วม
เล่นเกมชิง Voucher บัตรกํานัลให้แก่ผทู้ ม�ี าใช้บริการในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ซึง� มีทงั � กลุม่ ชาวบ้านในพืน� ทีแ� ละนักท่อง
เทีย� วทัง� ชาวไทยและต่างชาติ

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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�.การรับผิดชอบต่อพนักงาน
�.� จัดกิจการเลีย� งปี ใหม่
เป็ นการตอบแทนและให้รางวัลแก่บคุ ลากรของบริษทั
ทีร� ว่ มมือ ร่วมแรงกันทํางานหนักมาตลอดทัง� ปี เพือ� ให้การ
ดําเนินงานของบริษทั เดินหน้าไปได้ดว้ ยดี

�.� การพัฒนาบุคลากร
ด้วยบริษทั ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็ นอันดับต้นๆ รวมทัง� จัด
ให้มอี บรม เพือ� พัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มทีแ� ละต่อเนื�อง รวมทัง� ให้
ความเอาใจใส่ต่อสวัสดิการให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย และข้อบังคับ
ทีเ� กีย� วข้องกับความปลอดภัยในการทํางานอย่างเคร่งครัด โดยทีผ� า่ นมาบริษทั
ได้ดําเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่ เพื�อให้
พนักงานมีความเข้าใจในการทํางานเป็ นองค์กร และปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
บริษทั ไปในทิศทางเดียวกัน จัดอบรมเพือ� ให้ความรูแ้ ละพัฒนาบุคลากรในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื�อง การแต่งตัง� และโยกย้าย รวมทัง� การให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงานต้องกระทําด้วยความเสมอภาค และตัง� อยูบ่ นพืน� ฐานของความรู้ ความ
สามารถและความเหมาะสม การจัดให้มสี วัสดิการทีเ� หมาะสม เช่น ทีพ� กั อาศัย
อาหาร ตรวจสุขภาพประจําปี และกองทุนสํารองเลีย� งชีพ
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คุณภาพสู่รางวัลแห่งความสำเร็จ
บริษทั ให้ความสําคัญในการมุง่ เน้นปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ใี นทุกส่วนงานและทุกกระบวนการ
ทํางานทัง� องค์กร ซึง� ตัง� บนหลักพืน� ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม ตรวจสอบได้ นอกจากนี� พันธกิจของบริษทั
ทีว� างไว้ “มุง่ มันพั
� ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ” เพือ� ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างครอบคลุมสะท้อนให้เห็นถึงความยึดมันในหลั
�
กการกํากับดูแลกิจการทีด� แี ละมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง� บริษทั
เร่งสร้างมาตรฐานกํากับดูแลกิจการทีด� อี ย่างต่อเนื�อง โดยบริษทั ยังได้รบั รางวัลต่างๆ นับเป็ นความสําเร็จและความภาค
ภูมใิ จในการขับเคลือ� นองค์กรให้เติบโตได้อย่างยังยื
� นต่อไปในอนาคต

รางวัลรัษฎากรพิพฒ
ั น์ ปี ����

รางวัล The Market of Alternative
Investment ปี ����

รางวัล IPOP Award ปี ����

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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รางวัล Asia Pacific Enterpreneurship
Award 2017 (APEA 2017) ปี ����

รางวัล Social Enterprise ปี ����

รางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี ����

"บุคคลคุณภาพแห่งปี ���� -ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์" ภายในงานพิธปี ระกาศเกียรติคณ
ุ "บุคคลคุณภาพแห่งปี
2019" (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) ทีจ� ดั ขึน� โดยมูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (มสวท.) ซึง� รางวัลนี�ผา่ นการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ คัดกรองจากผูเ้ ข้าร่วมประกวด �,��� คน
เหลือ ��� คน (�� ภาคธุรกิจ) ซึง� ท่าเรือราชาเฟอร์รต�ี ดิ � ใน �� ของผูไ้ ด้รบั รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี ���� ในภาค
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
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รายการระหว่างกัน
บริษทั มีการทํารายการกับบุคคลทีอ� าจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันทีเ� กิดขึน� นัน� เป็ นการทํารายการ
กับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ทีเ� กีย� วข้องกันซึง� มีบคุ คลทีอ� าจมีความขัดแย้งเป็ นผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูบ้ ริหาร ซึง� สามารถ
สรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี�

�. รายการระหว่างกัน
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีรายการทางบัญชีทเ�ี กีย� วข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ �

�. ความจํ าเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในการดําเนินธุรกิจทีม� กี ารแข่งขันสูง การมีพนั ธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดํา
เนินธุรกิจมากกว่าการทีต� อ้ งพึง� พิงบุคคลภายนอก

�. มาตรการหรือขั�นตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ขัน� ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันของบริษทั เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง� หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
เคร่งครัด โดยทีก� รรมการ หรือบุคคลทีอ� าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับ
บริษทั ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกันนัน� ๆ และหากรายการระหว่างกันมีมลู ค่าสูง
ตามเกณฑ์ทก�ี าํ หนด บริษทั จะจัดให้มที ป�ี รึกษาทางการเงินอิสระเพือ� ให้ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว พร้อมทัง� นํา
เสนอต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ� พิจารณาอนุมตั กิ ่อนการทํารายการ

�. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
นโยบายของบริษทั ในการทํารายการระหว่างกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการได้ดงั นี�
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติซง�ึ มีเงือ� นไขทางการค้าทัวไป
� เช่น การจําหน่ ายบัตรโดย
สารเรือเฟอร์ร�ี การจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูป อาหาร และเครือ� งดืม� ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่ารับรอง
และค่าใช้จา่ ยเดินทางปฏิบตั งิ าน (ค่าทีพ� กั ) เป็ นต้น บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้
มีเงือ� นไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง� สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคา
ทีเ� กิดขึน� กับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามสัญญาทีต� กลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง� กําหนด
ราคาและเงือ� นไขรายการต่างๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง� นี� ผูต้ รวจ
สอบภายใน(Internal Auditor) จะทําหน้าทีต� รวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพือ� ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเป็ นประจํา
ทุกๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติซง�ึ ไม่มเี งือ� นไขทางการค้าทัวไป
� และรายการระหว่างกัน
อืน� ๆ บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย� วกับความสมเหตุสมผล
และความจําเป็นของการทํารายการก่อนทํารายการ และจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสังหรื
� อข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย� วกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการทีเ� กีย� ว
โยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง� ทรัพย์สนิ ทีส� าํ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่าง
กันอืน� ๆ ได้แก่ รายการเกีย� วกับทรัพย์สนิ หรือบริการอืน� ๆ เช่น การได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น และ
รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ มื การคํา� ประกัน และการใช้ทรัพย์สนิ เป็ นหลักประ
กัน เป็ นต้น ในกรณีทค�ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว
บริษทั จะให้ผเู้ ชีย� วชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย� วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ� นําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ มื การคํา� ประกัน และการใช้ทรัพย์สนิ เป็ นหลักประ
กัน เป็ นต้น ในกรณีทค�ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว
บริษทั จะให้ผเู้ ชีย� วชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย� วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ� นําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
สําหรับรายการระหว่างกันทีอ� าจเกิดขึน� ในอนาคตนัน� กรรมการจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบต่างๆ ทีไ� ด้กําหนดขึน�
และกรรมการจะต้องไม่อนุมตั ริ ายการใดๆ ทีต� นหรือบุคคลทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน� ใดกับบริษทั
รวมทัง� จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ� ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ทัง� นี� กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รบั ทราบภาระหน้าทีด� งั กล่าวนี�แล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตัง� กรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ ดั การจะดําเนินการแจ้งให้ผทู้ จ�ี ะได้รบั การเสนอชือ� เป็นกรรมการ
ตรวจสอบใหม่ทกุ ท่านรับทราบภาระหน้าทีท� จ�ี ะต้องปฏิบตั กิ ่อนทีจ� ะให้มกี ารแต่งตัง� ด้วย
ในการทํารายการระหว่างกันทีอ� าจเกิดขึน� ในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบต่างๆ ทีไ� ด้กาํ หนดขึน� และ
กรรมการจะต้องไม่อนุ มตั ริ ายการใดๆ ทีต� นหรือบุคคลทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบริษทั
รวมทัง� จะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ� ให้คณะกรรม
การบริษทั พิจารณา
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป� รากฏในรายงานประจําปี ซึง� จัดทําขึน� ตามมาตรฐานการบัญชีทร�ี บั รองทัวไปในประ
�
เทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเ�ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณ
การทีส� มเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทัง� มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ� ให้
สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้
และนักลงทุนทัวไป
� โดยได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจาก บริษทั พีว ี ออดิท จํากัด ซึง� ให้ความเห็นอย่าง
ไม่มเี งือ� นไข โดยในการตรวจสอบบริษทั ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลตลอดจนเอกสารต่างๆ เพือ� ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจ
สอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละดํารงไว้ซง�ึ ระบบบริหารความเสีย� ง ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการกํากับดูแลทีเ� หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ� ให้มนใจว่
ั � าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอทีจ� ะ
ดํารงรักษาไว้ซง�ึ ทรัพย์สนิ ของบริษทั และป้ องกันความเสีย� ง ตลอดจนเพือ� ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดําเนินการทีผ� ดิ ปกติอย่าง
มีสาระสําคัญ
ทัง� นี� คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง� ประกอบด้วยกรรมการทีเ� ป็ นอิสระ เป็ นผูด้ แู ลรับผิด
ชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกีย� วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบ
คุมภายใน การตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย� ง ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการเกีย� วโยงระหว่าง
กันอย่างครบถ้วน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่ นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง� แสดงไว้
ในรายงานประจําปี เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถสร้างความเชือ� มันได้
� อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สน�ิ สุด
วันที� �� ธันวาคม ���� มีความเชื�อถือได้ โดยถูกต้องตามทีค� วรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ� กีย� วข้อง

(นายอภิชาติ ชโยภาส)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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บริษทั มีรายได้รวมในงวดไตรมาสที� � ปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากงวดปี ก่อน ��.�� ล้านบาท
(ลดลงร้อยละ �.��) โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ��.�� ของรายได้รวม ส่วนราย
ได้รองลงมา ได้แก่ รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ� มีสดั ส่วนร้อยละ �.�� ของรายได้รวม
บริษทั มีรายได้รวมในปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ��.�� ล้านบาท (ลดลงร้อยละ �.�� )
โดยมีสาเหตุมาจากรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ และรายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ� ลดลง
จํานวน ��.�� ล้านบาท และ �.�� ล้านบาท ตามลําดับ
อนึ�ง ธุรกิจการให้บริการเดินเรือของบริษทั เป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร�ี แบบประจําทางตามเทีย� วเวลา และแบบ
ประจําทางแบบเหมาลํา ทีอ� าํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเส้นทางการเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั มี � เส้นทาง คือ
เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล
เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือเกาะพะงัน
เส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล และท่าเรือเกาะพะงัน
บริษทั มีรายได้รวมจากการให้บริการเดินเรือในไตรมาสที� �/���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน �.�� ล้านบาท คิดเป็ นลดลง �.��% และมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี ���� จํานนวน ���.�� ล้าน
บาท ลดลงจากปี ก่อน ��.�� ล้านบาท คิดเป็ น �.��% เนื�องจากช่วงต้นปี ���� เกิดพายุปาบึกและอุบตั เิ หตุเรือนักท่อง
เทีย� วชาวจีนล่มทีจ� งั หวัดภูเก็ต การแข็งค่าของค่าเงินบาท รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีช� ะลอตัว
ในขณะทีจ� าํ นวนเทีย� วเรือวิง� ทัง� หมดในงวดไตรมาสที� � ปี ���� มีจาํ นวนเพิม� ขึน� �.��% และ ปี ���� มีจาํ นวนเพิม�
ขึน� ประมาณ �.��% โดยมีการเพิม� เทีย� วเรือ ในเส้นทางระหว่าง เกาะสมุย และ เกาะพะงัน เพิม� จาก � เทีย� ว เป็น � เทีย� ว
ต่อวัน เพือ� รองรับจํานวนผูโ้ ดยสาร และรถยนต์ทใ�ี ช้เส้นทาง เกาะสมุย – เกาะพะงัน ทีม� ปี ริมาณเพิม� ขึน� นอกจากนี�เทีย� ว
เรือทีเ� พิม� ขึน� ในเส้นทางนี� ทําให้บริษทั สามารถเสริมการให้บริการเรือ Via กับผูท้ ต�ี อ้ งการเดินทางในเส้นทาง ท่าเรือดอนสัก
-เกาะสมุย-เกาะพะงัน และ เกาะพะงัน-เกาะสมุย-ท่าเรือดอนสัก
บริษทั มีรายได้จากการขาย ซึง� มาจากการจําหน่ ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ในบริเวณท่าเรือและในเรือ
เฟอร์รข�ี องบริษทั ซึง� ในงวดไตรมาสที� � ปี ���� บริษทั มีรายได้จากการขาย ��.�� ล้านบาท และ ปี ���� มีรายได้จาก
การขาย ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ �.�� และ �.�� ของรายได้รวม ตามลําดับ
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ค่าใช้จ่าย

บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยรวมในไตรมาสที� � ปี ���� รวมทัง� สิน� ���.�� ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน �.��
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ �.�� สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการให้บริการเดินเรือ และต้นทุนขายทีล� ดลง
บริษทั มีคา่ ใช้จ่ายรวมในปี ���� รวมทัง� สิน� ���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน �.�� ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ
�.�� สาเหตุมาจากต้นทุนการให้บริการเรือในปี ���� ลดลง ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นลดลง ร้อยละ �.�� ต้นทุนการขาย
และบริการลดลง แต่มตี น้ ทุนจากการให้บริการเดินรถโดยสาร เพิม� ขึน� �.�� ล้านบาท เพิม� ขึน� ร้อยละ ��.�� เนื�องจาก
บริษทั เป็ นช่วงเปิ ดให้บริการเดินรถเช่าเหมาเส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน และต้นทุนทางการเงินจากดอกเบีย� เงินกูจ้ าก
การนําเรือเข้าอู่ เพิม� ขึน� �.�� ล้านบาท คิดเป็ นเพิม� ขึน� ร้อยละ ��.��
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กําไรขั�นต้น

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษทั มีกาํ ไรขัน� ต้นรวม ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ �.�� ของรายได้จากการขายและ
การให้บริการ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน พบว่า กําไรขัน� ต้น ลดลง จํานวน �.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ��.��
โดยมีกําไรขัน� ต้นจากธุรกิจหลัก คือ การให้บริการเรือโดยสาร จํานวน ��.�� ล้านบาท ลดลง จํานวน �.�� ล้านบาท
เทียบจากงวดเดียวกัน คิดเป็ นร้อยละ ��.��
ปี ���� บริษทั มีกาํ ไรขัน� ต้นรวม ���.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ��.�� ของรายได้จากการขายและการให้บริการ
โดยมีกาํ ไรขัน� ต้นรวม ลดลง จํานวน �.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ �.�� ซึง� มีกาํ ไรขัน� ต้นหลักจากการให้บริการเรือโดย
สารจํานวน ���.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ��.� ลดลง เปรียบเทียบจากปี ���� ลดลง จํานวน �.�� ล้านบาท และคิด
เป็ นร้อยละ �.�� ขาดทุนขัน� ต้นจากการให้บริการรถตูโ้ ดยสาร จํานวน �.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ��.�� เพิม� ขึน�
เปรียบเทียบจากปี ���� จํานวน �.�� ล้านบาท เนื�องจากค่าเช่ารถบัสในเส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะพะงัน
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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งบกําไรขาดทุนสุทธิ

บริษทั ขาดทุนสุทธิในงวดไตรมาสที� � ของปี ���� ที� �.�� ล้านบาท ลดลง �.�� ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อย
ละ ���.�� เนื�องจากเป็นช่วง Low season ต้นทุนในการบริหาร และต้นทุนการขาย ผลประกอบการในไตรมาสที� � ขาด
ทุนสุทธิ �.���� บาทต่อหุน้
ตลอดปี ���� บริษทั มีกาํ ไรสุทธิ จํานวน �.�� ล้านบาท โดยกําไรลดลงจากปี ก่อน ��.�� ล้านบาท (คิดเป็ นร้อย
ละ ��.��) เนื�องจากจํานวนนักท่องเทีย� วทีล� ดลง และมีการเปิ ดให้บริการเดินรถเช่าเหมาเส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะพะงัน
บริษทั มีกาํ ไรสุทธิตอ่ หุน้ �.�� บาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิ ที� �.��% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ �.��%
และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ �.��%

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิน� ปี ���� จํานวน �,���.�� ล้านบาท เพิม� ขึน� จาก ณ สิน� ปี ���� จํานวน ��.�� ล้าน
บาท คิดเป็ นเพิม� ขึน� ร้อยละ �.��
หนี�สนิ

บริษทั มีหนี�สนิ รวม ณ สิน� ปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท เพิม� ขึน� จาก ณ สิน� ปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท
คิดเป็ นเพิม� ขึน� ร้อยละ �.�� เนื�องจากบริษทั ได้ใช้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินประมาณ �� ล้านบาท เพือ� ชําระคืนเงินกู้
ระยะสัน� และชําระค่าใช้จา่ ยนําเรือขึน� คาน ซึง� ส่งผลให้บริษทั มีอตั ราส่วนหนี�สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน� ปี ���� เท่ากับ
0.36x เพิม� ขึน� จาก �.��x ณ สิน� ปี ����
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากสิน� ปี ���� จํานวน �.��
ล้านบาท มูลค่าหุน้ ตามบัญชี ณ สิน� ปี ���� เป็ น �.�� บาทต่อหุน้
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งบกระแสเงินสด

บริษทั มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ประกอบด้วยกําไรก่อนภาษีเงินได้
ประมาณ �.�� ล้านบาท และเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื เพิม� ขึน� ประมาณ �� ล้านบาท
บริษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท เนื�องจากเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาและRenovate เรือ และงานนําเรือขึน� คาน ประมาณ ��.�� ล้านบาท และงานก่อสร้างอาคารและสิง� ปลูก
สร้าง ประมาณ �� ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง ประมาณ �� ล้านบาท
บริษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท ประกอบด้วยจ่ายคืนชําระเงินกูย้ มื
ให้แก่สถาบันการเงินประมาณ ��.�� ล้านบาท ในขณะทีร� ะหว่างปี ���� บริษทั ได้รบั วงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินประมาณ
��.�� ล้านบาท
บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน ในปี ���� เท่ากับ �.�� เท่า และ �.�� เท่า
ตามลําดับ

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํ ากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ”) และของเฉพาะบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ซึง� ประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย� นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสน�ิ สุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทส�ี าํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี�แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสน�ิ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค� วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริษทั และบริษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก�ี าํ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่วนทีเ� กีย� วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับ
ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน� ๆ ซึง� เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชือ� ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข�ี า้ พเจ้าได้รบั เพียง
พอและเหมาะสมเพือ� ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ� งสําคัญในการตรวจสอบ
เรือ� งสําคัญในการตรวจสอบคือเรือ� งต่าง ๆ ทีม� นี ยั สําคัญทีส� ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจั จุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรือ� งเหล่านี�มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง� นี� ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรือ� งเหล่านี�

การรับรูร้ ายได้
ตามทีก� ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ � นโยบายการบัญชีของการรับรูร้ ายได้ บริษทั มีรายได้หลักจากการ
บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ซึง� มีปริมาณรายการเป็ นจํานวนมากและมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนัน� บริษทั ได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมรายการและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีดา้ นรายได้
ทําให้บริษทั อาจมีความเสีย� งจากการรับรูร้ ายได้ไม่ถกู ต้อง
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินการออกแบบและการนําไปปฏิบตั ขิ องการควบคุมภายในทีส� าํ คัญและการควบ
คุมระบบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศทีบ� ริษทั ใช้ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกีย� วกับวงจรการรับรูร้ ายได้และ
ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมทีส� าํ คัญของการบันทึกรายได้ นอกจากนี�ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบรายงานการขาย
ประจําวันกับรายงานการรับชําระเงินและใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร และสุม่ ตรวจสอบกับใบกํากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน
และทดสอบการตัดยอดเพือ� ตรวจสอบรายได้ทร�ี บั รูใ้ นรอบระยะเวลาบัญชีนนั � ถูกต้อง
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ข้อมูลอื�น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน� ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึง� รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ�ี ยูใ่ นรายงานประจําปี นนั � ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า
จะได้รบั รายงานประจําปีภายหลังวันทีใ� นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน� และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชือ� มันต่
� อข้อมูลอืน�
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ� กีย� วเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอืน� มีความขัดแย้งทีม� สี าระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ�ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน� มีการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมือ� ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสือ� สารเรือ� งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแลเพือ� ให้ผมู้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที�
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร� บั ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�โดยถูกต้อง
ตามทีค� วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย� วกับการควบคุมภายในทีผ� บู้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพือ� ให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป� ราศจากการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่
บริษทั และบริษทั ในการดําเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผยเรือ� งทีเ� กีย� วกับการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง� ใจทีจ� ะเลิกกลุม่ บริษทั และบริษทั หรือหยุด
ดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแลมีหน้าทีใ� นการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ� ให้ได้ความเชือ� มันอย่
� างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง�ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ� มันอย่
� างสมเหตุสมผล
คือความเชือ� มันในระดั
�
บสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีม� อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือ� คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการ
เงินเหล่านี�

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย� ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสีย� งจากการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบ
เพือ� ตอบสนองต่อความเสีย� งเหล่านัน� และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ�ี พียงพอและเหมาะสมเพือ� เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย� งทีไ� ม่พบข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง� เป็ นผลมา
จากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย� งทีเ� กิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกีย� วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง� ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ� ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ� กีย� วข้องกับการตรวจสอบ เพือ� ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ� หมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ� วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภาย
ในของกลุม่ บริษทั และบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ�ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลทีเ� กีย� วข้องซึง� จัดทําขึน� โดยผูบ้ ริหาร
สรุปเกีย� วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ ริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทไ�ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม� สี าระสําคัญทีเ� กีย� วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ทีอ� าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการดําเนินงานต่อ
เนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม� สี าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ� กีย� วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย� นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน� อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไ�ี ด้รบั
จนถึงวันทีใ� นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้กลุม่ บริษทั และบริษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท� าํ ให้มกี าร
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค� วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ�ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย� วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ� แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอ�ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแลในเรือ� งต่าง ๆ ทีส� าํ คัญซึง� รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ
สอบตามทีไ� ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม� นี ยั สําคัญทีพ� บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม� นี ยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเ� กีย� วข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สอ�ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแลเกีย� วกับความสัมพันธ์ทงั � หมดตลอดจนเรือ� งอืน� ซึง� ข้าพเจ้าเชือ�
ว่ามีเหตุผลทีบ� ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข� า้ พเจ้าใช้เพือ� ป้องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรือ� งทีส� อ�ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ� งต่าง ๆ ทีม� นี ยั สําคัญมากทีส� ดุ ในการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจั จุบนั และกําหนดเป็ นเรื�องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรือ� งเหล่านี�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย� วกับเรือ� งดังกล่าว
หรือในสถานการณ์ทย�ี ากทีจ� ะเกิดขึน� ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ� สารเรือ� งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระ
ทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสือ� สารดังกล่าว

(นายบุญเกษม สารกลิน� )
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน �����
บริษทั พีว ี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ �� กุมภาพันธ์ ����

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

104

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

110

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไมเปนตัวเงิน
ในป 2562
- บริษทั ยอยซือ้ ยานพาหนะราคาทุน จํานวนเงิน 1.18 ลานบาท โดยชําระเงินสด จํานวนเงิน 0.29 ลานบาท สวนทีเ่ หลือไดทาํ สัญญา
เชาการเงิน
ในป 2561
- บริษัทและบริษัทยอยซื้อยานพาหนะราคาทุน จํานวนเงิน 1.75 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 0.50 ลานบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยชําระเงินสด จํานวนเงิน 0.35 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 0.10 ลานบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสวนที่เหลือไดทําสัญญาเชาการเงิน
- บริษัทไดจายหุนปนผล จํานวนเงิน 21.15 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 23)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํ ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� �� ธันวาคม ����
�. ข้อมูลทัว� ไป
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ� ดั ตัง� ขึน� ในประเทศไทยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมือ� วันที� �� กุมภาพันธ์ ���� และได้แปรสภาพบริษทั เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด เมือ�
วันที� �� ธันวาคม ���� เพือ� ประกอบธุรกิจหลักเกีย� วกับการให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ
จําหน่ายสินค้าบนท่าเรือและในเรือโดยสาร
เมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ���� บริษทั ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ”
บริษทั มีสาํ นักงานจดทะเบียนตัง� อยูเ่ ลขที� ��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และบริษทั มีสาขาทัง� ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม � สาขา

�. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี�จดั ทําขึน� ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป�ี ระกาศ
ใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพือ� ให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีทร�ี บั รองทัวไปของประเทศไทย
�
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทาํ ขึน� เพือ� ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที� ��
ตุลาคม ���� ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. ����
งบการเงินของบริษทั ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงินตราเป็ นบาท ซึง� การจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน� เพือ� ความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไ� ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
บริษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน� โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การหลายประการ ซึง� มีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินทีเ� กีย� วกับ สินทรัพย์ หนี�สนิ รายได้
และค่าใช้จ่าย การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปจั จัยต่าง ๆ ทีผ� บู้ ริหารมีความเชื�อมัน�
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน� ซึง� ไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอืน� และนําไปสูก่ ารตัดสินใจเกีย� วกับการ
กําหนดจํานวนสินทรัพย์และหนี�สนิ นัน� ๆ ดังนัน� ผลทีเ� กิดขึน� จริงต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี�สนิ อาจแตกต่าง
ไปจากทีป� ระมาณการไว้
การใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทก�ี ารประมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนัน� ๆ และจะบันทึกในงวดทีป� รับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทัง� งวดปจั จุบนั และอนาคต
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีถ� กู นํามารวม ซึง� การลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมกิจการทีม� ผี ถู้ อื หุน้ เดิมและ
ผูบ้ ริหารชุดเดียวกัน โดยส่วนเกินทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ “ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ”
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เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (รวมกันเรียกว่า
“กลุ่มบริษทั ”) ดังต่อไปนี�
บริษทั ย่อย
บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด
บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด

จัดตัง� ขึน� ในประเทศ
ไทย

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการรถโดยสาร

สัดส่วนเงินลงทุน
2562
2561
100%
100%

ไทย

ให้บริการจัดหางาน

100%

100%

รายการบัญชีระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยทีเ� ป็ นสาระสําคัญได้ถกู ตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทําขึน� โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีทเ�ี หมือนกัน
หรือทีค� ล้ายคลึงกัน
บริษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอ� ยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั บริษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ� ข้าไปลงทุนหรือ
บริษทั ย่อยได้ หากบริษทั มีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเ� ข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจใน
การสังการกิ
�
จกรรมทีส� ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนัน� ได้ งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยู่
ในงบการเงินรวมนับแต่วนั ทีม� กี ารควบคุมจนถึงวันทีก� ารควบคุมสิน� สุด
การเปลี�ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�ออกและปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เริ� มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี ���� กลุม่ บริษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง ����) และฉบับ
ใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึง� มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ�ี ริม� ในหรือหลังวันที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น�ึ เพือ� ให้มเี นื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการราย
งานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกีย� วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ �ีไม่มผี ล
กระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซง�ึ
ได้มกี ารเปลีย� นแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี�

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� เรือ� ง รายได้จากสัญญาทีท� ํากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตี
ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ� กีย� วข้อง ต่อไปนี�
มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น

เรือ� ง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� �� (ปรับปรุง ����)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� �� (ปรับปรุง ����)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� �� (ปรับปรุง ����)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� (ปรับปรุง ����)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� (ปรับปรุง ����)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� (ปรับปรุง ����)

สัญญาก่อสร้าง
รายได้
รายได้ - รายการแลกเปลีย� นเกีย� วกับบริการโฆษณา
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กลุ่มบริษทั ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�กบั สัญญาทีท� าํ กับลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้นสัญญาทีอ� ยูใ่ น
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื�น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�ได้กําหนด � ขัน� ตอน
สําหรับการรับรูร้ ายได้ทเ�ี กิดขึน� จากสัญญาทีท� าํ กับลูกค้า โดยกลุ่มบริษทั จะรับรูร้ ายได้ในจํานวนเงินทีส� ะท้อนถึงสิง� ตอบ
แทนทีก� ลุ่มบริษทั คาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย� นสินค้าหรือบริการทีใ� ห้แก่ลกู ค้า และกําหนดให้กลุ่มบริษทั ต้อง
ใช้ดลุ ยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ทเ�ี กีย� วข้องทัง� หมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขัน� ตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�ไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ
ซึง� จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีม� รี อบระยะเวลาบัญชีทเ�ี ริม� ในหรือหลังวันที� � มกราคม ���� มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น�ึ เพือ� ให้มเี นื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกีย� วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการ
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าว ซึง� ได้มกี ารเปลีย� นแปลงหลัก
การสําคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี�
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ� งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ� งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน � ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น

เรือ� ง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� ��
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� ��
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� ��

การแสดงรายการเครือ� งมือทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลเครือ� งมือทางการเงิน
เครือ� งมือทางการเงิน
การป้องกันความเสีย� งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี�สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกีย� วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื�องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื�องมือทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุม่ บริษทั (Business Model) หลักการเกีย� วกับวิธกี ารคํานวณ
การด้อยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� และหลักการเกีย� วกับ
การบัญชีป้องกันความเสีย� ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครือ� งมือทางการเงิน และเมือ� มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี�มผี ลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ าง
การบัญชีบางฉบับทีม� ผี ลบังคับใช้อยูใ่ นปจั จุบนั ถูกยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� �� เรื�อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� �� เรือ� ง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีทเ�ี กีย� วข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�ได้กาํ หนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี�สนิ สําหรับสัญญาเช่าทุก
รายการทีม� รี ะยะเวลาในการเช่ามากกว่า �� เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อา้ งอิงนัน� มีมลู ค่าตํ�า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย� นแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� �� ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที� ��
ฝา่ ยบริหารของกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ทเ�ี ริม� ใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าว
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�. สรุปนโยบายการบัญชีทีส� าํ คัญ
เกณฑ์การวัดค่าในการจัดทํางบการเงิน
นอกจากทีเ� ปิดเผยไว้ในหัวข้ออืน� ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีทส�ี าํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอืน� ๆ เกณฑ์
ในการจัดทํางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม

รายได้
รายได้ทร�ี บั รูไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม� และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้จากค่าบริการ
รายได้คา่ บริการรับรูเ้ มือ� กิจการให้บริการเสร็จสิน�
รายได้จากขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มื�อได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบสินค้า
รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีไ� ด้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั สําหรับสินค้าทีไ� ด้สง่ มอบ
จํานวนเงินทีก� จิ การได้รบั หรือมีสทิ ธิได้รบั จากลูกค้าแต่ยงั มีภาระทีต� อ้ งโอนสินค้าหรือบริการให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็น
“รายได้รบั ล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง� จะรับรูเ้ ป็ นรายได้เมือ� ได้ปฏิบตั ติ ามภาระทีร� ะบุไว้ในสัญญาเสร็จสิน�
รายได้คา่ เช่ารับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดอกเบีย� รับและรายได้อน�ื รับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ทไ�ี ด้
รับตามสัญญาเช่าจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเป็ นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทัง� สิน� ตามสัญญา ค่าเช่าทีอ� าจเกิดขึน� จะบันทึกในกํา
ไรหรือขาดทุนในรอบบัญชีทม�ี รี ายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใ�ี ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทต�ี อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั � จะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ� ะใช้ได้
ตามทีม� งุ่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน� ถือเป็ นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ� กิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย� และ
ต้นทุนอื�นทีเ� กิดขึน� จากการกูย้ มื นัน�
ดอกเบีย� ซึง� เป็นส่วนหนึ�งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริง
ค่าใช้จา่ ยอืน� รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
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ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน�
กลุม่ บริษทั รับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ� กิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินทีก� าํ หนดไว้
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา
ทีพ� นักงานได้ทาํ งานให้กบั กลุม่ บริษทั
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทก�ี าํ หนดไว้
หนี�สนิ ผลประโยชน์พนักงานส่วนทีเ� ป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางาน
ของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพ� นักงานจะได้รบั จากการทํางานให้กบั กลุม่ บริษทั ตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปี ทเ�ี กษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลด
เป็นมูลค่าปจั จุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม� ต้น การประมาณการหนี�สนิ ดัง
กล่าวคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป� ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมือ� มีการเปลีย� นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลีย� นแปลงในผลประโยชน์ทเ�ี กีย� ว
ข้องกับการบริการในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนทันที กลุม่ บริษทั
รับรูผ้ ลกําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือ� เกิดขึน�
เมื�อข้อสมมติทใ�ี ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย� นแปลง กลุ่มบริษทั รับรูผ้ ลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ� กิดขึน� ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีจ� ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็ นราคาทีจ� ะจ่ายเพือ� โอนหนี�สนิ ให้ผอู้ น�ื โดยราย
การดังกล่าวเป็ นรายการทีเ� กิดขึน� ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อ�ื และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มตลาด) ณ วันทีว� ดั มูลค่า กลุม่ บริษทั ใช้ราคา
เสนอซือ� ขายในตลาดทีม� สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี�สนิ ซึง� มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีเ� กีย� วข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ�ี ม่มตี ลาดทีม� สี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี�
สินทีม� ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ� ขายในตลาดทีม� สี ภาพคล่องได้ กลุม่ บริษทั จะประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ� หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส� ามารถสังเกตได้ทเ�ี กีย� วข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี�สนิ ทีจ� ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน� ให้มากทีส� ดุ
ลําดับชัน� ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ� ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี�สนิ ในงบการเงินแบ่งออก
เป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน� ํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี�
ระดับ � ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ� ขายของสินทรัพย์หรือหนี�สนิ อย่างเดียวกันในตลาดทีม� สี ภาพคล่อง
ระดับ � ใช้ขอ้ มูลอืน� ทีส� ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี�สนิ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ � ใช้ขอ้ มูลทีไ� ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย� วกับกระแสเงินสดในอนาคตทีก� ลุม่ บริษทั ประมาณขึน�
ทุกวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัน� ของมูลค่า
ยุตธิ รรมสําหรับสินทรัพย์และหนี�สนิ ทีถ� อื อยู่ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงานทีม� กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน� ประจํา
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ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนทีเ� กีย� วกับรายการทีบ� นั ทึก
ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ภาษีทค�ี าดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รบั ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีทต�ี อ้ ง
เสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทป�ี ระกาศใช้หรือทีค� าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีทเ�ี กีย� วกับรายการในปีก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
�
เ� กิดขึน� ระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐาน
ภาษีของสินทรัพย์และหนี�สนิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทค�ี าดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมื
�
อ� มีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีทป�ี ระกาศใช้หรือทีค� าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
การกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษทั ต้องคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทไ�ี ม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทต�ี อ้ งจ่ายเพิม� ขึน� และมีดอกเบีย� ทีต� อ้ งชําระ กลุม่ บริษทั เชือ� ว่า
ได้ตงั � ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทจ�ี ะจ่ายในอนาคต ซึง� เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจั จัย
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี�อยูบ่ นพืน� ฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐาน และอาจเกีย� วข้องกับการตัดสินใจเกีย� วกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทําให้กลุม่ บริษทั เปลีย� นการ
ตัดสินใจโดยขึน� อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีม� อี ยู่ การเปลีย� นแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ในงวดทีเ� กิดการเปลีย� นแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือ� กิจการมีสทิ ธิตาม
กฎหมายทีจ� ะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั มาหักกลบกับหนี�สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และภาษีเงินได้น�ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีตา่ งกัน สําหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนัน� กิจการมีความตัง� ใจจะจ่ายชําระหนี�สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตัง� ใจจะรับคืน
สินทรัพย์และจ่ายชําระหนี�สนิ ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ� มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กําไรเพือ� เสียภาษีในอนาคตจะ
มีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดั
�
งกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันสิน� รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีป� ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน� ทีม� สี ภาพคล่องสูง
ซึง� พร้อมทีจ� ะเปลีย� นเป็ นเงินสดในจํานวนทีท� ราบได้ และมีความเสีย� งทีไ� ม่มนี ยั สําคัญต่อการเปลีย� นแปลงมูลค่า

ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อน�ื แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี�หกั ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารชําระหนี� และการคาดการณ์เกีย� วกับการชําระหนี�ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี�จะถูกตัดจําหน่ายเมือ� ทราบว่าเป็ นหนี�สญ
ู
ในการประมาณค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� ฝา่ ยบริหารจําเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ทีค� าดว่าจะเกิดขึน� จากลูกหนี�แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี�ทค�ี งค้างและภาวะเศรษฐ
กิจทีเ� ป็นอยูใ่ นขณะนัน� เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแ� ตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผือ�
หนี�สงสัยจะสูญ ดังนัน� การปรับปรุงค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสูญอาจมีขน�ึ ได้ในอนาคต
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สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธถี วั เฉลีย� ถ่วงนํ�าหนัก หรือมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซ� อ�ื ต้นทุนในการดัดแปลง หรือต้นทุนอืน� เพือ� ให้สนิ ค้าอยูใ่ นสถานทีแ� ละสภาพ
ั
ปจจุบนั ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูป ต้นทุนสินค้ารวมการปนั ส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับ
กําลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั เป็นการประมาณราคาทีจ� ะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ� าํ เป็นในการขาย
กลุม่ บริษทั บันทึกค่าเผือ� มูลค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าทีเ� สือ� มคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ รี าคาทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่า (ถ้ามี)

อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุนได้แก่ ทีด� นิ ทีถ� อื ครองเพือ� หาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่าหรือจากมูลค่าทีเ� พิม� ขึน� หรือ
ทัง� สองอย่าง ทัง� นี�ไม่ได้มไี ว้เพือ� ขายตามปกติธรุ กิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
ทีด� นิ แสดงในราคาทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่า (ถ้ามี)

ทีด� ิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด� นิ แสดงมูลค่าตามราคาทีต� ใี หม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ� มราคาสะสม และค่าเผือ�
การด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุม่ บริษทั บันทึกมูลค่าเริม� แรกของทีด� นิ ในราคาทุน ณ วันทีไ� ด้สนิ ทรัพย์มา หลังจากนัน� กลุม่ บริษทั จัดให้มกี ารประ
เมินราคาทีด� นิ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกทีด� นิ ดังกล่าวในราคาทีต� ใี หม่ ทัง� นี�กลุม่ บริษทั จะจัดให้มกี ารประเมินราคา
ทีด� นิ ดังกล่าวเป็นครัง� คราวเพือ� มิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระ
สําคัญ
กลุม่ บริษทั บันทึกราคาตามบัญชีของทีด� นิ ทีเ� พิม� ขึน� จากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยแสดงเป็ นยอดสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม หากทีด� นิ นัน� เคยมีการตีราคา
ลดลงและกลุม่ บริษทั ได้รบั รูร้ าคาทีล� ดลงเป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนทีเ� พิม� จากการตีราคาใหม่น�ีจะถูกรับรู้
เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวนทีเ� คยลดลง ซึง� รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุนปีก่อนแล้ว
กลุ่มบริษทั รับรูร้ าคาตามบัญชีของทีด� นิ ทีล� ดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น อย่างไรก็ตาม หาก
ทีด� นิ นัน� เคยมีการตีราคาเพิม� ขึน� และยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ส่วนทีล� ดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนําไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจํานวนซึง� เคยตี
ราคาเพิม� ขึน� ของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนทีเ� หลือจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทีเ� กิดขึน� ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย� นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบัญชีของทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทก�ี ลุ่มบริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน� และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนัน� ได้อย่างน่ าเชื�อถือ ชิน� ส่วนทีถ� ูกเปลีย� นแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเ� กิดขึน�
ในการซ่อมบํารุงอาคารและอุปกรณ์ทเ�ี กิดขึน� เป็ นประจําจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมือ� เกิดขึน�
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ค่าเสือ� มราคา
ค่าเสือ� มราคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุนซึง� คํานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิน
ทรัพย์ ดังนี�
ประเภทสินทรัพย์
จํานวนปี
ส่วนปรับปรุงทีด� นิ
อาคารและสิง� ปลูกสร้าง
เรือ
ส่วนซ่อมแซมและสํารวจเรือ
เครือ� งจักรและอุปกรณ์
เครือ� งตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20
3, 5 - 20
5, 18 - 20
2-3
5
� และ �
5

กลุม่ บริษทั ไม่คดิ ค่าเสือ� มราคาสําหรับทีด� นิ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
วิธกี ารคิดค่าเสือ� มราคา อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รบั การทบทวนทุกสิน� รอบปีบญ
ั ชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จา่ ยทีเ� กิดขึน� ระหว่างการตรวจสอบ สภาพเรือและค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือครัง� ใหญ่จะรับรูร้ วมในรายจ่ายการ
ซ่อมเรือครัง� ใหญ่ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือครัง� ใหญ่จะถูกตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการให้ประโยชน์จนกระทังมี
�
การซ่อมเรือครัง� ใหญ่ครัง� ต่อไป ซึง� อายุการตัดจําหน่ายสูงสุดไม่เกิน �-� ปี ในกรณีทม�ี กี ารซ่อมเรือครัง� ใหญ่ก่อนวันครบ
กําหนด ต้นทุนทีเ� หลืออยูข่ องการซ่อมเรือครัง� ใหญ่จะถูกตัดจําหน่ายทันที
รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ าย คือ ผลต่างระหว่างสิง� ตอบแทนสุทธิทไ�ี ด้รบั จากการจําหน่ ายกับมูลค่า
ตามบัญชี โดยรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผือ� การด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ ายรับรูใ้ น
กําไรหรือขาดทุน ซึง� คํานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ � ปี
วิธกี ารตัดจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รบั การทบทวนทุกสิน� รอบปีบญ
ั ชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงินทีเ� กีย� วข้องกับการกูย้ มื เงินซึง� เกิดขึน� ก่อนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินกูย้ มื และก่อนการเบิก
ถอนเงินกูย้ มื จะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายตามสัดส่วนของ
เงินกูย้ มื ทีไ� ด้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกูย้ มื ทีเ� กีย� วข้องและถูกตัดจําหน่ ายโดยวิธอี ตั ราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริงตามอายุ
ของเงินกู้

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ทค�ี วามเสีย� งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝา่ ยทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ�ี ช่า หรือมูลค่าปจั จุบนั สุทธิ
ของจํานวนเงินทีต� อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะตํ�ากว่า โดยจํานวนเงินทีต� อ้ งจ่ายจะปนั ส่วนระหว่างหนี�สนิ และ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตั ราดอกเบีย� คงทีต� ่อหนี�สนิ คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี�สนิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย� จ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไ�ี ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ� มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทเ�ี ช่า
หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากว่า
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การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษทั ได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีใ� นงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้ บ่งชีเ� รือ� งการ
ด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทม�ี ขี อ้ บ่งชีจ� ะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทค�ี าดว่าจะได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มือ� มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทก�ี อ่ ให้เกิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าทีจ� ะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมือ� มีการกลับรายการการประเมินมูล
ค่าของสินทรัพย์เพิม� ของสินทรัพย์ชน�ิ เดียวกันทีเ� คยรับรูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน�ีให้รบั
รูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
การคํานวณมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืน
มูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการ
ใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ� ะ
ได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปจั จุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพือ� ให้สะท้อนมูลค่าทีอ� าจประเมินได้ใน
ตลาดปจั จุบนั ซึง� แปรไปตามเวลาและความเสีย� งทีม� ตี อ่ สินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ทไ�ี ม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสินทรัพย์อน�ื ให้พจิ ารณามูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทก�ี อ่ ให้เกิดเงินสดทีส� นิ ทรัพย์นนั � มีความเกีย� ว
ข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลีย� นแปลงประมาณการทีใ� ช้ในการคํานวณมูลค่าทีค� าดว่าจะ
ได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพือ� ให้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภาย
หลังหักค่าเสือ� มราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

ประมาณการหนี� สิน
ประมาณการหนี�สนิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมือ� กลุม่ บริษทั มีภาระหนี�สนิ เกิดขึน� จากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซึง� เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพือ� ชําระภาระหนี�สนิ ดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี�สนิ ดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชือ� ถือ ถ้าผล
กระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ� ะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปจั จุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด
ในตลาดปจั จุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพือ� ให้สะท้อนมูลค่าทีอ� าจประเมินได้ในตลาดปจั จุบนั ซึง� แปรไปตามเวลาและความ
เสีย� งทีม� ตี ่อหนี�สนิ ซึง� การใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการทางบัญชีทส�ี าํ คัญมีดงั นี�
ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริษทั มีหนี�สนิ ทีอ� าจเกิดขึน� จากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง� ฝา่ ยบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีทถ�ี ูกฟ้องร้องแล้วและเชือ� มันว่
� าประมาณการหนี�สนิ ทีบ� นั ทึกไว้ เพียงพอ
กับความเสียหายทีอ� าจเกิดขึน� ณ วันทีใ� นงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลทีเ� กิดขึน� จริงอาจแตกต่างไปจากทีไ� ด้
ประมาณการไว้

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเ�ี ป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเ�ี ป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลีย� น ณ
วันทีเ� กิดรายการ
สินทรัพย์และหนี�สนิ ทีเ� ป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ทีใ� ช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย� น ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์และหนี�สนิ ทีไ� ม่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศทีว� ดั มูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสิน� รอบระยะเวลา
รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย� น ณ วันทีเ� กิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย� นทีเ� กิดขึน� จากการแปลงค่าให้รบั รูเ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนนั �
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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เงินปั นผลจ่ าย
ั
เงินปนั ผลจ่ายและเงินปนผลจ่
ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซง�ึ ทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ และคณะ
กรรมการของบริษทั ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผล

กําไรต่อหุน้ ขั�นพื� นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขันพื
� น� ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีดว้ ยจํานวนถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักของหุน้ สามัญทีอ� อกจําหน่าย
และชําระแล้วในระหว่างปี

�. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกันกับกลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม� อี ํานาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูก
กลุม่ บริษทั ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุม่ บริษทั
นอกจากนี�บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลทีม� สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึง� ทําให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุม่ บริษทั ผูบ้ ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุม่ บริษทั ทีม� ี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุม่ บริษทั
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทั มีรายการธุรกิจทีส� าํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงือ� นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาทีต� กลงกันระหว่างกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกันเหล่านัน�
ซึง� เป็ นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี�
รายการบัญชีสาํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกันสําหรับปี สน�ิ สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี�
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ค่าตอบแทนทีจ� ่ ายให้ผูบ้ ริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนที�จ่ายให้ ผ้ ูบริหารสําคัญสําหรับปี สิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ประกอบด้ วย

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้ องกัน ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ���� มีดงั นี�
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การคํ�าประกันหนี� สินระหว่างกัน
กรรมการบริษทั ได้คา�ํ ประกันหนี�สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินบางส่วน (ดูหมายเหตุ ��)

ลักษณะความสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
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�. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

�. ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น

บาท

กลุม่ บริษทั มียอดลูกหนี�การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนทีค� า้ งชําระไดดังนี�

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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�. สินค้าคงเหลือ

�. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินฝากธนาคารของบริษทั ได้ใช้เป็นหลักประกันในการให้ธนาคารออกหนังสือคํา� ประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษทั และ
คํา� ประกันการซือ� สินค้าและบริการ (ดูหมายเหตุ ��)

�. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

ทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด (“บริษทั ย่อย”) เมือ� วันที� � เมษายน ���� ได้ม ี
มติพเิ ศษให้เพิม� ทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน �� ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน �� ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน
�,���,��� หุน้ มูลค่าทีต� ราไว้ หุน้ ละ � บาท โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเพิม� ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมือ� วันที� �� เมษายน ����
ทีป� ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด (“บริษทั ย่อย”) เมือ� วันที� �� สิงหาคม ���� ได้ม ี
มติพเิ ศษให้เพิม� ทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน � ล้านบาท เป็ นจํานวนเงิน � ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน
���,��� หุน้ มูลค่าทีต� ราไว้หนุ้ ละ � บาท โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเพิม� ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ�
วันที� �� กันยายน ����
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

��. อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน

บริษทั ได้วา่ จ้าง บริษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน� (����) จํากัด ซึง� เป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมิน
ราคาทีด� นิ ซึง� มีราคาประเมิน รวมจํานวนเงิน �.�� ล้านบาท (ดูหมายเหตุ ��) โดยราคาประเมินได้พจิ ารณาจากวิธเี ปรียบ
เทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ลงวันที� � มกราคม ���� และวันที� � กุมภา
พันธ์ ����

��. ทีด� ิน อาคารและอุปกรณ์

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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กลุ่มบริษทั ได้บนั ทึกทีด� นิ ตามมูลค่ายุตธิ รรม เมื�อวันที� �� และ �� มิถุนายน ���� กลุ่มบริษทั ได้ประเมินมูลค่า
ทีด� นิ ใหม่ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง� วัดมูลค่ายุตธิ รรมทีด� นิ โดยใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
(ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ราคาตามบัญชีของทีด� นิ ทีต� รี าคาใหม่เปรียบเทียบกับราคาทุนเดิม มีดงั นี�

สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� �� ธันวาคม ���� ผลกระทบของราคาของทีด� นิ ทีต� รี าคาใหม่ทม�ี ตี ่อบัญชีสว่ นเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์มดี งั นี�
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

บริษทั ได้จดจํานองเรือ และทีด� นิ พร้อมสิง� ปลูกสร้างทีม� อี ยูแ่ ล้วและทีจ� ะมีขน�ึ ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทําประกันภัยสิง� ปลูกสร้าง เพือ� ใช้เป็ นหลักประกันสินเชือ� จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ �� และ ��)

��. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

��. วงเงินสินเชื�อระยะสั�น

บริษทั ได้จดจํานองเรือ และทีด� นิ พร้อมสิง� ปลูกสร้างทีม� อี ยูแ่ ล้วและทีจ� ะมีขน�ึ ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทําประกันภัยสิง� ปลูกสร้าง เพือ� ใช้เป็ นหลักประกันสินเชือ� จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ ��)

��. เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น

��. หนี� สินส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี

��. เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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การเปลีย� นแปลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสําหรับปีสน�ิ สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ดังนี�

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี�ดงั นี�

ในปี ���� บริษทั ได้กยู้ มื จากสถาบันการเงินเพือ� เป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบํารุงเรือ และชําระคืนสินเชือ� ประเภทเงิน
กูร้ ะยะสัน� จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท (ในปี ���� บริษทั ได้กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพือ� ซือ� เรือ จํานวนเงิน ���.��
ล้านบาท)
บริษทั ได้จดจํานองเรือ และทีด� นิ พร้อมสิง� ปลูกสร้างทีม� อี ยูแ่ ล้วและทีจ� ะมีขน�ึ ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทําประกันภัยสิง� ปลูกสร้าง เพือ� ใช้เป็ นหลักประกันสินเชือ� จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ ��)
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

��. หนี� สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษทั ได้ทําสัญญาเช่าการเงินเพื�อซื�ออุปกรณ์และยานพาหนะ กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ๆ ละ
จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท (ปี ����: �.�� ล้านบาท) ณ วันที� �� ธันวาคม ���� หนี�สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท (ปี ����: �.�� ล้านบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน
�.�� ล้านบาท (ปี ����: �.�� ล้านบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงภายใต้หนี�สนิ หมุนเวียน
กรรมการของบริษทั ได้คา�ํ ประกันหนี�สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินบางส่วน (ดูหมายเหตุ �)

��. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที� �� ธันวาคม ���� กลุ่มบริษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน � ปี
ข้างหน้า เป็ นจํานวนเงินประมาณ �.�� ล้านบาท
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ระยะเวลาเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ประมาณ � ปี
กลุม่ บริษทั กําหนดโครงการผลประโยชน์ทก�ี าํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึง� ให้สทิ ธิ
แก่พนักงานทีเ� กษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาทีก� ําหนด เช่น พนักงานทีท� าํ งานติดต่อกับครบ �� ปี ขน�ึ ไปให้มสี ทิ ธิ
ได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือน ๆ สุดท้าย ��� วัน โดยบริษทั ได้แก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที� �) พ.ศ. ���� ซึง� มีผลบังคับใช้ตงั � แต่วนั ที� � พฤษภาคม
���� เป็ นผลให้กลุ่มบริษทั รับรูป้ ระมาณการหนี�สนิ ผลประโยชน์ของพนักงานเพิม� ขึน� ในงบแสดงฐานะการเงินและต้นทุน
บริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยทันทีในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปีสน�ิ สุดวันที� �� ธันวาคม ����
จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีส� าํ คัญ (แสดงด้วยค่าเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนัก) มีดงั นี�

ข้อสมมติเกีย� วกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย� ของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิน� รอบระยะ
เวลารายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ผลกระทบของการเปลีย� นแปลงสมมติฐานทีส� าํ คัญต่อมูลค่าปจั จุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงาน ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� สรุปได้ดงั นี�
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

��. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลือ� นไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ�ี กิดขึน� ในระหว่างปี มีดงั นี�

��. ทุนเรือนหุน้
ทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ� วันที� �� เมษายน ���� มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน ���,���,���
บาท เป็ นจํานวนเงิน ���,���,��� บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทีย� งั มิได้จดั สรรจํานวน ��� หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ
� บาท โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ� วันที� �� พฤษภาคม ����
ทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ� วันที� �� เมษายน ���� มีมติอนุมตั ใิ ห้เพิม� ทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน ��� ล้านบาท
เป็ นจํานวนเงิน ���.�� ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน ��,���,��� หุน้ มูลค่าทีต� ราไว้ หุน้ ละ � บาท เพือ�
รองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผล โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเพิม� ทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ� วันที�
�� เมษายน ����

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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��. ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. ���� มาตรา �� ในกรณีทบ�ี ริษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่า
มูลค่าหุน้ ทีจ� ดทะเบียนไว้ บริษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนี�ตงั � เป็ นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นี�จะนํา
ไปจ่ายเป็ นเงินปนั ผลไม่ได้

��. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. ���� บริษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่ นหนึ�งไว้เป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปนั ผลได้

��. การจ่ ายเงินปั นผล
ทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื�อวันที� �� เมษายน ���� มีมติให้จ่ายเงินปนั ผลในอัตราหุน้ ละ �.���� บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท
ทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ� วันที� �� เมษายน ���� มีมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปนั ผลเป็นหุน้ สามัญในอัตราส่วน � หุน้ เดิม
ั หรือเป็นจํานวนไม่เกิน ��,���,��� หุน้ ในกรณีทผ�ี ถู้ อื หุน้ รายใดมีเศษของหุน้ บริษทั จะตัดเศษหุน้ ดังกล่าว
ต่อ � หุน้ ปนผล
ทิง� และจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็ นหุน้ ปนั ผลในอัตราหุน้ ละ �.��� บาท และจ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินสดอีก
ในอัตราหุน้ ละ �.���� บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน �.�� ล้านบาท รวมเงินปนั ผลทีจ� ่ายไม่เกินจํานวนเงิน ��.��
ล้านบาท
บริษทั ได้จา่ ยปนั ผลเป็นหุน้ สามัญของบริษทั จํานวน ��,���,��� หุน้ เมือ� วันที� �� พฤษภาคม ���� และดําเนินการ
จดทะเบียนเปลีย� นแปลงทุนชําระแล้วจากการจ่ายหุน้ ปนั ผลดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมือ� วันที� �� พฤษภาคม ����

��. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
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��. ต้นทุนทางการเงิน

��. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทร�ี บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับปีสน�ิ สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี�

ภาษีเงินได้ทร�ี บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� สําหรับปีสน�ิ สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี�
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การกระทบยอดเพือ� หาอัตราภาษีทแ�ี ท้จริง
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��. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ได้รบั สิทธิพเิ ศษทีไ� ด้รบั จากการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. ���� สําหรับ
กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ โดยได้รบั สิทธิประโยชน์หลัก ๆ ดังนี�
�. ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ� งจักรทีน� ําเข้าตามทีค� ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
�. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการทีไ� ด้รบั การส่งเสริมเป็ นเวลา � ปี นับ
ตัง� แต่วนั ทีเ� ริม� มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน�
�. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินปนั ผลจากกิจการทีไ� ด้รบั การส่งเสริมตลอดระยะเวลาทีบ� ริษทั ได้รบั การส่งเสริม
�. อื�น ๆ ตามทีร� ะบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน
ทัง� นี�บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ� นไขทีก� าํ หนดไว้ในบัตรส่งเสริมด้วย
รายได้รวมของกลุม่ บริษทั แยกตามส่วนงานธุรกิจทีไ� ด้รบั การส่งเสริมและไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย

��. กองทุนสํารองเลี� ยงชีพ
กลุม่ บริษทั และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง� กองทุนสํารองเลีย� งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย� งชีพ พ.ศ. ����
ซึง� ประกอบด้วยเงินทีพ� นักงานจ่ายสะสมและเงินทีก� ลุม่ บริษทั จ่ายสมทบให้ ในปจั จุบนั กองทุนสํารองเลีย� งชีพนี�บริหารโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด กองทุนสํารองเลีย� งชีพนี�ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลีย� งชีพตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ� ด้รบั อนุญาต

��. ข้อมูลทางการเงินจํ าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วน
งานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานของผูม้ อี าํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุม่ บริษทั คือ กรรม
การบริษทั
กลุม่ บริษทั ประกอบกิจการเกีย� วกับการให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ จําหน่ายสินค้า
บนท่าเรือและในเรือโดยสารและให้บริการรถโดยสาร ดังนัน� ฝา่ ยบริหารจึงพิจารณาว่ากลุม่ บริษทั มีสว่ นงานธุรกิจเพียงส่วน
งานเดียว
กลุม่ บริษทั ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนัน� ฝา่ ยบริหารจึงพิจารณาว่ากลุม่ บริษทั มีสว่ นงานทางภูมศิ าสตร์
เพียงส่วนงานเดียว
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��. ภาระผูกพันและหนี� สินทีอ� าจเกิดขึ� น
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันและหนี�สนิ ทีอ� าจเกิดขึน� ดังนี�

บริษทั

��.� หนังสือคํา� ประกันทีอ� อกโดยธนาคารเพือ� ใช้ในการคํา� ประกัน จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท (ดูหมายเหตุ �)
��.� ภาระผูกพันทีต� อ้ งจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี�
��.�.� สัญญาเช่าทีด� นิ และสํานักงาน และบริการอืน� อัตราค่าบริการเดือนละ �.�� ล้านบาท
��.�.� สัญญาก่อสร้างอาคาร สัญญาบริการอืน� และการสังซื
� อ� อะไหล่ จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท
��.�.� สัญญาออกแบบเรือ จํานวนเงิน �.�� ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

บริษทั ย่อย
��.� ภาระผูกพันทีต� อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า อัตราค่าบริการเดือนละ �.�� ล้านบาท

��. ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� กลุม่ บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทว�ี ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
แยกแสดงตามลําดับชัน� ของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี�

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลทีใ� ช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ �
มูลค่ายุตธิ รรมของทีด� นิ และอสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง� วัดมูลค่าโดยใช้
วิธกี ารเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ในระหว่างปี ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างลําดับชัน� ของมูลค่ายุตธิ รรม

��. เครือ� งมือทางการเงิน
กลุม่ บริษทั ไม่มนี โยบายทีจ� ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเ� ป็นตราสารอนุพนั ธ์เพือ� การเก็งกําไรหรือการค้า

นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทส�ี าํ คัญและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สนิ
ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรูร้ ายได้ และค่าใช้จา่ ยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ �
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การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนคงเพื
ั�
อ� รักษานักลงทุน เจ้าหนี�และความเชื�อมัน�
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มกี ารกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึง� บริษทั
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อีกทัง� ยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปนั
ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ

นโยบายการบริหารความเสีย� งทางการเงิน

กลุม่ บริษทั มีความเสีย� งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย� และจากการทีค� สู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา กลุม่ บริษทั
มีการบริหารความเสีย� งดังกล่าว ดังต่อไปนี�

ความเสีย� งด้านอัตราดอกเบี� ย

ความเสีย� งด้านอัตราดอกเบีย� คือความเสีย� งทีม� ลู ค่าของเครือ� งมือทางการเงินจะเปลีย� นแปลงไปเนื�องจากการเปลีย� น
แปลงอัตราดอกเบีย� ในตลาด
กลุม่ บริษทั กูย้ มื เงินมาเพือ� ใช้ในการดําเนินงานและซือ� เรือ ซึง� ต้องจ่ายดอกเบีย� แบบลอยตัว กลุม่ บริษทั ไม่ได้ใช้เครือ� ง
มือทางการเงินใดเพือ� ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตทีจ� ะเกิดจากการเปลีย� นแปลงของอัตราดอกเบีย�

ความเสีย� งด้านสินเชื�อทีเ� กีย� วเนือ� งกับลูกหนี� การค้า

กลุม่ บริษทั มีนโยบายป้องกันความเสีย� งด้านสินเชือ� ทีเ� กีย� วเนื�องกับลูกหนี�การค้า โดยกลุม่ บริษทั มีนโยบายการให้สนิ
เชือ� ทีร� ะมัดระวังและการกําหนดวิธกี ารชําระเงินจากการให้บริการ ดังนัน� กลุม่ บริษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รบั ความเสียหายจาก
การเรียกชําระหนี�จากลูกหนี�เหล่านัน� เกินกว่าจํานวนทีไ� ด้ตงั � ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสูญแล้ว

มูลค่ายุติธรรม

เนื�องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อน�ื และ
หนี�สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินซึง� มีอตั ราดอกเบีย� ใกล้เคียง
กับอัตราในตลาด จึงทําให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุตธิ รรมอย่าง
เป็ นสาระสําคัญ

��. การจัดประเภทรายการใหม่
กลุม่ บริษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่บางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสน�ิ สุดวันที� �� ธันวาคม ����
เพือ� ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปจั จุบนั ดังนี�
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��. คดีฟ้องร้อง
เมือ� วันที� � พฤษภาคม ���� เรือของบริษทั ได้เกยตืน� และส่งผลกระทบต่อแนวปะการังบางส่วนใกล้ทา่ เรืออ่าวท้อง
ศาลา เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั � (“กรมทรัพยากรฯ”) ได้มคี าํ สังให้
� บริษทั
ดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายทีเ� กิดขึน� โดยบริษทั ได้ตดิ ต่อประสานให้สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํ�า จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผูจ้ ดั ทําแผนฟื�นฟูและเป็ นผูแ้ ก้ไขและฟื�นฟูความเสียหายของปะการังดังกล่าว
เมือ� วันที� �� กรกฎาคม ���� บริษทั ได้ทาํ หนังสือต่อกรมทรัพยากรฯ เสนอแผนงานเพือ� ขออนุญาตเข้าพืน� ทีท� าํ การ
ฟื�นฟูความเสียหาย แต่ไม่มกี ารตอบรับแต่ประการใด ต่อมา เมือ� วันที� �� ธันวาคม ���� กรมทรัพยากรฯ ได้มหี นังสือขอ
ให้บริษทั ชดใช้ค่าเสียหาย เป็ นจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท บริษทั จึงมีความเห็นว่า การกระทําดังกล่าวไม่เป็ นธรรมแก่
บริษทั เป็นอย่างยิง� ด้วยบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามคําสังของกรมทรั
�
พยากรฯ แล้วทุกประการ แต่กรมทรัพยากรฯ ก็ยงั ไม่อนุญาต
ให้บริษทั ดําเนินการแก้ไขฟื�นฟู
เมือ� วันที� �� มกราคม ���� บริษทั ได้ยน�ื ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพือ� ขอให้ศาลมีคาํ สังให้
� กรมทรัพยากรฯ อนุญาต
เข้าพืน� ทีแ� ละ/หรือส่งมอบพืน� ทีเ� พือ� ทีจ� ะให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามคําสังทางปกครองได้
�
และขอให้กรมทรัพยากรฯ ยกเลิกคําสัง�
ทีข� อให้บริษทั ชดใช้คา่ เสียหายดังกล่าว
เมือ� วันที� �� มิถุนายน ���� บริษทั และพนักงานของบริษทั ถูกฟ้องคดีแพ่งจากกรมทรัพยากรฯ ข้อหาละเมิดเรียก
ค่าเสียหายจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท
ปจั จุบนั คดีความดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไรก็ดี ฝา่ ยบริหารได้ประเมินผลกระทบ
จากคดีความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย

��. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ� วันที� �� กุมภาพันธ์ ���� มีมติดงั ต่อไปนี�
ให้นําเสนอต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลเป็ นหุน้ ปนั ผล ในอัตราส่วน �� หุน้ เดิมต่อ
� หุน้ ปนั ผล รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายจํานวนเงิน �.�� ล้านบาท และจ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินสดอีกในอัตราหุน้ ละ
�.���� บาท เป็ นจํานวนเงิน �.�� ล้านบาท รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท
ให้นําเสนอต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม� ทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน ���.�� ล้านบาท
เป็ นจํานวนเงิน ���.�� ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่ �,���,��� หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต� ราไว้ หุน้ ละ � บาท
เพือ� รองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผล
ให้นําเสนอต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั จํานวนเงินไม่เกิน ���
ล้านบาท โดยมีอายุไม่เกิน ��� วัน สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน� และไม่เกิน �� ปี สําหรับหุน้ กูร้ ะยะยาว เพือ� รองรับ
การขยายธุรกิจของบริษทั รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

��. การอนุ มตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือ� วันที� �� กุมภาพันธ์ ����

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทัว
่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลทัว� ไปของบริษทั
ชือ� บริษทั
ชือ� ย่อ
เลขทะเบียนบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าหุน้
ทีต� งั � สํานักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:

ทีต� งั � สาขาที� �

:

ทีต� งั � สาขาที� �
ทีต� งั � สาขาที� �
ทีต� งั � สาขาที� �
ทีต� งั � สาขาที� �
ทีต� งั � สาขาที� �

:
:
:
:
:

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํากัด (มหาชน) (RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED)
RP
0107550000271
การบริการขนส่งทางนํ�าภายในประเทศ
���,���,���.�� บาท (ณ วันที� �� ธันวาคม ����)
���,���,���.�� บาท (ณ วันที� �� ธันวาคม ����)
หุน้ ละ� บาท
��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี�����
โทรศัพท์ ���-���-���-� โทรสาร ���-���-���
เว็บไซต์ : http://www.rajaferryport.com
��� ซอยสุทธิพงศ์ � ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์��-���-���� โทรสาร��-���-����
���/� หมูท่ �ี �� ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
��/��� หมูท่ �ี � ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี �����
�หมูท่ �ี � ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
��� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
���/�� หมู่ � ซอยศรีวชิ ยั �� ถนนศรีวชิ ยั ตําบลมะขามเตีย� อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����

ข้อมูลทัว� ไปบริษทั ย่อย
ชือ� บริษทั
:
เลขทะเบียนบริษทั :
ประเภทธุรกิจ
:
ทุนจดทะเบียน
ทีต� งั � สํานักงานใหญ่
ทีต� งั � สาขาที� �
ทีต� งั � สาขาที� �
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:
:
:
:

บริ ษทั อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด(RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
0105559022747
ให้บริการรถตูโ้ ดยสารไม่ประจําทาง
อํานวยความสะดวกลูกค้าผูใ้ ช้บริการของ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
��,���,���.�� บาท
��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี�����
�หมูท่ �ี � ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
��� ซอยสุทธิพงศ์ � แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทัว� ไปบริษทั ย่อย
ชือ� บริษทั

บริ ษทั จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.)

:

(หมายเหตุ: บริษทั อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด ได้จดทะเบียนเปลีย� นชือ� เป็น บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด เมือ� วันที� �� มีนาคม ����)

เลขทะเบียนบริษทั :
ประเภทธุรกิจ
:

0845560004327
จัดหางาน
สนับสนุนการจัดหาบุคลากรให้กบั บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด(มหาชน)
�,���,���.�� บาท
��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����

ทุนจดทะเบียน
:
ทีต� งั � สํานักงานใหญ่ :

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
ผูส้ อบบัญชี

:

ผูต้ รวจสอบ

:

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
�� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์ ��-���-���� โทรสาร��-���-����
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
���/�� อาคารว่องวานิช อาคารบี ชัน� �� ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ ��-���-���� โทรสาร ��-���-����
บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอนัลออดิท จํากัด
��/��� หมู่ �เดอะฟิฟอเวนิว คอนโดมิเนียม ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ี อําเภอเมือง นนทบุร ี
โทรศัพท์ ��-���-����

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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