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ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

1

        พทุธศกัราช ���� ที�เพิ�งผา่นพน้ไป เป็นอกีปีหนึ�งที�กจิการบรษิทั 

ทา่เรอืราชาเฟอรี� จาํกดั(มหาชน) ยงัมุง่มั �นที�จะเดนิหน้าใหบ้รกิารเรอืโดย

สารขา้มฟากระหว่างท่าเรอืสาํคญัสามแห่ง คอื ดอนสกั เกาะสมุย และ

เกาะพะงนั รวมถึงธุรกจิที�ต่อเนื�อง ยดึหลกัการให้บรกิารที�มคีุณภาพ 

ทนัยุคสมยั มคีวามปลอดภยั มกีารทํางานที�ยดึหลกัธรรมาภบิาล และ 

คุม้ครองดแูลผลประโยชน์ของผูล้งทนุในกจิการของบรษิทัอยา่งดทีี�สดุ

        ถงึแมว้่าในรอบปีที�ผ่านมา กจิการของบรษิทัต้องประสบปญัหา

อุปสรรคอยู่บา้ง ตวัอย่างเช่น ปญัหาที�เกดิขึ�นจากภยัธรรมชาตคิอืพายุ

โซนรอ้นที�มตีามฤดูกาล ปญัหาเรื�องค่าเงนิบาทที�เปลี�ยนแปลงไปอย่าง

มนีัยยะสาํคญัเมื�อเปรยีบเทยีบกบัเงนิตราต่างประเทศ ตลอดถงึปญัหา

พฤตกิรรมและกลุม่นกัทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�เปลี�ยนแปลงไป แตค่ณะกรรม

การและฝ่ายบรหิารของบรษิทั ตลอดถงึพนักงานทุกระดบั กม็ไิดรู้ส้กึ

ทอ้ถอย กจิการของบรษิทัยงัคงกา้วเดนิไปไดอ้ย่างน่าพอใจ และยงัคง

สามารถมผีลประกอบการที�ไดก้ําไรอยู่ ท่ามกลางความผนัผวนของทุก

เหตุการณ์

        ยิ�งไปกว่านั �น บรษิทัมคีวามยนิดทีี�จะเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบว่า 

กจิการของบรษิทัมคีวามกา้วหน้าและเป็นผูนํ้าในหลายเรื�อง โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งการนําเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการใหบ้รกิาร และเพิ�มพูน

ประสทิธภิาพระบบงานของบรษิทั ทําใหลู้กคา้ของเราสามารถเลอืกใช้

บรกิารหลากหลายได้ผ่านระบบออนไลน์ ฝ่ายลูกคา้กไ็ด้ความสะดวก 

ขณะเดยีวกนัเรากส็ามารถควบคุมและตรวจสอบรายรบัไดอ้ย่างรดักุม 

สว่นดา้นกจิการเดนิเรอืซึ�งเป็นธรุกจิหลกัของเรา บรษิทัไดค้าํนึงถงึความ

ปลอดภยัเป็นหลกัใหญ่ เรอืทกุลาํมอุีปกรณ์ความปลอดภยัที�ไดม้าตรฐาน 

มเีรอืลําใหม่หนึ�งลําเขา้มาเสรมิกองเรอืของบรษิทั มกีารปรบัตารางการ

เดนิเรอืใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูโ้ดยสาร รวมถงึการปรบัปรงุ

ทา่เรอืใหส้ะดวกแก่การปฏบิตังิาน  และเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่

ผูโ้ดยสารไปพรอ้มกนัดว้ย การพฒันาเหล่านี�เป็นภาพที�เหน็ไดป้ระจกัษ์ 

และผมมั �นใจวา่จะเป็นรากฐานที�ม ั �นคงสาํหรบับรษิทัของเราต่อไปในวนั

ขา้งหน้า

        ผมในฐานะประธานกรรมการของบรษิทัพรอ้มกบักรรมการทกุทา่น 

ขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นที�ไดไ้วว้างใจลงทนุรว่มกบับรษิทั และมคีวาม

เชื�อมั �นร่วมกบัเราทุกคนว่ากจิการของบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรี� จํากดั

(มหาชน) เป็นธุรกจิที�มอีนาคต บรษิทัจงึมคีวามกา้วหน้ามาโดยลําดบั 

กบัทั �งผมขอถอืโอกาสนี� ขอบคณุทกุทา่นทกุฝา่ย โดยเฉพาะยิ�งลกูคา้ของ

บรษิทั ที�ไวว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเราเสมอมา



รายงานคณะกรรมการบริหาร

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผู้จัดการ
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        ในปีที�ผา่นมา นบัเป็นปีแห่งความทา้ทายของบรษิทั ท่าเรอืราชา

เฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) หรอื RP เพราะสถานการณ์เศรษฐกจิโลกชะลอ

ตวัและภาวะเศรษฐกจิในประเทศเองกเ็ผชญิกบัแรงกดดนัรมุเรา้หลายดา้น 

ทาํใหธ้รุกจิตา่งๆ ไมเ่ฟื�องฟูเทา่ที�ควร แตเ่ป็นที�น่ายนิดวีา่ กจิการของ RP 

ยงัเตบิโตตามเป้าหมายที�วางไว ้เนื�องจากเราไมไ่ดห้ยดุนิ�งในการพฒันา

บรกิารใหด้ยีิ�งขึ�น ทั �งการปรบัเวลาจองตั �วรถลงเรอืใหเ้รว็ขึ�นล่วงหน้า 

� ชั �วโมงกอ่นการเดนิทาง จากเดมิที�ตอ้งจองลว่งหน้า �� ชั �วโมง รวมทั �ง

เพิ�มความถี�ใหบ้รกิารเรอืเสน้ทางดอนสกั-เกาะสมยุเป็นทกุๆ �� นาท ีใน

ชว่งเวลาเรง่ดว่น ซึ�งไดผ้ลตอบรบัจากผูใ้ชบ้รกิารดมีาก เนื�องจากลดเวลา

รอขึ�นเรอื อกีทั �งมโีปรโมชั �นใหม่ที�จะออกมาอย่างต่อเนื�องตลอดทั �งปี

        การปรบักลยุทธก์ารตลาดของบรษิทัครั �งนี� ลว้นเป็นแพคเกจโปร

โมชั �นที�บรษิทัทาํการสาํรวจมาแลว้วา่ สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของผูโ้ดยสารทกุกลุม่ไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมทั �งการพฒันาระบบการจองโปร

โมชั �นตา่งๆ ใหง้า่ยและสะดวกขึ�น โดยมุง่เน้นการจองออนไลน์ผา่นระบบ 

RP Marketplace ซึ�งเป็นการลงทนุดา้นระบบไอทเีพื�ออาํนวยความสะดวก

ในการใหบ้รกิารลกูคา้  ในชว่งปลายปี ���� เรายงัไดเ้รอือาร�์� มาเพิ�ม

ในกองเรอือกี � ลํา ทําใหเ้ราเป็นผูป้ระกอบการที�มกีองเรอืเฟอรร์ี�ที�ให้

บรกิารมากที�สดุถงึ �� ลาํ ในปจัจบุนั

        สาํหรบัปี ���� นี� บรษิทัไดด้าํเนินธุรกจิกา้วเขา้สูปี่ที� �� เราวาง

เป้าหมายที�จะยกระดบัการบรกิารใหด้ยีิ�งขึ�น โดยมกีารลงทนุสรา้งทา่เทยีบ

เรอืเพิ�มอกี � ท่าจากปจัจุบนัมอียู่ � ท่า เพื�อรองรบัลูกคา้ที�คาดว่าจะมี

ปรมิาณเพิ�มขึ�นในอนาคต เพราะคาดวา่ ปี ���� จะมลีกูคา้มาใชบ้รกิาร

ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี�มากถงึ �.� ลา้นคน หรอืเฉลี�ย �,��� คน/วนั รวมทั �ง

ขยายเสน้ทางการใหบ้รกิารและขยายธุรกจิใหม ่เพื�อตอบสนองรปูแบบ

การใชช้วีติที�เปลี�ยนไป ผมมั �นใจวา่ ในอกี �-� ปีขา้งหน้านี� ทา่เรอืราชา

เฟอรร์ี�จะเตบิโตแบบกา้วกระโดด

        นอกจากนี� เรายงัดําเนินธุรกจิโดยใหค้วามสาํคญักบัสิ�งแวดลอ้ม 

เพราะบรษิทัเชื�อมั �นวา่ การบรหิารองคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็ ไมเ่พยีง

มุ่งหวงัประโยชน์สงูสุดดา้นกําไรจากผลประกอบการเท่านั �น แต่ยงัตอ้ง

คาํนึงถงึผลกระทบที�จะเกดิขึ�นสว่นรวมดว้ย RP จงึวางแผนงานดา้น CSR 

ระยะยาว �� ปี เพื�อความต่อเนื�องและยั �งยนื โดยปีนี�ไดเ้ริ�มโครงการจดั

การและคดัแยกขยะที�บรเิวณทา่เรอืทั �ง � แหง่คอื ทา่เรอืดอนสกั  ทา่เรอื

เกาะสมยุ และทา่เรอืเกาะพะงนั เพื�อลดปรมิาณขยะที�จะสง่มอบใหเ้ทศบาล

นําไปจดัการน้อยลง เพื�อใหธุ้รกจิของเราอยู่ร่วมกบัชุมชนอย่างยั �งยนื 

ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีที�ยดึหลกัความถกูตอ้ง โปรง่ใสและเป็น

ธรรมตามหลกัธรรมาภบิาล



“ เป็นผู้นําในกิจการขนส่งและเดินเรือทางทะเลในระดบัภมิูภาค ”

มุ่งมั �นพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการแบบบูรณาการ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัด้วยการพฒันาบุคลากร เทคโนโลยี

และสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อย่างต่อเนื�อง

สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

สร้างขีดความสามารถในการแขงขนัด้วยการพฒันาบุคลากร เทคโนโลยี

และสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อยงอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อย่งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อยางต่อเนื�อง

สร้างความพึงพอใจอยสร้างความพึงพอใจอย่สร้างความพึงพอใจอยางสูงสุดให้แกางสูงสุดให้แก่างสูงสุดให้แกผู้ใช้บรผู้ใช้บริผู้ใช้บรการ

พันธกิจ

“ เป็นผู้นําในก“ เป็นผู้นําในกิ“ เป็นผู้นําในกจการขนส่งและเดินเรือทางทะเลในระดบัภมูนเรือทางทะเลในระดบัภมิูนเรือทางทะเลในระดบัภมูภาค ”

มุ่งมั �นพฒันาคณุภาพการบรงมั �นพฒันาคณุภาพการบริงมั �นพฒันาคณุภาพการบรหารจดัการแบบบูรณาการ

สร้างขีดความสามารถในการแขสร้างขีดความสามารถในการแข่สร้างขีดความสามารถในการแขงขนัด้วยการพฒันาบุคลากร เทคโนโลยี

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
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พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  

ปี

2559

ปี

2560

จดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทั อารพ์แีวนทรานสปอรต์ จาํกดั เมื�อเดอืนกุมภาพนัธ ์และเริ�มใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสารต่อเนื�อง ใน

เดอืนมนีาคม ���� โดยมพีนัธมติรใหบ้รกิารรถโดยสารรว่มสาธารณะทั �งในเกาะสมยุ เกาะพะงนัและ ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ซื�อเรอืเฟอรร์ี�จากประเทศญี�ปุน่มลูคา่ ���.�� ลา้นบาท (อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� �� พฤษภาคม ����) ชื�อเรอือาร ์�� 

ทาํใหม้กีองเรอืเฟอรร์ี�รวมทั �งสิ�นจาํนวน �� ลาํ

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อรองรบัชอ่งทางการจดัจาํหน่ายผา่นทางMobile Application และเพิ�มชอ่งทางการ

รบัชาํระเงนิ เชน่ ระบบ Paypal เพิ�มเกทเวยร์บัชาํระบตัรเครดติของธนาคาร 

ปรบัปรงุภาพลกัษณ์องคก์รใหม ่(Re-Branding) เชน่ ตราสญัลกัษณ์ ภาชนะบรรจสุนิคา้ เครื�องแบบพนกังานและอื�นๆ

ซื�อเรอืเฟอรรี�เพิ�มจากประเทศจนี มลูค่า ��.�� ลา้นบาท (อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� � เมษายน ����) ชื�อเรอือาร ์�� 

ทาํใหม้กีองเรอืเฟอรร์ี� รวมทั �งสิ�นจาํนวน �� ลาํ

เพิ�มทนุจดทะเบยีนที�ชาํระแลว้ บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั (RP TRANSPORTATION) จากเดมิ � ลา้นบาท 

เป็น �� ลา้นบาท เพื�อใชใ้นการขยายกจิการใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสารระหวา่งทา่เรอืของบรษิทัและที�พกัของลกูคา้ ซึ�งเป็น

ผูโ้ดยสารเรอืของบรษิทั พรอ้มทั �งจดัซื�อรถ Mini Bus จาํนวน � คนั มลูคา่รวม �.�� ลา้นบาท เพื�อใหก้ารบรกิารเป็นไป

อยา่งมปีระสทิธภิาพในชว่งเทศกาล

จดัตั �งบรษิทั อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั ทุนจดทะเบยีน � ลา้นบาท เพื�อประกอบธุรกจิจดัหาบุคลากรใหก้บับรษิทั ท่าเรอืราชา

เฟอรี� จาํกดั (มหาชน) (RP) และผูป้ระกอบการอื�นๆ ในพื�นที�เกาะสมยุและเกาะพะงนั ใหท้นัตอ่ความตอ้งการแรงงานใน

ภาคบรกิารและการทอ่งเที�ยว

RP ปรบัเวลาจองตั �วโดยสารใหมใ่หจ้องล่วงหน้าได ้� ชั �วโมงก่อนการเดนิทาง จากเดมิตอ้งจองลว่งหน้า � วนัก่อนเดนิ

ทาง เปิดใหบ้รกิารตั �งแต่วนัที� �� ธนัวาคม ����

เพิ�มชอ่งทางการจองตั �วผา่นระบบโมบาย แอพพลเิคชั �นและตวัแทนจาํหน่ายโดยยกเลกิการจองผา่นระบบ Call Booking

หรอื การจองผา่น Call Center

เปิดตวั ORCA Card บตัรโดยสารเรอืรายสปัดาห ์ใชไ้ดทุ้กเสน้ทาง ดอนสกั-สมุย-พะงนั ตั �งแต่เวลา ��.��-��.�� น. 

ในราคาสดุคุม้เพยีง ��� บาท

ดําเนินการดา้น IT & Digital Marketing ไดแ้ก่ Online Marketing and Advertising, Web Site Market Place และ

Web Site RP JOB – CSR Project (ดาํเนินการแลว้เสรจ็ กลางปี ����)

ดาํเนินการ Upgrade ระบบ ISO เป็นระบบ ISO 9001:2015

RP รว่มกบักรมเจา้ทา่ในการฝึกซอ้มการคน้หา และชว่ยเหลอือากาศยานและเรอืที�ประสบภยัปี ����

ทาํบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืรว่มกนักบัวทิยาลยัเทคนิคกาญจนดษิฐ ์เพื�อประสานความรว่มมอื ผนึกกาํลงั สง่เสรมิสนบั

สนุนในการจดัการอาชวีศกึษา และผลติบคุคลากรดา้นวชิาชพี ใหต้อบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการทั �งสอง

ฝา่ยเมื�อวนัที� �� มนีาคม ����

ไดร้บัเกยีรตบิตัรการดาํเนินการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในสถาน
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ปรบัปรงุสภาพเรยีบรอ้ยเพื�อใหบ้รกิารในชว่งเทศกาล

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 4



พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  พัฒนาการทีสําคัญของบริษัท  พัฒนาการทีสําคัญของบริษัท  พัฒนาการที

บรษิทัฯ ไดซ้ื�อเรอืเพิ�ม � ลาํ ชื�อเรอื "อาร ์��" (R 12) จากประเทศจนีมลูคา่ ��,���,��� บาท (อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� 

�� กนัยายน ����) ทาํใหป้จัจบุนับรษิทัฯ มกีองเรอืเฟอรร์ี�รวมทั �งสิ�น �� ลาํ เพื�อเพิ�มความสามารถในการใหบ้รกิารและ

รองรบัการขยายธรุกจิ

ประกาศจา่ยปนัผลเป็นหุน้ปนัผลจากผลประกอบการประจาํปี ���� โดยเพิ�มทนุจดทะเบยีนบรษิทั จากเดมิ ��� ลา้นบาท 

เป็น ���.�� ลา้นบาท

เพิ�มทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั จากเดมิ �� ลา้นบาท เป็น �� ลา้นบาท เพื�อใชใ้น

การขยายกจิการใหบ้รกิารรถโดยสาร

เปิดใชบ้รกิารระบบ Top up รองรบัการจองตั �วออนไลน์ลว่งหน้าโดยใหล้กูคา้สามารถเตมิเงนิเขา้ระบบและหกัเงนิเมื�อลกูคา้

ทาํการจองตั �ว ทาํใหเ้กดิความสะดวกสบายสาํหรบัลกูคา้ที�ใชบ้รกิารเป็นประจาํ โดยชว่งตน้ปี ���� มลีกูคา้และเอเยน่ต ์

Top up 1,263 ราย และในชว่งปลายปี ���� เพิ�มเป็น �,��� ราย

เดอืนเมษายนเปิดใหบ้รกิารเดนิทางแบบแพค็เกจรวม เสน้ทาง กรงุเทพฯ - เกาะพะงนั โดยรถทวัรป์รบัอากาศ VIP 32 ที�นั �ง

จากพนัธมติรทางธุรกจิที�มคีวามชาํนาญในการเดนิรถ บรษิทั เอทพี ี�� จาํกดั (มหาชน)

เปิดใหบ้รกิารเที�ยวเรอืเชา่เหมาเสน้ทางเดนิเรอื ดอนสกั - เกาะสมยุ รอบ ��.�� น. เพื�อรองรบักลุม่ลกูคา้ทวัรแ์ละนกัทอ่ง

เที�ยวที�เดนิทางเป็นกลุม่ดว้ยเครื�องบนิเหมาลาํ 

ลดระยะเวลาการจองตั �วเพื�อขึ�นเรอืขา้มฟากจากเดมิ � ชม. เป็น � ชม. และเพิ�มจาํนวนการใหบ้รกิารเสน้ทางเดนิเรอื 

เกาะสมยุ - เกาะพะงนั จากเดมิ � เที�ยว เป็น � เที�ยวต่อวนั

เปิดจดุจาํหน่ายตั �ว ตลาดศรรีาชา � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และจดุจาํหน่ายตั �วถนนขา้วสาร กรงุเทพฯ เพื�อเป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหล้กูคา้ 

บรษิทัให ้Black Canyon เชา่พื�นที�บางสว่นของทา่เรอืดอนสกั เพื�อจาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์

ใหด้ยีิ�งขึ�น

สรา้งหอ้งนํ�าใหมบ่รเิวณทา่เรอืเกาะสมยุใหส้ามารถรองรบัลกูคา้เพิ�มมากขึ�น

นําระบบ GPS มาใชก้บัเรอืทกุลาํ เพื�อที�จะทราบตาํแหน่งของเรอืวา่อยู ่ณ ที�ใด และสามารถบรหิารจดัการเดนิเรอืไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและรวดเรว็

บรษิทัไดต้อบสนองนโยบายภาครฐั โดยการนํานํ�ามนัดเีซลบ ี�� มาใชเ้ป็นเชื�อเพลงิของเรอืบางสว่น

เพิ�มชอ่งทางจองตั �วเรอื และตั �วรถโดยสาร ผา่น Facebook, Line@  และระบบการชาํระเงนิผา่นธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

ไดแ้ก่ mPay, Mobile Banking, Alipay และ Paypal

เปิดช่องทางการสื�อสารผา่น Facebook เพื�อเป็นช่องทางในการแจง้ขอ้มลูขา่วสารโปรโมชั �นใหก้บัลกูคา้และสมาชกิรบั

ทราบโดยมยีอดผูต้ดิตามแลว้กวา่ ���,��� คน

ไดว้างทุ่นป้องกนัแนวปะการงั บรเิวณเกาะพะงนั เมื�อวนัที� �� - �� พฤษภาคม ���� เพื�อใหก้ปัตนัและผูเ้ดนิเรอืมอง

เหน็รอ่งนํ�าชดัเจนยิ�งขึ�น
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ปรบัปรงุเวบ็ไซต ์www.rajaferryport.com ใหเ้ป็น One Stop Service เพื�อใหล้กูคา้สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดใ้นชอ่งทาง

เดยีว และเพิ�มระบบการจองตั �วผา่น www.goorca.com
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บรษิทัฯ ไดซ้ื�อเรอืเพิ�ม � ลาํ ชื�อเรอื "อาร ์��" (R 12) จากประเทศจนีมลูคา่ ��,���,��� บาท (อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� 

�� กนัยายน ����) ทาํใหป้จัจบุนับรษิทัฯ มกีองเรอืเฟอรร์ี�รวมทั �งสิ�น �� ลาํ เพื�อเพิ�มความสามารถในการใหบ้รกิารและ

รองรบัการขยายธรุกจิ

ประกาศจา่ยปนัผลเป็นหุน้ปนัผลจากผลประกอบการประจาํปี ���� โดยเพิ�มทนุจดทะเบยีนบรษิทั จากเดมิ ��� ลา้นบาท 

เป็น ���.�� ลา้นบาท

เพิ�มทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั จากเดมิ �� ลา้นบาท เป็น �� ลา้นบาท เพื�อใชใ้น

การขยายกจิการใหบ้รกิารรถโดยสาร
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ถกูตอ้งและรวดเรว็

บรษิทัไดต้อบสนองนโยบายภาครฐั โดยการนํานํ�ามนัดเีซลบ ี�� มาใชเ้ป็นเชื�อเพลงิของเรอืบางสว่น
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ไดแ้ก่ mPay, Mobile Banking, Alipay และ Paypal

เปิดช่องทางการสื�อสารผา่น Facebook เพื�อเป็นช่องทางในการแจง้ขอ้มลูขา่วสารโปรโมชั �นใหก้บัลกูคา้และสมาชกิรบั

ทราบโดยมยีอดผูต้ดิตามแลว้กวา่ ���,��� คน

ไดว้างทุ่นป้องกนัแนวปะการงั บรเิวณเกาะพะงนั เมื�อวนัที� �� - �� พฤษภาคม ���� เพื�อใหก้ปัตนัและผูเ้ดนิเรอืมอง

เหน็รอ่งนํ�าชดัเจนยิ�งขึ�น

Upgrade ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ใหส้ามารถเชื�อมขอ้มลูกบั ระบบ Transport Management 

Solution(TMS) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพระบบการขาย และระบบบญัชใีหส้ามารถประมวลผลไดร้วดเรว็ คาดวา่จะสามารถ

พรอ้มใชง้านไดภ้ายในปี ����

ขยายทา่เทยีบเรอืดอนสกั เพิ�มอกี � ทา่ (ทา่� และทา่ �) และหลกัผกูเรอื คาดวา่จะทาํการก่อสรา้งในปี ���� 

ปรบัปรงุเวบ็ไซต ์www.rajaferryport.com ใหเ้ป็น One Stop Service เพื�อใหล้กูคา้สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดใ้นชอ่งทาง

เดยีว และเพิ�มระบบการจองตั �วผา่น www.goorca.com

ศกึษาโอกาสความเป็นไปไดใ้นการขยายการลงทนุในประเทศเมยีนมา และกมัพชูา

ปี

2561

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)5



พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  พัฒนาการทีสําคัญของบริษัท  พัฒนาการทีสําคัญของบริษัท  พัฒนาการที

ปี

2562

RP เพิ�มเที�ยวเรอืรอบดกึใน � เสน้ทางคอื ดอนสกั-สมยุ รอบเวลา ��.�� น. และสมยุ-ดอนสกั รอบเวลา ��.�� น. เพื�อ

อาํนวยความสะดวกและรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ที�มาใชบ้รกิาร

RP ปรบัตารางเดนิเรอืใหม่ เสน้ดอนสกั-พะงนั-ดอนสกั และเสน้สมุย-พะงนั-สมุย ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณการเดนิทาง

ของลกูคา้และสอดรบักบัตารางสายการบนิ 

RP จดัระบบควิรถลงเรอืเรอืสาํหรบัลกูคา้ Walkin เสน้ทางดอนสกั-สมยุใหม ่โดยนํารอ่งเสน้ทางดอนสกั-สมยุ รอบเวลา 

��.��-��.�� น. เพื�ออาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้ไมต่อ้งรอควินานและลดการจราจรบรเิวณทา่เทยีบเรอื

RP เปิดตวัเป็นพนัธมติรและตวัแทนจาํหน่ายตั �วเครื�องบนิของสายการบนิ Myanmar Airways International (MAI) อยา่ง

เป็นทางการ เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ����

RP ประกาศใหบ้รกิารเดนิเรอืตามปกต ิหลงัหยดุเดนิเรอื �-� ม.ค.���� เพื�อเลี�ยงผลกระทบจากพายโุซนรอ้นปาบกึ เมื�อ

วนัที� � ม.ค.����

RP จบัมอื Thai Lion Air พนัธมติรใหม ่โดยลกูคา้สามารถซื�อตั �วเรอืราชาเฟอรร์ี�ไดต้ั �งแต่อยูบ่นเครื�องบนิเพื�อขยายฐาน

ลกูคา้กลุม่สายการบนิสูท่ะเลฝั �งอนัดามนั เมื�อวนัที� � พฤศจกิายน ����

บรษิทั อารพ์ ีจ๊อบ (RP  Job) จบัมอืกบับรษิทั สยามการเดนิเรอื เพื�อรว่มมอืกนัผลติบุคลากรดา้นพาณิชยน์าว ีรองรบั

การเตบิโตธรุกจิเดนิเรอืทะเล เมื�อวนัที� �� กนัยายน ����

RP เปิดยื�นซองประมลูการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืดอนสกัเพิ�มอกี � ทา่ (ทา่� และ �) เพื�อรองรบัปรมิาณลกูคา้ที�คาดวา่จะ

มาใชบ้รกิารเพิ�มขึ�นและชว่ยเพิ�มสภาพคลอ่งบรเิวณหน้าทา่ และคาดวา่กอสรา้งแลว้เสรจ็ไตรมาส �/��

RP ไดเ้ปิดตวัโครงการจดัการและคดัแยกขยะตั �งแต่ตน้ทาง เพื�อเป็นสว่นหนึ�งในการดแูลสิ�งแวดลอ้มและลดการเกดิขยะ 

พรอ้มทั �งรณรงคล์ดการใชข้ยะพลาสตกิประเภทใชค้รั �งเดยีวทิ�ง โดยไดม้อบ “ถงัคดัแยกขยะรไีซเคลิ” บางสว่นใหก้บัเทศ

บาลตาํบาลเกาะพะงนั เพื�อตดิตั �งในพื�นที�ทา่เรอืเกาะพะงนั

RP สรา้งหลกัผกูเรอืฝั �งทา่ดอนสกั เพื�อใหง้า่ยต่อการซ่อมบาํรงุเรอื และสามารถชว่ยจอดผกูเรอื หน้ามรสมุ หรอืรอรบั

โปรแกรม   

RP เพิ�มเที�ยวเรอืรอบดกึใน � เสน้ทางคอื ดอนสกั-สมยุ รอบเวลา ��.�� น. และสมยุ-ดอนสกั รอบเวลา ��.�� น. เพื�อ

อาํนวยความสะดวกและรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ที�มาใชบ้รกิาร

RP ปรบัตารางเดนิเรอืใหม่ เสน้ดอนสกั-พะงนั-ดอนสกั และเสน้สมุย-พะงนั-สมุย ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณการเดนิทาง

ของลกูคา้และสอดรบักบัตารางสายการบนิ 

RP จดัระบบควิรถลงเรอืเรอืสาํหรบัลกูคา้ Walkin เสน้ทางดอนสกั-สมยุใหม ่โดยนํารอ่งเสน้ทางดอนสกั-สมยุ รอบเวลา 

��.��-��.�� น. เพื�ออาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้ไมต่อ้งรอควินานและลดการจราจรบรเิวณทา่เทยีบเรอื

RP เปิดตวัเป็นพนัธมติรและตวัแทนจาํหน่ายตั �วเครื�องบนิของสายการบนิ Myanmar Airways International (MAI) อยา่ง

เป็นทางการ เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ����

RP ประกาศใหบ้รกิารเดนิเรอืตามปกต ิหลงัหยดุเดนิเรอื �-� ม.ค.���� เพื�อเลี�ยงผลกระทบจากพายโุซนรอ้นปาบกึ เมื�อ

วนัที� � ม.ค.����

RP จบัมอื Thai Lion Air พนัธมติรใหม ่โดยลกูคา้สามารถซื�อตั �วเรอืราชาเฟอรร์ี�ไดต้ั �งแต่อยูบ่นเครื�องบนิเพื�อขยายฐาน

ลกูคา้กลุม่สายการบนิสูท่ะเลฝั �งอนัดามนั เมื�อวนัที� � พฤศจกิายน ����

บรษิทั อารพ์ ีจ๊อบ (RP  Job) จบัมอืกบับรษิทั สยามการเดนิเรอื เพื�อรว่มมอืกนัผลติบุคลากรดา้นพาณิชยน์าว ีรองรบั

การเตบิโตธรุกจิเดนิเรอืทะเล เมื�อวนัที� �� กนัยายน ����

RP เปิดยื�นซองประมลูการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืดอนสกัเพิ�มอกี � ทา่ (ทา่� และ �) เพื�อรองรบัปรมิาณลกูคา้ที�คาดวา่จะ

มาใชบ้รกิารเพิ�มขึ�นและชว่ยเพิ�มสภาพคลอ่งบรเิวณหน้าทา่ และคาดวา่กอสรา้งแลว้เสรจ็ไตรมาส �/��

RP ไดเ้ปิดตวัโครงการจดัการและคดัแยกขยะตั �งแต่ตน้ทาง เพื�อเป็นสว่นหนึ�งในการดแูลสิ�งแวดลอ้มและลดการเกดิขยะ 

พรอ้มทั �งรณรงคล์ดการใชข้ยะพลาสตกิประเภทใชค้รั �งเดยีวทิ�ง โดยไดม้อบ “ถงัคดัแยกขยะรไีซเคลิ” บางสว่นใหก้บัเทศ

บาลตาํบาลเกาะพะงนั เพื�อตดิตั �งในพื�นที�ทา่เรอืเกาะพะงนั

RP สรา้งหลกัผกูเรอืฝั �งทา่ดอนสกั เพื�อใหง้า่ยต่อการซ่อมบาํรงุเรอื และสามารถชว่ยจอดผกูเรอื หน้ามรสมุ หรอืรอรบั

โปรแกรม   

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 6



ภาพรวมและสาระสำคัญในปี 2562

        สาํหรบัปี ���� เป็นอกีปีที�ทา้ทายของบรษิทั เนื�อง

จากมพีายุโซนรอ้น “ปาบกึ” พดัผ่านพื�นที�ภาคใต ้ซึ�งเป็น

ฐานหลกัในการดาํเนินธรุกจิตั �งแตต่น้ปี ทาํใหผู้ป้ระกอบการ

เดนิเรอืเฟอรร์ี�ตอ้งหยุดใหบ้รกิารชั �วคราว นอกจากนี�ยงัมี

ปจัจยัภายนอก โดยเฉพาะการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ

ทั �วโลก อกีทั �งคา่เงนิบาทของไทยยงัแขง็คา่ขึ�น พฤตกิรรม

และกลุ่มของนักท่องเที�ยวเปลี�ยนไป ส่งผลใหต้อ้งปรบัรปู

แบบและระบบในการใหบ้รกิารใหมใ่นหลายๆ ดา้น เพื�อให้

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ และนําเทคโนโลยทีี�ทนั

สมยัเขา้มาใชใ้นการทํางาน เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการ

ดาํเนินธรุกจิ โดยบรษิทัไดด้าํเนินการตามแผนกลยทุธท์ี�สาํ

คญัดงันี�

        �.ปรบัปรงุเรอืเฟอรร์ี�และทา่เรอื เพื�อใหก้ารเดนิเรอืมี

ประสทิธภิาพมากขึ�น  ดว้ยการลงทุนก่อสรา้งท่าเทยีบเรอื

ฝ ั �งดอนสกัเพิ�มอกี � ทา่ (ทา่� และ �) พรอ้มจดัระบบควิรถ

ลงเรอืสาํหรบัลกูคา้ Walkin เสน้ทางดอนสกั-สมยุ นํารอ่งใน

รอบเวลา �.��-��.�� น. เพื�ออาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้

ไมต่อ้งรอควินานและลดการจราจรหน้าทา่ ผลตอบรบัออก

มาเป็นที�น่าพอใจ เพราะใชเ้วลาในการรอควิไมเ่กนิ � ชั �วโมง 

และบางจงัหวะสามารถลงเรอืไดภ้ายใน � นาท ีพรอ้มทั �ง

ทยอยรโีนเวทภายในเรอืแต่ละลําใหม่ เน้นเรื�องความสะอาด

และความปลอดภยั

        �.เพิ�มบรกิารเที�ยวเรอืเชา่เหมาลาํ จากทา่เรอืดอน

สกัไปยงัเกาะสมยุ รอบเวลา ��.�� น. วนัละ � เที�ยว และ

จากทา่เรอืลปิะน้อย (เกาะสมยุ) ไปยงัทา่เรอืดอนสกั รอบ

เวลา ��.�� น. วนัละ � เที�ยว เพื�อรองรบักลุม่ลกูคา้ทวัร ์

กลุ่มนกัท่องเที�ยวที�เดนิทางดว้ยเครื�องบนิเหมาลาํ กลุ่ม

ขนสง่และโลจสิตกิส ์รวมถงึคนในพื�นที�ที�มคีวามจาํเป็นใน

การเดนิทาง 

        �. ปรบัตารางเดนิเรอืใหม ่เสน้ทางดอนสกั-พะงนั-

ดอนสกั และเสน้สมยุ-พะงนั-สมยุ ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณ

การเดนิทางของลกูคา้และสอดรบักบัตารางสายการบนิ 

เริ�มตั �งแต่วนัที� �� ธนัวาคม ���� พรอ้มทั �งเพิ�มจาํนวน

การบรกิารเสน้ทางเดนิเรอืเกาะสมุย-เกาะพะงนั จาก � 

เที�ยว เป็น � เที�ยวต่อวนั เพื�ออาํนวยความสะดวก

        �.การดาํเนินงานดา้นการตลาดเชงิรกุดว้ยการจดั

โปรโมชั �นทางการตลาดและประชาสมัพนัธผ์า่นสื�อต่างๆ 

อยา่งตอ่เนื�องตลอดทั �งปี โดยประกาศเปิดรบัสมคัรสมาชกิ

เตมิเงนิระบบ Top up ฟรไีม่มคี่าธรรมเนียม พรอ้มส่ง

หน่วยเคลื�อนที�ลงไปรบัสมคัรถงึบา้น นอกจากจะชว่ยเพิ�ม

ยอดลกูคา้กลุ่มใหม่ๆ   ยงัเป็นโอกาสดใีนการเขา้ไปแนะ

นําตวั ประชาสมัพนัธบ์รษิทัฯ ใหเ้ป็นที�รูจ้กัและคุน้เคย

มากขึ�น 

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)7
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        พรอ้มกนันี� บรษิทัฯ ยงัไดข้ยายการดาํเนินงานดา้น 

IT & Digital Marketing ได้แก่ Online Marketing and 

Advertising, Web Site Market Place เพื�อใหล้กูคา้สามารถ

จองตั �วเรอื รถ สายการบนิและที�พกัผา่นระบบ RP Market

Place ไดท้ั �งช่องทาง Facebook, Line@, Website และ 

Go ORCA โดยเฉพาะ Go ORCA จะเป็นแพลตฟอรม์ใหม่

ที�สามารถจองตั �วรถไดม้ากกวา่ �� เสน้ทางทั �วประเทศ และ

สามารถจองได้ครบ จบทุกการเดนิทางทั �งรถ เรอืเฟอร์รี� 

สายการบนิ โรงแรมที�พกัและแพคเกจทวัร์

        �.แผนขยายเสน้ทางการบรกิารใหม่ๆ  ทั �งในและตา่ง

ประเทศ โดยเป็นพนัธมติรและตวัแทนจาํหน่ายตั �วเครื�องบนิ

ของสายการบนิ Myanmar Airways International (MAI) 

การร่วมมอืกบัสายการบนิ Thai Lion Air เปิดใหบ้รกิาร

จาํหน่ายตั �วเรอืเฟอรร์ี� และรถรบัสง่สนามบนิ เสน้ทางสนาม

บนิสรุาษฎรธ์านีและสนามบนินครศรธีรรมราช ไปยงัเกาะ

สมุย เกาะพะงนัและเกาะเต่า ไดต้ั �งแต่บนเครื�องบนิ ทาํให้

การเดนิทางงา่ยและสะดวกขึ�น อกีทั �งยงัเป็นการขยายฐาน

ลกูคา้ใหมด่ว้ย

        �.กจิกรรมเพื�อสงัคม Corporate Social Responsibility 

(CSR) ที�ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องกบัหน่วยงานภาครฐั ชมุ

ชนและองคก์รที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ อาทิ

        - กจิกรรม Big Cleaning Day การเกบ็ขยะและทํา

ความสะอาดชายหาดในพื�นที�โดยรอบสถานประกอบการเป็น

ประจาํทกุสปัดาห ์

        - สนบัสนุนการศกึษาและกจิกรรมทศันศกึษาใหก้บั

เดก็โรงเรยีนต่างๆ ที�อยู่ในพื�นที�การดาํเนินงานของบรษิทั 

มาเรยีนรูก้ารดาํเนินธรุกจิเกี�ยวกบัการคมนาคมทางเรอื

        - รว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล (อบต.) ในการจดั

ตั �งสภาเดก็และเยาวชน โดยรว่มเป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ก่

เดก็และผูป้กครอง เพื�อใหต้ระหนักถงึความสําคญัในการ

ศกึษา รวมทั �งชว่ยประสานสถาบนัการศกึษาเพื�อจดัหาทนุ

ใหแ้ก่เดก็และเยาวชนที�ขาดโอกาสทางการศกึษา 

        - การดาํเนินโครงการจดัการและคดัแยกขยะตั �งแตต่น้

ทาง เพื�อเป็นสว่นหนึ�งในการดแูลสิ�งแวดลอ้มและลดการเกดิ

ขยะ พรอ้มทั �งรณรงคล์ดการใชข้ยะพลาสตกิประเภทใชค้รั �ง

เดยีวทิ�ง โดยร่วมกบัเทศบาลตําบลเกาะพะงนัในการมอบ 

“ถงัคดัแยกขยะรไีซเคลิ” ไปตดิตั �งในพื�นที�ทา่เรอืของเทศบาล

        จากที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเหน็วา่ ปี ���� เป็นปีที� 

RP มกีารลงทุนในหลายดา้น เพื�อพฒันาการบรกิารที�มี

ประสทิธภิาพและทนัสมยัขึ�น ทําใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดท้กุกลุม่ อกีทั �งยงัมแีผนขยาย

การลงทนุและการใหบ้รกิารในธรุกจิใหมอ่ยา่งตอ่เนื�องใน

ปี ���� ดงันี�

        - งานปรบัปรุงเวบ็ไซต์ www.rajaferryport.com 

ใหเ้ป็น One Stop Service โดยการเพิ�มผลติภณัฑแ์พค็

เกจทอ่งเที�ยว เพื�อใหล้กูคา้และผูใ้ชบ้รกิารเดนิเรอืและรถ

โดยสารสามารถเลอืกซื�อไดใ้นชอ่งทางเดยีว และเพิ�มแพค

เกจ Fullmoon party เปิดขายในระบบ Market Place 

ของ Facebook  ซึ�งมคีนอยู่ในระบบกว่า �,��� ล้าน 

Account ทั �วโลก และและพฒันาชอ่งทางการจองซื�อตั �วเรอื 

รถโดยสาร ตั �วเครื�องบนิ ที�พกัโรงแรมและแพค็เกจท่อง

เที�ยวผ่าน www.GoORCA.com ใหท้นัสมยัและครอบ

คลุมมากขึ�น

        - ศกึษาโอกาสและความเป็นไปไดก้ารขยายใหบ้ริ

การเดนิเรอืเฟอรร์ี�จากท่าเรอืดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์านีไป

ยงัท่าเรอืฮาเตยีน-ฟูโกว๊ก ประเทศเวยีดนาม รวมทั �งรอ

ความชดัเจนเรื�องการเปิดด่านสงิขร หากมกีารประกาศ

เปิดด่านถาวรอย่างเป็นทางการเมื�อใด บรษิทัฯ พรอ้ม

ขยายเสน้ทางเดนิรถโดยสารจากกรงุเทพมหานครไปยงั

จงัหวดัมะรดิ ประเทศเมยีนมาทนัท ี

        บรษิทัเชื�อมั �นวา่ จากการขยายการลงทนุและการ

ให้บรกิารในธุรกจิใหม่ตามแผนงานดงักล่าว จะทําให้

บรษิทัเตบิโตก้าวหน้าไดอ้ย่างมั �นคงและมผีลประกอบ

การที�ดใีนระยะยาว

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 8
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การดําเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเดินเรือ และการให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร

R12  เข้ามาเสริมกองเรือ

        ปี ���� ราชาเฟอรร์ี�ไดเ้รอื R12 เขา้มาประจําการ 

ทาํใหก้องเรอืของบรษิทัฯ มขีนาดใหญ่ขึ�นเป็น �� ลาํ ชว่ย

เพิ�มศกัยภาพในการใหบ้รกิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และเพยีงพอตอ่ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร เนื�องจาก R12 

เป็นเรอืขนาดใหญ่ สามารถรองรบัจาํนวนผูโ้ดยสารได ้��� 

คน และระวางเรอืรองรบัรถยนต ์� ลอ้ไดถ้งึ �� คนั 

ใส่ใจกบัความปลอดภยัเรือ

        หนึ�งในนโยบายของบรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั 

(มหาชน) ที�มุง่เน้นมาตลอดคอื การใหค้วามสาํคญักบั มาตร

ฐานความปลอดภยับนเรอื โดยมกีารปรบัเปลี�ยนอุปกรณ์ 

ความปลอดภยัประจาํเรอืใหมห่มด และมกีารตดิตั �งอุปกรณ์

ชชูพีใหเ้พยีงพอต่อจาํนวนผูโ้ดยสารบนเรอื เพื�อใหม้สีภาพ

พรอ้มใชง้านในกรณเีหตุฉุกเฉนิไดอ้ยา่งทนัทวงท ี

 

บริการ Premieum Bus จาก RPT เติบโตต่อเนื�อง

        หลงับรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั (RPTransportation Co.,Ltd. : RPT) เพิ�มทนุจดทะเบยีนจาก �� ลา้น

บาท เป็น  �� ลา้นบาท  เพื�อใชใ้นการขยายกจิการใหบ้รกิารรถโดยสารครบวงจร โดยใหบ้รกิารรถบสั VIP 32 ที�นั �งจาก 

บรษิทั เอทพี ี�� จาํกดั (มหาชน) เสน้ทางกรงุเทพฯ-สมยุ-พะงนั พบวา่ ไดร้บักระแสตอบรบัที�ดมีาก มจีาํนวนผูโ้ดยสารที�

มาใชบ้รกิารเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง
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การบริหารท่าเรือและกองเรือ

จดัให้มีแผนการจราจรที�ท่าเรือดอนสกั สาํหรบัรถ Walk in เส้นทางดอนสกั-สมยุ 

        โดยจดัเจา้หน้าที�ลงไปใหบ้รกิารขายตั �วรถลงเรอืถงึควิรถ ในชว่งเวลา �.��-��.�� น. เพื�ออาํนวยความสะดวกให้

ผูใ้ชบ้รกิาร ชว่ยเพิ�มความคลอ่งตวัในการจดัการควิรถปกตบิรเิวณหน้าทา่และลดระยะเวลาการรอใหน้้อยลงกวา่เดมิ ทาํ

ใหก้ารจดัควิรถลงเรอืรวดเรว็ขึ�น โดยเฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุที�มรีถเขา้มาใชบ้รกิารจาํนวนมาก

        นอกจากนี� ยงัพฒันาการใหบ้รกิาร 

ลดเวลาการจองตั �วล่วงหน้าให้เรว็ขึ�น 

เป็นยุทธศาสตร์ที�ตอบโจทย์การปรับ

เปลี�ยนสภาพการเดนิทาง โดยในปี ���� 

จองลว่งหน้า �� ชั �วโมง ปี ���� สามารถ

พฒันาเพิ�มความสามารถในการจองตั �วลว่ง

หน้าไดเ้หลอืเพยีง � ชั �วโมง และ � ชั �วโมง 

ตามลําดบั และสามารถเลื�อนตั �วเดนิทาง

ในรอบเวลาถดัไปภายในวนัเดนิทางไดฟ้รี

ไมม่คีา่ธรรมเนียม 

การเพิ�มบริการเดินเรือรอบพิเศษ (รอบดึก)

        จากทา่เรอืดอนสกัไปยงัเกาะสมยุ ในเวลา ��.�� น. 

วนัละ � เที�ยว และเพิ�มเรอืรอบพเิศษจากท่าเรอืลปิะน้อย 

(เกาะสมุย) ไปยงัท่าเรอืดอนสกั ในเวลา ��.�� น. วนัละ 

� เที�ยว เพื�อรองรบัทกุการเดนิทางทั �งกลุม่ลกูคา้ทวัรท์ี�เดนิ

ทางดว้ยเที�ยวบนิเชา่เหมาลาํ กลุม่นกัทอ่งเที�ยวทั �วไป กลุม่

คนทาํงานในพื�นที� และกลุม่โลจสิตกิส ์

        รวมทั �งเพิ�มเที�ยวเรอืเสน้ทาง เกาะสมยุ - เกาะพะงนั 

จากเดมิ � เที�ยว เป็น � เที�ยวตอ่วนั เพื�อรองรบัการเดนิทาง

เขา้ออกระหวา่งเกาะมคีวามคลอ่งตวัขึ�น ซึ�งไดร้บัการตอบรบั

จากผูใ้ชบ้รกิารจาํนวนมาก

        จากทา่เรอืดอนสกัไปยงัเกาะสมยุ ในเวลา ��.�� น. 

วนัละ � เที�ยว และเพิ�มเรอืรอบพเิศษจากท่าเรอืลปิะน้อย 

(เกาะสมุย) ไปยงัท่าเรอืดอนสกั ในเวลา ��.�� น. วนัละ 

� เที�ยว เพื�อรองรบัทกุการเดนิทางทั �งกลุม่ลกูคา้ทวัรท์ี�เดนิ

ทางดว้ยเที�ยวบนิเชา่เหมาลาํ กลุม่นกัทอ่งเที�ยวทั �วไป กลุม่

        รวมทั �งเพิ�มเที�ยวเรอืเสน้ทาง เกาะสมยุ - เกาะพะงนั 

จากเดมิ � เที�ยว เป็น � เที�ยวตอ่วนั เพื�อรองรบัการเดนิทาง

เขา้ออกระหวา่งเกาะมคีวามคลอ่งตวัขึ�น ซึ�งไดร้บัการตอบรบั

ใหก้ารจดัควิรถลงเรอืรวดเรว็ขึ�น โดยเฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุที�มรีถเขา้มาใชบ้รกิารจาํนวนมาก

        นอกจากนี� ยงัพฒันาการใหบ้รกิาร 

วงหน้าให้เรว็ขึ�น

เป็นยุทธศาสตร์ที�ตอบโจทย์การปรับ

เปลี�ยนสภาพการเดนิทาง โดยในปี ���� 

จองลว่งหน้า �� ชั �วโมง ปี ���� สามารถ

พฒันาเพิ�มความสามารถในการจองตั �วลว่ง

หน้าไดเ้หลอืเพยีง � ชั �วโมง และ � ชั �วโมง 

ตามลําดบั และสามารถเลื�อนตั �วเดนิทาง

ในรอบเวลาถดัไปภายในวนัเดนิทางไดฟ้รี

เศษ (รอบดึก)

        จากทา่เรอืดอนสกัไปยงัเกาะสมยุ ในเวลา ��.�� น.         จากทา่เรอืดอนสกัไปยงัเกาะสมยุ ในเวลา ��.�� น. 

สรา้งท่าเทียบเรอื (ดอนสกั) เพิ�มอีก  � ท่า

สรา้งหลกัผกูเรอื (ดอนสกั) 

        ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� ไมไ่ดห้ยดุนิ�ง มกีารพฒันาศกัยภาพ

ทา่เรอื เพื�อใหพ้รอ้มรองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารที�คาดวา่จะเขา้

มาใชบ้รกิารเพิ�มมากขึ�นในอนาคต รวมทั �งยงัเป็นการเพิ�ม

ความคล่องตวัในการเขา้และออกของเรอื ทาํใหก้ารจราจร

บรเิวณหน้าทา่มปีระสทิธภิาพมากขึ�น สง่ผลใหล้ดระยะเวลา

ในการรอควิลงเรอืสั �นลง

        สรา้งหลกัผกูเรอืฝ ั �งทา่เรอืดอนสกั เพื�อทาํหน้าที�เป็น

เสมอืนที�พกัสาํหรบัเรอื เพื�อใหง้า่ยตอ่การซ่อมบาํรงุเรอื หรอื

ใชเ้ป็นจดุจอดเรอืระหวา่งรอรบัโปรแกรม รวมทั �งใชเ้ป็นจดุ

ผกูเรอืในชว่งหน้ามรสมุ ทาํใหก้ารดาํเนินการซ่อมแซมเรอื

สามารถทาํไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึ�น

        ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� ไมไ่ดห้ยดุนิ�ง มกีารพฒันาศกัยภาพ

ทา่เรอื เพื�อใหพ้รอ้มรองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารที�คาดวา่จะเขา้

มาใชบ้รกิารเพิ�มมากขึ�นในอนาคต รวมทั �งยงัเป็นการเพิ�ม

ความคล่องตวัในการเขา้และออกของเรอื ทาํใหก้ารจราจร

บรเิวณหน้าทา่มปีระสทิธภิาพมากขึ�น สง่ผลใหล้ดระยะเวลา

งทา่เรอืดอนสกั เพื�อทาํหน้าที�เป็น

เสมอืนที�พกัสาํหรบัเรอื เพื�อใหง้า่ยตอ่การซ่อมบาํรงุเรอื หรอื

ใชเ้ป็นจดุจอดเรอืระหวา่งรอรบัโปรแกรม รวมทั �งใชเ้ป็นจดุ

ผกูเรอืในชว่งหน้ามรสมุ ทาํใหก้ารดาํเนินการซ่อมแซมเรอื

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 101010
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กลยุทธ์ทางการตลาด และงานด้าน IT & Digital Marketing

Top up

การพฒันา Website RP Market Place (WWW.GOORCA.COM)

        ระบบเตมิเงนิรองรบัการจองตั �วออนไลน์ลว่งหน้า 

โดยทําการตลาดเชงิรุก ส่งเจา้หน้าที�ลงพื�นที�ใหบ้รกิาร

รบัสมคัรสมาชกิถงึบา้น  ลกูคา้สามารถเตมิเงนิเขา้ระบบ

และหกัเงนิเมื�อทาํการจองตั �วไดเ้อง เป็นระบบที�ทาํใหเ้กดิ

ความสะดวกสบายสําหรบัลูกคา้ที�ใชบ้รกิารเป็นประจํา 

โดยใหล้กูคา้สามารถสมคัรเป็นสมาชกิแบบเตมิเงนิขั �นตํ�า 

�,��� บาท และไมเ่สยีคา่ธรรมเนียมการจอง

        ปจัจุบัน มีสมาชิก Top up ที�อยู่ในระบบแล้ว 

�,��� ราย

Website RP JOB

        จดัทําเวบ็ไซต์สมคัรงานเพื�อเพิ�มประสทิธิ

ภาพในการจา้งงาน ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งในการมสีว่น

รว่มเพื�อสง่เสรมิและพฒันาชมุชน โดยมเีป้าหมาย

ใหเ้ป็นเวบ็ไซตท์ี�รวบรวมตาํแหน่งงานในพื�นที�เกาะ

สมยุ เกาะพะงนั และสง่เสรมิการหางานของคนใน

พื�นที�
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กลยุทธ์ทางการตลาด และงานด้าน IT & Digital Marketing

        พฒันาจดัทาํ Web Site ที�เป็นแพลตฟอรม์ในการ

ใหบ้รกิารจองอยา่งครบวงจรทกุเสน้ทาง ทั �วทกุภาคของ

ประเทศไทย ทั �งการจองตั �วเรอืเฟอรร์ี� รถโดยสาร รถรบั

สง่โรงแรมที�พกั แพค็เกจทวัร ์และสายการบนิ มุง่เน้นไป

ที�การทาํตลาดดา้น Digital Marketing ผา่นระบบ Online 

เพื�อเจาะกลุม่ลกูคา้ทั �วไปแบบ Business to Consumer 

(B to C)

(WWW.GOORCA.COM)(WWW.GOORCA.COM)

        พฒันาจดัทาํ Web Site ที�เป็นแพลตฟอรม์ในการ

ใหบ้รกิารจองอยา่งครบวงจรทกุเสน้ทาง ทั �วทกุภาคของใหบ้รกิารจองอยา่งครบวงจรทกุเสน้ทาง ทั �วทกุภาคของ

ประเทศไทย ทั �งการจองตั �วเรอืเฟอรร์ี� รถโดยสาร รถรบั

สง่โรงแรมที�พกั แพค็เกจทวัร ์และสายการบนิ มุง่เน้นไป

ที�การทาํตลาดดา้น Digital Marketing ผา่นระบบ Online 

เพื�อเจาะกลุม่ลกูคา้ทั �วไปแบบ Business to Consumer 



โปรโมช่ันการส่งเสริมการขาย

        บรษิทัไดม้กีารจดักจิกรรมและแพคเกจโปรโมชั �นอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสง่เสรมิการขายตลอดทั �งปี รวมถงึตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้และผูโ้ดยสารในทกุกลุม่ใหไ้ดร้บัความคุม้คา่ โดยมโีปรโมชั �นต่างๆ ดงันี�
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        บรษิทัไดม้กีารจดักจิกรรมและแพคเกจโปรโมชั �นอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสง่เสรมิการขายตลอดทั �งปี รวมถงึตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้และผูโ้ดยสารในทกุกลุม่ใหไ้ดร้บัความคุม้คา่ โดยมโีปรโมชั �นต่างๆ ดงันี�

“ซื�อตั �วโดยสารขาไป ฟรีขากลบั”

“มอเตอรไ์ซคร์าคาเดียว เที�ยวได้ � เกาะ”

        เสน้ทางดอนสกั-สมยุ  เริ�ม � ธ.ค.����-�� เม.ย.���� เพื�อชว่ย

ลดภาระคา่ใชจ้า่ยใหก้บักลุม่ลกูคา้ที�เดนิทางในเสน้ทางดงักลา่วเป็นประจาํ

โปรโมชั �นตวันี�ไดร้บัการตอบรบัที�ดแีละมเีสยีงเรยีกรอ้งใหข้ยายเวลา

โปรโมชั �นเขา้มามาก เนื�องจากประหยดัไปไดก้วา่ ��%ทางบรษิทัฯ จงึ

ไดข้ยายระยะเวลาโปรโมชั �นออกไปถงึวนัที� ��ตุลาคม ����

        ทั �งนี� โปรโมชั �น “ซื�อตั �วโดยสารขาไป ฟรขีากลบั” เสน้ดอนสกั-

สมุย ตลอดอายุโปรโมชั �น พบวา่ มกีารแจก Voucher ไป ��,��� ใบ 

มลีกูคา้นํา Voucher กลบัใช ้��,��� ใบ หรอืคดิเป็น ��% ของ Voucher 

ที�แจกไป

ความตอ้งการของลกูคา้และผูโ้ดยสารในทกุกลุม่ใหไ้ดร้บัความคุม้คา่ โดยมโีปรโมชั �นต่างๆ ดงันี�

        เสน้ทางดอนสกั-สมยุ  เริ�ม � ธ.ค.����-�� เม.ย.���� เพื�อชว่ย

ลดภาระคา่ใชจ้า่ยใหก้บักลุม่ลกูคา้ที�เดนิทางในเสน้ทางดงักลา่วเป็นประจาํ

โปรโมชั �นตวันี�ไดร้บัการตอบรบัที�ดแีละมเีสยีงเรยีกรอ้งใหข้ยายเวลา

โปรโมชั �นเขา้มามาก เนื�องจากประหยดัไปไดก้วา่ ��%ทางบรษิทัฯ จงึ

        ทั �งนี� โปรโมชั �น “ซื�อตั �วโดยสารขาไป ฟรขีากลบั” เสน้ดอนสกั-

สมุย ตลอดอายุโปรโมชั �น พบวา่ มกีารแจก Voucher ไป ��,��� ใบ 

มลีกูคา้นํา Voucher กลบัใช ้��,��� ใบ หรอืคดิเป็น ��% ของ Voucher 

        ราชาเฟอรร์ี�ไดส้ง่โปรโมชั �นออกมากระตุน้ตลาดอยา่งต่อ

เนื�อง เพื�อใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โปรโมชั �นนี� ออกมา

เพื�อตอบโจทยล์กูคา้กลุม่ที�เดนิทางดว้ยรถจกัรยานยนตท์ั �งแบบ

ทั �วไปและรถบิ�กไบค ์โปรโมชั �นตวันี�เป็นการจดัแพคเกจตั �วรถ

จกัรยานยนต์พรอ้มคนขบัเหมาจ่ายในราคาเดยีว แต่สามารถ

เดนิทางเป็นวงกลมไดท้ั �งเกาะสมุยและเกาะพะงนั เริ�มตั �งแต่ 

� มกราคม – �� ธนัวาคม ���� 

         เจาะกลุ่มลูกค้าเพื�อนบ้าน “มิงกะลาบาเมียนมา เดินทาง

กบัราชาเฟอรรี์� ลด ��%ทกุเส้นทาง” จากการสาํรวจตลาดของฝา่ย

การตลาดพบวา่ ในพื�นที�จงัหวดั สรุาษฎรธ์านีมกีลุม่แรงงานเพื�อนบา้น 

โดยเฉพาะชาวเมยีนมาเขา้มาทาํงานอยูไ่มน้่อยกวา่ ���,��� คน  อกี

ทั �งปจัจบุนัการเดนิทางคมนาคมระหวา่งประเทศอาเซยีนสะดวกขึ�น จงึ

ทาํใหม้กีลุม่ลกูคา้เพื�อนบา้นอาเซยีนเดนิทางเขา้มาทอ่งเที�ยวในจงัหวดั

สรุาษฎรธ์านีมากขึ�น

       โปรโมชั �นตวันี� จงึเป็นหนึ�งกลยทุธท์างการตลาดที�ชว่ยเจาะฐาน

ลกูคา้ใหมเ่ขา้มาเสรมิยอดตลาดเดมิ
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คณะกรรมการบริหาร

นายชาคริต โอภาสอุดม
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

นายจิรภัทร์ นิลน้อยศรี
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์
ผู้อํานวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายอภิชนม์ ชโยภาส 
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายเอกชัย ล่ิมถาวรศิริพงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพุทธพงศ์ วิมลพันธ์ุ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานอํานวยการ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
        บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ริ�มเขา้ทาํการซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย ์เมื�อวนัที�  �� พฤศจกิายน
���� ปจัจุบนั บรษิทัมเีรอืเฟอรร์ี�ใหบ้รกิารจาํนวน �� ลาํ บรษิทัประกอบกจิการเดนิเรอืเฟอรร์ี�เพื�อใชโ้ดยสารและขนสง่
ทางเรอืจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จาํนวน � เสน้ทาง ไดแ้ก่  
             �.ระหวา่งอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุ
             �.ระหวา่งอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั
             �.ระหวา่งเกาะสมยุและเกาะพะงนั 
        ดว้ยเรอืเฟอรร์ี�ที�มใีนปจัจบุนัจาํนวน �� ลาํ พรอ้มใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร RP Transportation เพื�ออาํนวยความสะดวก
ในการเดนิทางเขา้และออก เมื�อมาใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทั ซึ�งเริ�มดาํเนินการเมื�อวนัที� � มนีาคม ���� รวมทั �งประ
กอบธุรกจิจาํหน่ายอาหารและสนิคา้ในรา้นสะดวกซื�อ และมรีายไดอ้ื�นๆ จากการใหเ้ช่าป้ายโฆษณาทั �งท่าเรอืและในเรอื 
ใหบ้รกิารจองตั �วเรอืโดยสารผา่นสายการบนิที�เป็นพนัธมติร บรกิารขนสมัภาระ คา่ลงโฆษณาในแผน่พบัแนะนําสถานที�
ทอ่งเที�ยว รายไดค้า่ขายเศษซากและอื�นๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

�.ธรุกิจการเดินเรือเฟอรรี์�โดยสารและขนส่ง 
        บรษิทัดาํเนินธรุกจิเดนิเรอืเฟอรร์ี�ขา้มเกาะในพื�นที�จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ประกอบดว้ย � เสน้ทางหลกั ไดแ้ก่ ทา่เรอื
ดอนสกั – เกาะสมยุ ทา่เรอืดอนสกั - เกาะพะงนั และระหวา่งเกาะสมยุ - เกาะพะงนั โดยเสน้ทางระหวา่งเกาะสมยุ และ
เกาะพะงนั เริ�มใหบ้รกิารเมื�อเดอืนธนัวาคม ���� ปจัจบุนับรษิทัมกีองเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ เพื�อใหบ้รกิารการเดนิเรอื
แบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา(Scheduled Ferry Service)และแบบเชา่เหมาลาํ(Chartered Ferry Service) กองเรอืเฟอรร์ี�
ของบรษิทัสามารถบรรทกุผูโ้ดยสารพรอ้มยานพาหนะประเภทต่างๆ และสนิคา้ทั �วไปไดใ้นเวลาเดยีวกนั ซึ�งการใหบ้รกิาร
เดนิเรอืแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา โดยใหบ้รกิารตั �งแต่เวลา ��.�� น. ถงึ ��.�� น. โดยมเีที�ยวเรอืใหบ้รกิารจาํนวน
�� เที�ยวต่อวนั (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) ในขณะที�การใหบ้รกิารเดนิเรอืแบบเชา่เหมาลาํ เป็นการจดัเที�ยวเรอืพเิศษ
สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารที�มคีวามประสงคจ์ะเดนิทางเป็นหมูค่ณะหรอืการขนสง่สนิคา้ที�มลีกัษณะพเิศษ อาท ิแก๊ส นํ�ามนั และ
วตัถุอนัตราย
        เสน้ทางเดนิเรอืระหวา่งทา่เรอืดอนสกัและเกาะสมยุจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เป็นเสน้ทางใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟาก
ระหว่างท่าเรอืดอนสกัสากลตั �งอยูท่ี� ตําบลดอนสกั อําเภอดอนสกั และท่าเรอืสมุยสากล ตั �งอยูท่ี� ตําบลลปิะน้อย อําเภอ
เกาะสมุย ทั �งนี� เสน้ทางดงักล่าวมรีะยะทางประมาณ �� กโิลเมตร และใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ชั �วโมง �� นาที
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ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-สมุย

ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-เกาะพะงัน

       เสน้ทางเดนิเรอืระหวา่งอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เป็นเสน้ทางใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�
ขา้มฟากระหว่างท่าเรอืดอนสกัสากลตั �งอยู่ที�ตําบลดอนสกัอําเภอดอนสกั และท่าเทยีบเรอือเนกประสงคข์องเทศบาล
ตําบลเกาะพะงนั ตั �งอยูท่ี�ตําบลเกาะพะงนั อําเภอเกาะพะงนั ปจัจุบนับรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�เพยีงรายเดยีว ที�
ใหบ้รกิารบรรทุกผูโ้ดยสาร รวมไปถงึยานพาหนะไปยงัอําเภอเกาะพะงนั เสน้ทางดงักล่าวมรีะยะทางประมาณ �� กโิล
เมตร และใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ชั �วโมง

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)Trip

05.:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

06:30

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

21:00

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)

05.:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:30

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

06:30

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

21:00

*** �.��-�.��  และ ��.��-��.��  เป็นรอบเวลาเร่งด่วน ***
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ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)Trip

05:00

09:30

-

13:30

15:30

18:00

1

2

3

4

5

6

7

พะงัน(Koh Phangan)
ถึง(Arrive)

07:00

09:3007:30

11:30

-

15:30

17:30

20:00

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

05:00

08:00

10:30

12:30

16:30

-

18:00

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

07:00

10:30

12:30

14:30

18:30

-

20:00



       ทั �งนี� ลกูคา้ที�ตอ้งการเดนิทาง ดอนสกั - เกาะพะงนั หรอื เกาะพะงนั - ดอนสกั สามารถเลอืกเดนิทางโดยผา่นทาง
ทา่เรอืลปิะน้อย(สมยุ)ได ้(via) โดยคา่โดยสารยงัคดิราคาเดมิ โดยมตีารางเดนิเรอื ดงันี�

       นอกจากนั �น กจิการทา่เรอืทั �ง �แหง่ของบรษิทัที�ตั �งอยูอ่าํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบ
กจิการทา่เรอืเดนิทะเลและหนงัสอืรบัรองการตรวจสภาพทา่ (เดมิชื�อ“ใบอนุญาตใหใ้ชท้า่เทยีบเรอื”) ขนาดเกนิ ��� ตนักรอส 
โดยบรษิทัเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ �บนที�ดนิและทา่เรอืทั �ง � แหง่ จากการที�บรษิทัเป็นเจา้ของทา่เรอืเองและมจีาํนวนทา่เทยีบ
เรอืหลายทา่ ทาํใหก้ารพฒันาและการปรบัปรงุการใหบ้รกิารเป็นไปโดยสะดวกและมคีวามคลอ่งตวั เชน่ การจดัพื�นที�จาํหน่าย
ตั �ว การชั �งระวางรถบรรทกุ การจดัลาํดบัรถยนตท์ี�จะขึ�นลงเรอืเฟอรร์ี� การจดัการจราจรหน้าทา่เรอื การจอดลาํเรยีงเรอืทาํ
ไดง้า่ยขึ�น การรบัเรอืเขา้จอดเทยีบทา่เรอืและปลอ่ยเรอืออกจากทา่เรอื การขึ�นลงของผูโ้ดยสาร รวมถงึการขนถ่ายสนิคา้
ทาํใหบ้รษิทัมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

เกาะพะงัน - ดอนสัก
เปล่ียนเรือไปดอนสักท่ีท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)

เกาะพะงัน - ดอนสัก
เปลียนเรือไปดอนสักทีท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)

ออก(Depart)Trip

07:00

13:00

15:00

17:00

1

2

3

4

5

ถึง(Arrive)

08:30

14:30

16:30

18:30

เปล่ียนเรือท่ีสมุย
transit the ferry at Koh Samui

ออก(Depart)

09:00

15:00

17:00

19:00

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

10:30

10:00 11:30 12:00 13:30

16:30

18:30

21:30

พะงัน(Koh Phangan)

ดอนสัก-เกาะพะงัน 
เปล่ียนเรือไปเกาะพะงันท่ีท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)

ดอนสัก-เกาะพะงัน 
เปลียนเรือไปเกาะพะงันทีท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)Trip

06:00

07:00

08:00

09:00

1

2

3

4

ถึง(Arrive)

07.30

08:30

09:30

10:30

เปล่ียนเรือท่ีสมุย
transit the ferry at Koh Samui

ออก(Depart)

08:00

10:00

10:00

13:00

พะงัน(Koh Phangan)

ถึง(Arrive)

09:30

11:30

11:30

14:30

10:005 11:30 13:00 14:30

11:006 12:30 13:00 14:30

12:007 13:30 15:00 16:30

13:008 14:30 15:00 16:30

14:009 15:30 18:00 19:30

15:0010 16:30 18:00 19:30

16:0011 17:30 18:00 19:30

       นอกจากนั �น กจิการทา่เรอืทั �ง �แหง่ของบรษิทัที�ตั �งอยูอ่าํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบ

       เสน้ทางเดนิเรอืระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เป็นเสน้ทางใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�
ขา้มฟากระหว่างท่าเรอืสมุยสากล ตั �งอยู่ที�ตําบลลปิะน้อย อําเภอเกาะสมุย และท่าเทยีบเรอือเนกประสงคข์องเทศบาล
ตาํบลเกาะพะงนัตั �งอยูท่ี� ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ชั �วโมง �� นาท ีบรษิทัใหบ้รกิาร
เดนิเรอืทกุวนัทั �งขาเขา้และขาออกวนัละ � เที�ยวเรอื โดยใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ี�เที�ยวแรกจากอาํเภอเกาะสมยุตั �งแต่เวลา 
��.��น. จนถงึเที�ยวสดุทา้ยเวลา��.��น. และใหบ้รกิารเเรอืเฟอรร์ี�เที�ยวแรกจากอาํเภอเกาะพะงนั ตั �งแต่เวลา ��.��น. 
จนถงึเที�ยวสดุทา้ยเวลา ��.��น. นอกจากนั �น บรษิทัยงัสามารถจดัเที�ยวเรอืเฟอรร์ี�เสรมิในกรณทีี�มลีกูคา้มาใชบ้รกิารมาก
กวา่ปกต ิเชน่ ชว่งวนัหยดุยาว หรอืชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ดว้ยเชน่กนั

ตารางบริการเวลาเดินเรือเวียร์(via) ระหว่าง
ดอนสัก-เปลีย่นเรือทีท่่าเรือลิปะน้อย (สมุย)ไป
เกาะพะงัน

ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง เกาะสมุย-เกาะพะงัน

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)17

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)Trip

08:00

10:00

13:00

15:00

18:00

1

2

3

4

5

พะงัน(Koh Phagnan)
ถึง(Arrive)

09:30

11:30

14:30

16:30

19:30

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

07:00

10:00

13:00

15:00

17:00

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

08:30

111:30

14:30

16:30

18:30



หมายเหตุ:     * ตนักรอส หมายถงึ นํ�าหนกัทั �งหมดที�สามารถบรรทกุได ้ซึ�งไดร้วมนํ�าหนกัตวัเรอืและนํ�าหนกัผูโ้ดยสารและสิ�งของที�บรรทกุ
                 ** เรอืเฟอรร์ี�แต่ละลาํของบรษิทัจะมพีนกังานประจาํเรอืตลอดเวลาทั �งขณะเดนิเรอืหรอืจอดเทยีบทา่เรอื เพื�อที�จะสามารถดแูลและจดัการปญัหาในกรณทีี�เกดิอุบตัเิหตุกบัเรอืไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี
                    โดยพนกังานทุกตําแหน่งบนเรอื (ยกเวน้ตําแหน่งกะลาสเีรอื) จะตอ้งไดร้บัใบประกาศนียบตัรรบัรองความรูค้วามสามารถจากกรมเจา้ทา่

        บรษิทัไดใ้ชท้่าเทยีบเรอือเนกประสงคข์องเทศบาลตําบลเกาะพะงนัตั �งอยู่ที� ตําบลเกาะพะงนั อําเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อใชจ้อดและรบัสง่ผูโ้ดยสารและขนสง่บนเกาะพะงนั โดยชาํระคา่ภาระทา่เทยีบเรอืตามจาํนวนครั �ง
ที�ใชจ้อดเรอืเฟอรร์ี�เทยีบทา่ ปจัจบุนั บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�เพยีงรายเดยีวที�สามารถใหบ้รกิารบรรทกุผูโ้ดยสาร
และยานพาหนะไปยงัอาํเภอเกาะพะงนั
        เรอืเฟอรร์ี�ที�ใหบ้รกิารทุกลาํของบรษิทัตอ้งไดร้บัใบอนุญาตการใชเ้รอืในลาํนํ�า และ ทะเลระหวา่งจงัหวดัตราดและ
จงัหวดันราธวิาส และไดข้ึ�นทะเบยีนกบักรมเจา้ทา่ กระทรวงคมนาคม ซึ�งเรอืเฟอรร์ี�ทั �งหมดจะไดร้บัการตรวจสภาพการ
ใชง้านเป็นประจําในแต่ละปีและตรวจแนวนํ�าบรรทุกเป็นประจําทุก � ปีเพื�อใชใ้นการต่อใบอนุญาตใชเ้รอืโดยพนักงาน
ตรวจเรอืจากกรมเจา้ทา่ จะทาํการตรวจสอบเรอืตามขอ้บงัคบัการตรวจเรอื เพื�อต่อใบอนุญาตใชเ้รอื โดยมขีอ้กาํหนดใน
สว่นของตวัเรอืตอ้งมคีวามมั �นคงแขง็แรงและมสีภาพการใชง้านไดต้ามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบพบวา่มขีอ้บกพรอ่ง
หรอืมสีว่นที�ตอ้งดาํเนินการแกไ้ข กรมเจา้ท่าจะแจง้ใหบ้รษิทัดาํเนินการโดยทนัท ีซึ�งที�ผ่านมา บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญั
ดา้นความปลอดภยั รวมถงึสภาพความพรอ้มในการใชง้านของเรอืเฟอรร์ี�อยา่งสมํ�าเสมอ โดยจดัใหม้แีผนการซ่อมบาํรงุ
รกัษาตวัเรอื เครื�องยนต ์เครื�องมอื และอุปกรณ์ตามเกณฑท์ี�กรมเจา้ทา่ไดก้าํหนดไว ้นอกจากนี� บรษิทัยงัไดก้าํหนดมาตร
การเชงิรกุเพื�อป้องกนัความเสยีหายรนุแรง โดยกาํหนดใหเ้รอืเฟอรร์ี�ทกุลาํของบรษิทัตอ้งผา่นการซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา
ตามมาตรฐานโดยอู่เรอืที�ไดร้บัอนุญาตจากกรมเจา้ทา่ ปจัจบุนั บรษิทัมกีองเรอืเฟอรร์ี�ทั �งหมดจาํนวน �� ลาํ ซึ�งสามารถ
บรรทกุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ ��� ถงึ ��� คนต่อเที�ยวและยานพาหนะประมาณ �� ถงึ �� คนัต่อเที�ยว โดยมรีายละเอยีด
ของเรอืเฟอรร์ี�แต่ละลาํดงันี�

ชื�อเรือ ปีที�
สร้าง

อายเุรือ
(ปี)

ปีที�จด
ทะเบยีน
เรือไทย

นํ�าหนัก*
(ตนักรอส)

ขนาด (เมตร)
(ยาว*กว้าง*ลึก)

พนักงาน
ประจาํ

เรือ
(คน)**

ผูโ้ดยสาร
(คน)

รถ � ล้อ
(คนั)

เตม็ระวาง

ปริมาณบรรทกุ

�.  ราชา �         ����     ��         ����     �,���.��     ��.��*��.��*�.��         �          ���     ��
�.  ราชา �         ����     ��         ����     �,���.��     ��.��*��.��*�.��        ��         ���     ��
�.  ราชา �         ����     ��         ����       ���.��      ��.��*��.��*�.��        ��         ���     ��
�.  ราชา �         ����     ��         ����       ���.��      ��.��*�.��*�.��          �          ���     ��
�.  ราชา �         ����     ��         ����       ���.��      ��.��*��.��*�.��        ��         ���     ��
�.  ราชา �         ����     ��         ����      �,���.��     ��.��*��.��*�.��       ��         ���     ��
�.  ราชา �         ����     ��         ����      �,���.��     ��.��*��.��*�.��       ��         ���     ��
�.  อาร�์            ����     ��         ����      �,���.��     ��.��*��.��*�.��       ��         ���     ��
�.  อาร�์            ����     ��         ����      �,���.��     ��.��*��.��*�.��       ��         ���     ��
��. วงัใน            ����     ��         ����       ���.��      ��.��*��.��*�.��        �          ���     ��
��. วงัทอง          ����     ��         ����       ���.��      ��.��*��.��*�.��        �          ���     ��
��. วงัแกว้          ����     ��         ����       ���.��      ��.��*��.��*�.��       ��         ���     ��
��. อาร�์�          ����     ��         ����      �,���.��     ��.��*��.��*�.��       ��         ���     ��
��. อาร�์�          ����     ��         ����      �,���.��     ��.��*��.��*�.��       ��         ���     ��
��. อาร�์�          ����     ��         ����      �,���.��     ��.��*��.��*�.��       ��         ���     ��

รายละเอียดเรือเฟอร์รี่
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        นอกจากนั �น บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในการเดนิเรอื โดยจดัใหม้เีจา้หน้าที�ดแูลรกัษาความปลอดภยั 

ซึ�งมหีน้าที�จดัเรยีงลาํดบัรถยนตท์ี�มาใชบ้รกิารจอดรถยนตใ์หต้รงตามจดุที�กาํหนดในระวางเรอื พรอ้มทั �งตรวจการดบัเครื�อง

ยนตแ์ละดงึเบรกมอืของรถยนตแ์ตล่ะคนั อดัลิ�มรองลอ้รถเพื�อป้องกนัการลื�นไหล และตรวจตราผูโ้ดยสารใหอ้อกจากรถยนต์

ภายหลงัที�ไดจ้อดรถบนเรอืเรยีบรอ้ยแลว้ อกีทั �งบรษิทัยงัจดัใหม้เีสื�อชชูพีครบตามจาํนวนผูโ้ดยสารสงูสดุที�ไดร้ะบไุว ้รวม

ถงึแพแขง็ชชูพีเพื�อชว่ยเหลอืคนชราและเดก็ในกรณทีี�ตอ้งมกีารสละเรอืนอกจากนี� บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมและซกัซอ้ม

เพื�อเตรยีมความพรอ้มในกรณทีี�มเีหตุฉุกเฉนิประเภทตา่งๆ โดยหน่วยงานผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกหรอืกองทพัเรอืเป็นประจาํ

ทกุปี และบรษิทัยงัไดจ้ดัทาํประกนัภยัสาํหรบัเรอืทกุลาํ(เฉพาะกรณทีี�เรอืเฟอรร์ี�เกดิความเสยีหายทั �งหมด) ซึ�งครอบคลุม

มลูคา่ทางบญัชขีองเรอืเฟอรร์ี�แตล่ะลาํอยา่งครบถว้น และยงัไดจ้ดัทาํประกนัภยัอุบตัเิหตุและประกนัชวีติเพื�อคุม้ครองความ

ปลอดภยัของผูโ้ดยสารบนเรอืทกุลาํตามจาํนวนผูโ้ดยสารสงูสดุที�เรอืแตล่ะลาํสามารถบรรจผุูโ้ดยสารได ้ซึ�งตรงตามขอ้กาํ

หนดทางกฏหมาย

�.ธรุกิจรถโดยสาร

        เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� 

ใหส้ามารถเดนิทางจากทา่เรอืดอนสกัไปยงัที�พกัในเกาะสมยุ

และเกาะพะงนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ รวมถงึการเดนิทาง

ออกจากเกาะสมยุและเกาะพะงนัไปยงัจุดหมายปลายทาง

ที�สาํคญั ไดแ้ก ่สนามบนิ สถานีรถไฟ และจดุหมายที�สาํคญั

อื�นๆ บรษิทัจงึไดเ้ปิดใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร RP Van ขึ�น

เมื�อเดอืนมนีาคม ���� ภายใตบ้รษิทั อารพ์.ีแวน ทราน

สปอรต์ จาํกดั (ภายหลงัไดจ้ดทะเบยีนเปลี�ยนชื�อเป็น บรษิทั 

อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ����) 

ซึ�งเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั โดยบรษิทัมรีถตูบ้รกิารทั �งที�

เป็นทรพัยส์นิของบรษิทัเอง และใหบ้รกิารโดยพนัธมติรที�

รว่มใหบ้รกิารทั �งทา่เรอืดอนสกั ทา่เรอืเกาะสมยุ และทา่เรอื

เกาะพะงนั โดยจดุบรกิารของบรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เท

ชั �น จาํกดั นั �นไดแ้ก ่ทา่เรอืดอนสกั, ทา่เรอืเกาะสมยุ, ทา่เรอื

เกาะพะงนั และ ตลาดศรรีาชา � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี รวม

ถงึการใหบ้รกิารรถเชา่เหมารบัสง่ระหวา่งที�พกับนเกาะสมยุ 

เกาะพะงนั โรงแรมเจา้พระยาปารค์ โรงแรมเวโรนิกา้ และ

จดุจาํหน่ายตั �วบรเิวณถนนขา้วสาร กรงุเทพฯ

สถานที�

เครื�องบิน เฟอรรี์� ที�พกั แพค็เกจ็รถ

หมายเหตุ

จดุจาํหน่ายตั �ว ถนนข้าวสาร

ตลาดศรีราชา

ท่าเรือดอนสกั

โรงแรมเวโรนิก้า ชั �น�

ท่าเรืออเนกประสงค ์เทศบาลเกาะพะงนั

ท่าเรือเกาะสมยุ

http://www.goorca.com

จุดบริการจองและจําหน่ายต๋ัว

�.ธรุกิจจดัหางาน

        บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั �ง

บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัยอ่ย ดว้ย

ความตั �งใจที�จะเป็นสว่นหนึ�งในการพฒันาคณุภาพชวีติความ

เป็นอยู่ของชุมชนใกลเ้คยีง ตลอดจนสรา้งสมัพนัธ์ที�ดกีบั

พนัธมติรของบรษิทัซึ�งเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมและ

ทอ่งเที�ยวในพื�นที� ซึ�งปัจจบุนัประสบกบัภาวะการขาดแคลน

แรงงาน โดยจะใหบ้รษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั เป็น

สื�อกลางระหวา่งผูจ้า้งงานและแรงงาน ไดพ้บกนัทางเวบ็ไซต ์

www.rpjobonline.com โดยเปิดใหผู้ท้ี�สนใจสมคัรงานออน

ไลน์ไดโ้ดยไมค่ดิค่าใชจ้่าย ซึ�งจะเป็นการสง่เสรมิใหค้นใน

พื�นที�เกาะสมยุ เกาะพะงนัและภายในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

มงีานทาํ ซึ�งจะสง่ผลใหก้ารหางาน เกดิความสะดวกรวดเรว็

และมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น โดยจะดาํเนินงานเตม็รปูแบบ

ไดภ้ายในปี ����
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ชื�อเรือ

 �.ธรุกิจพื�นที�ให้เช่า  
        ปจัจุบนับรษิทัให ้Black Canyon Coffee เช่าพื�นที� 
เพื�อประกอบธุรกจิ ณ บรเิวณจุดพกัคอยระหว่างรอขึ�นเรอื
และยงัมตีู ้ATM ของธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารออมสนิ ธนาคารธนชาต ณ บรเิวณอาคารจาํหน่าย
ตั �วโดยสาร ทา่เรอืดอนสกั ทา่เรอืเกาะสมยุและยงัมผีูป้ระกอบ
การขอเชา่พื�นที�โฆษณาบรเิวณจดุป้ายโฆษณาในสว่นทา่เรอื
และบนเรอื

 �.ธรุกิจอื�นๆ 
        นอกเหนือจากธรุกจิการเดนิเรอืเฟอรร์ี�เพื�อการโดยสาร
และขนส่ง บรษิทัยงัมกีารดาํเนินธุรกจิอื�นที�เกี�ยวขอ้งที�เอื�อ
ประโยชน์ต่อธรุกจิหลกัของบรษิทั ไดแ้ก ่บรกิารขนสมัภาระ 
RPLugage คา่โฆษณาบนแผน่พบัแสดงแผนที�ทอ่งเที�ยวบน
เกาะสมุยและเกาะพะงนั (Guide Map) ค่าโฆษณาสาํหรบั
การตดิตั �งป้ายสนิคา้ตามบรเิวณท่าเรอื บรเิวณภายในเรอื 
หรอืจุดจาํหน่ายตั �วโดยสาร เป็นตน้ โดยลกูคา้จะทาํสญัญา
กบับรษิทัเป็นรายปี นอกจากนี� บรษิทัยงัมรีายไดจ้ากการให้
เชา่พื�นที� ไดแ้ก่ การใหเ้ชา่แผงบรเิวณทา่เรอืเพื�อขายสนิคา้
พื�นเมอืงหรอือื�นๆ ทั �วไป
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�.ธรุกิจร้านอาหารร้านกาแฟและร้านสะดวกซื�อ
        บรษิทัมนีโยบายในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ของบรษิทั
แบบครบวงจรจงึไดด้าํเนินธุรกจิรา้นอาหารรา้นกาแฟและ
รา้นสะดวกซื�อเพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูโ้ดยสารที�มา
ใชบ้รกิาร หรอืระหวา่งรอควิเพื�อใชบ้รกิารโดยสารและขนสง่ 
โดยรา้นอาหารมขีนาดพื�นที�กวา้งขวางเพยีงพอต่อการรอง
รบัลกูคา้ โดยมอีาหารจาํหน่ายทั �งสาํเรจ็รปู อาหารตามสั �ง 
อาหารไทย และอาหารนานาชาต ิซึ�งเปิดใหบ้รกิารตั �งแต่
เวลาประมาณ ��.�� น. ถงึ ��.�� น.อกีทั �งยงัมรีา้นจาํหน่าย
เครื�องดื�ม ตั �งอยู่ ณ ท่าเรอืดอนสกัสากล ท่าเรอืสมุยสากล 
และทา่เรอืเกาะพะงนั สาํหรบัธรุกจิรา้นสะดวกซื�อของบรษิทั
จะจาํหน่ายสนิคา้ประเภทขนมขบเคี�ยว และอาหารสาํเรจ็รปู
ต่างๆ โดยตั �งอยูบ่รเิวณทา่เรอืดอนสกัสากล ทา่เรอืสมยุสากล 
และบนเรอืทกุลาํ
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การตลาดและการแข่งขัน
        �.  กลยทุธท์างการตลาด
        การดาํเนินธรุกจิของบรษิทัที�ผา่นมา ไดส้รา้งความเชื�อมั �นและความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ทั �งทางดา้นคณุภาพในการ
ใหบ้รกิารที�รวดเรว็ตรงเวลา ปลอดภยั และดว้ยราคาที�เป็นธรรม จงึทาํใหบ้รษิทัไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้อยา่งเสมอ
มา โดยบรษิทัมกีลยทุธใ์นการแขง่ขนัดงัต่อไปนี�
              �.�  กลยทุธด้์านผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Products & Services)
        ดว้ยประสบการณ์การใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากมานานกวา่ �� ปี การเดนิทางไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัยงั
คงเป็นภาพลกัษณ์ธรุกจิของบรษิทัที�ไดร้บัการยอมรบัจากนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยและชาวต่างชาต ิรวมทั �งประชาชนทอ้งถิ�น
และผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ต่างๆ ทั �งในดา้นความหลากหลายของการใหบ้รกิาร ความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิาร 
การตรงต่อเวลา และความปลอดภยั ปจัจบุนั บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากดว้ยกองเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ 
มจีาํนวนเที�ยวการออกเรอืมากกวา่คูแ่ขง่ที�เป็นทั �งทางตรงและทางออ้ม อกีทั �งบรษิทัยงัเป็นเจา้ของทา่เรอืดอนสกัสากลและ
ทา่เรอืสมยุสากล ทาํใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการการเดนิเรอืทั �งแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา และแบบประจาํทางแบบ
เชา่เหมาลาํไดต้ามปรมิาณความตอ้งการใชบ้รกิารในแต่ละชว่งเวลาไดส้ะดวกมากยิ�งขึ�น สง่ผลใหก้ารใหบ้รกิารของบรษิทั
มปีระสทิธภิาพ ดว้ยเหตุนี� บรษิทัจงึไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สาํหรบัการบรกิารเดนิเรอืเฟอรร์ี�และทา่
เรอืจากบรษิทั ยไูนเตด็ รจีสิตรา้ ออฟซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (URS) ภายใตม้าตรฐาน UKAS
        นอกจากนี� บรษิทัยงัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัการดาํเนินธรุกจิใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� 
โดยไดล้งทนุจดัซื�อระบบ IT ซึ�งสามารถเชื�อมโยงขอ้มลูการจดัซื�อ การเดนิเรอื การขาย การบญัช ีการเงนิ และการบรหิาร
บุคคล ใหส้ามารถเชื�อมโยงขอ้มลูถงึกนัไดต้ลอดเวลา(Real Time) ทาํใหบ้รษิทัสามารถรบัรูส้ถานการณ์และแกไ้ขปญัหา
ของงานต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็และถูกตอ้ง เพื�อการบรหิารจดัการงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ�น  อกีทั �งบรษิทั
ยงัไดล้งทนุในระบบการจดัจาํหน่ายบตัรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึ�งเป็นระบบที�รองรบัผูป้ระกอบ
การเรอืเฟอรร์ี�โดยเฉพาะ ครอบคลุมระบบการจาํหน่ายบตัรโดยสารทั �งหมดทกุชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ซึ�งไดแ้ก่ จดุขาย
ของบรษิทั การจดัจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่ายประเภทต่างๆ การจดัจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์และการสั �งจองการใหบ้รกิาร
ผา่นระบบ Mobile Application รวมทั �งมรีะบบรายงานขอ้มลูที�สามารถใชใ้นการวเิคราะหไ์ดใ้นหลายรปูแบบ
        พรอ้มกนันี� ยงัไดม้กีารปรบัเวลาจองตั �วรถลงเรอืลว่งหน้าใหเ้รว็ขึ�นกวา่เดมิ โดยสามารถจองลว่งหน้าก่อนเดนิทาง 
� ชั �วโมง จากเดมิที�เปิดใหจ้องล่วงหน้า � ชั �วโมง ซึ�งการปรบัเวลาจองตั �วดงักล่าวไดร้บัการตอบรบัที�ดจีากผูใ้ชบ้รกิาร 
สง่ผลใหม้จีาํนวนรถลงเรอืเพิ�มขึ�นจากเดมิเกอืบเทา่ตวั
        อกีทั �ง บรษิทัมนีโยบายในการอาํนวยความสะดวกดา้นการชาํระเงนิใหก้บัลกูคา้ โดยการเพิ�มชอ่งทางการชาํระเงนิ
ที�หลากหลาย อาท ิ คา่ตั �วเรอืโดยสาร ตั �วนํารถลงเรอื รวมถงึคา่รถตูโ้ดยสาร ดว้ยชอ่งทางการชาํระเงนิที�หลากหลาย เชน่ 
ชาํระดว้ยบตัรเครดติ บตัรเดบติ และระบบ Paypal หรอืชาํระดว้ยเงนิสดที�เคาน์เตอรธ์นาคาร หรอื ณ จดุจาํหน่ายตั �วของ
บรษิทั
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        การกําหนดอตัราค่าโดยสารสาํหรบัเสน้ทางอําเภอ
ดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุอา้งองิจากทา้ยประกาศจงัหวดั
สุราษฏรธ์านี เรื�อง การเปลี�ยนแปลงค่าโดยสารเรอืประจาํ
ทางเส้นทางอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะสมุย จงัหวดั
สุราษฏรธ์านี ลงวนัที��� ธนัวาคม ���� ซึ�งมผีลใชบ้งัคบั
กบัผูป้ระกอบการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
ทกุราย โดยแบง่ชว่งราคานํ�ามนัดเีซลเป็น � ชว่งราคาตั �งแต่ 
�� บาทต่อลติร จนถงึ ��.�� บาทต่อลติรโดยอตัราคา่โดย
สารเรอืมกีารเปลี�ยนแปลงแบบขั �นบนัไดที�อา้งองิตามราคา
นํ�ามนัดเีซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ�งของราคาขาย ซึ�งประกาศ
ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั ปตท จาํกดั (มหาชน) ในสว่นของ
ราคาขายปลกีภมูภิาค (อา้งองิตามราคานํ�ามนัที�อาํเภอดอนสกั 
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี โดยสามารถดอูตัราคา่โดยสารปจัจบุนั
ไดท้ี� www.rajaferryport.com)

คนโดยสาร 100

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

50
50

110

160
200
220
370
700

750

800
900

1,500

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

55
120

170
220
230
400
750

800

900

1,600

1,800
2,000
2,600
3,100
3,400
3,500

60
130

180
230
240
420
800

900

1,700

2,000
2,200
2,800
3,300
3,700
3,800

65
140

190
240
250
450
850

1,800

1,000

2,200
2,400
3,000
3,500
4,000
4,100

70
150

200
250
260
470
900

700 750 800 850 900

1,900
1,500 1,600 1,700 1,800 1,900

1,100
750 800 900 1,000 1,100

1,000 1,100 1,200
1,3001,000 1,100 1,200

900 1,3001,000 1,100 1,200

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

75
55 60 65 70 75

ภกิษุสามเณรและนกัเรยีนในเครื�องแบบ
เดก็สงูเกนิ ��� ซม. แต่ไมเ่กนิ ��� ซม.
รถจกัรยานรถจกัยานยนต์
รถจกัยานยนตข์นาดใหญ่
รถจกัยานยนต ์และตูพ้ว่ง
รถ � ลอ้   รถยนตน์ั �ง � ลอ้รถ   จิ�ปรถตู ้  รถปิคอฟั
รถทศันาจรหรอืรถโดยสารขนาดกลาง
รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่   รถบรรทกุ � ลอ้เลก็
รถทศันาจรหรอืรถโดยสารขนาดใหญ่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่มคีวามยาวไมเ่กนิ � ม.
รถบรรทกุ � ลอ้เลก็ยาว �-� ม.
รถบรรทกุ � ลอ้เลก็มคีวามยาว � ม. ขึ�นไป
รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่ยาว �-� ม. รถตกั รถไถนา
รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่ยาวเกนิ � ม.
รถบรรทกุ �� ลอ้
รถบรรทกุ �� ลอ้บรรทกุยาวเกนิ � ม.
รถบด   รถแทรกเตอร ์  รถแบคโฮ
รถเครนยกไดไ้มเ่กนิ �� ตนั
รถเครนยกไดเ้กนิ �� ตนัขึ�นไป
รถเทรลเลอรบ์รรทกุนํ�าหนกัไมเ่กนิ �� ตนั
รถบรรทกุ �� ลอ้ บรรทกุแทรกเตอร์
รถยนตล์ากเลื�อน คดิราคา � เทา่ และตามความยาวที�ลาก

ลาํดบั รายการ1/

ราคานํ�ามนั (บาท/ลิตร)
14.00 -
17.99

18.00 -
19.99

20.00 -
23.99

24.00 -
26.99

27.00 -
29.99

หน่วย : บาท

หมายเหตุ :    �/   คา่ระวางบรรทกุชนิดต่าง ไดร้วมคนขบั หรอืขี� จาํนวน � คน

30.00 -
32.99

                 �.�  กลยทุธด้์านราคา (Price)
        เนื�องจากการใหบ้รกิารขนสง่ทางนํ�าเป็นธรุกจิใหบ้ริ
การสาธารณชนตามพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านนํ�า
ไทย พ.ศ. ���� ดงันั �น การปรบัคา่โดยสารทุกครั �งตอ้งได้
รบัการพจิารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการซึ�งกรมเจา้ทา่ 
(เดมิชื�อ “กรมการขนสง่ทางนํ�าและพาณิยชนาว”ี) แต่งตั �ง
ขึ�นโดยความเหน็ชอบจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม
ซึ�งไดร้วมผูว้า่ราชการจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และเจา้ของเรอื
โดยสารเพื�อพจิารณาเกี�ยวกบัเรอืโดยสารประจาํทางจงัหวดั
สรุาษฎรธ์านีโดยพจิารณาจากตน้ทนุราคานํ�ามนัซึ�งเป็นตน้
ทนุหลกัสาํหรบัการดาํเนินธรุกจิเดนิเรอื นอกจากนี� คา่โดย
สารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากจะคดิคา่บรกิารแตกต่างกนัไปตาม
ระยะทางการใหบ้รกิาร ประเภทบุคคล และประเภทยาน
พาหนะหรอืนํ�าหนกับรรทกุรวม

ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก-อําเภอเกาะสมุย

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 22



ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก–อําเภอเกาะพะงัน

ผูใ้หญ่ 210

360
550
550

5,500
2,800
2,220
1,600

6,000
4,500
5,500

220

460
620
620

5,700

6,400
4,900
5,900

280
110 110 140
260 280 370

570
800
800

7,550

1,750 2,300
1,300 1,450 1,900
1,300 1,450 1,900
1,100 1,250 1,650
1,300 1,450 1,900
1,100 1,250 1,650

3,2002,420
4,0003,000

8,500
6,500

4,500 4,900 6,500

7,800
1,600 1,800 2,400
1,600 1,800 2,400

เดก็สงูเกนิ ��� ซม. แต่ไมเ่กนิ ��� ซม.
รถจกัยานยนต์
รถจกัรยานยนตใ์หญ่ , พว่งขา้ง
รถยนต ์, จิ�ปรถตู ้, รถปิคอฟั
รถตู ้, รถ � แถว
รถทศันาจรขนาดกลาง
รถทศันาจรขนาดใหญ่
รถ � ลอ้ ,  รถ � ลอ้
รถ � ลอ้ใหญ่ยาว , รถ � ลอ้เลก็ยาว

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

รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่
รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่ยาว
รถบรรทกุ �� ลอ้
รถบรรทกุ �� ลอ้ยาว
รถบรรทกุ �� ลอ้บรรทกุแทรกเตอร์
รถบรรทกุนํ�ามนัเชื�อเพลงิ คดิราคาแยกตามประเภทรถ

จดัลงเรอืเฉพาะเที�ยวเชา่เหมาลาํ
จดัลงเรอืเฉพาะเที�ยวเชา่เหมาลาํ
จดัลงเรอืเฉพาะเที�ยวเชา่เหมาลาํ

รถบรรทกุปนูซเีมนตผ์ง-ผสมปนู
รถไถนา
รถตกั

รถตกั
รถบด-เกรดเตอร ์, รถแบคโฮ
รถยนตล์ากเลื�อนรวมคนขบั � คน

รถเทรลเลอร ์บรรทกุตูค้อนเทนเนอร์
รถครนยกไดไ้มเ่กนิ �� ตนั
รถครนยกไดไ้เกนิ �� ตนัขึ�นไป
รถไถนา

คดิราคา � เทา่ของรถหวัลาก

ลาํดบั รายการ1/

ราคานํ�ามนั (บาท/ลิตร)

20.00 - 30.00 30.00 - 40.00 ไม่เกิน ��.��

หน่วย : บาท

หมายเหตุ :    �/   คา่ระวางบรรทกุชนิดต่าง ไดร้วมคนขบั หรอืขี� จาํนวน � คน

        การกําหนดอตัราค่าโดยสารสาํหรบัเสน้ทางอําเภอดอนสกัและอําเภอเกาะพะงนั อา้งองิจากทา้ยประกาศจงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี เรื�อง การเปลี�ยนแปลงคา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏร์
ธานี ลงวนัที� � พฤศจกิายน ���� ซึ�งมผีลใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีทุกราย 
โดยแบง่ชว่งราคานํ�ามนัดเีซลเป็น � ชว่งราคาตั �งแต่ �� บาทต่อลติร จนถงึ �� บาทต่อลติร โดยอตัราคา่โดยสารเรอืแบบ
ขั �นบนัไดที�อา้งองิตามราคานํ�ามนัดเีซล ณ ชว่งใดชว่งหนึ�งของราคาขาย ซึ�งประกาศทางหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทั ปตท จาํกดั 
(มหาชน) ในสว่นของราคาขายปลกีภูมภิาค (อา้งองิตามราคานํ�ามนัที�อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านีโดยสามารถดู
อตัราคา่โดยสารปจัจบุนัไดท้ี� www.rajaferryport.com)

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)23



        นอกจากนี�บรษิทัยงัไดเ้พิ�มชอ่งจาํหน่ายบตัรโดยสารผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Agent Top Up)ซึ�งบรษิทัจะใหส้ว่นลด
จาํนวนหนึ�งจากราคาปกตแิกต่วัแทนจาํหน่าย โดยไมจ่าํกดัจาํนวนขั �นตํ�าในการสั �งซื�อ มกีารพจิารณาใหเ้ครดติแกต่วัแทน
จาํหน่าย เพื�อสง่เสรมิชอ่งทางการจดัจาํหน่ายใหม้คีวามหลากหลายมากขึ�นและสามารถแขง่ขนัได ้อกีทั �งบรษิทัยงัมนีโย
บายช่วยแบ่งเบาภาระในการเดนิทางของประชาชนทอ้งถิ�น หรอืผูใ้ชบ้รกิารที�เดนิทางเป็นประจาํดว้ยการใหส้ว่นลดกบั
ผูท้ี�สมคัรบตัรสมาชกิกบับรษิทั ซึ�งกาํหนดระยะเวลาบตัรสมาชกิเป็นเวลา � ปี นอกจากนี� ยงัมบีรกิารเรอืแบบเชา่เหมา
ลาํโดยคดิราคาทั �งขาไปและขากลบั สาํหรบัลกูคา้ที�ตอ้งการเชา่เหมาลาํ เพื�อเดนิทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั โดย
ราคาเชา่เหมาลาํเรอืจะขึ�นอยูก่บัจาํนวนรถบรรทุกที�ขึ�นบนเรอืเฟอรร์ี� ซึ�งมตีั �งแต่ � ถงึ �� คนัต่อเรอืเฟอรร์ี�  � ลาํ
        ทั �งนี�คา่โดยสารระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนั บรษิทัไดก้าํหนดราคาโดยใชห้ลกัการใกลเ้คยีงกบัคา่
โดยสารในเสน้ทาง � เสน้ทางหลกัที�บรษิทัไดใ้หบ้รกิารอยูเ่ดมิ ซึ�งเสน้ทางระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนั
นั �น บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเพื�อรองรบันกัท่องเที�ยว ตั �งแต่ ���� 

                 �.�  กลยทุธด้์านการจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)
        บรษิทัมชีอ่งทางการจดัจาํหน่ายบตัรโดยสารเพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ที�มาใชบ้รกิารไดอ้ยา่งทั �วถงึ โดย
ม ี� ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายหลกั ไดแ้ก่ 
       �. ช่องทางการจดัจาํหน่ายที�เป็นของบริษทัเอง มีดงัต่อไปนี�
               การจาํหน่ายบตัรโดยสารโดยตรงใหก้บัลกูคา้บรเิวณทา่เรอืซึ�งเปิดใหบ้รกิารที�ทา่เรอืทั �ง � แหง่ ไดแ้ก ่ทา่เรอืดอนสกั
สากล ทา่เรอืสมยุสากล และทา่เทยีบเรอืเอนกประสงคข์องเทศบาลตาํบลเกาะพะงนั ซึ�งจาํหน่ายตั �วโดยสารและรบัชาํระ
เป็นเงนิสดตามจาํนวนผูโ้ดยสารและประเภทรถยนตท์ี�ลกูคา้ตอ้งการ ณ อตัราราคาที�ประกาศหน้าทา่เรอื โดยลกูคา้สามารถ
ซื�อตั �วโดยสารแบบรายวนัซึ�งใชไ้ด ้� เที�ยวภายใน � วนั พรอ้มทั �งสามารถจองควิรถลงเรอืลว่งหน้าได ้� ชั �วโมงก่อนเดนิ
ทาง ทั �งนี� ลกูคา้ที�ใชช้อ่งทางการจาํหน่าย ณ จดุทา่เรอืสว่นใหญ่เป็นลกูคา้ที�เดนิทางทอ่งเที�ยวดว้ยตนเอง นกัทอ่งเที�ยวที�
โดยสารรถยนตโ์ดยสารประจาํทาง ชาวบา้นที�อาศยับรเิวณพื�นที�ใกลเ้คยีง เป็นตน้ พรอ้มกนันี� ลกูคา้ที�ตอ้งการใชบ้รกิารถ
ตูโ้ดยสารไปยงัจดุหมายปลายทางบนเกาะสมยุ เกาะพะงนั หรอืตอ้งการจองตั �วโดยสารรถตูบ้รกิารออกจากเกาะไปยงัปลาย
ทางสาํคญัเชน่ สนามบนิสรุาษฎรธ์านี สามารถซื�อตั �วโดยสารดว้ยเงนิสดไดท้ี�จดุจาํหน่ายทา่เรอืเชน่กนั
               การจาํหน่ายบตัรโดยสารผา่นเคาน์เตอรใ์นทา่อากาศยานจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี และทา่อากาศยานจงัหวดันครศรี
ธรรมราช ผา่นพนัธมติร ซึ�งสามารถใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที�ยวที�เดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศหรอืสายการบนิ
เชา่เหมาลาํที�เดนิทางมาจากต่างประเทศ ผูโ้ดยสารเหล่านี�สามารถเลอืกที�จะซื�อเฉพาะตั �วโดยสารเรอืเฟอรร์ี� หรอื ซื�อตั �ว
โดยสารเรอืเฟอรร์ี�พรอ้มซื�อตั �วรถยนตห์รอืรถตูท้ี�จะรบัสง่ผูโ้ดยสารไปยงัทา่เรอืดอนสกัสากล หรอืซื�อตั �วบรกิารรถตูโ้ดยสาร
ไปยงัจดุหมายปลายทางบนเกาะสมยุและเกาะพะงนักไ็ด ้
               การจาํหน่ายบตัรโดยสาร E-Ticket ผา่นเวบ็ไซตบ์รษิทั www.rajaferryport.com และการจองผา่นสมารท์โฟน 
(Mobile Application)  เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ที�ตอ้งการทาํรายการจองตั �วโดยสารเรอืเฟอรร์ี�ดว้ยตนเอง 
ซึ�งชอ่งทางนี�ลกูคา้สามารถชาํระผา่นบตัรเครดติเครดติทกุธนาคารที�ม ีวซ่ีาและมาสเตอร ์การด์(ยกเวน้ธนาคารซติี� แบงก)์ 
บตัรเดบติ เฉพาะธนาคารกรงุศรแีละกสกิรไทยภายใตร้ะบบรกัษาความปลอดภยัของธนาคาร รวมถงึระบบการชาํระเงนิ 
Paypal การจองโดยช่องทางนี� ลูกคา้ตอ้งแจง้วนัที�จะเดนิทางทั �งขาไปและขากลบั พรอ้มทั �งระบุชื�อผูจ้อง เพื�อใหลู้กคา้
สามารถรบัตั �วโดยสารไดท้ี�เคาน์เตอรบ์รเิวณหน้าทา่เรอืทนัทเีมื�อเดนิทางมาถงึทา่เรอื
       ตวัแทนจดัจําหน่ายตั �วโดยสาร (Agent Top Up) ปจัจุบนั บรษิทัมตีวัแทนจดัจําหน่ายทั �งในกรุงเทพมหานคร 
ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เกาะสมุย เกาะพะงนั ไดแ้ก่ บรษิทัที�ประกอบธุรกจิสายการบนิ โรงแรม บรษิทัเดนิรถโดยสาร
ประจําทางหรอืรถโดยสารเพื�อการท่องเที�ยว รถไฟ และบรษิทัจดัหานักท่องเที�ยว เป็นตน้ ซึ�งบรษิทัไดจ้ดัจําหน่ายตั �ว
โดยสารทั �งแบบเงนิสด และการใหเ้ครดติทางการคา้ใหก้บัตวัแทนจดัจาํหน่ายตั �วโดยสารดงักล่าวโดยใหส้ว่นลดจาํนวน
หนึ�งจากราคาปกต ิและไมจ่าํกดัจาํนวนขั �นตํ�าในการสั �งซื�อ เพื�อเป็นผลตอบแทนและแรงจงูใจในการจาํหน่ายตั �วโดยสาร
ใหก้บับรษิทั ซึ�งโดยปกต ิตวัแทนจาํหน่ายเหลา่นี�จะซื�อตั �วจากบรษิทัแบบยกเลม่ (ตั �วมอีาย ุ� ปี) แลว้นําไปจาํหน่ายควบ
คู่กบัสนิคา้หรอืบรกิารของตนเอง 
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              �.�  กลยทุธด้์านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
        บรษิทัไดม้กีารประชาสมัพนัธห์รอืโฆษณาผา่นช่องทางต่างๆ เป็นประจาํ เพื�อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เช่น 
ผา่นสื�อโฆษณาทางสถานีวทิยทุอ้งถิ�น  การแจกแผนที�พกพาของทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� ซึ�งเป็นแผนที�สาํหรบัการเดนิทางไป
ยงัแหลง่ทอ่งเที�ยวต่างๆ ในเกาะสมยุและเกาะพะงนั พรอ้มทั �งไดร้ะบตุารางเดนิเรอืเฟอรร์ี� และเบอรต์ดิต่อของบรษิทั โดย
แผนที�ดงักลา่วไดม้กีารวางแจกไวบ้นทา่เรอืและเรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทั โรงแรมต่างๆ หรอืแหลง่ทอ่งเที�ยวที�สาํคญับนเกาะ
สมยุและเกาะพะงนั หรอืจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีการประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางของตวัแทนจดัจาํหน่ายตั �วโดยสาร และได้
จดัทําประชาสมัพนัธผ์่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.rajaferryport.com / Facebook และ Line 
อยา่งต่อเนื�อง
               จดุแขง็ของบริษทั
               -    ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� เป็นที�รูจ้กักนัอยา่งแพรห่ลายในหมูน่กัทอ่งเที�ยวที�ตอ้งการเดนิทางไปยงัเกาะสมยุ และ
                    เกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  ซึ�งเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�สาํคญัในฝ ั �งอ่าวไทยของประเทศไทยและมชีื�อ
                    เสยีงไปทั �วโลก ดว้ยประสบการณ์ที�ยาวนานกวา่ �� ปี และมมีาตรฐานคณุภาพการใหบ้รกิารที�สะดวกรวด
                    เรว็ ตรงต่อเวลา และปลอดภยั ทาํใหบ้รษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการบรกิาร
                    เดนิเรอืเฟอรร์ี�และทา่เรอืจากบรษิทั ยไูนเตด็ รจีสิตรา้ ออฟซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย)จาํกดั (URS) ภายใต้
                    มาตรฐานUKAS
               -    บรษิทัเป็นผูป้ระกอบการเดนิเรอืเฟอรร์ี�เพยีงรายเดยีวที�สามารถใหบ้รกิารบรรทกุผูโ้ดยสารพรอ้มกบัยาน
                    พาหนะไปยงัอาํเภอเกาะพะงนั ซึ�งเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ยงัคงมคีวามเป็นธรรมชาตใินอ่าวไทยและมกีจิกรรม 
                    เชน่ ฟูลมนูปารต์ี� (Full Moon Party) ที�มชีื�อเสยีงและเป็นที�รูจ้กักนัทั �วโลก 
               -    บรษิทัใหบ้รกิารรถบรรทกุสนิคา้ เชน่ รถบรรทกุนํ�ามนั รถบรรทกุแก๊ส ไปยงัอาํเภอเกาะสมยุ และอาํเภอ
                    เกาะพะงนั
               -    บรษิทัมกีองเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ ซึ�งเป็นผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวที�มเีรอืเฟอรร์ี�ใหบ้รกิารมากที�สดุ 
                    ทาํใหบ้รษิทัสามารถใหบ้รกิารไดม้ากกวา่คูแ่ขง่ มคีวามยดืหยุน่ในการใหบ้รกิารในชว่งเทศกาลที�ผูใ้ชบ้ริ
                    การมคีวามตอ้งการเดนิทางเป็นจาํนวนมาก และยงัสามารถเสรมิเที�ยวเรอืในชว่งเวลาเรง่ดว่นหรอืชว่งที�
                    บรษิทันําเรอืเฟอรร์ี�เขา้อูเ่พื�อหยดุซ่อมและบาํรงุรกัษา
               -    บรษิทัเป็นเจา้ของทา่เรอืดอนสกัสากลและทา่เรอืสมยุสากล ซึ�งมคีวามสาํคญัและเป็นทา่เรอืเฟอรร์ี�เอกชน
                    ขนาดใหญ่ ทาํใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการการเดนิเรอืทั �งแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา และแบบประ
                    จาํทางแบบเชา่เหมาลาํไดต้ามปรมิาณความตอ้งการใชบ้รกิารในแต่ละชว่งเวลาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                    และบรษิทัยงัสามารถพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานไดอ้ยา่งต่อเนื�อง เชน่ อาคาร และลานจอดรถ พรอ้มสิ�งอาํ
                    นวยความสะดวกอื�นๆ ใหแ้ก่ผูโ้ดยสารในชว่งที�ผา่นมา 
               -    กองเรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทัจาํนวน � ลาํซึ�งประกอบดว้ยเรอืราชา � เรอือาร ์� และเรอือาร ์� ไดร้บัการสง่
                    เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ โดยมสีทิธปิระโยชน์ที�สาํคญั ไดแ้ก ่ไดร้บัยกเวน้ภาษี
                    เงนิไดนิ้ตบิคุคลเป็นเวลา � ปีนบัแต่วนัที�เริ�มมรีายไดใ้นปี ���� จนถงึ เดอืนธนัวาคม ����(ปจัจบุนัครบ
                    อายแุลว้) และไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปนัผลจากกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิไปรวมคาํนวณเพื�อเสยีภาษี
                    เงนิไดต้ลอดระยะเวลาที�ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล เป็นตน้ 
               -    บรษิทัไดใ้ชร้ะบบบรหิารทรพัยากรสาํหรบัองคก์ร (ระบบ ERP) และระบบการจดัจาํหน่ายบตัรโดยสาร
                    (ระบบ TMS)ทาํใหส้ามารถเขา้ถงึและตรวจสอบขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ แมน่ยาํ และสามารถนําขอ้มลูราย
                    งานทางการเงนิมาใชใ้นการบรหิารและการตดัสนิใจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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ชว่งไตรมาส � (เดอืนมกราคม – มนีาคม)
เป็นช่วงไฮซซีั �นของทะเลฝ ั �งอ่าวไทยบรรยากาศการท่องเที�ยวอยูใ่นช่วงที�คกึคกัที�สุด โดยมปีจัจยัสนบัสนุน
จากเทศกาลปีใหม ่และวนัตรษุจนี ประกอบกบัสภาพอากาศที�เอื�ออาํนวย เนื�องจากคลื�นลมทะเลสงบและฝน
ตกประปราย

ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย
        ลกัษณะของลกูคา้ของบรษิทัมาจากกลุม่ลกูคา้ผูต้อ้งการเดนิทางหรอืขนสง่สนิคา้ระหวา่งอาํเภอดอนสกักบัอาํเภอ
เกาะสมยุ หรอือาํเภอเกาะพะงนั  หรอืระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุกบัอาํเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ซึ�งสามารถแบง่
ตามวตัถุประสงคห์ลกัของการเดนิทางไดแ้ก่
              กลุม่นกัทอ่งเที�ยวซึ�งมทีั �งนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยและต่างชาต ิซึ�งเป็นผูท้ี�ใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�เพื�อเดนิทางไปพกั
              ผอ่นหรอืรว่มกจิกรรมนนัทนาการในเขตพื�นที�อาํเภอเกาะสมยุหรอือาํเภอเกาะพะงนั โดยกลุม่ลกูคา้ประเภทนี�
              นิยมเดนิทางโดยใชร้ถยนต ์� ลอ้ รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่(Big Bike)หรอืรถประจาํทางเป็นหลกั
              กลุ่มลูกคา้ทอ้งถิ�นซึ�งใชบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหว่างอําเภอดอนสกักบัอําเภอเกาะสมุยหรอือําเภอ
              เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อไปทาํงานหรอืไปทาํธรุะเป็นประจาํ เชน่ ลกูคา้ที�ทาํงานในอาํเภอเกาะสมยุ
              หรอือาํเภอเกาะพะงนั อกีทั �ง นกัเรยีน พระภกิษุ และผูท้ี�มถีิ�นฐานในเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั
              กลุม่ลกูคา้ธรุกจิ(Logistic) ซึ�งมคีวามตอ้งการใชย้านพาหนะเพื�อการขนสง่สนิคา้ เชน่ รถบรรทกุสนิคา้อุปโภค
              บรโิภค วสัดุก่อสรา้ง เป็นตน้ ยกเวน้การขนสง่สนิคา้ประเภทแก๊ส นํ�ามนั หรอืวตัถุอนัตราย บรษิทัจะทาํการ
              แยกขนสง่โดยเรอืเหมาลาํต่างหาก โดยมไิดร้วมกบัการขนสง่ผูโ้ดยสารและยานพาหนะทั �วไป โดยกลุม่ลกูคา้
              ประเภทนี�นิยมเดนิทางโดยใชร้ถยนตต์ั �งแต่ � ลอ้ขึ�นไป หรอืรถประเภทอื�นๆ ทั �งนี� ดว้ยขนาดของเรอืเฟอรร์ี� 
              และศกัยภาพในการรองรบันํ�าหนกับรรทกุเหนือคูแ่ขง่ ทาํใหเ้รอืเฟอรร์ี�ของบรษิทัสามารถรองรบัการขนสง่ยาน
              พาหนะที�มขีนาดใหญ่ได้

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั
        ก.    ภาวะอตุสาหกรรม
        ปจัจบุนัประเทศไทยไดก้า้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community)โดยอุตสาหกรรมทอ่งเที�ยวถอืเป็น
� ใน �� ภาคบรกิารที�มคีวามสาํคญัอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกจิ เนื�องจากประเทศไทยเป็นประเทศที�มชีื�อเสยีงดา้นการ
ทอ่งเที�ยวเป็นอยา่งมากดว้ยสภาพภมูปิระเทศ สถานที�ทอ่งเที�ยวที�สวยงามและมคีวามหลากหลาย ทั �งแบบเชงิธรรมชาติ
อยา่งทะเล ภเูขา นํ�าตก และเชงิศลิปวฒันธรรมที�มวีดัวาอาราม พระราชวงั โบราณสถานต่างๆ รวมไปถงึแหลง่ทอ่งเที�ยว
ที�ตอบสนองวถิชีวีติคนเมอืง อาทแิหลง่ชอ็ปปิ�ง สถานบนัเทงิ สปา ประกอบกบัการใหบ้รกิารที�เป็นมติร และเป็นเอกลกัษณ์
ของคนไทยที�มคีวามอ่อนโยนสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัทอ่งเที�ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาตริวมทั �งคา่ครองชพีในประเทศ
ไทยเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื�นแลว้ถอืวา่ไมส่งูมากนกั และยงัมรีะบบการสื�อสารและสาธารณูปโภคที�คอ่นขา้งมคีวามพรอ้ม
        เกาะสมยุและเกาะพะงนัเป็นแหล่งทอ่งเที�ยวที�รูจ้กักนัในวงกวา้งทั �งนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยและต่างชาต ิไดแ้ก่ หาด
ทรายต่างๆ อาท ิหาดเฉวง หาดละไม หนิตาหนิยาย หาดปลายแหลม และเกาะใกลเ้คยีงที�สามารถเดนิทางจากเกาะสมยุ
ไป-กลบัไดภ้ายในวนัเดยีว ไดแ้ก่ เกาะพะงนั เกาะเต่า เกาะแตน และหมู่เกาะอ่างทอง รวมทั �งกจิกรรมฟูลมูนปาร์ตี� 
(Full Moon Party) บนเกาะพะงนัที�มชีื�อเสยีงและเป็นที�รูจ้กัแพรห่ลายทั �วโลก อยา่งไรกต็าม การทอ่งเที�ยวไปยงัเกาะสมยุ
และเกาะพะงนัสามารถเดนิทางไดต้ลอดทั �งปี โดยการเดนิทางไปยงัเกาะสมยุสามารถใชเ้สน้ทางไดท้ั �งทางเครื�องบนิและ
ทางเรอืโดยสารขา้มเกาะ ในขณะที�การเดนิทางไปเกาะพะงนัสามารถใชเ้สน้ทางไดเ้ฉพาะทางเรอืโดยสารขา้มเกาะเทา่นั �น 
แต่การทอ่งเที�ยวบนเกาะสมยุและเกาะพะงนัยงัมผีลกระทบบางสว่นตามการเปลี�ยนแปลงฤดกูาลซึ�งสามารถอธบิายไดด้งันี�
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ชว่งไตรมาส � (เดอืนเมษายน – มถุินายน)
บรรยากาศการท่องเที�ยวยงัอยูใ่นภาวะคกึคกัเชน่เดยีวกบัไตรมาส � เนื�องจากมวีนัหยดุยาวในชว่งเทศกาล
สงกรานต ์และวนัหยดุอื�นๆ เชน่ วนัแรงงานแหง่ชาต ิวนัจกัร ีวนัวสิาขบชูา ขณะที�สภาวะอากาศอยูใ่นเกณฑ์
ที�ปกต ิแต่จะเริ�มเขา้สูฤ่ดมูรสมุประมาณเดอืนมถุินายน เป็นตน้ไป
ชว่งไตรมาส � (เดอืนกรกฏาคม– กนัยายน)
บรรยากาศการท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง ไมค่อ่ยมกีจิกรรมดา้นการท่องเที�ยวทางทะเล เนื�องจากเป็น
ชว่งเขา้มรสมุ แต่ยงัมกีารเดนิทางจากประชาชนทั �วไป
ชว่งไตรมาส � (เดอืนตุลาคม– ธนัวาคม)
บรรยากาศการทอ่งเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง เนื�องจากเป็นชว่งมรสมุ ทะเลมคีลื�นลมแรง อยา่งไรกต็าม ภาวะ
การทอ่งเที�ยวจะเริ�มกลบัมาคกึคกัตั �งแต่ชว่งเดอืนพฤศจกิายน ซึ�งถอืเป็นชว่งเปิดฤดกูารทอ่งเที�ยว และมปีจัจยั
สนบัสนุนจากเทศกาลครสิมาสตซ์ึ�งเป็นชว่งที�นกัทอ่งเที�ยวเริ�มหยดุพกัทาํงาน โดยเฉพาะชาวต่างชาตทิี�ตอ้ง
การหนีฤดหูนาวจากประเทศตนเองเพื�อเดนิทางมาทอ่งเที�ยวมากขึ�น ทาํใหก้ารทอ่งเที�ยวกลบัมาคกึคกัอกีครั �ง

        ข.    ภาวะการแข่งขนั
        เกาะสมยุและเกาะพะงนัตั �งอยูใ่นทะเลอา่วไทย ซึ�งหา่งจากอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านีไปทางทศิตะวนัออก
เป็นระยะทาง �� กโิลเมตร และ ��กโิลเมตร ตามลาํดบั ทั �งนี� การเดนิทางไปเกาะสมยุสามารถเดนิทางไดท้ั �งทางเรอืและ
เครื�องบนิ ขณะที�การไปยงัเกาะพะงนัสามารถเดนิทางไดเ้ฉพาะทางเรอืฯเทา่นั �น ซึ�งธรุกจิของบรษิทัสามารถขนสง่ผูโ้ดยสาร
พรอ้มดว้ยยานพาหนะไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัได ้ซึ�งการเดนิทางโดยทางเรอืสามารถใชบ้รกิารได้
        (1)   เรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั(มหาชน) และบรษิทั ซทีรานเฟอรร์ี� จาํกดัเป็นเรอืโดยสารที�บรร
ทกุไดท้ั �งคนและยานพาหนะ 
        (�)   เรอืโดยสารความเรว็สงู (High Speed Boat)ของบรษิทั เรอืเรว็ลมพระยา จาํกดับรรทกุไดเ้ฉพาะผูโ้ดยสาร 
        (�)   เรอืคาตามาราน ของบรษิทั ซทีรานดสิคฟัเวอรร์ี� จาํกดัและบรษิทั สง่เสรมิรุง่เรอืง จาํกดั เรอืบรรทกุไดเ้ฉพาะ
ผูโ้ดยสาร แต่ใชเ้วลาเดนิทางนานกวา่เรอืความเรว็สงู
        ผูใ้ชบ้รกิารทั �งชาวไทยและต่างชาตมิากกวา่รอ้ยละ �� เลอืกการเดนิทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนัผา่นทางเรอื
โดยใชบ้รกิารสายการบนิ รถไฟ หรอืรถโดยสารประจาํทาง ที�มผีูป้ระกอบการภายนอกใหบ้รกิารรบั-สง่จากสถานีรถไฟหรอื
สถานีรถโดยสารประจาํทางของบรษิทั ขนสง่ จาํกดั (บขส.)ในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีและจงัหวดันครศรธีรรมราชหรอืขบัรถ
ยนตส์ว่นตวัไปยงัทา่เรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทัในอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อโดยสารเรอืเฟอรร์ี�เดนิทางต่อไปยงั
เกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั นอกจากนี� ผูใ้ชบ้รกิารยงัสามารถเลอืกเดนิทางไปยงัทา่เรอืในจงัหวดัชมุพรเพื�อโดยสารเรอืคาตา
มารานไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั หรอืใชบ้รกิารทา่เรอืสาธารณะในอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อโดยสารเรอื
เฟอรร์ี�ของบรษิทัคูแ่ขง่ไปยงัเกาะสมยุ หรอืเรอืโดยสารความเรว็สงู ไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนัได้
        สาํหรบัการเดนิทางโดยเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางสามารถเลอืกทา่อากาศยานปลายทางไดท้ั �งบนเกาะสมยุโดยตรง(ซึ�งมี
สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์และสายการบนิไทยเป็นผูใ้หบ้รกิาร) หรอืท่าอากาศยานในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีและจงัหวดั
นครศรธีรรมราชซึ�งมสีายการบนิแอรเ์อเชยี สายการบนินกแอร ์สายการบนิไทยไลออ้นแอรแ์ละสายการบนิไทยเป็นผูใ้ห้
บรกิาร โดยมผีูป้ระกอบการภายนอกใหบ้รกิารรถโดยสารรบั-สง่จากทา่อากาศยานไปยงัทา่เรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทัหรอืทา่
เรอืสาธารณะในอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อเดนิทางดว้ยเรอืต่อไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั
        การเดนิทางไปยงัเกาะสมุยหรอืเกาะพะงนัดว้ยเรอืเฟอรร์ี� นั �นไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก เนื�องจากเรอืเฟอรร์ี�
สามารถขนสง่ผูโ้ดยสารและยานพาหนะไดใ้นคราวเดยีวกนั ทั �งนี� ปจัจบุนัการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหวา่งอาํเภอ
ดอนสกั และอําเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏรธ์านี มผีูใ้หบ้รกิารจํานวน � ราย ไดแ้ก่ บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จํากดั 
(มหาชน) และบรษิทั ซทีรานเฟอรร์ี� จาํกดั ซึ�งบรษิทัไดพ้จิารณาวา่บรษิทัดงักลา่วเป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงมากกวา่บรษิทัที�
ใหบ้รกิารเรอืประเภทอื�นและสายการบนิ ที�มุง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แตกต่างกนั
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การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ
        การจดัหาเรือเฟอรรี์�
        ในชว่งที�ผา่นมา บรษิทัไดจ้ดัหาเรอืเฟอรร์ี�ที�ใชแ้ลว้แต่ยงัคงอยูใ่นสภาพที�ดเีพื�อนํามาใหบ้รกิาร โดยสว่นใหญ่นําเขา้
มาจากประเทศญี�ปุน่ และประเทศจนี ซึ�งเป็นประเทศที�มกีารใชง้านเรอืเฟอรร์ี�มากที�สดุแหง่หนึ�งของโลก ล่าสดุบรษิทัได้
นําเรอือาร ์�� เขา้มาใหบ้รกิารในชว่งปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์���� โดยเรอือาร ์�� นี�นําเขา้มาจากสาธารณรฐัประชาชนจนี 
โดยมอีายกุารใชง้านเรอื �� ปี ซึ�งเป็นเรอืที�มขีนาดใหญ่ของบรษิทัในปจัจบุนั โดยมขีนาดความยาว ��.�� เมตร มคีวามจุ
ผูโ้ดยสาร ��� คน และสามารถบรรทกุยานพาหนะไดม้ากกวา่ �� คนั

         แผนการซ่อมบาํรงุประจาํปี
        ในการซ่อมบาํรงุเรอืเฟอรร์ี�นั �นบรษิทัมทีมีชา่งยนต ์ซึ�งเป็นพนกังานประจาํเรอืเฟอรร์ี�โดยมตีน้กลดาํรงตาํแหน่งหวั
หน้าสงูสดุในแผนกชา่งยนตโ์ดยรายงานตรงต่อนายเรอืแต่ละลาํซึ�งพนกังานในแผนกชา่งยนตท์กุคนจะมคีณุสมบตัเิหมาะ
สมเพื�อปฏบิตังิานตามประกาศของกรมเจา้ทา่ในการทาํหน้าที�ควบคมุ ดแูลและบาํรงุรกัษาสภาพของเครื�องยนตต่์างๆให้
พรอ้มใชง้าน  รวมทั �งทาํการซ่อมบาํรงุทั �วไปตามรอบอายกุารใชง้านของเครื�องยนต์
        อกีทั �งบรษิทัยงัมนีโยบายซ่อมบาํรงุเรอืเฟอรร์ี�ตามชั �วโมงการใชง้าน (Preventive Maintenance) โดยไดว้า่จา้งบรษิทั
ซ่อมเรอืจากภายนอกเพื�อดาํเนินการบาํรุงรกัษาโครงสรา้งและเครื�องจกัรกลต่างๆของเรอืเฟอรร์ี�ตามแผนการซ่อมบาํรุง 
โดยแบง่เป็น การซ่อมและโอเวอรฮ์อล (Overhaul) ประจาํปี ซึ�งใชง้บประมาณจาํนวน � ถงึ � ลา้นบาทต่อลาํต่อครั �งและ
แผนการซ่อมบาํรงุครั �งใหญ่ในอูท่กุวงรอบ �� ถงึ �� เดอืน ซึ�งตอ้งใชร้ะยะเวลาการซ่อมบาํรงุในอูค่ร ั �งละประมาณ � เดอืน
ต่อลาํ โดยใชง้บประมาณจาํนวน � ถงึ�� ลา้นบาทต่อการนําเรอืขึ�นอูแ่ต่ละครั �ง
        ทั �งนี�โดยทั �วไป บรษิทัมแีผนและตารางงานซ่อมบาํรงุและโอเวอรฮ์อลเครื�องยนตต์า่งๆ เชน่ การโอเวอรฮ์อลเปลี�ยน
อะไหลเ่ครื�องจกัรใหญ่และเครื�องใชไ้ฟฟ้า โดยมทีี�จอดเรอืเฟอรร์ี�เพื�อซ่อมบาํรงุตั �งอยูท่ี�ทา่เรอืสมยุสากลซึ�งเป็นที�ตั �งของศนูย์
ซ่อมบาํรงุหลกัสาํหรบัเรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทั และมคีลงัเกบ็อะไหลแ่ละวสัดสุิ�งของต่างๆ สาํหรบัการใชง้านและซ่อมบาํรงุทั �ว
ไปอยูท่ี�บรเิวณทา่เรอืดอนสกัสากล

         แผนการซ่อมบาํรงุครั �งใหญ่ 
        บรษิทัไดว้า่จา้งอู่ซ่อมเรอืที�ไดม้าตรฐาน ในการทาํหน้าที�ซ่อมบาํรงุครั �งใหญ่ของเครื�องยนตแ์ละตวัเรอืเฟอรร์ี�แต่ละ
ลาํในทุกๆวงรอบ �� ถงึ �� เดอืน โดยอู่ซ่อมเรอืดงักล่าวตั �งอยูบ่รเิวณกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยมคีุณภาพใน
การดาํเนินการซ่อมไดม้าตรฐานที�กรมเจา้ทา่กาํหนด ทั �งนี�การซ่อมบาํรงุครั �งใหญ่ในอูจ่ะตอ้งนําเรอืเฟอรร์ี�ข ึ�นนอนบนอูล่อย 
(Floating dock) เพื�อตรวจสอบสภาพใตท้อ้งเรอืรวมถงึใบจกัรและหางเสอื ทาํความสะอาดและทาสใีตท้อ้งเรอืใหมพ่รอ้ม
ลงสกีนัเพรยีง รวมทั �งซ่อมบาํรงุเครื�องจกัรกลต่างๆ ตามโครงสรา้งเรอืโดยชา่งที�มคีวามรูแ้ละความชาํนาญโดยเฉพาะ
        บรษิทัมแีผนการซ่อมบาํรงุครั �งใหญ่เรอืทั �งหมด �� ลาํในอู ่ตั �งแต่ชว่งเดอืน มกราคม ����– กนัยายน ���� ดงันี� 
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ราชา �
ราชา �
อาร ์�
วงัใน
อาร�์�

ชื�อเรือ ช่วงการซ่อมบาํรงุครั �งใหญ่ในอู่* ประมาณการค่าซ่อมบาํรงุครั �งใหญ่**
(ล้านบาท)

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

12.5
6.5
9.0
6.5
10.5
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12

13

14

15

หมายเหตุ: * ชวงเวลาการซอมบํารุงคร้ังใหญในอูอางอิงจากระยะเวลาของใบอนุญาตใชเรือจากการเขาอูคร้ังกอนซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในกรณีอนุญาตใหใชเรือเพ่ิมไดอีก 
                 3-6 เดือน
            * *การประมาณการมูลคาซอมบํารุงคร้ังใหญจะพิจารณาจากประวัติการซอมบํารุงคร้ังใหญในอูท่ีผานมาประกอบกับการซอมบํารุงประจําปท่ีทําโดยทีมงานชางของบริษัท

        ทั �งนี� เรอืเฟอรร์ี�ทุกลาํของบรษิทัจะตอ้งผา่นการตรวจสอบสภาพของเรอืโดยกรมเจา้ทา่เพื�อใชต่้อใบอนุญาตใชเ้รอื
ในแต่ละปี โดยอายใุบอนุญาตใชเ้รอืแต่ละลาํจะมอีายไุมเ่กนิ �� เดอืน ซึ�งปจัจบุนัเรอืของบรษิทัเฟอรร์ี�ทั �ง ��ลาํ มกีารต่อ
ใบอนุญาตใหใ้ชเ้รอืครบถว้น

          �. การจดัหานํ�ามนัเชื�อเพลิง
        เรอืเฟอรร์ี�แต่ละลาํใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิประเภทนํ�ามนัดเีซลและนํ�ามนัเตาเป็นวตัถุดบิและตน้ทนุหลกัของบรษิทัในการ
ดาํเนินธรุกจิ โดยบรษิทัไดนํ้านํ�ามนัเชื�อเพลงิทั �ง � ประเภทนี�มาผสมกนัตามสดัสว่นที�เหมาะสมสาํหรบัใชเ้ป็นเชื�อเพลงิใน
การเดนิเรอืเฟอรร์ี�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพซึ�งขึ�นอยูก่บัเครื�องยนตแ์ละอุปกรณ์เรอืแต่ละลาํ สาํหรบัการบรหิารจดัการระบบ
การจา่ยนํ�ามนัอยา่งมปีระสทิธภิาพนั �น ถอืวา่เป็นปจัจยัสาํคญัในการประกอบธุรกจิเดนิเรอืเฟอรร์ี� เนื�องจากสง่ผลต่อการ
แขง่ขนัและผลประกอบการของบรษิทั ทั �งนี� บรษิทัมกีารสั �งซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ โดยมรีะบบ
บรหิารและการจดัการนํ�ามนัคงคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึ�งคลอบคลุมถงึการพจิารณาคดัเลอืกผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิที�มี
ความน่าเชื�อถอืทั �งในดา้นคณุภาพของนํ�ามนัเชื�อเพลงิ และการสง่มอบสนิคา้ที�ตรงต่อเวลา เป็นผลใหบ้รษิทัไมม่อุีปสรรค
และปญัหาในการรบันํ�ามนัเชื�อเพลงิลา่ชา้ อยา่งไรกต็าม ปจัจบุนั บรษิทัไดม้กีารสั �งซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิประเภทนํ�ามนัดเีซล
บ ี�� และนํ�ามนัเตา รวมทั �งนํ�ามนัหล่อลื�นจากผูจ้ดัจาํหน่าย โดยเป็นการจดัซื�อจากผูข้ายรายใหญ่ภายในประเทศ ไดแ้ก่ 
บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
เนื�องจากที�ผา่นมาบรษิทัดงักลา่วสามารถจดัหาปรมิาณนํ�ามนัดเีซลและนํ�ามนัเตาไดต้ามที�บรษิทัตอ้งการ โดยมกีารนําเสนอ
ราคาและเงื�อนไขการคา้เหมาะสมที�สดุเมื�อเปรยีบเทยีบกบัคูค่า้รายอื�นในการสั �งซื�อแต่ละครั �ง
        นอกจากนั �น บรษิทัฯ มอุีปกรณ์ที�สามารถผลตินํ�ามนัไบโอดเีซลได ้แต่เนื�องจากปจัจบุนัตน้ทนุในการผลติของไบโอ
ดเีซล ยงัมตีน้ทุนที�สงูกวา่ราคานํ�ามนัดเีซล และนํ�ามนัดเีซลทดแทน ทาํใหบ้รษิทัฯ ทาํใหบ้รษิทัไมจ่าํเป็นตอ้งผลตินํ�ามนั
ไบโอดเีซลที�ผสมกบันํ�ามนัพชืที�ใชแ้ลว้มาใชด้าํเนินงาน อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดม้กีารผลตินํ�ามนัไบโอดเีซลจากเครื�องจกัร
ชดุเลก็ (กาํลงัการผลติ ��� ลติรต่อวนัต่อ � รอบการผลติ) เพื�อทดสอบเครื�องจกัร โดยนํามาผสมกบันํ�ามนัพชืที�ใชแ้ลว้เป็น
นํ�ามนัไบโอดเีซล เพื�อใชเ้ป็นเชื�อเพลงิสาํหรบัยานพาหนะที�ใชภ้ายในบรเิวณทา่เรอืและโรงงานผลตินํ�ามนัไบโอดเีซล        
          �. นโยบายจดัเกบ็นํ�ามนัเชื�อเพลิง
        ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา บรษิทัมนีโยบายในการจดัเกบ็นํ�ามนัดเีซลและนํ�ามนัเตา ซึ�งควบดแูลใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะ
สม โดยคาํนึงถงึระดบัราคา ณ จดุเวลาที�ซื�อ ตน้ทนุการจดัเกบ็รกัษา (Inventory Carrying Cost) ตน้ทนุการสั �งซื�อ (Order 
Cost) และตน้ทนุสนิคา้ขาดแคลนใหอ้ยูใ่นระดบัตํ�า ทั �งนี�บรษิทัมนีโยบายใหเ้จา้หน้าที�ในเรอืเฟอรร์ี�ตรวจนบัและบนัทกึนํ�ามนั
คงเหลอืในแต่ละลาํเป็นประจาํทกุวนั วนัละ � เวลา ไดแ้ก่ เวลาที�หยดุเดนิเรอื และเวลาก่อนเริ�มเดนิเรอืของแต่ละวนั เพื�อ
ใหบ้รษิทัสามารถทราบไดว้า่เรอืแต่ละลาํมปีรมิาณนํ�ามนัเชื�อเพลงิคงเหลอื และกาํหนดใหพ้นกังานบญัชตีรวจนบัปรมิาณ
นํ�ามนัเชื�อเพลงิคงเหลอืในคลงัสนิคา้และเรอืเฟอรร์ี�ทั �งหมดของบรษิทัเป็นประจาํทุกเดอืน โดย ณ ปจัจุบนั บรษิทัไดเ้ช่า
ที�ดนิกบับรษิทัเกี�ยวขอ้งกนั เพื�อเป็นที�ตั �งของคลงันํ�ามนันอกจากนี�ถงึแมว้่าที�ผา่นมารฐับาลไทยมนีโยบายควบคุมราคา
นํ�ามนัดเีซลใหอ้ยูใ่นระดบัไมเ่กนิ �� บาทต่อลติร แต่บรษิทัมนีโยบายป้องกนัความเสี�ยงทางการตลาดเพื�อควบคมุปรมิาณ
นํ�ามนัเชื�อเพลงิใหอ้ยูใ่นปรมิาณที�เหมาะสม เพื�อป้องกนัมใิหบ้รษิทัมคีวามเสี�ยงจากการขาดทนุสนิคา้คงคลงัของนํ�ามนัเชื�อ
เพลงิรวมทั �งอุบตัเิหตุที�อาจเกดิขึ�นจากไฟไหม้
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ตวัเรอื o   พ.ร.บ. การเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.เรอืไทย พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.ป้องกนัเรอืโดนกนั พ.ศ.����
o   กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอืฉบบัต่างๆ / คาํสั �ง ประกาศ 
     ระเบยีบที�ออกโดย กรมเจา้ทา่

o   ใบอนุญาตใชเ้รอื ซึ�งมอีายใุบอนุญาตเป็น
     เวลาไมเ่กนิ �ปี
o   ใบอนุญาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํทางซึ�งมอีายใุบ
     อนุญาตเป็นเวลา �ปี

ทา่เทยีบเรอื o   พ.ร.บ.เดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ.����
o   พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพาณชิยนาว ีพ.ศ.���� 
     และฉบบัที� � พ.ศ.����
o   กฎกระทรวงฉบบัที� �� / กฎกระทรวงฉบบัที��� /
     กฎกระทรวงฉบบัที���
o   พ.ร.บ.ผงัเมอืง พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.ควบคมุมลพษิ พ.ศ.����

o   ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรอืเดนิทะเล
     ซึ�งมอีายใุบอนุญาตเป็นเวลา � ปี
o   หนงัสอืรบัรองการตรวจสภาพทา่(เดมิชื�อ “ใบ
     อนุญาตใหใ้ชท้า่เทยีบเรอื”)ซึ�งมอีายใุบอนุญาต
     เป็นเวลา �ปี

คนประจาํเรอื o   พ.ร.บ. การเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ����
o   กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอื ฉบบัที��� (หมวด ซ.) / 
     ขอ้บงัคบักรมเจา้ทา่วา่ดว้ยการสอบความรู ้พ.ศ.����

o   ชั �นประกาศนียบตัรของคนประจาํเรอื

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ใบอนุญาติที�สาํคญั

        อนึ�งเนื�องจากการประกอบธรุกจิใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิเรอื
และท่าเรอื โดยมกีรมเจา้ท่าเป็นหน่วยงานหลกัในการกาํกบัดแูล ใหบ้รษิทัดาํเนินการต่อใบอนุญาตสาํคญัต่างๆ ที�เกี�ยว
ขอ้งกบัการดาํเนินธรุกจิเดนิเรอืและทา่เรอือยา่งชดัเจน โดยมสีายงานปฏบิตังิานทา่เรอืและเดนิเรอื ทาํหน้าที�ควบคมุดแูล
และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฏเกณฑท์ี�วางไว ้ซึ�งไดแ้ต่งตั �งคณะทาํงานฯ ที�ประกอบดว้ยรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตัิ
การทา่เรอืและเดนิเรอื ผูอ้าํนวยการปฏบิตักิารทา่เรอื ผูอ้าํนวยการปฏบิตักิารเดนิเรอื และนายเรอืประจาํเรอืเฟอรร์ี�ทั �ง �� ลาํ 
ดาํเนินการประชมุรว่มกนัเป็นประจาํทกุเดอืน เพื�อวางแผนการเดนิเรอื การซ่อมบาํรงุเรอื และการแกไ้ขปญัหาต่างๆ รวม
ทั �งการตดิตามการต่อใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิเรอื เชน่ ใบสาํคญัการตรวจเรอื ใบสาํคญัรบัรองแนวนํ�าบรร
ทกุ ใบอนุญาตใชเ้รอื ใบอนุญาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํทาง ใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักจิการทา่เรอื เชน่ หนงัสอืรบัรอง
การตรวจสภาพทา่ และใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรอืเดนิทะเล และชั �นประกาศนียบตัรของคนประจาํเรอื ทั �งนี� คณะ
ทาํงานดงักลา่วไดจ้ดัทาํทะเบยีนคมุใบอนุญาตต่างๆ และชั �นประกาศนียบตัรไวอ้ยา่งครบถว้น

        �. การกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
          การดาํเนินธรุกจิเดนิเรอืเฟอรร์ี�ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งโดยมกีรมเจา้ทา่เป็นหน่วยงานหลกั ซึ�งมหีน้า
ที�กาํกบัดแูลกจิการในธรุกจิ โดยมกีฏหมายที�เกี�ยวขอ้งประกอบดว้ย� สว่นหลกั คอื กฎหมายที�เกี�ยวกบัตวัเรอื ทา่เทยีบเรอื 
และคนประจาํเรอื โดยมรีายละเอยีดดงันี�
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งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ
        ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����บรษิทัไมม่งีานที�ยงัไมไ่ดส้ง่มอบ

        �. ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
        นอกเหนือจากการพฒันาดา้นบรกิารใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร เพื�อใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ และมคีวามปลอดภยั บรษิทั
ยงัไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ยการใหค้วามสาํคญัต่อสิ�งแวดลอ้มทั �งทางนํ�าและอากาศ โดยจดัใหม้มีาตร
การรกัษาความปลอดภยัต่างๆ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขในใบอนุญาตใหใ้ชท้า่เทยีบเรอืของกรมเจา้ทา่ ทั �งนี� บรษิทัไดป้ฏบิตัิ
และดาํเนินการเพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มดงันี� 
              �. จดัเตรยีมภาชนะรองรบัขยะตามจดุต่างๆ ใหเ้พยีงพอกบัการใชง้านภายในบรเิวณทา่เรอืและกาํหนดใหห้า้ม
                 ทิ�งขยะ นํ�าเสยีและสารเคมลีงในทะเล
              �. จดัใหม้โีครงการปลกูไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เพื�อป้องกนัการชะลา้งพงัทะลายของดนิ
              �. จดัหาพนกังานและเวรยามเพื�อจดัระเบยีบเขา้ควิยานพาหนะขึ�นลงเรอืเฟอรร์ี�และควบคมุนํ�าหนกัรถบรรทกุ
                 ที�ใชบ้รกิารผา่นทา่เรอืใหไ้มเ่กนิตามที�กฎหมายกาํหนด และคอยตรวจสอบดแูลความปลอดภยัในการเดนิเรอื 
                 รวมทั �งจดัใหม้กีารอบรมดา้นความปลอดภยัและฝึกซอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืผูโ้ดยสารในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ
                 อยา่งสมํ�าเสมอ
              �. ตดิตามและตรวจสอบคุณภาพนํ�าทิ�งจากทุกจุดที�ปล่อยออกจากท่าเรอืเป็นประจาํทุกเดอืน และตรวจสอบ
                 คุณภาพนํ�าในทะเลบรเิวณท่าเทยีบเรอืเป็นประจาํทุก�เดอืน และรายงานผลการตรวจสอบใหก้รมเจา้ท่า
                 พจิารณาทกุครั �ง
              �. จดัใหม้กีารตรวจสอบระบบบาํบดันํ�าเสยีสาํเรจ็รปู (SATS) ทกุๆ � เดอืนเพื�อใหเ้กดิความมั �นใจวา่ระบบดงั
                 กลา่วสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
              �. ตดิตั �งไฟฟ้าใหแ้สงสวา่งในชว่งเวลากลางคนืเพื�อเตอืนเรอือื�นๆ ที�สญัจรไปมาบรเิวณทา่เรอื
              �. ดแูลรกัษาทา่เทยีบเรอืใหอ้ยูใ่นสภาพมั �นคงแขง็แรงและสะอาดอยูเ่สมอ
        นอกจากนี�บรษิทัไดม้กีารว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญอสิระเพื�อทาํหน้าที�ในการตรวจวดัคุณภาพนํ�าทิ�ง โดยรายงานผลการ
วเิคราะหต์วัอยา่งนํ�าที�ท่าเรอืดอนสกัสากลและท่าเรอืสมุยสากลเป็นประจาํทุก � เดอืน ซึ�งจดัทาํโดยบรษิทั เอน็ไว แลบ็
แอนด ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั ซี�งผลการตรวจที�ผา่นมา พบวา่ตวัอยา่งนํ�าที�ทา่เรอืของบรษิทั
เป็นไปตามมาตรฐานนํ�าทิ�งที�ระบายออกจากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที� � พ.ศ.���� 
และประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์
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เรอืเฟอรร์ี�ลาํที�ประสบอุบตัเิหตุจะไมส่ามารถใหบ้รกิาร
ไดต้รงตามตารางเวลาของเที�ยวเรอื หรอืเรอืเฟอรร์ี�
อาจจะเสยีหายทั �งลาํจนไมส่ามารถใชง้านไดอ้กีต่อไป 
ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทั
เกดิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัใชใ้นการซ่อมแซมหรอืจดัหาเรอื
เฟอรร์ี�ลาํใหม ่เพื�อที�จะสามารถใหบ้รกิารทดแทนได้
อยา่งเพยีงพอ อนัเป็นเหตุที�จะทาํใหบ้รษิทัตอ้งแบก
ภาระคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุที�เพิ�มขึ�น
มคีา่ใชจ้า่ยสาํหรบัความเสยีหายจากการถกูฟ้องรอ้ง
จากผูโ้ดยสารหรอืผูท้ี�ใชบ้รกิารบรรทุกยานพาหนะ
ชนิดต่างๆ ทาํใหค้า่ใชจ้า่ยสงูขึ�นและสง่ผลกระทบต่อ
ผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทั

        ทั �งนี� บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความเสี�ยงในเรื�องดงักลา่วเป็นอยา่งยิ�ง จงึไดม้นีโยบายป้องกนัความเสี�ยงทั �งเชงิรกุและ
เชงิรบัดงันี�

ทาํใหบ้รษิทัมภีาพลกัษณ์ในดา้นลบต่อสาธารณชน 
ผู้โดยสารขาดความเชื�อมั �นในระบบควบคุมความ
ปลอดภยัในการเดนิเรอื ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัในอนาคต
บรษิทัผูร้บัประกนัภยัอาจไมร่บัประกนัภยัเรอืและผู้
โดยสารกบับรษิทั หรอื อาจเพิ�มคา่เบี�ยประกนัภยัให้
สงูขึ�น ทาํใหบ้รษิทัมคีา่ใชจ้า่ยสงูขึ�นและกระทบต่อผล
การดาํเนินงานของบรษิทั

แมว้า่สภาพภมูอิากาศและคลื�นลมทะเลในอ่าวไทยจะไมรุ่นแรง เมื�อเทยีบกบัทะเลฝ ั �งอนัดามนั แต่บรษิทัมกีารตดิ
ตามการพยากรณ์อากาศและคลื�นลมทะเลจากกรมอุตุนิยมวทิยาเป็นประจาํทกุวนั เพื�อที�จะสามารถจดัการเดนิเรอื
ในแต่ละชว่งเวลาใหม้คีวามปลอดภยัมากที�สดุ

การกาํหนดเสน้ทางเดนิเรอืที�ชดัเจนและไมท่บัซอ้นกบัเรอืลาํอื�นๆในเสน้ทางเดยีวกนัจะทาํใหโ้อกาสในการเกดิอุบตัิ
เหตุเรอืชนกนัเป็นไปไดย้าก อกีทั �ง บรษิทัยงัไดต้ดิตั �งเครื�องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ เชน่ เรดาห ์เขม็ทศิ และจพีเีอส 
เพื�อตรวจสอบเรอืประเภทต่างๆ ที�เดนิทางเขา้ใกลร้ศัมหีรอืขวางเสน้ทางเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทั โดยมกีารใชว้ทิยุ
สื�อสารเพื�อตดิต่อเรอืต่างๆ ที�อยูใ่นทะเล รวมถงึเจา้หน้าที�ประจาํชายฝ ั �งทะเล นอกจากนี�ยงัมกีารใชส้เกลวดัองศา
ความเอยีงของลาํเรอืจากการบรรทกุยานพาหนะลงเรอื เพื�อใหเ้กดิความสมดลุเรอืรวมทั �งจดัใหม้เีสื�อชชูพีครบตาม
จาํนวนผูโ้ดยสารและพนกังานประจาํเรอื พรอ้มตดิตั �งแพชชูพีแบบแขง็ในเรอืเฟอรร์ี�ทกุลาํตามระเบยีบขอ้บงัคบัดา้น
ความปลอดภยั

ปจัจัยความเสีย่ง
        ปจัจยัความเสี�ยงในการประกอบธรุกจิและแนวทางในการป้องกนัความเสี�ยงของบรษิทัซึ�งใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� สามารถ
แบง่ออกเป็นดา้นต่างๆ ดงันี�

ความเสี�ยงด้านธรุกิจของบริษทั
         ความเสี�ยงจากการเกิดอบุติัเหตใุนระหว่างการให้บริการเดินเรือเฟอรรี์� 
        เนื�องจากธุรกจิหลกัของบรษิทัเป็นการใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ี�เพื�อโดยสารและขนสง่ทางเรอืเป็นหลกั มทีั �งการขน
สง่ผูโ้ดยสาร รถยนตส์ว่นบุคคล รถบรรทุกสนิคา้ และยานพาหนะประเภทต่างๆ  ซึ�งการเดนิเรอืขา้มฟากทางทะเล จะมี
ความเสี�ยงในการเกดิอุบตัเิหตุที�เกดิจากภยัธรรมชาต ิเชน่ คลื�นลมทะเลและพาย ุหรอืเกดิจากการกระทาํของมนุษย ์เชน่ 
เรอืชนกนัหรอืเรอืชนโขดหนิ การไมร่กัษาคณุภาพการใหบ้รกิารและมาตรฐานของตวัเรอื การประมาทเลนิเล่อของพนกั
งานที�ปฏบิตังิานในเรอืแต่ละลาํ หรอืการฝา่ฝืนคาํสั �ง กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับนเรอืของผูโ้ดยสาร และหากเกดิเหตุการณ์ดงั
กลา่วบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบในเชงิลบอยา่งมนียัสาํคญั คอื
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ที�ตั �งของท่าเรอืดอนสกัสากลและท่าเรอืสมุยสากลมี
ความลกึมาก โดยเฉพาะท่าเรอืดอนสกัที�มลีกัษณะ
เป็นแหลมยื�นเขา้สูท่ะเล ทาํใหไ้มม่โีขดหนิหรอืทราย
มาทบัถมบรเิวณหน้าทา่ ทาํใหเ้รอืเฟอรร์ี�ของบรษิทั
สามารถเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวก อกีทั �ง บรษิทัไดท้าํ
การตดิตั �งเครื�องจกัรสาํหรบัดงึและผกูตวัเรอืเขา้กบั
ทา่เรอืเพื�อชว่ยใหเ้รอืเฟอรร์ี�เขา้จอดเทยีบทา่ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั

บรษิทัไดจ้ดัทาํแผนงานในการบาํรงุรกัษา (Preventive 
maintenance) ทั �งทา่เรอื และตวัเรอื ทั �งแผนซ่อมบาํรงุ
ใหญ่ (Major Maintenance) และแผนการบาํรงุรกัษา
ขนาดเลก็ (Minor Maintenance) ซึ�งปฏบิตัเิป็นประจาํ
ต่อเนื�องทกุเดอืน เชน่ การเปลี�ยนอะไหล ่การเปลี�ยน
ถ่ายนํ�ามนัเครื�อง การซ่อมแซมบรเิวณท่าเรอื ทั �งนี� 
เพื�อใหท้ั �งทา่เรอืและตวัเรอืมสีภาพสมบรูณ์พรอ้มใช้
งานตลอดเวลาโดยการบํารุงรกัษาดงักล่าว ทั �งเป็น
การดาํเนินการจากพนกังานของบรษิทัและจากบรษิทั
ซ่อมบํารุงรกัษาที�มคีวามเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเรอื
เฟอรร์ี� ที�ไดก้ารยอมรบัจากกรมเจา้ทา่ใหด้าํเนินการ
ซ่อมและบํารุงรกัษาตวัลําเรอืครั �งใหญ่ นอกจากนี� 
บรษิทัยงัปฏบิตัติามกฎหมาย ดว้ยการนําเรอืเฟอรร์ี�
ใหก้รมเจา้ทา่ทาํการตรวจสอบสภาพการใชง้านทกุลาํ
เป็นประจาํอยา่งน้อยปีละ � ครั �ง เพื�อป้องกนัอนัตราย
ที�อาจจะเกดิขึ�น

บรษิทัไดบ้รรจพุนกังานประจาํเรอืเฟอรร์ี�ที�มคีณุสมบตัิ
ครบถว้นตรงตามที�กรมเจา้ทา่กาํหนดไว ้โดยพนกังาน
ประจาํเรอืจะถกูมอบหมายหน้าที�และความรบัผดิชอบ
ในแต่ละตาํแหน่งอยา่งชดัเจน พรอ้มกนันี�บรษิทัยงัได้
จดัใหม้กีารอบรมสมัมนาใหค้วามรูท้ ั �งในดา้นการปฏบิตัิ
งานโดยตรงตามหน้าที�ของแต่ละบุคคล รวมถงึการเฝ้า
ระวงัดแูลพฤตกิรรมผูโ้ดยสารใหป้ฏบิตัตินเป็นไปตาม
ระเบยีบที�กาํหนดในการโดยสารเรอื การชั �งนํ�าหนกั
บรรทกุกอ่นขึ�นเรอืและจดัตาํแหน่งการจอดยานพาหนะ 
การไมอ่นุญาตใหผู้โ้ดยสารอยูบ่นยานพาหนะระหวา่ง
โดยสารเรอืเฟอรร์ี� รวมถงึใหม้กีารดงึเบรคมอืของยาน
พาหนะและอดัลิ�มลอ้รถเพื�อป้องกนัการลื�นไหล พรอ้ม
ปรบัปรงุแกไ้ขกฏระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติน
สาํหรบัผูโ้ดยสารระหวา่งเดนิทางใหม้คีวามทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์อยูเ่สมอ  

การสง่เสรมิดา้นความปลอดภยัและป้องกนัอุบตัภิยั
ที�อาจเกดิขึ�นต่อชวีติ รา่งกาย และทรพัยส์นิของลกูคา้ 
โดยใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานหรอืองคก์รที�เกี�ยว
ขอ้งดา้นความปลอดภยัและอุบตัภิยัเขา้มามสีว่นรว่ม
กบับรษิทัในการดแูล ตรวจสอบ เฝ้าระวงั รกัษาความ
ปลอดภยั และป้องกนัการเกดิอาชญากรรมทกุประเภท 
อาท ิการใหค้วามรว่มมอืกบัเจา้หน้าที�ดา้นความมั �น
คงของรฐัในการตรวจตราดา้นความปลอดภยัและเฝ้า
ระวงัเพื�อป้องกนัอาชญากรรมบรเิวณทา่เรอื และบน
เรอื การตรวจสอบสภาพเรอืและการตรวจสอบความ
ปลอดภยัของผูโ้ดยสารบนเรอื การฝึกซอ้มแผนใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบความพรอ้มของ
อุปกรณ์ และกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูก้ารป้องกนั
อุบตัภิยั เป็นตน้

บรษิทัไดจ้ดัทาํประกนัภยัสาํหรบัผูโ้ดยสารและพนกั
งานประจาํเรอืที�ใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ทุกลาํตามที�กฏ
หมายกาํหนดไว ้และยงัไดท้าํประกนัภยัทางทะเลเพื�อ
คุม้ครองเรอืเฟอรร์ี�ทกุลาํจากอุบตัเิหตุต่างๆ ที�อาจทาํ
ใหเ้รอืเฟอรร์ี�ไดร้บัความเสยีหายจนไมส่ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกต ิโดยคดิทุนประกนัตามความเหมาะสม
ของสภาพเรอืที�ใชง้านในปจัจบุนั ซึ�งครอบคลมุมลูคา่
ทางบญัชขีองเรอืเฟอร์รี�ในแต่ละลํา อย่างไรกต็าม 
บรษิทัยงัคงมคีวามเสี�ยงจากอุบตัเิหตุที�อาจเกดิขึ�นกบั
ยานพาหนะของผูโ้ดยสาร ซึ�งบรษิทัไดใ้ชม้าตราต่างๆ 
ขา้งตน้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวที�อาจจะเกดิ
ขึ�น

        ทั �งนี� นับตั �งแต่บรษิทัเริ�มใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�จนถงึ
ปจัจบุนั ยงัไมเ่คยเกดิอุบตัเิหตุจนเป็นเหตุใหเ้รอือบัปางแต่
อยา่งใด
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          ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงอตุสาหกรรมการท่อง
เที�ยวในประเทศไทย
        การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย เมด็เงนิ
สว่นหนึ�งมาจากรายไดจ้ากภาคการทอ่งเที�ยว ซึ�งเป็นที�แน่
นอนวา่ หากสถานการณ์บา้นเมอืงอยูใ่นความสงบ นกัทอ่ง
เที�ยวจาํนวนมากกจ็ะเดนิทางหลั �งไหลเขา้สูป่ระเทศ โดยจะ
สง่ผลดต่ีอการดาํเนินงานของบรษิทัดว้ยเช่นกนัเนื�องจาก
การดาํเนินธรุกจิเรอืเฟอรร์ี� รายไดห้ลกัมาจากนกัทอ่งเที�ยว  
อยา่งไรกต็าม หากสถานะการณ์บา้นเมอืงเกดิภาวะไมป่กติ
อาท ิปญัหาดา้นความมั �นคงทางการเมอืงของรฐับาล เกดิ
สงคราม การก่อการรา้ย โรคระบาด และภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
ปจัจยัเหลา่นี�ลว้นสง่ผลกระทบต่อจาํนวนนกัเที�ยวที�จะเดนิ
ทางเขา้มาในประเทศ อนัจะสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุร
กจิของบรษิทัในเชงิลบได ้ นอกจากนี�ธุรกจิการท่องเที�ยว
ยงัมลีกัษณะเป็นฤดูกาลท่องเที�ยว โดยรายไดแ้ละผลการ
ดําเนินงานของบรษิทัจะเปลี�ยนไปตามฤดูกาลท่องเที�ยว
ดว้ยเชน่กนั ซึ�งประเทศไทยมฤีดกูาลทอ่งเที�ยวตามชว่งวนั
หยดุยาวและเทศกาลต่างๆ  โดยเฉพาะในชว่งเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานตข์องทกุปี
          ปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็นปจัจยัที�เกดิจากภายนอก
และควบคุมไดย้ากบรษิทัจงึบรหิารความเสี�ยงดว้ยการให้
บรกิารที�เน้นสรา้งความพงึพอใจกบัลูกคา้สงูสุด โดยการ
อาํนวยความสะดวกสบายในการเดนิทาง ใหบ้รกิารตรงต่อ
เวลา เน้นยํ�าในเรื�องของความปลอดภยั เพื�อสรา้งความประ
ทบัใจ ทั �งต่อลกูคา้ประจาํและขาจรใหก้ลบัมาใชบ้รกิารอยา่ง
สมํ�าเสมอ นอกจากนี�รายไดข้องบรษิทัไมไ่ดพ้ึ�งพากลุม่นกั
ท่องเที�ยวเพยีงอยา่งเดยีวแต่รายไดส้ว่นหนึ�งมาจากผูป้ระ
กอบการขนส่งโลจสิตกิสท์ี�ประกอบกจิการรา้นสะดวกซื�อ 
หา้งไฮเปอรม์ารเ์กต็ขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการเชงิพาณชิย์
ที�ตอ้งมกีารขนสง่สนิคา้ขา้มฟาก อาท ิผกั ผลไมอ้าหารแหง้ 
วสัดุก่อสรา้ง ฯลฯ รวมถงึสนิคา้ที�มลีกัษณะพเิศษที�ตอ้งใช้
บรกิารเชา่เหมาลาํเป็นการเฉพาะซึ�งไดแ้ก่ นํ�ามนัเชื�อเพลงิ 
แก๊ส หรอืวตัถุมพีษิ เป็นตน้

          ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงบคุลากรที�ต้องใช้ความ
เชี�ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
        บรษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรที�มคีวามเชี�ยว
ชาญพเิศษเฉพาะทางในการใหบ้รกิารเดนิเรอืและขนสง่ทาง
เรอื อาท ิกปัตนั นายเรอื ตน้กลเรอื และพนกังานประจาํเรอื 
ซึ�งในแต่ละตาํแหน่งจะตอ้งมปีระกาศนียบตัรคนประจาํเรอื
ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของกรมเจา้ท่า  รวมถงึตอ้งมอีตัรา
พนกังานประจาํเรอืไมน้่อยกวา่ตามกฎหมายที�กาํหนด ซึ�ง
อาจเป็นอุปสรรคและขอ้จาํกดัแก่บรษิทัในการจดัหาบุคลา
กรดงักล่าว และอาจสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิใน
อนาคตของบรษิทัได้
        บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความเสี�ยงในดา้นบุคลากรเป็น
อยา่งยิ�งโดยที�ผา่นมาบรษิทัมมีาตรการในการลดความเสี�ยง
จากการสญูเสยีบุคลากรดงักลา่ว โดยมนีโยบายสง่เสรมิและ
จดัใหม้กีารฝึกอบรมพฒันาบุคลากรของบรษิทัอยา่งต่อเนื�อง 
เพื�อใหม้คีวามรูค้วามสามารถเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการ
          ทํางานซึ�งทางบรษิทัไดช้่วยดําเนินการและอํานวย
ความสะดวกใหก้บัพนกังานประจาํเรอืของบรษิทั ในการเขา้
รบัการอบรมและทดสอบความรูต้ามที�กฎหมายกาํหนดอยา่ง
สมํ�าเสมอรวมทั �งจดัใหม้กีารสอบเลื�อนชั �นประกาศนียบตัร 
เพื�อความกา้วหน้าของพนกังาน โดยมคีา่ตอบแทนในอตัรา
ตลาดเพื�อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร ให้ทํางานอยู่กบั
บรษิทัในระยะยาว และเตบิโตไปพรอ้มๆ กบัความสาํเรจ็
ของบรษิทั นอกจากนี�บรษิทัยงัไดส้รา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบั
สถาบนัการศกึษาต่างๆ ในพื�นที�ภาคใตอ้นัเป็นผลที�จะชว่ย
สง่เสรมิและสนบัสนุนการสรรหากาํลงัคนใหแ้ก่บรษิทัอยา่ง
ต่อเนื�อง ซึ�งที�ผา่นมาบรษิทัไมย่งัเคยประสบปญัหาขาดแคลน
พนกังานประจาํเรอืและสว่นอื�นๆจนสง่ผลกระทบต่อการให้
บรกิารและการขนสง่ทางเรอื
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ความเสี�ยงจากผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครฐั
        ความเสี�ยงจากการปฏิบติัตามข้อกฏหมายที�เกี�ยวข้องกบัธรุกิจการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก
        การประกอบธุรกจิเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งประกอบดว้ย � สว่นหลกั 
คอื กฎหมายที�เกี�ยวกบั ตวัเรอื ทา่เทยีบเรอื และคนประจาํเรอื 
        ตวัเรือ    กฎหมายกาํหนดใหเ้รอืตอ้งมใีบทะเบยีนเรอืไทยที�ถกูตอ้งตามกฏหมาย และตวัเรอืตอ้งมคีวามปลอดภยั 
และทนทานต่อสภาพการใชง้านในทะเล รวมทั �งตอ้งมใีบอนุญาตต่างๆครบถว้นและมผีลบงัคบัใช ้ เชน่ ใบสาํคญัรบัรอง
การตรวจเรอื ใบสาํคญัรบัรองแนวนํ�าบรรทุก ใบอนุญาตใชเ้รอื ใบอนุญาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํทาง เป็นตน้ นอกจากนั �น 
และเจา้หน้าที�ประจาํเรอืตอ้งมปีระกาศนียบตัรที�ออกโดยกรมเจา้ท่าเพื�อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าที�ต่างๆตามตาํแหน่งที�ได้
รบัมอบหมายบนเรอื  โดยบรษิทัตอ้งดาํเนินการและบรหิารงานต่างๆเพื�อใหเ้รอืและทา่เรอืมคีวามพรอ้มตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ  เพื�อใหบ้รษิทัสามารถนําเรอืของบรษิทัทุกลาํมาใหบ้รกิารในน่านนํ�าไทยได ้โดยมหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัเรอื ทา่เรอื และการเดนิเรอื รวมถงึการขออนุญาตเดนิเรอืของบรษิทัซึ�งเป็นการ
เดนิเรอืประจาํทางบรษิทัจะตอ้งมใีบอนุญาตเรอืเดนิประจาํทางซึ�งตอ้งต่ออายใุบอนุญาตในทกุๆ � ปี
        กฎหมายที �เกี �ยวข้อง ไดแ้ก่ พ.ร.บ. การเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.เรอืไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.
ป้องกนัเรอืโดนกนั พ.ศ. ���� / กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอืฉบบัต่างๆ / คาํสั �ง ประกาศ ระเบยีบที�ออกโดยกรมเจา้ทา่ 
        ท่าเทียบเรือ  ทา่เทยีบเรอืถอืเป็นสิ�งลว่งลํ�าลาํนํ�าจงึตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง บรษิทัตอ้งมใีบอนุญาตให้
ประกอบกจิการทา่เรอืเดนิทะเลและหนงัสอืรบัรองการตรวจสภาพทา่และเนื�องจากทา่เทยีบเรอืของบรษิทัเป็นทา่เทยีบเรอื
ขนาดเกนิกวา่ ��� ตนักรอส บรษิทัจงึตอ้งดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้มบรเิวณทา่เทยีบเรอืเพื�อไมก่่อใหเ้กดิปญัหาสิ�งแวดลอ้ม
ตามเงื�อนไขในใบอนุญาตใหใ้ชท้า่เทยีบเรอื
        กฎหมายที �เกี �ยวข้อง พ.ร.บ.เดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ���� /พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพาณชิยนาว ีพ.ศ.���� 
และฉบบัที� � พ.ศ.���� /กฎกระทรวงฉบบัที� �� / กฎกระทรวงฉบบัที� �� / กฎกระทรวงฉบบัที� �� / พ.ร.บ.ผงัเมอืง พ.ศ. 
���� / พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ควบคมุมลพษิ พ.ศ. ���� 
        คนประจาํเรือ  การเดนิเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหวา่งอาํเภอดอนสกั และ อาํเภอเกาะสมยุ และระหวา่งอาํเภอดอนสกั 
และอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีเป็นเรอืเดนิทะเลเฉพาะเขต ซึ�งจะมกีารกาํหนดจาํนวนและชั �นประกาศนียบตัร
ของคนประจาํเรอื รวมถงึตาํแหน่งต่างๆ ในลาํเรอื โดยคนประจาํเรอืจะตอ้งมกีารสอบความรูต้ามกฎหมายที�กาํหนด
        กฎหมายที �เกี �ยวข้อง พ.ร.บ. การเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ���� / กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอื ฉบบัที� �� 
(หมวด ซ.) / ขอ้บงัคบักรมเจา้ทา่วา่ดว้ยการสอบความรูฯ้ พ.ศ. ���� / พรบ.ป้องกนัเรอืโดนกนั พ.ศ. ����
        บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการปฏบิตัติามกฏหมายอย่างเคร่งครดั แมว้่าการประกอบธุรกจิเกี�ยวกบัการเดนิเรอื
เฟอรร์ี�ของบรษิทัจะมกีฎหมายเขา้มาควบคุมและเกี�ยวขอ้งหลายฉบบั ซึ�งบรษิทัมหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัติามใหค้รบถว้นและ
ถกูตอ้ง หากบรษิทัฝา่ฝืน หรอืละเมดิ และไมป่ฏบิตัติาม บรษิทัมคีวามเสี�ยงที�จะถกูตรวจสอบและลงโทษ โดยมบีทลงโทษ
ทั �งการปรบัเป็นตวัเงนิ การสั �งใหห้ยดุประกอบธุรกจิชั �วคราวจนกวา่จะแกไ้ขแลว้เสรจ็ หรอืการยดึใบอนุญาต เป็นตน้ ทั �ง
นี�หากบรษิทัไดร้บัการลงโทษ จะสง่ผลกระทบใหบ้รษิทัมรีายไดล้ดลงหรอือาจทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มสงูขึ�น ซึ�งจะกระทบต่อ
ผลประกอบการของบรษิทั ดว้ยเหตุนี� บรษิทัจงึไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าที�กฎหมายภายในบรษิทัทาํหน้าที�ตรวจสอบและ
ประสานงานกบัหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฎบิตังิาน รวมถงึการทาํเรื�องต่อใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ทาํธรุกจิเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทั เพื�อใหป้ฏบิตัติามกฏหมายอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)35



        ความเสี�ยงจากการปรบัค่าโดยสารเดินเรือแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลาเกินกว่าเพดานราคาที�กาํหนด
        เนื�องจากการปรบัคา่โดยสารการเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของ
บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามทา้ยประกาศของจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี เรื�อง การเปลี�ยนแปลงค่าโดยสารเรอืประจาํทางเสน้
ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
และทา้ยประกาศจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เรื�อง การเปลี�ยนแปลง
คา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านีซึ�งอา้งองิตามราคานํ�ามนั
ดเีซล ณ ชว่งใดชว่งหนึ�งของราคาขายตามประกาศหน้าเวบ็
ไซตข์องบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัการขายใน
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ซึ�งมลีกัษณะการกาํหนด
เป็นชว่งตามราคานํ�ามนัดเีซลที�มกีารเปลี�ยนแปลง โดยคณะ
กรรมการกาํหนดคา่โดยสารจะประกอบไปดว้ย ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ผูแ้ทนกรมเจา้ทา่ ผูแ้ทนสาํนกังานตาํ
รวจแหง่ชาต ิผูแ้ทนการทอ่งเที�ยวแหง่ประเทศไทย ประธาน
หอการคา้จงัหวดั และตวัแทนจากเจา้ของเรอื เป็นตน้ ซึ�ง
ผูบ้รหิารบรษิทักเ็ป็นหนึ�งในคณะกรรมการดงักลา่ว ซึ�งการ
คดิอตัราคา่โดยสารดงักลา่วกาํหนดตามระยะทางของแต่ละ
เสน้ทาง ประเภทของผูโ้ดยสาร และประเภทของยานพาหนะ 
ยกเวน้กรณคีา่โดยสารประเภทเชา่เหมาลาํที�บรษิทัสามารถ
กาํหนดราคาเองได ้เชน่ การเหมาเที�ยวของผูโ้ดยสารเป็น
กลุ่ม การเหมาเที�ยวสําหรบัขนส่งสนิคา้ชนิดพเิศษ อาท ิ
นํ�ามนั แก๊ส  โดยรายไดค้า่โดยสารแบบประจาํทางตามเที�ยว
เวลาเป็นสดัสว่นรายไดห้ลกัของบรษิทัและมแีนวโน้มเพิ�มขึ�น 
ซึ�งราคาค่าโดยสารแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา เป็นค่า
โดยสารที�ถูกกําหนดเพดานสงูสุด อา้งองิตามการเปลี�ยน
แปลงของราคานํ�ามนัดเีซล จากหน่วยงานภาครฐั ตามที�ได้
กลา่วขา้งตน้ ดงันั �น หากราคานํ�ามนัดเีซลที�เป็นตน้ทนุหลกั
ในการดาํเนินธรุกจิเดนิเรอืของบรษิทั มกีารปรบัตวัเพิ�มขึ�น

        
เกนิกว่าลติรละ ��.�� บาทสาํหรบัเสน้ทางอําเภอดอนสกั
และอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และ �� บาทสาํ
หรบัเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั  จงัหวดั
สุราษฎรธ์านี บรษิทัจงึไม่สามารถปรบัราคาค่าโดยสารได้
เนื�องจากอยูน่อกเหนือเพดานราคาที�กาํหนดไว ้ ซึ�งจะสง่ผล
ใหต้น้ทนุขายและการใหบ้รกิารในสว่นของตน้ทนุนํ�ามนัสงูขึ�น 
ในขณะที�อตัราคา่โดยสารยงัคงเทา่เดมิ ซึ�งจะกระทบต่อผล
กาํไรการดาํเนินงานของบรษิทั ทั �งนี�การจะขอปรบัราคาคา่
โดยสารเพิ�มขึ�นเกนิกวา่เพดานราคาที�กาํหนดไว ้อาจจะตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาหนึ�งเนื�องจากตอ้งผา่นการพจิารณาของคณะ
กรรมการที�ประกอบดว้ยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งในการออกใบอนุ
ญาตให้เรอืกลเดนิประจําทาง โดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดั
สรุาษฎรธ์านีเป็นประธาน พจิารณาปรบัคา่โดยสาร ในขณะ
ที�บรษิทัไดร้บัผลกระทบจากราคานํ�ามนัที�ปรบัตวัเพิ�มขึ�น
ทนัทเีหตุการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบใหก้ําไรจากการ
ดาํเนินงานของบรษิทัลดลง
        ดงันั �น บรษิทัจงึมนีโยบายบรหิารความเสี�ยงดา้นตน้
ทุนนํ�ามนัด้วยการปรบัปรุงสูตรนํ�ามนัที�ใช้ในการเดนิเรอื 
ซึ�งเป็นนํ�ามนัที�ผสมระหวา่งนํ�ามนัดเีซลและนํ�ามนัเตาในสดั
ส่วนที�กําหนด เพื�อลดต้นทุนนํ�ามนัที�ใช้ต่อลิตรให้ตํ�าลง 
พรอ้มทั �งปรบัสภาพเครื�องยนตข์องเรอืทกุลาํใหส้ามารถใช้
นํ�ามนัสตูรผสมดงักลา่วไดน้อกจากนี�ฝา่ยบรหิารของบรษิทั
ยงัไดต้ดิตามราคานํ�ามนัตลาดโลกอยา่งใกลช้ดิและเตรยีม
พรอ้มที�จะนําเสนอขอ้มลูต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการดงักลา่ว
ขา้งตน้เพื�อพจิารณาปรบัอตัราคา่โดยสารในกรณทีี�ราคานํ�า
มนัดเีซลมรีาคาสงูกวา่ราคาเพดานนํ�ามนัดเีซลที�ใชก้าํหนด
อตัราคา่โดยสาร
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ความเสี�ยงสาํหรบัผูล้งทนุ
          ความเสี�ยงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที�มีอิทธิพลต่อการดาํเนินงาน
        บรษิทัมกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื กลุ่มครอบครวัชโยภาส ถอืหุน้รวมกนัจํานวน ���,���,��� หุน้ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ ��.�� ของทุนชาํระแลว้ ���.�� ลา้นบาท(ขอ้มลู ณ วนัที� �� มกราคม ����) ดงันั �น หากกลุ่มผูถ้อืหุน้ดงักล่าว
ออกเสยีงไปในทศิทางเดยีวกนัจะทาํใหส้ามารถควบคมุมตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นเรื�องการแต่งตั �ง
กรรมการ หรอืการขอมตใินเรื�องอื�นที�ตอ้งใชเ้สยีงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายหรอืขอ้บงัคบั
บรษิทักําหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีง � ใน � ของที�ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันั �น ผูถ้อืหุน้รายอื�นจงึอาจไมส่ามารถรวบรวม
คะแนนเสยีงใหเ้พยีงพอเพื�อตรวจสอบและถ่วงดลุในเรื�องที�ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอได้



�. กลุม่ครอบครวัชโยภาส
       �.� บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จาํกดั*
       �.� นายอภชิาต ิชโยภาส
       �.� นางอภญิญา ลอยชศูกัดิ �
       �.� นายอภชิยั ชโยภาส
       �.� นายอภชินม ์ชโยภาส
       �.� น.ส.อรณชิา ชโยภาส
       �.� น.ส.ดวงกมล ยนืยง
       �.� นางพกุิล ชโยภาส

49,500,000

18,562,500

18,562,500

16,284,375

5,259,375

4,950,000

3,403,125

866,250

117,388,125

25.88
9.71
9.71
8.51
2.75
2.59
1.78
0.45

�. กลุม่ครอบครวัตงัประพฤทธิ �กุล
       �.� นางประคอง ตงัประพฤทธิ �กุล
       �.� นางสภุทัร ตงัประพฤทธิ �กุล
       �.� น.ส.ธรีดา จงกลรตันาภรณ์

3,465,000

2,070,000

1,532,250

1.81
1.08
0.80

61.38

รายชื�อผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ

รวมกลุม่ครอบครวัชโยภาส

7,067,250 3.70รวมกลุม่ครอบครวัตงัประพฤทธิ �กุล

�. นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปญัญา

�. บรษิทั ไทยวดีเีอน็อาร ์จาํกดั

�. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต์

�. นายบลูยช์ยั พงษไ์ชยวณชิ

�. นายวบิลูศกัดิ � สมัฤทธิ � 

�. นายพรเสก กาญจนจารี

�. นายสพุล กจิศริพิรชยั

��. นายวรีวตั คณุานุกลู

3,093,750

2,472,872

1,242,023

1,205,000

1,136,312

1,125,000

1,070,000

1,068,750

1.62

1.29

0.65

0.63

0.59

0.59

0.56

0.56

* 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

หมายเหตุ: 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสรา้งการถอืหุน้
   �.   จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว
       ทุนจดทะเบยีน และทุนชาํระแลว้ของบรษิทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� มดีงันี� 
              ทุนจดทะเบยีน : ���,���,��� บาท
              ทุนที�เรยีกชาํระแลว้ : ���,���,��� บาท
              แบ่งเป็นหุน้สามญั : ���,���,��� หุน้
              มลูค่าที�ตราไว ้                                : �.�� บาทต่อหุน้  

   �.  ผู้ถือหุ้น
       รายชื�อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� มดีงันี�
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    �.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
        บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปีในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ �� ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั และหลงัหกัเงนิสาํรองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื�นๆ ตามที�บรษิทักาํหนด ทั �งนี� 
การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วอาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ�นอยูก่บัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน ความจาํเป็น
และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ตามที�คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร



ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

นายธงทอง จนัทรางศุ

นายธรีเดช ตงัประพฤทธิ �กุล

พลเรอืเอกพรีะจติร ์สรุกัขกะ

นายอภชิาต ิชโยภาส

นายอภชินม ์ชโยภาส

นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปญัญา

นายพานิช พงศพ์โิรดม

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

นายพรชยั วริยิะธนะสกุล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการ

กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
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�.   คณะกรรมการบริษทั
        โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการ � ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร 
        คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒทิี�มคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา �� แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จํากดั พ.ศ. ���� (รวมฉบบัที�แกไ้ข) และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที�
ทจ.��/���� เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่ฉบบัลงวนัที� �� ธนัวาคม ���� ทกุประการ 
อกีทั �งมกีรรมการจาํนวนไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งที�มสีญัชาตไิทย ซึ�งเป็นไปตามคุณสมบตัผิูท้ ี�จะถอืกรรมสทิธิ �เรอืจดทะเบยีน
เป็นเรอืไทยซึ�งทาํการคา้ในน่านนํ�าไทยไดต้ามพระราชบญัญตัเิรอืไทย พ.ศ. ���� ทั �งนี� ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� คณะ
กรรมการบรษิทัมจีาํนวน �� ทา่น ประกอบดว้ย

โครงสร้างการจัดการ

        โดยม ีนายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ เป็นเลขานุการบรษิทั (ตามมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� �/���� เมื�อ
วนัที� �� เมษายน ���� ไดม้มีตแิต่งตั �งม ีนายบญัญตั ิแสงนิรตัน์  ผูจ้ดัการฝา่ยกฎหมาย เป็นเลขานุการบรษิทั )

กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนัตามหนังสือรบัรองบริษทั
        กรรมการซึ�งลงลายมอืชื�อผกูพนับรษิทั คอื นายอภชิาต ิชโยภาส ลงลายมอืชื�อรว่มกบั นายอภชินม ์ชโยภาส และ
ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั หรอื นายธรีเดช ตงัประพฤทธิ �กุล นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปญัญา กรรมการคนใดคนหนึ�งใน
สองคนนี�ลงลายมอืชื�อรว่มกบั นายอภชิาต ิชโยภาส หรอืนายอภชินม ์ชโยภาส รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของ
บรษิทั



รายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัในปี  ���� มดีงันี�

ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง
จาํนวนครั �งที�

เข้าร่วมประชมุ 
ในปี ����

นายธงทอง จนัทรางศุ

นายธรีเดช ตงัประพฤทธิ �กุล

พลเรอืเอกพรีะจติร ์สรุกัขกะ

นายอภชิาต ิชโยภาส

นายอภชินม ์ชโยภาส

นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปญัญา

นายพานิช พงศพ์โิรดม

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

นายพรชยั วริยิะธนะสกุล

6/6

4/6

5/6

6/6

6/6

5/6

6/6

6/6

6/6

6/6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการ

กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
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องคป์ระกอบและคณุสมบติั
       �.    คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการไมน้่อยกวา่ � คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน
กรรมการทั �งหมดตอ้งมถีิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการบรษิทัจะประกอบดว้ย
             -   กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร และ/หรอื
             -   กรรมการที�มไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร และ
             -   กรรมการที�มไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ซึ�งเป็นกรรมการอสิระ ในสดัสว่นไมน้่อยกว่า � ใน � ของกรรมการทั �งหมด 
และมจีาํนวนไมต่ํ�ากวา่ � คน ซึ�งกรรมการอสิระและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนทนุจดทะเบยีน
ที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั และบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง
       �.    กรรมการทกุทา่นจะตอ้งมคีณุสมบตัเิป็นไปตามมาตรา �� แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� 
และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
       �.    กรรมการที�เป็นอสิระประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ที�มคีุณสมบตัเิป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกั
ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ รวมทั �งมปีระสบการณ์ที�เหมาะสมและเป็นผู้
ที�มวีจิารณญาณที�ด ีปราศจากความลาํเอยีง มคีวามเที�ยงธรรมในการปฏบิตังิาน ซึ�งอาจรวมบุคคลจากสาขาอาชพีใดก็
ตามที�ไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการบรษิทั วา่มคีณุสมบตัเิหมาะสมในการนําเสนอเพื�อพจิารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการ
ที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นครั �งแรกของบรษิทั



วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชมุ
        �.    การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ เมื�อมกีารประชมุสามญัประจาํปีของบรษิทัทกุๆ คราว ใหก้รรมการออกจาก
ตาํแหน่งจาํนวนหนึ�งในสามของกรรมการทั �งหมด  ถา้จาํนวนกรรมการที�แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดย
จาํนวนใกลท้ี�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการซึ�งอยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั �นออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึ�งพน้จาก
ตาํแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตั �งใหมไ่ด ้
        �.    ที�ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตั �งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี�
             -    ผูถ้อืหุน้คนหนึ�ง มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ตนถอื โดยหนึ�งหุน้เทา่กบัหนึ�งเสยีง
             -    ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที�มอียูเ่ลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณี
                  ที�เลอืกตั �งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้
             -    บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรม
                  การที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนน
                  เสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที�จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชุมเป็น
                  ผูอ้อกเสยีงชี�ขาด
        ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูเ้สนอรายชื�อกรรมการที�จะไดร้บัการแต่งตั �งเป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรม
การที�ออกตามวาระ โดยจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชื�อกรรมการที�จะไดร้บัการแต่งตั �งก่อนการประชุมสา
มญัผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี
        �.    ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจดาํ
เนินการเลอืกบุคคลซึ�งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และ พ.ร.บ.หลกั
ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการนั �น
จะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืน โดยบุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน โดยมตดิงักลา่วของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สี�ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู่
        4.    องคป์ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย จาํนวนกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํ
นวนกรรมการทั �งหมด
        �.    ที�ประชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของ
จาํนวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

อาํนาจ หน้าที� และความรบัผิดชอบ
        คณะกรรมการมภีารกจิและความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ตลอดจนมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิทั โดยสรปุภารกจิ และความรบัผดิชอบที�สาํคญัไดด้งันี�
        �.    จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายใน � เดอืน นบัแต่วนัสิ�นสดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของบรษิทั
        2.    จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย � เดอืน ต่อ � ครั �ง โดยกรรมการทุกคนมหีน้าที�เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิทั และอาจมกีารประชมุเพิ�มเตมิในกรณทีี�มคีวามจาํเป็น
        �.    จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจาํปี และรบัผดิชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงนิ ซึ�งผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ เพื�อแสดงถงึฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผา่นมา และนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อ
พจิารณาและอนุมตัิ
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        4.    มอีาํนาจและรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอด
จนมตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้
ถอืหุน้โดยสมํ�าเสมอ
        �.    กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิทั ควบคมุกาํกบัดแูลการบรหิารและ
การจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดร้บัมอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื�อ
เพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่บรษิทัและกาํไรสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
        �.    มอีาํนาจแต่งตั �ง มอบหมาย หรอืแนะนําใหอ้นุกรรมการหรอืคณะทาํงาน เพื�อพจิารณาหรอืปฏบิตัใินเรื�องหนึ�ง
เรื�องใดที�คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร
        7.    มอีาํนาจตรวจสอบและพจิารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัโครงการลงทนุขนาด
ใหญ่ของบรษิทั ตามที�ไดร้บัเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรอืฝา่ยบรหิาร
        �.    มหีน้าที�ในการกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิชน่ การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการซื�อหรอืขายทรพัยส์นิที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องคณะ
กรรมการตลาดทนุหรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั เป็นตน้
        �.    มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูต่อผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มมีาตรฐาน และโปรง่ใส
       ��.   พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน รวมทั �งตดิตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อยา่งต่อเนื�อง ตลอดจนตดิตามการดาํเนินกจิการและการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการและ/หรอืฝา่ยบรหิารอยา่งสมํ�า
เสมอ เพื�อใหก้ารดาํเนินกจิการของบรษิทัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิล
       11.   ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมํ�าเสมอ และดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ ตลอด
จนมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มมีาตรฐาน และโปรง่ใส
       12.   ดาํเนินการใหบ้รษิทัมมีาตรการการตรวจสอบภายใน เพื�อใหเ้กดิระบบการควบคมุภายในที�มปีระสทิธภิาพ รวม
ทั �งการจดัการความเสี�ยง และความเชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ โดยจดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ดิตาม
และดาํเนินการรว่มและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในจากภายนอก
       13.   มอีํานาจพจิารณาและอนุมตัเิรื�องใดๆ ที�จําเป็น และเกี�ยวเนื�องกบับรษิทั หรอืที�เหน็ว่าเหมาะสมและเพื�อผล
ประโยชน์ของบรษิทั
       ��.   เรื�องดงัต่อไปนี� คณะกรรมการบรษิทัจะกระทาํไดก้ต่็อเมื�อไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ คอื
               ก)    เรื�องใดๆ ที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ และ
               ข)    เรื�องใดๆ ที�กรรมการมสีว่นไดเ้สยี และอยูใ่นขา่ยที�กฎหมายหรอืประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ
                      กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัิ
                      จากที�ประชมุผูถ้อืหุน้
       ��.   การตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัเพื�อดาํเนินการในเรื�องดงัต่อไปนี� คณะกรรมการจะกระทาํไดก้ต่็อเมื�อได้
รบัอนุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ � ใน � ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
               ก)     การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทั �งหมด หรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น
               ข)     การซื�อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื�นมาเป็นของบรษิทั
               ค)     การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญา เกี�ยวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทั �งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญั การ
                       มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธรุกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื�น โดยมวีตัถุประสงค์
                       จะแบง่กาํไรขาดทนุกนั
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ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

นายพรชยั วริยิะธนะสกุล

1

2

3

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ1/

1/

1/

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

นายพรชยั วริยิะธนะสกุล

1

2

3

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

        โดยม ีนางสาววรรณวมิล จองสรุยีภาส จากบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อลออดทิ จาํกดั เป็นเลขานุการคณะกรรม
การตรวจสอบ
         หมายเหตุ: �/บุคคลลาํดบัที� �, � และ � เป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ (รายละเอยีดเพิ�มเตมิตามประวตักิรรมการตรวจสอบ
                        ทั �ง � ทา่น)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีดังน้ี

จาํนวนครั �งที�
เข้าร่วมประชมุ 

ในปี ����
ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

4/4

4/4

4/4

               ง)     การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบับรษิทั
               จ)     การเพิ�มทนุ การลดทนุ หรอืการออกหุน้กูข้องบรษิทั
               ฉ)     การควบกจิการ หรอืเลกิบรษิทั
               ช)     การอื�นใดที�กาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที�ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั และที�ประชมุ
ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงักลา่วขา้งตน้
        ทั �งนี� เรื�องใดที�กรรมการ และ/หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ี กรรมการซึ�งมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไมม่สีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น

การรายงาน
        คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของบรษิทัต่อที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั �งจดั
ทาํรายงานประจาํปี และเปิดเผยงบการเงนิประจาํปี ซึ�งผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ เพื�อแสดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนิน
งานในรอบปีที�ผา่นมาต่อที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ภายใน ��� วนันบัจากวนัสิ�นงวดปีบญัช ีนอกจากนี� ภายหลงัจากที�บรษิทั
ไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�ในการจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจาํปี (แบบ ��-�) เพื�อนําสง่ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นประจาํปีทกุปีภาย
ใน � เดอืนนบัจากวนัสิ�นงวดปีบญัชี

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อชว่ยงานของคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตัหิน้า
ที�รบัผดิชอบในการสอบทานคณุภาพและความน่าเชื�อถอืของระบบบญัช ีระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทั
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องคป์ระกอบและคณุสมบติั
    �. ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ
ทกุทา่นจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั
    �. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการอสิระจาํนวนไมน้่อยกวา่ � คน และทาํหน้าที�ประธานกรรมการตรวจ
สอบ � คน 
    �. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูท้ี�มคีณุสมบตัคิรบถว้น ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที� ทจ. ��/���� 
เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่โดยจะตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี�
        1)    ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
               รว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัทั �งนี� ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรม
               การตรวจสอบรายนั �นๆ ดว้ย
        �)    ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้ ี
               อาํนาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
               ผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�น
               คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั �งนี� ลกัษณะตอ้งหา้ม
               ดงักลา่วไมร่วมถงึกรณทีี�กรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถ้อื
               หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั
        3)    ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บดิา
               มารดา คูส่มรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ ี
               อาํนาจควบคมุ หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัหรอื
               บรษิทัยอ่ย 
        �)    ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
               อาํนาจควบคมุของบรษิทัในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทั �งไม่
               เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
               บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
               ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า � ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง
               เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั �งนี� ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามที�กล่าวขา้งตน้รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ที�
               กระทาํเป็นปกตเิพื�อประกอบกจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร 
               หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ�าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกั
               ประกนัหนี�สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทาํนองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลทาํใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี�ที�ตอ้งชาํระ
               ต่ออกีฝา่ยหนึ�ง ตั �งแต่รอ้ยละ � ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตั �งแต่ �� ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่
               จาํนวนใดจะตํ�ากวา่  ทั �งนี� การคาํนวณภาระหนี�ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยว
               โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุ
               โลม  แต่ในการพจิารณาภาระหนี�ดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนี�ที�เกดิขึ�นในระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มคีวามสมั
               พนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั
        �)    ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ
               ควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั หรอืหุน้สว่นของ
               สาํนกังานสอบบญัช ีซึ�งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
               อาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํ
               ขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการตรวจสอบ
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        �)    ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ  ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษา
               ทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ � ลา้นบาทต่อปีจาก บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อื
               หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น
               ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนั
               ที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการตรวจสอบ
        �)    ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
               ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั
        8)    ไมป่ระกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย หรอื
               ไมเ่ป็นหุน้สว่นที�มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�
               รบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประ
               กอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย
        �)    ไมม่ลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั
       ��)    ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
               บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั
       ��)    ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน
       ��)    มคีวามรู ้และประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั �งนี� ตอ้งมกีรรมการ
               ตรวจสอบอยา่งน้อย � คน ที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชแีละ/หรอืการเงนิเพยีงพอที�จะสามารถ
               ทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิได้
    �. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตั �งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชมุ
        �.    คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ � ปี กรรมการที�พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัการแต่ง
ตั �งจากที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้ใหด้าํรงตาํแหน่งต่อได้
        �.    องคป์ระชมุของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย สมาชกิเขา้รว่มประชมุไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการ
ในคณะกรรมการตรวจสอบ
        �.    คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหม้กีารประชมุไมน้่อยกวา่ไตรมาสละ � ครั �ง และอาจจะมกีารประชมุเพิ�ม
เตมิได ้ขึ�นอยูก่บัประธานกรรมการตรวจสอบจะเหน็สมควร
 
อาํนาจ หน้าที� และความรบัผิดชอบ
        คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบในการดาํเนินการต่างๆ ในลกัษณะเดยีวกบัที�กาํหนด
ไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื�อง คณุสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. ���� ดงัต่อไปนี�
        �.    สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง และเพยีงพอ
        �.    สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบใน
การพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการ
ตรวจสอบภายใน
        3.    สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั
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        �.    พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั �งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ
คา่ตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทั �งเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อยปี
ละ � ครั �ง
        �.    พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั �งนี� เพื�อใหม้ั �นใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั
        �.    จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึ�งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี�
             ก.  ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั
             ข.  ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั
             ค.  ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด
                  หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั
             ง.  ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
             จ.  ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
             ฉ.  จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น
             ช.  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัร
             ซ.  รายการอื�นที�เหน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั �วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที� และความรบัผดิชอบที�ไดร้บั
                  มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
        �.    ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
        �.    ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามที�กลา่วขา้งตน้ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการ
กระทาํดงัต่อไปนี� ซึ�งอาจมผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั ใหร้ายงานต่อคณะ
กรรมการบรษิทั เพื�อดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร
             ก.  รายการที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
             ข.  การทจุรติ หรอืมสีิ�งผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพรอ่งที�สาํคญัในระบบควบคมุภายใน
             ค.  การฝา่ฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมาย
                  ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั
        หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ดาํเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�กําหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระทาํดงักลา่วต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยไ์ด้

การรายงาน
        คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานเกี�ยวกบักจิกรรมของตนต่อคณะกรรมการบรษิทั และต่อผูถ้อืหุน้โดยราย
งานไวใ้นรายงานประจาํปี

�.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
        ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� มมีตแิต่งตั �งคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทนของบรษิทัโดย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษิทั
ม ีจาํนวน � ทา่น ดงัต่อไปนี�
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รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืเฟอรร์ี�จาํกดั

นายพานิช พงศพ์โิรดม

นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปญัญา

นายพรชยั วริยิะธนะสกุล

1

2

3

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

จาํนวนครั �งที�
เข้าร่วมประชมุ 

ในปี ����
ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

1/1

1/1

1/1

        คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จดัตั �งขึ�นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อมหีลกัเกณฑ ์และนโยบายในการ
สรรหากรรมการที�มคีณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถ เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบรษิทัตามหลกัของบรรษทัภบิาล
ที�ด ีและเพื�อมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทน ตลอดจนปฎบิตังิานดา้นอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ต่อไป

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
   �.   คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตั �งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
   �.   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ย กรรมการไมน้่อยกวา่ � คน
   �.   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตั �งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพจิาร
ณาคา่ตอบแทน

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชมุ
   �.   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ � ปี เมื�อครบกาํหนดออกตามวาระ
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัพจิารณาใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปอกีไดต้ามที�คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่เหมาะสม
   �.   องคป์ระชมุของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ย สมาชกิที�เขา้รว่มประชมุไมน้่อยกวา่
กึ�งหนึ�งของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
   �.   มตทิี�ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการที�มาประชมุ
   4.   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งจดัใหม้กีารประชมุอยา่งน้อยปีละครั �ง และอาจจะมกีารประชมุ
เพิ�มเตมิได ้ขึ�นอยูก่บัประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะเหน็สมควร
   �.   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่เตอบแทนมอีาํนาจเชญิผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หรอืผูท้ี�เหน็สมควรเขา้รว่มประชมุ หรอื
ชี�แจงเรื�องที�เกี�ยวขอ้งได้

อาํนาจ หน้าที� และความรบัผิดชอบ
   �.  สรรหาและนําเสนอรายชื�อบุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม สาํหรบัการเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรม
การบรษิทั และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถา้ม)ี รวมทั �ง พจิารณาผลงาน คณุสมบตั ิและความเหมาะสมของ
กรรมการที�พน้ตาํแหน่งและสมควรไดร้บัเลอืกตั �งใหม ่เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และนํา
เสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้ เพื�อขออนุมตัแิต่งตั �งเป็นกรรมการบรษิทั และ/หรอื กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถา้
จาํเป็น)
   2.  พจิารณา และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อใหค้วามเหน็ชอบเกี�ยวกบัโครงสรา้งคา่ตอบแทนของคณะ
กรรมการบรษิทั และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถา้ม)ี ซึ�งไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดอืน บําเหน็จ โบนสั สวสัดกิาร ค่าเบี�ย
ประชมุ และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ทั �งที�เป็นตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิ และนําเสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อขออนุมตัคิา่
ตอบแทนกรรมการประจาํปี
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ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

นายอภชิาต ิชโยภาส 

นายชาครติ โอภาสอุดม

นายจริภทัร ์นิลน้อยศรี

นายอภชินม ์ชโยภาส

นายพทุธพงษ ์วมิลพนัธ์

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศริพิงษ์

นางสาวกณัณ์ณชิฐา ธปิบรูวฒัน์

1

2

3

4

5

6

7

กรรมการผูจ้ดัการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชแีละการเงนิ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิารทา่เรอืและเดนิเรอื

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ผูอ้าํนวยการปฏบิตักิารแผนงานบญัชแีละการเงนิ

นายอภชิาต ิชโยภาส 

นายชาครติ โอภาสอุดม

นายจริภทัร ์นิลน้อยศรี

นายอภชินม ์ชโยภาส

นายพทุธพงษ ์วมิลพนัธ์

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศริพิงษ์

นางสาวกณัณ์ณชิฐา ธปิบรูวฒัน์

1

2

3

4

5

6

7

กรรมการผูจ้ดัการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชแีละการเงนิ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิารทา่เรอืและเดนิเรอื

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ผูอ้าํนวยการปฏบิตักิารแผนงานบญัชแีละการเงนิ

โดยรายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุกรรมการบรหิาร มดีงัต่อไปนี�

จาํนวนครั �งที�
เข้าร่วมประชมุ 

ในปี ����
ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

42/46

9/46

17/46

36/46

38/46

44/46

42/46

   �.  พจิารณา สรรหา กาํหนดคุณสมบตั ิและความเหมาะสม รวมทั �งกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและเงื�อนไขในการ
วา่จา้งบุคคลที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั
   �.  พจิารณา และใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัและตดิตามดแูลการดาํเนินการ เกี�ยวกบัวสิยัทศัน์ และกลยทุธ์
ทางดา้นทรพัยากรบุคคลของบรษิทั รวมทั �งแผนงานพฒันาผูบ้รหิารของบรษิทั
   5.  ปฏบิตังิานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกี�ยวเนื�องกบัการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ อนุกรรมการ (ถา้ม)ี และกรรมการผูจ้ดัการ

การรายงาน
        คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งรายงานขึ�นตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั  และจะตอ้งจดัทาํราย
งานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ภายหลงัจากการประชมุทกุครั �ง 

�.   คณะกรรมการบริหาร
        ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� พฤศจกิายน ���� (เดมิ) มมีตแิต่งตั �งคณะกรรมการ
บรหิารของบรษิทั ทั �งนี� ตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรหิารโดย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� คณะกรรมการบรหิารของ
บรษิทัม ีจาํนวน � ทา่น ดงัต่อไปนี�
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        ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมผีูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที� 
กจ.��/���� ลงวนัที� �� ธนัวาคม ���� (รวมสว่นที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) เป็นจาํนวน � ทา่นผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย

�.   ผูบ้ริหาร

       �.     คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตั �งคณะกรรมการบรหิาร
       �.     คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัไมน้่อยกวา่ � คน
       �.     ประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ต่งตั �งเลขานุการของคณะกรรมการบรหิาร

       �.     การดาํรงตําแหน่งของกรรมการบรหิารไมม่กีารกําหนดใหล้าออกจากตําแหน่งตามวาระ อยา่งไรกต็าม เมื�อ
กรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัทา่นใดไดพ้น้สภาพจากการเป็นกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั
ไมว่า่ดว้ยสาเหตุอนัใด ใหถ้อืวา่กรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั ทา่นนั �นพน้สภาพจากการเป็นกรรมการบรหิาร
โดยทนัท ีและใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตั �งสมาชกิทา่นใหมเ่ขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งที�วา่งลงโดยไมช่กัชา้
       �.     องคป์ระชมุคณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย สมาชกิที�เขา้รว่มประชมุไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการใน
คณะกรรมการบรหิาร 
       3.     คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งจดัใหม้กีารประชมุไมน้่อยกวา่เดอืนละ � ครั �ง  และอาจจะมกีารประชมุเพิ�มเตมิได ้
ขึ�นอยูก่บัประธานกรรมการบรหิารจะเหน็สมควร

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชมุของคณะกรรมการบริหาร

องคป์ระกอบและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริหาร

อาํนาจ หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
       1.     คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจหน้าที�จดัการงาน และดาํเนินกจิการของบรษิทัตามที�คณะกรรมการบรษิทักาํหนด  
หรอืไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัใหด้าํเนินการเฉพาะกรณ ี
       �.     คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจหน้าที�ในการบรหิารธรุกจิของบรษิทัตามนโยบาย และแผนงานที�กาํหนดไว ้
       �.     กจิการดงัต่อไปนี�ใหเ้สนอเพื�อรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อน
           �.�   เรื�องเกี�ยวกบันโยบายของบรษิทั
           �.�   เรื�องที�หากทาํไปแลว้จะเกดิการเปลี�ยนแปลงอยา่งสาํคญัแก่กจิการของบรษิทั
           �.�   เรื�องที�จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายโดยคณะกรรมการบรษิทัเอง
           �.�   เรื�องที�จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบที�บรษิทัวางไว้
           �.�   เรื�องที�คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเสนอเพื�ออนุมตัเิป็นรายเรื�อง หรอืตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการ
                  บรษิทัไดว้างไว้
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ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

นายอภชิาต ิชโยภาส 

นายชาครติ โอภาสอุดม

นายจริภทัร ์นิลน้อยศรี

นายอภชินม ์ชโยภาส

นายพทุธพงษ ์วมิลพนัธ์

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศริพิงษ์

นางสาวกณัณ์ณชิฐา ธปิบรูวฒัน์

1

2

3

4

5

6

7

กรรมการผูจ้ดัการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชแีละการเงนิ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิารทา่เรอืและเดนิเรอื

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ผอูาํนวยการปฏบิตักิารแผนงานบญัชแีละการเงนิ
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       4.     คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจ และหน้าที� ในการดําเนินกจิกรรมตามที�กําหนดเพื�อบรหิารบรษิทัใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็ บรรลุเป้าหมายของบรษิทั  ซึ�งรวมถงึ
           �.�   จดัทาํและสอบทานวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์แผนทางการเงนิและนโยบายที�สาํคญัของบรษิทั และนําเสนอ
                  ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตัิ
           �.�   พจิารณากลั �นกรองแผนธรุกจิประจาํปี งบประมาณคา่ใชจ้า่ยประเภททนุ เป้าหมายการปฏบิตังิาน รวมถงึ
                  สิ�งที�ตอ้งรเิริ�มต่างๆ ที�สาํคญั เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณา
                  อนุมตัิ
           4.3   พจิารณากลั �นกรองโครงการที�มคี่าใชจ้่ายประเภททุนที�เกนิวงเงนิที�คณะกรรมการบรษิทักําหนด เพื�อนํา
                  เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตัิ
           4.4   พจิารณา และอนุมตัใินเรื�องต่าง ๆ ตามที�กําหนดไวใ้นอํานาจดาํเนินการหรอืไดร้บัมอบอํานาจจากคณะ
                  กรรมการบรษิทั
           �.�   พจิารณาทบทวนอาํนาจดาํเนินการในเรื�องต่างๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นตารางการมอบอาํนาจ และนําเสนอต่อ
                  คณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตัิ
           �.�   จดัการ และสรา้งสมดลุระหวา่งวตัถุประสงคใ์นระยะสั �น และวตัถุประสงคใ์นระยะยาว
           �.�   พฒันา และดแูลทรพัยากรบุคคลใหด้าํเนินไปตามกลยทุธด์า้นทรพัยากรบุคคล ที�กรรมการผูจ้ดัการไดใ้ห้
                  ความเหน็ชอบไว้
           �.�   ตดิตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัและความกา้วหน้าใน
                  การดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั
       5.     พจิารณาเรื�องการจดัสรรงบประมาณประจําปีก่อนที�จะนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ
ทั �งนี�ใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตักิารเปลี�ยนแปลง และเพิ�มเตมิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีในระหวา่งที�ไมม่กีารประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัในกรณเีรง่ดว่น และใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื�อทราบในที�ประชมุคราวต่อไป
       �.     อนุมตักิารจดัซื�อวตัถุดบิ สนิคา้ หรอืบรกิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อการขายหรอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ ในจาํนวน
วงเงนิเกนิ �,���,��� บาท แต่ไมเ่กนิ �� ลา้นบาทต่อครั �ง
       �.     อนุมตักิารลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร เชน่ ที�ดนิ อาคาร หรอืสิ�งปลกูสรา้ง เป็นตน้ ในวงเงนิไมเ่กนิ �� ลา้นบาท
ต่อครั �ง
       �.     อนุมตักิารใชจ้า่ยเงนิลงทนุที�สาํคญัๆ ที�ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจาํปีตามที�จะไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามที�คณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้
       �.     จดัสรรเงนิบาํเหน็จรางวลัซึ�งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้แก่พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั หรอื
บุคคลใดๆ ที�กระทาํกจิการใหบ้รษิทั
      10.    แต่งตั �งหรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งหรอืหลายคนกระทาํการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บรหิารตามที�เหน็สมควรได ้และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลกิ เพกิถอน เปลี�ยนแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจนั �นๆ ได้



�.  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
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ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน
กรรมการ

        ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ���� ของบรษิทัเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ไดม้มีตกิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี ���� ซึ�งรวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีง เงนิเดอืน โบนสั เบี�ยประชมุ คา่ตอบแทนพเิศษ และคา่ตอบแทนอื�น เป็นจาํนวน
ไมเ่กนิ �,���,��� บาท โดยบรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัในปี ���� ดงัต่อไปนี�

        อนึ�ง บรษิทัไดก้าํหนดคา่ตอบแทนกรรมการจาํนวน �,���,��� บาท โดยในปี ���� บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนให้
แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และโบนสักรรมการ เป็นจาํนวนรวมทั �งสิ�น 
�.�� ลา้นบาท ทั �งนี� คา่ตอบแทนกรรมการในแต่ละปีอาจมจีาํนวนเปลี�ยนแปลงไป ขึ�นอยูก่บัมตขิองที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปีของบรษิทัในแต่ละปี และในอนาคต หากบรษิทัมคีวามประสงคจ์ะจ่ายค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอื�น 
(นอกเหนือจากคา่เบี�ยประชมุและคา่ตอบแทนรายเดอืน) ใหแ้ก่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทัจะใชห้ลกัเกณฑ์
พจิารณาจากผลประกอบการและผลกาํไรของบรษิทัในแต่ละปี โดยจะมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา
กาํหนดจาํนวนเงนิสาํหรบัคา่ตอบแทนพเิศษและคา่ตอบแทนอื�นๆ และจดัสรรใหแ้ก่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบแต่
ละราย โดยจาํนวนเงนิที�จา่ยใหแ้ก่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบจะมจีาํนวนไมเ่กนิวงเงนิที�ไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชมุ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และบรษิทัจะนําเสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของบรษิทัรบัทราบในปีถดัไป อนึ�งที�ผา่นมา 
บรษิทัไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร 

�. นายธงทอง จนัทรางศุ
�. นายธรีเดช ตงัประพฤทธิ �กุล
�. พลเรอืเอกพรีะจติร ์สรุกัขกะ
�. นายอภชิาต ิชโยภาส
�. นายอภชินม ์ชโยภาส
�. นายพทิกัษ์ เกยีรตเิดชปญัญา
�. นายพานิช พงศพ์โิรดม
�. นายชาตร ีศริพิานิชกร
�. นายอนนัต ์เกตุพทิยา
��. นายพรชยั วริยิะธนะสกุล
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ชื�อ – สกุล

หมายเหตุ : *���,��� บาท ของ นายธงทอง จนัทรางศุประธานกรรมการบรษิทั รวมคา่เบี�ยประชมุของคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน ��,��� บาทต่อครั �ง 
                และคา่ตอบแทนรายเดอืนของประธานกรรมการบรษิทั จาํนวน ��,��� บาทต่อเดอืน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที�ผา่นมา                                                หน่วย : บาท

�)     คา่เบี�ยประชมุของคณะกรรมการบรษิทั
           ประธานกรรมการบรษิทั                         จาํนวน ��,��� บาทต่อครั �ง
           กรรมการบรษิทั                                                           จาํนวน ��,��� บาทต่อครั �ง
�)     คา่ตอบแทนรายเดอืนของประธานกรรมการบรษิทั                     จาํนวน ��,��� บาทต่อเดอืน
�)     คา่ตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการตรวจสอบ
           ประธานกรรมการตรวจสอบ                        จาํนวน ��,��� บาทต่อเดอืน
           กรรมการตรวจสอบ                        จาํนวน ��,��� บาทต่อคนต่อเดอืน
�)     คา่เบี�ยประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
           ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน            จาํนวน ��,��� บาท ต่อครั �ง
           กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน                        จาํนวน ��,��� บาท ต่อครั �ง
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        ในปี ���� บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ีจาํนวน � คน อนัไดแ้ก ่
เงนิเดอืน คา่ตาํแหน่ง โบนสั จาํนวนรวม ��.�� ลา้นบาท และคา่ตอบแทนอื�นๆ ไดแ้ก่ เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 
และรายไดอ้ื�นๆ เป็นตน้ จาํนวนรวม �.��� ลา้นบาท
        ในปี ���� บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชจีาํนวน � คน อนัไดแ้ก่ 
เงนิเดอืน คา่ตาํแหน่ง โบนสั จาํนวนรวม ��.�� ลา้นบาท และคา่ตอบแทนอื�นๆ ไดแ้ก่ เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 
และรายไดอ้ื�นๆ เป็นตน้ จาํนวนรวม �.��� ลา้นบาท
        ในปี ���� บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิใหแ้ก่ ผูบ้รหิารและผูอ้ํานวยการฝา่ยแผนงานบญัชแีละการเงนิ 
จาํนวน � คน (รวมคา่ตอบแทน น.ส.นิตยา รตันโชต ิผูอ้าํนวยการปฏบิตักิารแผนงานบญัชแีละการเงนิ ซึ�งไดล้าออกเมื�อ
วนัที� �� กนัยายน ����) อนัไดแ้ก ่เงนิเดอืน คา่ตาํแหน่ง โบนสั จาํนวนรวม ��.�� ลา้นบาท และคา่ตอบแทนอื�นๆ ไดแ้ก่
เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี และรายไดอ้ื�นๆ เป็นตน้ จาํนวนรวม �.��� ลา้นบาท

ผูบ้ริหาร และผูอ้าํนวยการปฏิบติัการแผนงานบญัชีและการเงิน

�.  เลขานุการบริษทั

�.  บคุลากร

        ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตั �ง 
นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ ผูจ้ดัการฝา่ยกฎหมาย ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบรษิทั 
        คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 
              ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
              Company Secretary Program (CSP73/2016) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
              Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG23/2015) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
        โดยมหีน้าที�ความรบัผดิชอบที�สาํคญั ดงันี�
              จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี�
                 �.ทะเบยีนกรรมการ
                 �.หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั
                 �.หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
              เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีที�รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
              ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง หรอืบุคคล หรอืคณะบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากหน่วย
              งานราชการดงักลา่วประกาศกาํหนด

        จาํนวนพนกังานทั �งหมดของบรษิทั (ไมร่วมผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการแผนงานบญัช)ี ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
และวนัที� �� ธนัวาคม ���� มจีาํนวนทั �งสิ�น ��� คน และ ��� คน โดยบรษิทัไดจ้า่ยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานเป็นจาํนวน
ทั �งสิ�น ���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงนิเดอืน คา่ตาํแหน่ง โบนสั คา่สวสัดิ
การอาหาร กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี และอื�นๆ เป็นตน้ โดยสามารถแบง่รายละเอยีดตามสายงานไดด้งันี� 

สายงานพฒันาธุรกจิ
สายงานอาํนวยการ
สายงานแผนงานบญัชแีละการเงนิ
สายงานปฏบิตักิารทา่เรอืและเดนิเรอื
สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
สายงานบรหิาร (สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ)
                     รวม

สายงาน จาํนวนพนกังาน (คน)
ปี ����

65

99

30

307

18

18

537

ปี ����
71

120

24

303

19

48

555

คา่ตอบแทนอื�นๆ แก่พนกังานของบรษิทั (ไมร่วมผูบ้รหิาร)    - ไมม่–ี



กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายในการพฒันาพนักงาน
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        บรษิทัไดจ้ดัตั �งกองทนุสาํรองเลี�ยงชพีตั �งแต่วนัที� �� เมษายน ���� กบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย 
จาํกดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื�อจงูใจใหพ้นกังานทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว

ในปี ���� เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� บรษิทัถกูฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายในขอ้หาผดิสญัญาจา้งแรงงาน จาํนวน
ทนุทรพัย ์�.�� ลา้นบาท ภายหลงัคูค่วามสามารถตกลงกนัได ้โจทกถ์อนฟ้องและคดเีป็นอนัยตุิ

        นโยบายในการพฒันาพนกังาน
บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการพฒันาบุคลากรของบรษิทั ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ ดงันั �นบรษิทัจงึ
มนีโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของบรษิทัในทกุระดบัอยา่งต่อเนื�อง โดยบรษิทัไดจ้ดัทาํระบบประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานโดยมตีวัชี�วดัประสทิธภิาพทั �งในระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงาน และทบทวนลกัษณะงานใหส้อดคลอ้งกบัแผน
งานทางธรุกจิ เพื�อนําไปสูก่ารสรา้งระบบการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทั �งนี� บรษิทัไดว้างแนวทางโดยกาํหนดแผนการ
ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในสว่นงานต่างๆ โดยบรษิทัไดส้าํรวจความตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรมของสว่น
งานต่างๆ เพื�อใหบ้รษิทัสามารถวางแผนการฝึกอบรมใหม้คีวามเหมาะสมกบัแผนการพฒันาองคก์รและสามารถเพิ�มประ
สทิธภิาพในการทาํงานของหน่วยงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
        ในปี ���� บรษิทัไดด้าํเนินการฝึกอบรมบุคลากร จาํนวนทั �งสิ�น �� โครงการ แบง่เป็นการฝึกอบรมภายใน �� หลกั
สตูร และการฝึกอบรมภายนอก �� หลกัสตูร รวมจาํนวนบุคลากรที�ไดร้บัการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มพนูความรูค้วามสามารถ
ทั �งสิ�น ��� ราย (นบัเป็นจาํนวนบุคลากรที�ไมน่บัซํ�า ��� คน) มรีายจา่ยที�เกดิขึ�นจรงิทั �งสิ�น ���,���.�� บาท (แบง่เป็นคา่
ใชจ้า่ยในการจดัการฝึกอบรมภายใน ���,���.� บาท และคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมภายนอก ��,���.- บาท) ทั �งนี� สามารถ
แจกแจงจาํนวนบุคลากรที�ไดร้บัการพฒันาตามโครงสรา้งของบรษิทัไดด้งันี�

        ในปี ���� บรษิทัไดด้าํเนินการฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะและความรูค้วามสามารถของบุคลากรที�สามารถแบง่ออก
เป็น � ประเภท ไดแ้ก่ 
        �. การฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะและความรูค้วามสามารถของบุคลากรใหบ้รษิทัสามารถดาํเนินการตามแผนยทุธ
ศาสตรข์องบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารเรื�องกระบวนการคดิเชงิออกแบบ (design 
thinking) การฝึกอบรมการใชง้านระบบ ERP เวอรช์ั �น Microsoft Dynamics NAV 2018 การฝึกอบรมการใชง้านระบบ 
TMS เวอรช์ั �นใหม ่
        �. การฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะและความรูค้วามสามารถของบุคลากรเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการบรกิารลกูคา้ 
เช่น การอบรมเสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะในการผลติสื�อประชาสมัพนัธ ์การฝึกอบรมทกัษะ Professional 
Selling Skill & Presentation โครงการเสรมิสรา้งทกัษะในการทาํงานเป็นทมี 
        �. การฝึกอบรมเพื�อพฒันาทกัษะและความรูค้วามสามารถของบุคลากรเพื�อใหก้ารบรกิารลกูคา้เป็นไปดว้ยความ
ปลอดภยั เชน่ การฝึกอบรมความรูก้ารดบัเพลงิขึ�นตน้และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ การอบรมเจา้หน้าที�ความปลอดภยั
ในการทาํงาน ทั �งระดบัหวัหน้างานและระดบับรหิาร การฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานสถานีบรกิารนํ�ามนั การฝึกซอ้มการปฏบิตัิ
การตามแผนฉุกเฉนิประจาํเรอืประจาํปี 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ
สายงานปฏบิตักิารทา่เรอืและเดนิเรอื
สายงานแผนงานบญัชแีละการเงนิ
สายงานพฒันาธรุกจิ
สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
สายงานอาํนวยการ

3

172

13

46

13

64

สว่นงาน จาํนวนบุคลากรที�ไดร้บัการฝึกอบรม 
ปี ���� (คน)
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        บรษิทัมกีารกําหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยมกีารจดัทาํ
แผนงานดา้นความปลอดภยัฯและการแต่งตั �งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
จํานวน � ชุด ชุดที� � ประจําสาํนักงานดอนสกั ประกอบดว้ยผูแ้ทนบรษิทัฯ ระดบับรหิารเป็นประธานกรรมการความ
ปลอดภยัฯ และผูแ้ทนบรษิทัฯ ระดบับงัคบับญัชา � คน ผูแ้ทนพนกังาน � คน เป็นกรรมการความปลอดภยั ชดุที� � ประจาํ
สาํนกังานสาขาเกาะสมยุ ประกอบดว้ยผูแ้ทนบรษิทัฯ ระดบับรหิารเป็นประธานกรรมการความปลอดภยั และผูแ้ทนบรษิทัฯ 
ระดบับงัคบับญัชา � คน ผูแ้ทนพนกังาน � คน เป็นกรรมการความปลอดภยั โดยมเีจา้หน้าที�ความปลอดภยัในการทาํงาน
ระดบัวชิาชพี เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการทั �ง � ชุด อกีทั �งยงัมหีน่วยงานความปลอดภยัของบรษิทัฯ 
ซี�งรายงานขึ�นตรงต่อผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ
        สาํหรบัในปี ���� บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารดาํเนินการตามแผนงานดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก ่การตรวจสขุภาพพนกั
งานประจาํปี การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื�องตน้ การฝึกซอ้มดบัเพลงิขั �นตน้การฝึกซอ้มแผนอพยพหนีไฟการฝึกซอ้มแผน
ฉุกเฉนิบนเรอื รวมถงึการตรวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นแสง เสยีง ความรอ้น ฝุน่ สารเคม ีทั �งบรเิวณทา่เรอื และ
ภายในหอ้งเครื�องยนตข์องเรอืเฟอรร์ี� อนัจะเป็นสรา้งความเชื�อมั �นในระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบรษิทัฯ

ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั

        การดาํเนินการดงักลา่วสรปุภาพรวมไดว้า่ บรษิทัไดด้าํเนินการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรทั �งในระดบัปฏบิตักิารตลอด
จนบุคลากรในระดบับรหิารขั �นตน้ถงึขั �นสงูเพื�อพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหก้บับุคลากรอนัจะสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถดาํเนิน
การตามแผนยทุธศาสตรข์องบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึทาํใหบ้รษิทัมคีวามเชื�อมั �นวา่บุคลากรชองบรษิทัสามารถ
ใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถรกัษามาตรฐานความปลอดภยัในการใหบ้รกิารของบรษิทัได้
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารยพิ์เศษธงทอง จนัทรางศุ

        นิตศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        ปรญิญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New  York  University
        เนตบิณัฑติสาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา
        นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        นิเทศศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
        ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. ����)
        รฐัศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น (ไมม่)ี

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งที�สาํคญั
        ตั �งแต่ ���� ประธานกรรมการบรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
        ตั �งแต่ ���� กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุขิองมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
        ตั �งแต่ ���� กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุขิองจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        ตั �งแต่ ���� กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุขิองสถาบนับณัฑติศกึษาจฬุาภรณ์
        ตั �งแต่ ���� กรรมการกฤษฎกีาสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฏกีา
จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�
        Role of Chairman Program (RCP) รุน่ ��/����
        Audit Committee Program (ACP) รุน่ ��/����
        Director Certification Program (DCP) รุน่ ���/����
        Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ��/����
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นายอภิชาติ ชโยภาส

        ปรญิญาเอก สาขา Social Sciences , Magadh University, India

        ปรญิญาโท โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติสาํหรบัผูบ้รหิาร 

        รุน่ที� � มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

        ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาผูนํ้าทางสงัคม ธรุกจิการเมอืง 

        รุน่ที� � มหาวทิยาลยัรงัสติ

        ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ Oregon State, USA.

        ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรบันกับรหิาร

        ระดบัสงู รุน่ที� � สถาบนัพระปกเกลา้

        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาการจดัการ (Mini Master of Management) 

        รุน่ที� �� สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

        ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Micro Tax MBA 4 สถาบนับางกอกเทรนนิ�ง

        ประกาศนียบตัรหลกัสตูร RMM 3 มหาวทิยาลยัรงัสติ

        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกลยทุธก์ารบรหิารธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

        รุน่ที� �� คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการบรหิาร และจติวทิยา รุน่ที� �� สถาบนั The Boss

        จบหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(Top Executive Program in Commerce and Trade)

        จากสถาบนัวทิยาการการคา้ (Commerce Academy) รุน่ที� �

        ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที� �� (วตท.��)

 

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี

ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงันี�
        Director Certification Program (DCP)  รุน่ ���/����

        Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ �/����

        Ethical Leadership Program (ELP)  รุน่ �/����

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

        ตั �งแต่ ����         กรรมการบรษิทั      บรษิทั จดัหางาน อารพ์จ๊ีอบ จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั 

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิ�ง ทวัร ์จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั พลงังานราชา จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั ราชาวสัดภุณัฑ ์จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         หุน้สว่นผูจ้ดัการ      หา้งหุน้สว่นจาํกดั นิวดาดฟ้า

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั ราชาพาณชิยน์าวแีละบรกิาร จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั เอลการจดัการ จาํกดั
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จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั ณ วนัที� �� มกราคม ����

        ถอืหุน้ ��,���,���หุน้ คดิเป็น �.�� % ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธิ �ออกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั

การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัยอ่ย

        เป็นหลานชายของนายธรีเดช  ตงัประพฤทธิ �กุล

        เป็นบดิาของนายอภชินม ์ ชโยภาส

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั อาร.์เอฟ.ท ีจาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั เจา้พระยาเอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั ฮอส จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั วงัหนิออ่น จาํกดั

        ตั �งแต่ ����         กรรมการ              บรษิทั เจา้พระยาลอดจ ์จาํกดั



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 58

นายธีรเดช ตงัประพฤทธิ� กลุ

        Post Graduated Diploma Urban Sanitary Engineering, 
        International Institute of Hydraulic & Environmental 
        Engineering (IHE), TheNetherlands
        ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา, 
        California State University Long Beach, U.S.A.

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ����

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�

        หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) 
        รุน่ �/����
        หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ ��/����

ตั �งแต่ ����   กรรมการ บรษิทั เจา้พระยาการเ์ดน้ จาํกดั 
ตั �งแต่ ����   กรรมการ บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิ�ง ทวัร ์จาํกดั 
ตั �งแต่ ����   กรรมการ บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จาํกดั
ตั �งแต่ ����   กรรมการ บรษิทั เจา้พระยาลอดจ ์จาํกดั
ตั �งแต่ ����   กรรมการ บรษิทั วงัหนิออ่น จาํกดั

นางประคอง  ตงัประพฤทธิ �กุล (ภรยิา) ถอืหุน้ �,���,���หุน้ คดิเป็น �.��% ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง
ทั �งหมดของบรษิทั

เป็นน้าของนายอภชิาต ิชโยภาส
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พลเรือเอกพีระจิตร ์สุรกัขกะ

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองประธานกรรมการและกรรมการอสิระ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ดงันี�

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
Naval Post Graduate School, U.S.A.
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
Naval Post Graduate School, U.S.A.
ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ โรงเรยีนนายเรอื
ประกาศนียบตัรหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรรุน่ที� �� 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

หลกัสตูร Director Accreditation Program(DAP) รุน่ ��/����
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ��/����
หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ �/����

ตั �งแต่ ����    ประธานกรรมการ    บรษิทั ฟลทีเน็ตเวอรค์ จาํกดั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี
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นายชาตรี ศิริพานิชกร

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติย
สภา
ปรญิญาตร ีพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที� ����
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุน่ ���/���� 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ออลลอ์นิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ 
บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน)

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี
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นายอนันต์ เกตุพิทยา

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ดงันี�

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุน่ �/����
หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ ��/����
หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ �/����
หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ �/����
หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน่ �/����
หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ �/����
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ �/����
หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ ��/����

ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ    บรษิทั เซยีรพ์รอ็พเพอรต์ี� จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ    บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และประธานคณะ
กรรมการบรหิารความเสี�ยง บรษิทั ฟอรจ์นูพารท์อนิดสัตรี� จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
บรษิทั ซเีอม็โอ จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ����    กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสี�ยง    
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 
ตั �งแต่ ����    ประธานกรรมการบรษิทั จดัหางาน เดอะ บลิเลี�ยน โซลชูั �น จาํกดั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (การจดัการ) สถาบนับณัฑติ บรหิารธรุกจิ
(ศศนิทร)์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
สถติศิาสตรบ์ณัฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

ปรญิญาโท พาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีสาขาบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ีพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี
สาขาบญัชจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรม
การบริษทัไทย (IOD) ดงันี�

หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ ���/���� 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุน่ ��/����
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Nomination and 
Governance Committee (RNG) รุน่ �/����
สมัมนาหลักสูตร Updated COSO Enterprise Risk 
Management: Integrating with Strategy and Performance
หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP)รุน่ ��/���� 
ร่วมงานสมัมนา Independent Director Forum หวัขอ้ 
“Tough Boardroom Situations – Independent Directors 
Share Lessons Learned” ในวนัที� � ตุลาคม ����
หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program 
(ITG) รุน่ที� �/����
สมัมนาหลักสูตร Updated COSO Enterprise Risk 
Management: Integrating with Strategy and Performance 
ในวนัที� �� มกราคม ����
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นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ดงันี�

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 
(RCC)รุน่ ��/����
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG) รุน่ �/����

ตั �งแต่ ����    กรรมการ       บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิ�ง ทวัร ์จาํกดั
ตั �งแต่ ����    กรรมการ        บรษิทั พลงังานราชา จาํกดั
ตั �งแต่ ����    กรรมการ       บรษิทั ราชาวสัดภุณัฑ ์จาํกดั
ตั �งแต่ ����    กรรมการ       บรษิทั อาร.์เอฟ.ท.ี จาํกดั
ตั �งแต่ ����    ผูจ้ดัการทั �วไป   บรษิทั บาธแอนดส์ปา จาํกดั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ����

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสขุาภบิาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ถอืหุน้ �,���,��� หุน้ คดิเป็น  �.��% ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 64

นายพานิช พงศพิ์โรดม

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน

ปรญิญาเอกวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมชายฝ ั �งทะเล 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี
ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมแหลง่นํ�า 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี
ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวศิวกรรมสขุาภบิาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวศิวกรรมโยธา  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรม
การบริษทัไทย (IOD) ดงันี�

ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุน่ ��/����
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Nomination and 
Governance Committee (RNG) รุน่ �/����
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ ���/����
หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial 
Statement (UFS) รุน่ �/����
หลกัสตูร Setting the CEO Performance Plan and 
Evaluation

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น
ตั �งแต่ ����     ประธานกรรมการ      บรษิทั ออโตคอรป์ โฮลดิ�ง จาํกดั
ตั �งแต่ ����     ผูเ้ชี�ยวชาญพเิศษดา้นพลงังานและสิ�งแวดลอ้มอบจ. ระยอง
ตั �งแต่ ����     กรรมการ                บรษิทั พานิช-วรศกัดิ �และเพื�อน ���� จาํกดั
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นายอภิชนม ์ชโยภาส

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานพฒันาธรุกจิ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั  
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทัเจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ        บรษิทั พลงังานราชา จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั อาร.์เอฟ.ท.ี จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ       บรษิทั ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั 
ตั �งแต่ ����      กรรมการ        บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิ�ง ทวัร ์จาํกดั 

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ����

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย

ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
รุน่ ���/���� สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ถอืหุน้ �,���,��� หุน้ คดิเป็น �.��% ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง
ทั �งหมดของบรษิทั

เป็นบุตรนายอภชิาต ิ ชโยภาส  
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ประวัติคณะกรรมการบริหาร

นายชาคริต โอภาสอดุม

ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

2544 - 2562 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จาํกดั 

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ.วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั
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นายเอกชยั ลิ�มถาวรศิริพงศ์

ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ(เอกสถติ)ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 

รุน่ ���/����สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini MBA (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini MIS (สมาคมคอมพวิเตอรแ์หง่

ประเทศไทย)

���� - ����      ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพวิเตอร ์บรษิทั อเิลคโทรลคัส ์

ประเทศไทย จาํกดั

���� – ����     นกัวชิาการสถติ ิกรมป่าไม้

���� – ����     เจา้หน้าที�วเิคราะห ์เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ.วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ��  ปี

ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั
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นายจิรภทัร ์นิลน้อยศรี

ปรญิญาตร ีหลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (เทคโนโลยกีารผลติ)
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ปรญิญาโท หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ  
สาขาวชิาวศิวกรรมคณุภาพ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

����-���� ผูอ้าํนวยการฝา่ยการผลติ 
บรษิทั ท ีเอส ซ ีอุตสาหกรรม จาํกดั
����-���� ผูจ้ดัการฝา่ยผลติและซ่อมบาํรงุ บรษิทั สมบรูณ์ กรุป๊

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ.วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิารทา่เรอืและเดนิเรอื

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั
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นายพทุธพงศ ์วิมลพนัธ์

ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
รุน่ ���/���� สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

����-���� หวัหน้าสว่นบุคคล บรษิทั วนชยัพาเนลอนิดสัตรสี ์จาํกดั
����-���� ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคลและธรุการทั �วไป 
บรษิทั พทัยาฟู้ดอนิดสัตร ีจาํกดั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ.วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั
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นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธิปบูรวฒัน์

ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
อบรมดา้นบญัชภีาษอีากร Tax  Accounting การกระทบรายไดแ้ละ
รายจ่ายทางบญัชกีบัทางภาษีอากร บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนา
ธรรมนิต ิจาํกดั
อบรมเคลด็ลบัการปรบัปรงุรายการทางบญัช ีพรอ้มการปิดบญัชสีิ�น
งวดใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัช ีบรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนา
ธรรมนิต ิจาํกดั

����-����  หวัหน้าแผนกบญัช ีบรษิทั สยามนิสสนั บเีคเค จาํกดั

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ.วนัที� �� มกราคม ���� (ไมม่)ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั
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การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ
        บรษิทัมนีโยบายการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี�ด ี(Code of Best Practice) เพื�อเสรมิสรา้งความโปรง่ใส และเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะทาํใหเ้กดิความเชื�อมั �นในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกฝา่ย 
ดงันั �น คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ําหนดหลกัการการกํากบัดแูลกจิการซึ�งเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี
กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยหลกัการการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั ครอบคลมุหลกัการ � หมวด 
ดงันี�

หมวดที� � สิทธิของผูถ้อืหุน้ (The Rights of Shareholders)
        บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิื�นฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทั �งในฐานะของเจา้ของบรษิทั และในฐานะ
นกัลงทุนในหลกัทรพัย ์เชน่ สทิธใินการซื�อ ขาย หรอืโอนหลกัทรพัยท์ี�ตนถอือยู ่สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอยา่ง
เพยีงพอ สทิธใินการที�จะไดร้บัสว่นแบ่งผลกาํไรจากบรษิทั สทิธต่ิางๆ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิ
เหน็ สทิธใินการรว่มตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบรษิทั เชน่ การจดัสรรเงนิปนัผล การแต่งตั �งหรอืถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตั �งผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิรุกรรมที�สาํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั เป็นตน้
        นอกเหนือจากสทิธพิื�นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดด้าํเนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็นการอาํนวยความสะดวก
ในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี� 
        �. บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัประจาํปีทกุปี โดยจะจดัภายใน � เดอืน นบัจากวนัสิ�นสดุรอบบญัชใีนแต่
ละปี พรอ้มทั �งจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ และขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบลว่งหน้าก่อนวนั
ประชมุ � วนั และลงประกาศหนงัสอืพมิพแ์จง้วนันดัประชมุลว่งหน้าเป็นเวลา � วนั ตดิต่อกนัก่อนที�จะถงึวนัประชมุ โดย
ในแต่ละวาระการประชุมจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย
        �. บรษิทัจะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซตข์องบรษิทั พรอ้มทั �งแจง้สทิธขิอง
ผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุม และสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้
        �. ในกรณทีี�ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรม
การอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งที�บรษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้ม
กบัหนงัสอืนดัประชุม
        �. ก่อนการประชุม บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมผา่นอเีมลแ์อดแดรส (Email Address) ของนกัลงทุนสมัพนัธ ์ir@rajaferryport.com
        �. ในการประชุมบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตั �งขอ้ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเหน็ต่อที�ประชุมใน
ประเดน็ต่างๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทั �งนี� ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะมกีรรมการและผูบ้รหิารที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมเพื�อตอบคาํถาม และใหข้อ้มลูรายละเอยีดในที�ประชุม
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หมวดที� � การปฏิบติัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที� � บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (The Role of Stakeholders)

       บรษิทัจะใหโ้อกาสแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัทกุราย และกาํหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในที�ประชมุเป็นไปตามจาํนวน
หุน้ โดยหนึ�งหุน้มสีทิธเิทา่กบัหนึ�งเสยีง และไมก่ระทาํการใดๆ ที�เป็นการจาํกดัหรอืละเมดิสทิธหิรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย นกัลงทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิบรษิทักาํหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผู้
มหีน้าที�ดแูลผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยผูถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการ
อสิระซึ�งจะพจิารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื�อง เชน่ หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอสิระจะดาํเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารแกไ้ขใหเ้หมาะสม กรณเีป็นขอ้เสนอแนะที�เป็นเรื�องสาํคญั และมผีลต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม หรอื
มผีลต่อการประกอบธรุกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื�องดงักลา่วต่อที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั เพื�อพจิารณา
กาํหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้
       การดาํเนินการประชมุเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัตามลาํดบัวาระการประชมุมกีารเสนอรายละเอยีดในแต่ละวาระครบ
ถว้น มกีารแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอยา่งชดัเจน รวมทั �งจะไมเ่พิ�มวาระการประชมุที�ไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่ง
หน้าโดยไมจ่าํเป็น โดยเฉพาะวาระที�มคีวามสาํคญัที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจ ทั �งนี� ในกรณี
ที�ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอื
บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉนัทะที�บรษิทัไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม การลง
คะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปรง่ใสตามลาํดบัวาระที�กําหนด โดยวาระการเลอืกตั �งกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ช้
สทิธใินการแต่งตั �งกรรมการดว้ยการลงมตเิป็นรายบุคคล
       นอกจากนั �น บรษิทัไดก้ําหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider trading) ของบุคคลที�
เกี�ยวขอ้ง ซึ�งหมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทั �งคูส่มรสและบุตร
ที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทาํการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลา
อยา่งน้อย � เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปีและควรรอคอยอยา่งน้อย �� ชั �วโมง
ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั �งหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนั �นต่อบุคคลอื�นดว้ย
       บรษิทัไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกี�ยวกบัหน้าที�ที�ผูบ้รหิารตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทั และ
บทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประ
เทศไทย และในกรณทีี�กรรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทั
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ.���� ภายใน � วนัทาํการ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบ เพื�อเผยแพรต่่อ
สาธารณะต่อไป

       บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แขง่ คู่คา้ ลกูคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวี่า การสนบัสนุน
และขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธรุกจิของบรษิทั ดงันั �น บรษิทั
จะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักลา่วไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ี
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        นอกจากนี�บรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้คีวามรว่มมอืระหวา่งบรษิทัและกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุม่ เพื�อสรา้งความมั �นคง
ใหแ้ก่บรษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปนี�
        (ก)   ผูถ้อืหุน้: บรษิทัมุง่เน้นพฒันาองคก์รใหม้กีารเตบิโตอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งจะสง่ผลใหบ้รษิทัมรีายไดแ้ละผลกาํไร
เพิ�มขึ�นได ้เป็นการเพิ�มมลูคา่ของบรษิทัและสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 
        (ข)   ลกูคา้: บรษิทัคาํนึงถงึคณุภาพและมาตรฐานของการใหบ้รกิารผลติภณัฑท์ี�จาํหน่าย รวมถงึการเอาใจใสแ่ละ
รบัผดิชอบต่อลกูคา้ดว้ยความซื�อสตัย ์และเป็นธรรม 
        (ค)   คูค่า้: บรษิทัมนีโยบายที�จะปฏบิตัต่ิอคูค่า้อยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้ และ/หรอืขอ้ตกลงใน
สญัญาที�ทาํรว่มกนั เพื�อก่อใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดทีางธรุกจิซึ�งจะเป็นประโยชน์ทกุฝา่ย
        (ง)   คูแ่ขง่: บรษิทัสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรแีละเป็นธรรม และจะปฏบิตัติามกรอบกตกิาการ
แขง่ขนัที�ด ี
        (จ)   พนกังาน: บรษิทัมนีโยบายที�จะปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทยีม เป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทน และสวสัดิ
การที�เหมาะสม รวมถงึการสนบัสนุนเพื�อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน
        (ฉ)   ชุมชนและสงัคม: บรษิทัใหค้วามสาํคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยดาํเนินธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรม 
และใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ที�เกื�อกลู และสรา้งสรรคต่์อสงัคมตามความเหมาะสม 
        (ช)   สิ�งแวดลอ้ม: บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั และวางแนว
ทางในการควบคมุผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง ทั �งนี� บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบ
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี เหลา่นั �นไดร้บัการดแูลอยา่งดทีี�สดุ

หมวดที� � การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

        บรษิทัตระหนกัดถีงึความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูที�มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส ทั �งรายงานขอ้มลูทาง
การเงนิและขอ้มลูทั �วไป ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกั
ทรพัยแ์หง่ประเทศไทย/ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ ตลอดจนขอ้มลูอื�นที�สาํคญัที�มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ซึ�งลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั โดยบรษิทัจะเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของ
บรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนผา่นช่องทางและสื�อการเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอื www.rajaferry
port.com
        ในสว่นของงานดา้นผูล้งทนุสมัพนัธน์ั �น บรษิทัไดม้อบหมายให ้นายนรนิทร ์ชนวทิยาสทิธกุิล ทาํหน้าที�ในสว่นงาน
ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื�อทาํหน้าที�ตดิต่อสื�อสารกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทั �งนกัวเิคราะหแ์ละภาค
รฐัที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิที�ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี งบการเงนิดงักลา่วจดัทาํตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะ
สม และถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ�าเสมอ รวมทั �งมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอในงบการเงนิ ซึ�งในการนั �น คณะกรรมการตรวจ
สอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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หมวดที� � ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors)

�. บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
        คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลที�มคีวามรู ้ทกัษะและความเชี�ยวชาญที�หลากหลายและมภีาวะผูนํ้า ซึ�งเป็น
ที�ยอมรบั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมสีว่นรว่มในการกาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธรุกจิ และกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ 
และเพื�อประโยชน์ในการตดิตามและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งใกลช้ดิ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดจ้ดัตั �งคณะ
อนุกรรมการชดุต่างๆ เพื�อตดิตามและดแูลการดาํเนินงานของบรษิทั

�. โครงสรา้งคณะกรรมการ

        คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึ�งมคีวามรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย 
และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทั
ใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอสิระ
        ปจัจบุนั คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน �� ทา่น ประกอบดว้ย กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร � ทา่น และกรรมการที�ไม่
เป็นผูบ้รหิาร � ทา่น โดยกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร � ใน � ทา่นดงักลา่ว มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ ซึ�งจะทาํใหเ้กดิ
การถ่วงดลุในการออกเสยีงพจิารณาเรื�องต่างๆ ตลอดจนกรรมการอสิระจาํนวน � ทา่น ของกรรมการอสิระทั �งหมด � ทา่น 
ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย เพื�อทาํหน้าที�เป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ในการกาํกบัดแูลดาํเนินงานของบรษิทั
ใหม้คีวามถกูตอ้ง และโปรง่ใส
        ตามขอ้บงัคบัของบรษิทักาํหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งในอตัรา
สว่นหนึ�งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกล้
ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �นใหใ้ชว้ธิจีบั
ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อยา่งไร
กต็าม กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด้
        นอกจากนี� บรษิทัฯมคีณะอนุกรรมการจํานวน � ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร เพื�อปฏบิตัหิน้าที�เฉพาะเรื�องที�ไดร้บัมอบหมายและเสนอเรื�องใหค้ณะกรรม
การบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซึ�งคณะอนุกรรมการแต่ละชดุมสีทิธหิน้าที�ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าที�ของคณะ
อนุกรรมการแต่ละชดุ 
        บรษิทัไดแ้บง่แยกบทบาทหน้าที�ความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารไวอ้ยา่งชดัเจนโดยคณะ
กรรมการบรษิทัทาํหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย  ในขณะที�
ผูบ้รหิารทาํหน้าที�บรหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กําหนด ดงันั �น ประธานกรรมการบรษิทั 
และกรรมการผูจ้ดัการจงึเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทั �งสองตาํแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัเพื�อ
ใหไ้ดบุ้คคลที�มคีวามเหมาะสมที�สดุ
        ทั �งนี� บรษิทัมเีลขานุการคณะกรรมการบรษิทัซึ�งทาํหน้าที�ใหค้าํแนะนําดา้นกฎเกณฑต่์างๆ ที�คณะกรรมการจะตอ้ง
ทราบและปฏบิตัหิน้าที�ในการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทั �งประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ
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�.� นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ
        บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั
ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทั �งนี� คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงั
กลา่วเป็นประจาํ และบรษิทัถอืปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ กาํหนดทกุประการ

�.� จรรยาบรรณธุรกิจ
        บรษิทัไดก้าํหนดหลกัปฏบิตัเิกี�ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้ง
ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที�ตามภารกจิของบรษิทัดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ และเที�ยงธรรมทั �งการปฏบิตัต่ิอ
บรษิทั ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สาธารณชน และสงัคม

�.� ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
        บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการที�วา่ การตดัสนิใจใดๆ ในการดาํเนิน
กจิกรรมทางธรุกจิจะตอ้งทาํเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเทา่นั �น และควรหลกีเลี�ยงการกระทาํที�ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดใหผู้ท้ี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งหรอืเกี�ยวโยงกบัรายการที�พจิารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความ
สมัพนัธห์รอืการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไมม่อีาํนาจอนุมตัใิน
ธุรกรรมนั �นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั และรายการที�มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ�งไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ/หรอืสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด รวมทั �งจะได้
มกีารเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�) ดว้ย

�.� ระบบการควบคุมภายใน
        บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคมุภายในทั �งในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน และเพื�อใหเ้กดิความมปีระ
สทิธภิาพในการดาํเนินงาน บรษิทัจงึไดก้าํหนดภาระหน้าที� อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบง่แยกหน้าที�ผูป้ฏบิตัิ
งาน ผูต้ดิตามควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั โดยบรษิทัไดม้กีารแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทาํหน้าที�ในการ
สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล และมกีารวา่จา้งผูเ้ชี�ยว
ชาญจากภายนอกเพื�อทาํหน้าที�ตดิตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื�อใหม้ั �นใจวา่การปฏบิตังิานหลกัที�สาํคญัของบรษิทัไดด้าํเนินการตามแนวทางที�กาํหนดและมปีระสทิธภิาพ

�.� รายงานของคณะกรรมการ
        คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงนิ โดยมรีองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ และผูส้อบบญัชมีาประชมุรว่มกนั และนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส โดยคณะ
กรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทั �งสารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงนิดงักลา่วจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี
ที�รบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต รวมทั �งจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที�สาํคญั ทั �งขอ้มลูทาง
การเงนิ และไมใ่ชก่ารเงนิ บนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิอยา่งครบถว้น และสมํ�าเสมอ
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�. การประชมุคณะกรรมการ

�. ค่าตอบแทน
        บรษิทักาํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะ
สมกบัหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละทา่น เพยีงพอที�จะดแูลรกัษากรรมการที�มคีวามรูค้วามสามารถ และ
ตอ้งผา่นการอนุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)
        ทั �งนี� บรษิทักําหนดใหม้กีารเปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารตามรปูแบบที�สาํนักงานคณะ
กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด

        ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทัจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทุก � เดอืน และจะจดัใหม้กีาร
ประชมุพเิศษเพิ�มตามความจาํเป็น มกีารสง่หนงัสอืเชญิประชมุลว่งหน้า � วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณจีาํเป็นรบีดว่น
เพื�อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทั ทั �งนี� ในการประชมุแต่ละครั �งไดม้กีารกาํหนดวาระในการประชมุอยา่งชดัเจน มเีอกสาร
ประกอบการประชมุที�ครบถว้นเพยีงพอ โดยจดัสง่ใหก้บัคณะกรรมการลว่งหน้า เพื�อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลู
อยา่งเพยีงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ 
ในการประชมุ ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ว่มกนักาํหนดวาระการประชมุและพจิารณาเรื�องเขา้
วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รบัพจิารณา
เป็นวาระการประชมุได ้โดยที�กรรมการทกุทา่นสามารถอภปิรายและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเปิดเผย และมปีระธานที�
ประชมุเป็นผูป้ระมวลความเหน็และขอ้สรปุที�ไดจ้ากการประชมุ ทั �งนี� ในการลงมตใินที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อื
มตเิสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งเสยีง โดยกรรมการที�มสีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชุมและ/หรอืไม่
ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �นๆ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานในที�ประชมุจะออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีหนึ�งเสยีงเพื�อ
ชี�ขาด นอกจากนี� รายงานการประชมุจะถกูจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัจากการประชมุแลว้เสรจ็ พรอ้มทั �งจดัเกบ็
รายงานการประชมุที�ผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัอยา่งเป็นระเบยีบ พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูท้ี�เกี�ยว
ขอ้งตรวจสอบได้



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)77

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึ�งเป็นผูท้รง
คณุวฒุแิละมปีระสบการณ์ดา้นกฏหมาย  การบญัช ี การเงนิ  การบรหิารองคก์ร  จาํนวน � ทา่น ดงันี�
        �.  คณุชาตร ี ศริพิานิชกร          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
        �.  คณุอนนัต ์ เกตุพทิยา           กรรมการตรวจสอบ
        �.  คณุพรชยั  วริยิะธนะสกุล       กรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าที�ตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  และตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมนีโยบายที�สาํคญัคอื ดแูลรายงานทาง
การเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป  สอบทานการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็น
ไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี มรีะบบการควบคมุภายในที�มปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและกฏหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนดแูลกรณทีี�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบรษิทักบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั  ทั �งนี� ในรอบ
ปีบญัช ี���� ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน � ครั �ง โดยไดม้กีารหารอืรว่มกบัฝา่ยบรหิาร ผูต้รวจ
สอบภายใน และผูส้อบบญัชใีนเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏบิตัหิน้าที�ไดด้งันี�

�. การสอบทานรายงานทางการเงิน
         คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทั ประจาํรายไตรมาสและงบ
การเงนิประจาํปีร่วมกบัฝา่ยบรหิารและผูส้อบบญัช ีก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั
         ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัช ีและ/หรอื ผูต้รวจสอบภายใน โดยไม่มฝีา่ยบรหิารร่วมประชุมดว้ยสาํหรบั
รายงานทางการเงนิของบรษิทัรอบปี ����  คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ รายงานทางการเงนิของบรษิทั ไดจ้ดัทาํขึ�น
อยา่งถกูตอ้งเป็นไปตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองโดยทั �วไป  มกีารเปิดเผยขอ้มลูที�สาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิ และมขีอ้มลูซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ

�. รายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

�. การสอบทานการบริหารความเสี�ยง

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณทีี�เกดิรายการเกี�ยวโยง หรอืรายการที�อาจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถกูตอ้งและครบถว้น  และมคีวามเหน็วา่การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัมคีวามเพยีง
พอและเป็นไปตามเงื�อนไขหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ ก.ล.ต.

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณานโยบายการบรหิารความเสี�ยง แผนงาน และการบรหิารจดัการความเสี�ยงทั �ง
ภายใน และภายนอกองคก์ร  โดยคณะกรรมการไดม้กีารประชมุรว่มกบัฝา่ยจดัการของบรษิทัฯ รวมทั �งพจิารณาและสอบ
ทานประสทิธภิาพ และความเหมาะสมของการบรหิารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอทกุไตรมาส พรอ้มทั �งใหม้ขีอ้เสนอแนะเพื�อ
นําไปปรบัปรงุใหด้ยีิ�งขึ�น

�. การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี
        คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานตามจรรยาบรรณและบรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ พบวา่ กรรมการ
บรษิทัและพนกังานไดป้ฏบิตัติามหลกัการที�กาํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั โดยคณะกรรมการไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังานทุกระดบั
มจีติสาํนึกในจรยิธรรมและคุณธรรมอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง  เพื�อใหเ้กดิการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีตามหลกัการของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  เพื�อใหม้คีวามโปรง่ใสและมจีรยิธรรม  ก่อใหเ้กดิความเชื�อมั �นแก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ลกูคา้ 
คูค่า้ และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทกุฝา่ย
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�. การสอบทานประสิทธิผลการควบคุมภายใน

�. การพจิารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี

        คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที�กาํหนดโดยสาํนกังานคณะ
กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งครอบคลุมถงึการควบคมุดา้นการปฏบิตังิานการเงนิ การปฏบิตัติาม
กฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัฯ โดยทาํการประเมนิตามแบบประเมนิความเพยีง
พอของระบบการควบคมุภายใน ซึ�งผลการประเมนิ โดยฝา่ยบรหิารและสาํนกังานตรวจสอบภายในมคีวามเหน็วา่การควบ
คมุภายในของบรษิทัฯมคีวามเพยีงพอ

�. การสอบทานการกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน
        เพื�อความเป็นอสิระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดว้า่จา้งให ้บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อลออดทิ 
จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัที�ใหบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ โดยคณะกรรม
การตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  รายงานผลการตรวจสอบภายใน และตดิตามผลการ
ตรวจสอบภายในกบัฝา่ยบรหิารอยา่งต่อเนื�อง พรอ้มทั �งใหค้าํแนะนํากบัผูต้รวจสอบภายใน เพื�อใหเ้กดิความเชื�อมั �นวา่การ
ปฏบิตังิานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  โดยผลการตรวจสอบภาย
ในประจาํปี ���� ไมพ่บขอ้บกพรอ่งดา้นการควบคมุภายในที�มนียัสาํคญั

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาความรู ้ความสามารถ คณุสมบตั ิและผลการปฏบิตังิานของ บรษิทั พวีอีอดทิ 
จาํกดั ในรอบระยะเวลาบญัชทีี�ผา่นมาแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตั �งผูส้อบ
บญัช ีพรอ้มทั �งคา่สอบบญัช ีเพื�อขออนุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้

        โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที�และความรบัผดิชอบตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มคีวามเป็นอสิระอยา่งเพยีงพอ เพื�อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถกูตอ้ง 
เชื�อถอืได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงอยา่งเพยีงพอ มรีะบบ
การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตังิานที�สอดคลอ้งตามระบบการกาํกบั
ดแูลกจิการที�ด ีมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชาตร ี ศริพิานิชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

        คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระ และกรรมการบรหิารผูม้ปีระการณ์การบรหิารงานมายาวนาน จาํนวน � ทา่น ดงันี�
        �.    นายพานิช  พงศพ์โิรดม               ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอสิระ
        �.    นายพรชยั  วริยิะธนะสกุล            กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอสิระ
        �.    นายพทิกัษ ์ เกยีรตเิดชปญัญา       กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

        คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าที� ตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ที�ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที�สรรหาบุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม ตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการที�กาํหนดไว ้เพื�อเสนอ
เขา้รบัการแต่งตั �งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ตลอดจนคดัเลอืกกรรมการ บรษิทัฯ เพื�อทาํหน้าที�กรรมการชดุยอ่ย รวมถงึ
พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ เพื�อนําเสนอต่อ คณะกรรมการบรษิทัฯ และที�ประชมุ
ผูถ้อืหุน้ตามลําดบั โดยในรอบปี ���� ไดป้ฏบิตัหิน้าที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั อย่างครบถว้น 
โดยยดึมั �นในหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดอียา่งเครง่ครดั เพื�อประโยชน์ที�สมดุลและยั �งยนืของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกราย ขอ
สรปุสาระสาํคญัของการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี ���� มดีงันี� ดงัต่อไปนี�

   �.  พจิารณาแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ย เป็นผูเ้สนอ
        วาระการประชุม และรายชื�อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทั ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 
        2562
   2.  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหเ้หมาะสมกบัหน้าที�ความรบัผดิชอบ ของกรรมการ และ
        เชื�อมโยงกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบรษิทัฯ เป็นเกณฑใ์นการพจิารณา

        คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าที�ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัอย่าง
ครบถว้น ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ความสามารถและเป็นอสิระ เพื�อประโยชน์โดยรวมต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้
อยา่งเหมาะสมแลว้

เรียน ผูถ้อืหุน้ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอรรี์� จํากดั (มหาชน)

(นายพานิช  พงศพ์โิรดม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
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การดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

        บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินกจิการภายใตห้ลกัจรยิธรรมและการจดัการที�ด ีมคีวามรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มทั �งภายในและภายนอกองคก์ร อนันําไปสูก่ารพฒันาที�ย ั �งยนื โดยมุง่เน้นใหค้วามสาํคญัและ
คาํนึงถงึผลกระทบที�มต่ีอสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ดว้ยการใชท้รพัยากรที�มอียูใ่นองคก์รหรอืนําทรพัยากรที�อยูน่อกองคก์ร
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุทั �งต่อองคก์รและสว่นรว่ม เพื�อใหอ้งคก์รและคนในชุมชนหรอืสงัคม สามารถอยูร่ว่มกนัได้
อยา่งมคีวามสขุและยั �งยนื โดยมรีายละเอยีดดงันี�
        �.การกาํกบัดแูลกิจการ
        บรษิทัมุง่มั �นในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ดว้ยคณุภาพบรกิารที�มาตรฐานสากล และบรหิารงานภายใตน้โยบายการ
กาํกบัดแูลกจิการที�ด ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยกาํหนดแนวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ภายใต้
หลกัธรรมาภบิาลที�มุง่เน้นดาํเนินธรุกจิดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม ทั �งนี� การเจรญิเตบิโตของบรษิทัจะควบคูไ่ปกบั
การพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังาน ชมุชน และสงัคม

        �.� ป้องกนัการมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั �น 
        นอกจากนี� บรษิทัยงัไดใ้หค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัการ
ป้องกนัการมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั �น บรษิทัจงึได้
จดัทาํนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรและอนุมตัโิดยมตขิอง
ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� 
กุมภาพนัธ ์���� ซึ�งครอบคลมุเรื�องการป้องกนัการคอรร์ปั
ชั �น เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนเขา้ใจถงึ
มาตรฐานดา้นจรยิธรรมที�บรษิทัใชใ้นการดาํเนินธรุกจิ
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        พรอ้มทั �งตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมดงักลา่วอยา่ง
จรงิจงั โดยบรษิทัไดม้กีารสื�อสาร ประชาสมัพนัธ ์เพื�อสรา้งความรู้
และความเขา้ใจกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัเกี�ยวกบันโยบายวา่ดว้ย
การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั �น ทั �งนี�หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกั
งานไม่ปฏบิตัติามนโยบายว่าดว้ยการทุจรติคอรร์ปัชั �น จะตอ้งได้
รบับทลงโทษทางวนิยั

        �.� การพฒันาและสง่เสรมิศกัยภาพของบุคลากร
        บรษิทัตระหนักดวี่า บุคลากรเป็นทรพัยากรที�มคี่า
และเป็นปจัจยัสําคญัสู่ความสําเรจ็ ดงันั �นองคก์รจงึตอ้งมี
บุคลากรที�มคีุณภาพ บรษิทัจงึไดก้ําหนดกลยุทธแ์ละนโย
บายดา้นทรพัยากรบุคคลที�มุง่เน้นดา้นการเพิ�มประสทิธภิาพ
และการพฒันาทรพัยากรบุคคลใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวด
ลอ้มและเทคโนโลย ีเพื�อรองรบัการขยายธรุกจิ เพิ�มขดีความ
สามารถในการแขง่ขนั และรองรบัการเปลี�ยนแปลงต่างๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ เสรมิสรา้งวฒันธรรมและ
บรรยากาศการทาํงานที�ด ี
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        �.� สรา้งสมดลุการทาํงานและการใชช้วีติแบบ “สขุนิยม”
จากแนวคดิที�วา่ เมื�อพนกังานมคีวามสขุ องคก์รกย็อ่มมคีวามสขุเชน่กนั เพราะนั �นหมายถงึประสทิธภิาพการทาํงานที�ดี
ขึ�น เหตุนี�บรษิทัจงึกาํหนดนโยบาย “สขุนิยม” เพื�อสง่เสรมิคณุภาพชวีติในการทาํงานของพนกังาน (Happy Work Place) 
ผา่นกจิกรรมความสขุดา้นต่างๆ เพื�อสรา้งสมดลุของการทาํงานและการใชช้วีติใหม้คีวามสขุ นําไปสูก่ารเตบิโตของธรุกจิ
อยา่งต่อเนื�องและยั �งยนื โดยไมท่ิ�งใครไวข้า้งหลงั เพราะชาว RP ทกุคนคอืครอบครวัเดยีวกนั

        �.� ดา้นลกูคา้
        บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั
(มหาชน) มุ่งเน้นในการสรา้งความพงึ
พอใจและความมั �นใจใหแ้ก่ลกูคา้ที�จะได้
รบับรกิารที�ดมีคีุณภาพในระดบัราคาที�
เหมาะสม รวมทั �งรกัษาสมัพนัธภาพที�ดี
ระหวา่งการใหบ้รกิาร ซึ�งพนกังานของ
บรษิทัราชาเฟอรร์ี�ทกุคนไดร้บัการปลกู
ฝงัเรื�องของความซื�อสตัย ์ความไวว้าง
ใจและมุง่มั �นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั �นใจแก่ลกูคา้ในการรบับรกิารที�มคีุณภาพ ปลอดภยั ในราคาที�เป็น
ธรรม  โดยเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกบัการบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ รวมทั �งจดัระบบ
การบรกิารลกูคา้ ใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนความไมพ่อใจและดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการลกูคา้  จงึทาํใหล้กูคา้
ที�มาใชบ้รกิารมั �นใจเรื�องความปลอดภยัของทรพัยส์นิได ้และกลบัมาใชบ้รกิารซํ�า ดงัสโลแกน  “Always on the go”

          Lost&Found  : การบรกิารดว้ยใจ เพื�อสง่ต่อรอยยิ�มใหล้กูคา้ที�มาใชบ้รกิารเรอืราชาเฟอรร์ี�สบายใจไดว้า่ เดนิ
ทางปลอดภยัของหายไดค้นื 
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          สิ�งอาํนวยความสะดวกบนเรือ : ภาพหอ้งพกัผูโ้ดยสารบนเรอืที�เน้นเรื�องความปลอดภยัไปพรอ้มกบัสิ�งอาํนวย
ความสะดวกและอุปกรณ์ความปลอดภยั

ป้ายประชาสมัพนัธ ์เพื�อบอกขอ้มลูตารางเที�ยวเรอื เสน้ทางที�ใหบ้รกิาร และโปรโมชั �นต่างๆ 
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        �.� เปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส
        บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 
ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที�มคีวามถกู
ตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรงเวลา และไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑท์ี�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทั �งรายงานทางการ
เงนิและขอ้มลูทั �วไป ตลอดจนขอ้มลูอื�นๆ ที�สาํคญั
ที�มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละมผีลต่อการ
ตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ
บรษิทั เพื�อใหผู้ท้ ี�เกี�ยวขอ้งของบรษิทัทั �งหมดได้
รบัทราบขอ้มลูเทา่เทยีมกนั โดยบรษิทัจะรายงาน
ขอ้มลูผา่นทางตลาดหลกัทรพัยฯ์และผา่นเวบ็ไซด์
ของบรษิทัที� www.rajaferryport.com

�.การดแูลสิ�งแวดล้อม
        บรษิทัไดต้ระหนกัว่าการดาํเนิน
กจิการทา่เรอื และเรอืเฟอรร์ี�เพื�อใชโ้ดย
สารและขนสง่มผีลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
บรษิทัจงึไดแ้สดงความรบัผดิชอบต่อสงั
คมดว้ยการใหค้วามสาํคญัต่อสิ�งแวดลอ้ม
ทั �งทางนํ�า เสยีง และอากาศ รวมทั �งจดั
ใหม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัต่างๆ 
เพื�อป้องกนัและรกัษาไวซ้ึ�งระบบนิเวศน์
และสิ�งแวดลอ้มของชุมชนที�บรษิทัประ
กอบกจิการอยู่ รวมทั �งสรา้งวฒันธรรม
องคก์ร ดว้ยการสรา้งจติสาํนึกของพนกั
งานและผูป้ฏบิตังิานที�ทา่เรอืและบนเรอื
เฟอรร์ี�ใหร้กัและหวงแหนทรพัยากรธรรม
ชาตแิละสิ�งแวดลอ้มของชมุชน 
        ทั �งนี� บรษิทัไดป้ฏบิตัแิละดาํเนินการเพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม อาท ิตดิตามและตรวจสอบคณุภาพนํ�าทิ�ง
จากทกุจดุที�ปลอ่ยออกจากทา่เรอืเป็นประจาํทกุเดอืน และตรวจสอบคณุภาพนํ�าในทะเลบรเิวณทา่เทยีบเรอืเป็นประจาํ
ทกุ � เดอืน และรายงานผลการตรวจสอบใหก้รมเจา้ทา่พจิารณาทกุครั �ง จดัใหม้กีารตรวจสอบระบบบาํบดันํ�าเสยีสาํเรจ็
รปู (SATS) ทุกๆ � เดอืน เพื�อใหเ้กดิความมั �นใจในประสทิธภิาพการทาํงาน  และจดัเตรยีมภาชนะรองรบัขยะ ณ จุด
ต่างๆ ใหเ้พยีงพอกบัการใชง้านภายในบรเิวณทา่เรอื และกาํหนดใหห้า้มทิ�งขยะ นํ�าเสยี และสารเคมลีงทะเล โดยในปี
ที�ผา่นมา บรษิทัไดด้าํเนินโครงการดา้นสิ�งแวดลอ้มและสงัคม เพื�ออนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มและสนบัสนุนกจิกรรมทางสงัคม
ของชมุชนในพื�นที�ประกอบดว้ย � กจิกรรมหลกั คอื

เมื�อวนัที� �� มถุินายน ���� นายอภชิาต ิชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท่าเรอืราชา
เฟอรร์ี� จํากดั (มหาชน) ไดร้่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 
เพื�อชี�แจงขอ้มลูเกี�ยวกบัธุรกจิและแผนการดําเนินงานของบรษิทัแก่นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
นกัลงทนุและสื�อมวลชน ณ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

เตมิสขุรอบดา้นผา่นกจิกรรมเพื�อสงัคมตลอดปี ����
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        บรษิทัมแีนวคดิในการจดัการขยะตั �งแต่ตน้ทางทั �งที�
ทา่เรอืและบน เรอื เพื�อลดปรมิาณขยะพลาสตกิประเภทใช้
ครั �งเดยีวแลว้ทิ�งใหน้้อยลง ซึ�งจะเป็นการจดัการขยะแบบยั �ง
ยนื โดยการคดัแยกขยะทั �วไปเพื�อสง่ต่อใหเ้ทศบาลนําไปกาํ
จดัอยา่งถูกวธิ ีและขยะรไีซเคลิ โดยบรษิทัจะยกรายไดท้ั �ง
หมดจากการขายขยะรไีซเคลิใหเ้ป็นเงนิกองทุนเพื�อสวสัดิ
การของพนกังาน สว่นขยะเปียก อาท ิเศษอาหาร เศษผกั
ผลไม ้จะนํามาผลติเป็นปุ๋ ยหมกั ในระยะแรกจะร่วมกบัตวั
แทนชมุชนในพื�นที�ที�มปีระสบการณ์และประสบความสาํเรจ็
ในการจดัการขยะ มาเป็นพี�เลี�ยงและสอนวธิทีาํใหก้บัพนกั
งาน หลงัจากนั �นอาจขยายผลการดําเนินงานไปยงับรษิทั
ต่างๆ ภายในเครอื

�.� โครงการจดัการและคดัแยกขยะตั �งแต่ตน้ทาง �.� กจิกรรม “RP รณรงคล์ดใชถุ้งพลาสตกิ 
Say to No Plastic Bags”

      เป็นที�ทราบกนัดวีา่ การใชถุ้งพลาสตกิเพยีง � ใบ 
ตอ้งใชเ้วลากวา่ ��� ปี จงึจะยอ่ยสลายหมด ขยะพลา
สตกิเหลา่นี�สว่นหนึ�งไหลลงสูท่ะเล จนเป็นสาเหตุหนึ�ง
ในการเสยีชวีติของประชากรสตัวท์ะเล ส่งใหห้น่วย
งานต่างๆ ทั �งภาครฐัและเอกชนหนัมาตื�นตวัและตระ
หนกัถงึความสาํคญัเรื�องนี�มากขึ�น บรษิทั ทา่เรอืราชา
เฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) หรอื RP จงึขอรว่มเป็นสว่น
หนึ�งในการรณรงคล์ดจํานวนถุงพลาสตกิในรา้นคา้
มนิิมารท์และรา้นอาหารภายในทา่เรอื พรอ้มกบัเป็น
การกระตุน้และสง่เสรมิใหพ้นกังาน ตลอดจนประชา
ชนทั �วไป เลง็เหน็ความสาํคญัในการหนัมาใชว้สัดทุด
แทนถุงพลาสตกิ
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� การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม
        การมสีว่นในการพฒันาชมุชน  โดยใหก้ารสนบัสนุน
และดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ รว่มกบัคนในชมุชน  เพื�อสรา้ง
ความสมัพนัธท์ี�ดรีะหวา่งองคก์ร ตลอดจนพนกังานและคน
ในชมุชนและลดปญัหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ที�อาจเกดิขึ�น

        ดว้ยการรว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดอนสกั (อบต.ดอนสกั) ใหค้วามรูแ้ก่เดก็และผูป้กครองตระหนกัถงึความ
สาํคญัในการศกึษาหาความรู ้รว่มกจิกรรมในการประชมุหมูบ่า้น และประสานต่อสถานศกึษาเพื�อใหท้นุการศกึษาแก่เดก็
และเยาวชนที�ขาดโอกาสทางการศกึษา รวมทั �งการประสานหน่วยงานทหารและสถานสงเคราะห ์เพื�อชว่ยเหลอืชาวบา้น
ที�ไรท้ี�อยูอ่าศยั

        �.� สง่เสรมิและสง่ต่อโอกาสทางการศกึษาใหก้บั
        เดก็และเยาวชน

        �.� การเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

        ดว้ยการเปิดพื�นที�ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการคมนาคมทางนํ�าและมาตรการความปลอดภยัในการเดนิทางบนเรอืแก่คณะ
นกัเรยีนและผูป้กครองจากโรงเรยีนต่าง ๆ โดยเจา้หน้าที�จากฝา่ยฝึกอบรมเป็นวทิยากรบรรยายการใหค้วามรู้
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        เพราะเด็กและเยาวชนคอือนาคตของชาติ บรษิัท 
ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) หรอื RP จงึมุง่เน้นและ
ใหค้วามสําคญัในการสนับสนุนกจิกรรมเกี�ยวกบัเดก็และ
เยาวชน ดว้ยการรว่มกบัเทศบาลตาํบลดอนสกัจดักจิกรรม
งานวนัเดก็ และการใหท้นุการศกึษาโครงการภาษาองักฤษ
แก่โรงเรยีนวดัประเดมิ

�.� การสนบัสนุนกจิกรรมเกี�ยวกบัเดก็และเยาวชน

        ดว้ยการจดักจิกรรมทาํความสะอาด Big Cleaning Day 
บรเิวณหน้าทา่เรอืและพื�นที�โดยรอบเป็นประจาํทกุสปัดาห ์เพราะ
ถอืวา่ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี�เป็นประตบูา้นบานหนึ�งในการตอ้นรบั
นกัทอ่งเที�ยวจากทั �วโลกที�เดนิทางเขา้มา

�.� การมสีว่นรบัผดิชอบต่อพื�นที�ประกอบกจิการ
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        ดว้ยการรว่มกจิกรรมทอดกฐนิผา้ปา่ประจาํปี เพื�อสมทบทนุในการสรา้งเมร ุ ณ วดัครีวีงการาม อาํเภอเกาะสมยุ  
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

�.� การทาํนุบาํรงุศาสนาและคนืสูส่งัคม

        โดยการจดักจิกรรมแจกเครื�องดื�มฟร ีและกจิกรรมรว่ม
เลน่เกมชงิ Voucher บตัรกาํนลัใหแ้กผู่ท้ ี�มาใชบ้รกิารในชว่ง
เทศกาลสงกรานต ์ซึ�งมทีั �งกลุม่ชาวบา้นในพื�นที�และนกัทอ่ง
เที�ยวทั �งชาวไทยและต่างชาติ

�.� การสง่ต่อความสขุใหก้บัลกูคา้
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�.การรบัผิดชอบต่อพนักงาน

        �.� การพฒันาบุคลากร

        �.� จดักจิการเลี�ยงปีใหม ่

        ดว้ยบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัทรพัยากรบุคคลเป็นอนัดบัตน้ๆ รวมทั �งจดั

ใหม้อีบรม เพื�อพฒันาศกัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ที�และต่อเนื�อง รวมทั �งให้

ความเอาใจใสต่่อสวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานไทย และขอ้บงัคบั

ที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งเครง่ครดั โดยที�ผา่นมาบรษิทั

ไดด้ําเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศใหก้บัพนักงานใหม่ เพื�อให้

พนักงานมคีวามเขา้ใจในการทํางานเป็นองค์กร และปฏบิตัติามนโยบายของ

บรษิทัไปในทศิทางเดยีวกนั  จดัอบรมเพื�อใหค้วามรูแ้ละพฒันาบุคลากรในดา้น

ตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง  การแตง่ตั �งและโยกยา้ย รวมทั �งการใหร้างวลัและการลงโทษ

พนกังานตอ้งกระทาํดว้ยความเสมอภาค  และตั �งอยูบ่นพื�นฐานของความรู ้ความ

สามารถและความเหมาะสม การจดัใหม้สีวสัดกิารที�เหมาะสม เช่น ที�พกัอาศยั 

อาหาร ตรวจสขุภาพประจาํปี และกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี 

        เป็นการตอบแทนและใหร้างวลัแกบ่คุลากรของบรษิทั

ที�รว่มมอื รว่มแรงกนัทาํงานหนกัมาตลอดทั �งปี เพื�อใหก้าร

ดาํเนินงานของบรษิทัเดนิหน้าไปไดด้ว้ยดี

พนกังานตอ้งกระทาํดว้ยความเสมอภาค  และตั �งอยูบ่นพื�นฐานของความรู ้ความ

สามารถและความเหมาะสม การจดัใหม้สีวสัดกิารที�เหมาะสม เช่น ที�พกัอาศยั 
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คุณภาพสู่รางวัลแห่งความสำเร็จ
        บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการมุง่เน้นปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดใีนทกุสว่นงานและทกุกระบวนการ
ทาํงานทั �งองคก์ร ซึ�งตั �งบนหลกัพื�นฐานของความถกูตอ้ง โปรง่ใส ยตุธิรรม ตรวจสอบได ้นอกจากนี� พนัธกจิของบรษิทั
ที�วางไว ้“มุง่มั �นพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ” เพื�อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้
ไดอ้ยา่งครอบคลุมสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความยดึมั �นในหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ�งบรษิทั
เรง่สรา้งมาตรฐานกาํกบัดแูลกจิการที�ดอียา่งต่อเนื�อง โดยบรษิทัยงัไดร้บัรางวลัต่างๆ นบัเป็นความสาํเรจ็และความภาค
ภมูใิจในการขบัเคลื�อนองคก์รใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งยั �งยนืต่อไปในอนาคต

รางวลัรษัฎากรพพิฒัน์ ปี ����

รางวลั IPOP Award ปี ����

รางวลั The Market of Alternative
Investment ปี ����

นายอภชิาต ิชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการ
บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)91

รางวลั Asia Pacific Enterpreneurship 
Award 2017 (APEA 2017) ปี ���� รางวลั Social Enterprise  ปี ���� รางวลั บุคคลคณุภาพแหง่ปี ����

"บคุคลคณุภาพแห่งปี ���� -ภาคธรุกจิขนสง่และโลจสิตกิส"์ ภายในงานพธิปีระกาศเกยีรตคิณุ "บุคคลคณุภาพแหง่ปี 
2019"  (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) ที�จดัขึ�นโดยมลูนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศ
ไทย (มสวท.) ซึ�งรางวลันี�ผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิคดักรองจากผูเ้ขา้ร่วมประกวด �,��� คน 
เหลอื ��� คน (�� ภาคธรุกจิ) ซึ�งทา่เรอืราชาเฟอรร์ี�ตดิ � ใน �� ของผูไ้ดร้บัรางวลับุคคลคณุภาพแหง่ปี ���� ในภาค
ธรุกจิขนสง่และโลจสิตกิส์
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รายการระหว่างกัน
        บรษิทัมกีารทาํรายการกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการระหวา่งกนัที�เกดิขึ�นนั �นเป็นการทาํรายการ
กบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งมบุีคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้เป็นผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูบ้รหิาร ซึ�งสามารถ
สรปุลกัษณะความสมัพนัธไ์ดด้งันี�

�. รายการระหว่างกนั

�. ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั
        ในการดาํเนินธุรกจิที�มกีารแขง่ขนัสงู การมพีนัธมติรหรอืเครอืขา่ยทางธุรกจิจะชว่ยใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการดาํ
เนินธุรกจิมากกวา่การที�ตอ้งพึ�งพงิบุคคลภายนอก

�. มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมติัการทํารายการระหว่างกนั
        ขั �นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนัของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั �ง หรอืขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดย
เครง่ครดั โดยที�กรรมการ หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ กบั
บรษิทั  ไมม่สีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการระหวา่งกนันั �นๆ และหากรายการระหวา่งกนัมมีลูคา่สงู
ตามเกณฑท์ี�กาํหนด บรษิทัจะจดัใหม้ทีี�ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื�อใหค้วามเหน็ต่อการทาํรายการดงักลา่ว พรอ้มทั �งนํา
เสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตักิ่อนการทาํรายการ 

�. การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี
        นโยบายของบรษิทัในการทาํรายการระหวา่งกนัสามารถจาํแนกตามประเภทรายการไดด้งันี�

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมรีายการทางบญัชทีี�เกี�ยวขอ้งกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  ขอ้ �

รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึ�งมเีงื�อนไขทางการคา้ทั �วไป เช่น การจาํหน่ายบตัรโดย
สารเรอืเฟอรร์ี� การจาํหน่ายสนิคา้สาํเรจ็รปู อาหาร และเครื�องดื�ม คา่โฆษณาป้ายและ Guide Map คา่รบัรอง 
และคา่ใชจ้า่ยเดนิทางปฏบิตังิาน (คา่ที�พกั) เป็นตน้ บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัให้
มเีงื�อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึ�งสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคา
ที�เกดิขึ�นกบับุคคลภายนอก และใหป้ฏบิตัเิป็นไปตามสญัญาที�ตกลงรว่มกนัอยา่งเครง่ครดั พรอ้มทั �งกาํหนด
ราคาและเงื�อนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั �งนี� ผูต้รวจ
สอบภายใน(Internal Auditor) จะทาํหน้าที�ตรวจสอบขอ้มลูและจดัทาํรายงานเพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาและใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเป็นประจาํ
ทกุๆ ไตรมาส
รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึ�งไมม่เีงื�อนไขทางการคา้ทั �วไป และรายการระหว่างกนั
อื�นๆ บรษิทัมนีโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัความสมเหตุสมผล
และความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทาํรายการ และจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั �งหรอืขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการที�เกี�ยว
โยงกนัและการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิที�สาํคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ี โดยรายการระหวา่ง
กนัอื�นๆ ไดแ้ก่ รายการเกี�ยวกบัทรพัยส์นิหรอืบรกิารอื�นๆ เชน่ การไดม้าหรอืจาํหน่ายทรพัยส์นิ เป็นตน้ และ
รายการรบัหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ เชน่ การกูย้มื การคํ�าประกนั และการใชท้รพัยส์นิเป็นหลกัประ
กนั เป็นตน้ ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าว 
บรษิทัจะใหผู้เ้ชี�ยวชาญอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื�อนําไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี
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        สาํหรบัรายการระหว่างกนัที�อาจเกดิขึ�นในอนาคตนั �น กรรมการจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบต่างๆ ที�ไดก้ําหนดขึ�น 
และกรรมการจะตอ้งไมอ่นุมตัริายการใดๆ ที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับรษิทั 
รวมทั �งจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
        ทั �งนี� กรรมการตรวจสอบทุกท่านไดร้บัทราบภาระหน้าที�ดงักล่าวนี�แลว้ และในอนาคตหากมกีารแต่งตั �งกรรมการ
ตรวจสอบทา่นใหม ่คณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูจ้ดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ท้ ี�จะไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการ
ตรวจสอบใหมท่กุทา่นรบัทราบภาระหน้าที�ที�จะตอ้งปฏบิตักิ่อนที�จะใหม้กีารแต่งตั �งดว้ย 
        ในการทาํรายการระหวา่งกนัที�อาจเกดิขึ�นในอนาคต กรรมการจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบต่างๆ ที�ไดก้าํหนดขึ�น และ
กรรมการจะตอ้งไมอ่นุมตัริายการใดๆ ที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับรษิทั 
รวมทั �งจะตอ้งเปิดเผยลกัษณะความสมัพนัธ ์และรายละเอยีดของรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหค้ณะกรรม
การบรษิทัพจิารณา 

รายการรบัหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ เชน่ การกูย้มื การคํ�าประกนั และการใชท้รพัยส์นิเป็นหลกัประ
กนั เป็นตน้ ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าว 
บรษิทัจะใหผู้เ้ชี�ยวชาญอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื�อนําไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี
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        คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิที�ปรากฏในรายงานประจาํปี ซึ�งจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประ

เทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีี�เหมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ใชด้ลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณ

การที�สมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั �งมกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื�อให้

สามารถสะทอ้นฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้

และนกัลงทนุทั �วไป โดยไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจาก บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั ซึ�งใหค้วามเหน็อยา่ง

ไมม่เีงื�อนไข โดยในการตรวจสอบบรษิทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนขอ้มลูตลอดจนเอกสารต่างๆ เพื�อใหผู้ส้อบบญัชสีามารถตรวจ

สอบและแสดงความเหน็ไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี

        คณะกรรมการบรษิทั  ไดจ้ดัใหม้แีละดาํรงไวซ้ึ�งระบบบรหิารความเสี�ยง ระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน

และการกาํกบัดแูลที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล เพื�อใหม้ั �นใจวา่ขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอที�จะ

ดาํรงรกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์นิของบรษิทัและป้องกนัความเสี�ยง ตลอดจนเพื�อไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืดาํเนินการที�ผดิปกตอิยา่ง

มสีาระสาํคญั

        ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอสิระ เป็นผูด้แูลรบัผดิ

ชอบการสอบทานนโยบายการบญัชแีละรบัผดิชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ การสอบทานระบบการควบ

คมุภายใน การตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสี�ยง ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการเกี�ยวโยงระหวา่ง

กนัอยา่งครบถว้น โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งแสดงไว้

ในรายงานประจาํปีเรยีบรอ้ยแลว้

        คณะกรรมการบรษิทั  มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทั มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม

สามารถสรา้งความเชื�อมั �นไดอ้ยา่งมเีหตุผลวา่งบการเงนิของ บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัปีสิ�นสดุ

วนัที� �� ธนัวาคม ���� มคีวามเชื�อถอืได ้โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และปฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

        คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิที�ปรากฏในรายงานประจาํปี ซึ�งจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

(นายอภชิาต ิ ชโยภาส)

กรรมการผูจ้ดัการ

(นายอภชิาต ิ ชโยภาส)

กรรมการผูจ้ดัการ



การวิเคราะหผ์ลการดาํเนนิงาน

รายไดจ้ากการดาํเนนิการ

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนนิงาน

รายไดจ้ากการดาํเนนิการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
(สำหรับงบการเงินประจำไตรมาส 4 และ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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        บรษิทัมรีายไดร้วมในงวดไตรมาสที� � ปี ���� จํานวน ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากงวดปีก่อน ��.�� ลา้นบาท 

(ลดลงรอ้ยละ �.��) โดยมรีายไดห้ลกัมาจากการใหบ้รกิารเดนิเรอื คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ ��.�� ของรายไดร้วม สว่นราย

ไดร้องลงมา ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและสนิคา้สะดวกซื�อ มสีดัสว่นรอ้ยละ �.�� ของรายไดร้วม

        บรษิทัมรีายไดร้วมในปี ���� จํานวน ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน ��.�� ลา้นบาท (ลดลงรอ้ยละ �.�� ) 

โดยมสีาเหตุมาจากรายไดห้ลกัมาจากการใหบ้รกิารเดนิเรอื และรายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและสนิคา้สะดวกซื�อลดลง

จาํนวน  ��.�� ลา้นบาท และ �.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั

        อนึ�ง ธรุกจิการใหบ้รกิารเดนิเรอืของบรษิทัเป็นการใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ี� แบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา และแบบ

ประจาํทางแบบเหมาลาํ ที�อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยเสน้ทางการเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษิทั ม ี� เสน้ทาง คอื

        บรษิทัมรีายไดร้วมจากการใหบ้รกิารเดนิเรอืในไตรมาสที� �/���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนั

ของปีก่อน �.�� ลา้นบาท คดิเป็นลดลง �.��% และมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืในปี ���� จาํนนวน ���.�� ลา้น

บาท ลดลงจากปีก่อน ��.�� ลา้นบาท คดิเป็น �.��% เนื�องจากชว่งตน้ปี ���� เกดิพายปุาบกึและอุบตัเิหตุเรอืนกัท่อง

เที�ยวชาวจนีลม่ที�จงัหวดัภเูกต็ การแขง็คา่ของคา่เงนิบาท รวมถงึสถานการณ์เศรษฐกจิโลกที�ชะลอตวั

        ในขณะที�จาํนวนเที�ยวเรอืวิ�งทั �งหมดในงวดไตรมาสที� � ปี ���� มจีาํนวนเพิ�มขึ�น �.��% และ ปี ���� มจีาํนวนเพิ�ม

ขึ�นประมาณ �.��% โดยมกีารเพิ�มเที�ยวเรอื ในเสน้ทางระหวา่ง  เกาะสมยุ และ เกาะพะงนั เพิ�มจาก � เที�ยว เป็น � เที�ยว

ต่อวนั เพื�อรองรบัจาํนวนผูโ้ดยสาร และรถยนตท์ี�ใชเ้สน้ทาง เกาะสมยุ – เกาะพะงนั ที�มปีรมิาณเพิ�มขึ�น นอกจากนี�เที�ยว

เรอืที�เพิ�มขึ�นในเสน้ทางนี� ทาํใหบ้รษิทัสามารถเสรมิการใหบ้รกิารเรอื Via กบัผูท้ี�ตอ้งการเดนิทางในเสน้ทาง ทา่เรอืดอนสกั

-เกาะสมยุ-เกาะพะงนั  และ เกาะพะงนั-เกาะสมยุ-ทา่เรอืดอนสกั 

        บรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย ซึ�งมาจากการจาํหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภค ในบรเิวณท่าเรอืและในเรอื

เฟอรร์ี�ของบรษิทั ซึ�งในงวดไตรมาสที� � ปี ���� บรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย ��.�� ลา้นบาท และ ปี ���� มรีายไดจ้าก

การขาย ��.�� ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ �.��  และ �.�� ของรายไดร้วม ตามลาํดบั

เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืดอนสกัสากล และทา่เรอืสมยุสากล

เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืดอนสกัสากล และทา่เรอืเกาะพะงนั

เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืสมยุสากล และทา่เรอืเกาะพะงนั
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        บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยรวมในไตรมาสที� � ปี ���� รวมทั �งสิ�น ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน �.��  

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ �.��  สาเหตุหลกัมาจากตน้ทนุการใหบ้รกิารเดนิเรอื และตน้ทนุขายที�ลดลง 

        บรษิทัมคีา่ใชจ้่ายรวมในปี ���� รวมทั �งสิ�น ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน �.�� ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 

�.�� สาเหตุมาจากตน้ทุนการใหบ้รกิารเรอืในปี ���� ลดลง ��.�� ลา้นบาท คดิเป็นลดลง รอ้ยละ �.�� ตน้ทุนการขาย

และบรกิารลดลง แต่มตีน้ทุนจากการใหบ้รกิารเดนิรถโดยสาร เพิ�มขึ�น �.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.�� เนื�องจาก

บรษิทัเป็นชว่งเปิดใหบ้รกิารเดนิรถเชา่เหมาเสน้ทางกรงุเทพฯ-เกาะพะงนั และตน้ทุนทางการเงนิจากดอกเบี�ยเงนิกูจ้าก

การนําเรอืเขา้อู ่เพิ�มขึ�น �.�� ลา้นบาท คดิเป็นเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.��

ค่าใชจ่้าย
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        ในไตรมาสที� � ปี ���� บรษิทัมกีาํไรขั �นตน้รวม ��.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ �.�� ของรายไดจ้ากการขายและ

การใหบ้รกิาร เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน พบว่า กําไรขั �นตน้ ลดลง จาํนวน  �.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ ��.�� 

โดยมกีําไรขั �นตน้จากธุรกจิหลกั คอื การใหบ้รกิารเรอืโดยสาร จํานวน ��.�� ลา้นบาท ลดลง จํานวน  �.�� ลา้นบาท 

เทยีบจากงวดเดยีวกนั คดิเป็นรอ้ยละ ��.��

        ปี ���� บรษิทัมกีาํไรขั �นตน้รวม ���.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ ��.��  ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

โดยมกีาํไรขั �นตน้รวม ลดลง จาํนวน  �.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ �.��  ซึ�งมกีาํไรขั �นตน้หลกัจากการใหบ้รกิารเรอืโดย

สารจาํนวน ���.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ ��.� ลดลง เปรยีบเทยีบจากปี ���� ลดลง จาํนวน �.�� ลา้นบาท และคดิ

เป็นรอ้ยละ �.��   ขาดทุนขั �นตน้จากการใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร จาํนวน  �.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ ��.�� เพิ�มขึ�น 

เปรยีบเทยีบจากปี ���� จาํนวน �.�� ลา้นบาท เนื�องจากคา่เชา่รถบสัในเสน้ทางกรงุเทพฯ – เกาะพะงนั

กาํไรขั�นตน้
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        บรษิทั ขาดทุนสทุธใินงวดไตรมาสที� � ของปี ���� ที� �.�� ลา้นบาท ลดลง �.�� ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ย

ละ ���.��  เนื�องจากเป็นชว่ง Low season ตน้ทนุในการบรหิาร และตน้ทนุการขาย ผลประกอบการในไตรมาสที� � ขาด

ทนุสทุธ ิ�.���� บาทต่อหุน้ 

        ตลอดปี ���� บรษิทัมกีาํไรสทุธ ิจาํนวน  �.�� ลา้นบาท โดยกาํไรลดลงจากปีก่อน ��.�� ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ย

ละ ��.��) เนื�องจากจาํนวนนกัทอ่งเที�ยวที�ลดลง และมกีารเปิดใหบ้รกิารเดนิรถเชา่เหมาเสน้ทางกรงุเทพฯ – เกาะพะงนั  

บรษิทัมกีาํไรสทุธติอ่หุน้ �.�� บาท คดิเป็นอตัรากาํไรสทุธ ิที� �.��% อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั �.��% 

และอตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัยเ์ทา่กบั �.��%

งบกาํไรขาดทุนสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรพัย์

        บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ณ สิ�นปี ���� จาํนวน �,���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ สิ�นปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้น

บาท คดิเป็นเพิ�มขึ�นรอ้ยละ �.��

หนี�สนิ

        บรษิทัมหีนี�สนิรวม ณ สิ�นปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ สิ�นปี ���� จาํนวน  ��.�� ลา้นบาท 

คดิเป็นเพิ�มขึ�นรอ้ยละ �.��  เนื�องจากบรษิทัไดใ้ชเ้งนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิประมาณ �� ลา้นบาท เพื�อชาํระคนืเงนิกู้

ระยะสั �นและชาํระคา่ใชจ้า่ยนําเรอืขึ�นคาน ซึ�งสง่ผลใหบ้รษิทัมอีตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิ�นปี ���� เทา่กบั 

0.36x  เพิ�มขึ�นจาก �.��x ณ สิ�นปี ����

สว่นของผูถ้อืหุน้

        บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี ���� จาํนวน  �.��  

ลา้นบาท มลูคา่หุน้ตามบญัช ีณ สิ�นปี ���� เป็น �.�� บาทต่อหุน้
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        บรษิทัมเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงานในปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ยกาํไรกอ่นภาษเีงนิได ้

ประมาณ �.�� ลา้นบาท และเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�นเพิ�มขึ�นประมาณ �� ลา้นบาท

        บรษิทัมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซ่อม

แซมบาํรุงรกัษาและRenovate เรอื และงานนําเรอืขึ�นคาน ประมาณ ��.�� ลา้นบาท และงานก่อสรา้งอาคารและสิ�งปลกู

สรา้ง ประมาณ �� ลา้นบาท และงานระหวา่งก่อสรา้ง ประมาณ �� ลา้นบาท

        บรษิทัมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิในปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ยจา่ยคนืชาํระเงนิกูย้มื 

ใหแ้กส่ถาบนัการเงนิประมาณ ��.�� ลา้นบาท ในขณะที�ระหวา่งปี ���� บรษิทัไดร้บัวงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิประมาณ 

��.�� ลา้นบาท

        บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่อง และมอีตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเวยีน ในปี ���� เทา่กบั �.�� เทา่ และ �.�� เทา่

ตามลาํดบั

งบกระแสเงินสด
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        ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จํากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) และของเฉพาะบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซึ�งประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลง
สว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึสรปุนโยบายการบญัชทีี�สาํคญั 
        ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และของเฉพาะบรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแส
เงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัโดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอรรี์� จํากดั (มหาชน)
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ความเห็น

        ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความ
รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัและบรษิทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กาํหนดโดยสภาวชิาชพี
บญัช ีในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบั
ผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหลา่นี� ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีง
พอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น

        เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนียัสาํคญัที�สดุตามดลุยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื�องเหล่านี�มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทั �งนี� ขา้พเจา้
ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื�องเหลา่นี�

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

        ตามที�กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ � นโยบายการบญัชขีองการรบัรูร้ายได ้บรษิทัมรีายไดห้ลกัจากการ
บรกิารเรอืโดยสารและขนสง่ทางเรอื ซึ�งมปีรมิาณรายการเป็นจาํนวนมากและมนียัสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ ดงันั �น บรษิทัไดนํ้าระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการรวบรวมรายการและการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชดีา้นรายได ้
ทาํใหบ้รษิทัอาจมคีวามเสี�ยงจากการรบัรูร้ายไดไ้มถ่กูตอ้ง
        ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมนิการออกแบบและการนําไปปฏบิตัขิองการควบคมุภายในที�สาํคญัและการควบ
คุมระบบงานของเทคโนโลยสีารสนเทศที�บรษิทัใชใ้นการรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูเกี�ยวกบัวงจรการรบัรูร้ายไดแ้ละ
ทดสอบความมปีระสทิธผิลของการควบคมุที�สาํคญัของการบนัทกึรายได ้นอกจากนี�ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายงานการขาย
ประจาํวนักบัรายงานการรบัชาํระเงนิและใบแจง้ยอดเงนิฝากธนาคาร และสุม่ตรวจสอบกบัใบกาํกบัภาษหีรอืใบเสรจ็รบัเงนิ 
และทดสอบการตดัยอดเพื�อตรวจสอบรายไดท้ี�รบัรูใ้นรอบระยะเวลาบญัชนีั �นถกูตอ้ง

การรบัรูร้ายได้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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        ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื�น ขอ้มลูอื�นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไมร่วมถงึงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยูใ่นรายงานประจาํปีนั �น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้
จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี
        ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้ห้
ความเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น
        ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอา่น
และพจิารณาวา่ขอ้มลูอื�นมคีวามขดัแยง้ที�มสีาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่
        เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักลา่วกบัผูม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูลเพื�อใหผู้ม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูที�
แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ

ขอ้มูลอื�น

        ผูบ้รหิารมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหลา่นี�โดยถกูตอ้ง
ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผูบ้รหิารพจิารณาวา่จาํเป็น
เพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระ
สาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด
        ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่
บรษิทัและบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะเลกิกลุม่บรษิทัและบรษิทัหรอืหยดุ
ดาํเนินงานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้
        ผูม้หีน้าที�ในการกํากบัดแูลมหีน้าที�ในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั
และบรษิทั
 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

        การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั �นอยา่งสมเหตุสมผล
คอืความเชื�อมั �นในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัที�มอียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอื
ขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุ
รายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการ
เงนิเหลา่นี�

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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        ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยง
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

        ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัผูม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูลในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญัซึ�งรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจ
สอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที�มนียัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งที�มนียัสาํคญัในระบบการควบคมุ
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
        ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแกผู่ม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั
ความเป็นอสิระและไดส้ื�อสารกบัผูม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูลเกี�ยวกบัความสมัพนัธท์ั �งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อ
วา่มเีหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนั
ไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
        

ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบ
เพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหลา่นั �น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไมพ่บขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมา
จากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทจุรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร้ว่มคดิ การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการ
แทรกแซงการควบคมุภายใน 
ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�เหมาะ
สมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภาย
ในของกลุม่บรษิทัและบรษิทั 
ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้รหิาร 
สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของผูบ้รหิารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บั สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนที�มสีาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์
ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัสาํคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการดาํเนินงานต่อ
เนื�องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่น่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักลา่วไม่
เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บั
จนถงึวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุม่บรษิทัและบรษิทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบที�ทาํใหม้กีาร
นําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที�ควรหรอืไม ่
ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�เหมาะสมอยา่งเพยีงพอเกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอื
กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุม่บรษิทัเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่บรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ
ความเหน็ของขา้พเจา้
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        จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูม้หีน้าที�ในการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนียัสาํคญัมากที�สดุในการตรวจ
สอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธบิายเรื�องเหลา่นี�ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว 
หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกดิขึ�น ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสื�อสารเรื�องดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระ
ทาํดงักลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะ
จากการสื�อสารดงักลา่ว

(นายบุญเกษม สารกลิ�น)
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน �����
บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั
กรงุเทพฯ �� กุมภาพนัธ ์����
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)111

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไมเปนตัวเงิน

ในป 2562

- บริษัทยอยซ้ือยานพาหนะราคาทุน จํานวนเงิน 1.18 ลานบาท โดยชําระเงินสด จํานวนเงิน 0.29 ลานบาท สวนท่ีเหลือไดทําสัญญา

เชาการเงิน 

ในป 2561

- บริษัทและบริษัทยอยซ้ือยานพาหนะราคาทุน จํานวนเงิน 1.75 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 0.50 ลานบาท ในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ โดยชําระเงินสด จํานวนเงิน 0.35 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 0.10 ลานบาท ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการสวนท่ีเหลือไดทําสัญญาเชาการเงิน

- บริษัทไดจายหุนปนผล จํานวนเงิน 21.15 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 23)



        บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลที�จดัตั �งขึ�นในประเทศไทยตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� และไดแ้ปรสภาพบรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั เมื�อ
วนัที� �� ธนัวาคม ���� เพื�อประกอบธรุกจิหลกัเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารเรอืโดยสารและขนสง่ทางเรอื ใหบ้รกิารทา่เทยีบเรอื 
จาํหน่ายสนิคา้บนทา่เรอืและในเรอืโดยสาร
        เมื�อวนัที� �� พฤศจกิายน ���� บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรพัย์
เอม็ เอ ไอ” 
        บรษิทัมสีาํนกังานจดทะเบยีนตั �งอยูเ่ลขที� ��/� หมู ่� ถนนมติรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี และบรษิทัมสีาขาทั �งในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดัรวม � สาขา

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)113

�. ขอ้มูลทั �วไป

�. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงิน
        งบการเงนินี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี�ประกาศ
ใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปของประเทศไทย
        การแสดงรายการในงบการเงนิไดท้าํขึ�นเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ลงวนัที� �� 
ตุลาคม ���� ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. ����
        งบการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึ�งการจดัทาํงบการเงนิดงักล่าวเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั �น เพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิที�ไมคุ่น้เคยกบัภาษาไทย 
บรษิทัไดจ้ดัทาํงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึ�นโดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย
        ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณ
การหลายประการ ซึ�งมผีลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงนิที�เกี�ยวกบั สนิทรพัย ์หนี�สนิ รายได ้
และคา่ใชจ้่าย การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดตี และปจัจยัต่าง ๆ ที�ผูบ้รหิารมคีวามเชื�อมั �น
อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั �นซึ�งไมอ่าจอาศยัขอ้มลูจากแหลง่อื�นและนําไปสูก่ารตดัสนิใจเกี�ยวกบัการ
กําหนดจาํนวนสนิทรพัยแ์ละหนี�สนินั �น ๆ ดงันั �น ผลที�เกดิขึ�นจรงิต่อมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิอาจแตกต่าง
ไปจากที�ประมาณการไว้
        การใชด้ลุยพนิิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอ การปรบัประมาณ
การทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีี�การประมาณการดงักลา่วไดร้บัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั �น ๆ และจะบนัทกึในงวดที�ปรบัและในงวดอนาคตหากการปรบัประมาณการกระทบทั �งงวดปจัจบุนัและอนาคต
        ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเป็นผลต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคมุเดยีวกนักบัมลูคา่ตามบญัชขีองกจิการที�ถกูนํามารวม ซึ�งการลงทนุดงักลา่วเป็นการรวมกจิการที�มผีูถ้อืหุน้เดมิและ
ผูบ้รหิารชดุเดยีวกนั โดยสว่นเกนิทนุดงักลา่วไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงนิภายใต ้“สว่นของผูถ้อืหุน้”

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอรรี์� จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ� นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ����
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เกณฑก์ารจดัทํางบการเงินรวม
        งบการเงนิรวมไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (รวมกนัเรยีกว่า 
“กลุ่มบรษิทั”) ดงัต่อไปนี�

        รายการบญัชรีะหวา่งบรษิทักบับรษิทัยอ่ยที�เป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกในการจดัทาํงบการเงนิรวม

        งบการเงนิรวมจดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัสาํหรบัรายการบญัชหีรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีี�เหมอืนกนั
หรอืที�คลา้ยคลงึกนั

        บรษิทัย่อยเป็นกจิการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทั บรษิทัจะถอืว่ามกีารควบคุมกจิการที�เขา้ไปลงทุนหรอื
บรษิทัยอ่ยได ้หากบรษิทัมสีทิธไิดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีในผลตอบแทนของกจิการที�เขา้ไปลงทนุ และสามารถใชอ้าํนาจใน
การสั �งการกจิกรรมที�สง่ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อจาํนวนเงนิผลตอบแทนนั �นได ้งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดร้วมอยู่
ในงบการเงนิรวมนบัแต่วนัที�มกีารควบคมุจนถงึวนัที�การควบคมุสิ�นสดุ

        ในระหวา่งปี ���� กลุม่บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุใหม ่(ปรบัปรงุ ����) และฉบบั
ใหม ่จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาถอืปฏบิตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขี ึ�นเพื�อใหม้เีนื�อหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการราย
งานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรงุและอธบิายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละ
การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วมาถอืปฏบิตันีิ�ไมม่ผีล
กระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมซ่ึ�ง
ไดม้กีารเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรปุไดด้งันี�

การเปลี�ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรบัปรงุใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรบัปรงุใหม่ที�เริ�มมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั

บรษิทัยอ่ย จดัตั �งขึ�นในประเทศ ประเภทธุรกจิ
สดัสว่นเงนิลงทนุ

2562 2561

บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั ไทย ใหบ้รกิารรถโดยสาร 100% 100%

บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั ไทย ใหบ้รกิารจดัหางาน 100% 100%



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)115

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้

        มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �� ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตี

ความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง ต่อไปนี�

        กลุ่มบรษิทัตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี�กบัสญัญาที�ทาํกบัลกูคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สญัญาที�อยูใ่น

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื�น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี�ไดก้ําหนด � ขั �นตอน

สาํหรบัการรบัรูร้ายไดท้ี�เกดิขึ�นจากสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ โดยกลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ายไดใ้นจาํนวนเงนิที�สะทอ้นถงึสิ�งตอบ

แทนที�กลุ่มบรษิทัคาดวา่จะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลี�ยนสนิคา้หรอืบรกิารที�ใหแ้ก่ลกูคา้ และกาํหนดใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้ง

ใชด้ลุยพนิิจและพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขั �นตอน

        สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุใหมแ่ละฉบบัใหมจ่าํนวนหลายฉบบั 

ซึ�งจะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที�มรีอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขี ึ�นเพื�อใหม้เีนื�อหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่ง

ประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรงุและอธบิายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิางการ

บญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมด่งักล่าว ซึ�งไดม้กีารเปลี�ยนแปลงหลกั

การสาํคญั สามารถสรปุไดด้งันี� 

มาตรฐานการบญัชี/การตีความมาตรฐานการบญัชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื�อง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� �� (ปรบัปรงุ ����)

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� �� (ปรบัปรงุ ����)

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� �� (ปรบัปรงุ ����)

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �� (ปรบัปรงุ ����)

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �� (ปรบัปรงุ ����)

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �� (ปรบัปรงุ ����)

สญัญาก่อสรา้ง

รายได้

รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับรกิารโฆษณา

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้

สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย์

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี�ไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกใหม่และปรบัปรงุใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน
        มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครื�องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ จาํนวน � ฉบบั ไดแ้ก่ 

        มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กําหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่า
เครื�องมอืทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจําหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของเครื�องมอืทางการเงนิ 
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและโมเดลธรุกจิของกลุม่บรษิทั (Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวธิกีารคาํนวณ
การดอ้ยค่าของเครื�องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบั
การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ และเมื�อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิกลุ่มนี�มผีลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิาง
การบญัชบีางฉบบัที�มผีลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปจัจบุนัถกูยกเลกิ

        มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �� ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� �� เรื�อง สญัญาเชา่ และการตคีวาม
มาตรฐานบญัชทีี�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเชา่ และกาํหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี�สนิสาํหรบัสญัญาเชา่ทกุ
รายการที�มรีะยะเวลาในการเชา่มากกวา่ �� เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินั �นมมีลูคา่ตํ�า
        การบญัชสีาํหรบัผูใ้หเ้ชา่ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงอยา่งมสีาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� �� ผูใ้หเ้ชา่ยงัคง
ตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการ
บญัชฉีบบัที� ��
        ฝา่ยบรหิารของกลุ่มบรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีที�เริ�มใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัดงักลา่ว

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� ��
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� ��
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� ��

การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ
การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ
เครื�องมอืทางการเงนิ
การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ
การชาํระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เรื�อง สญัญาเช่า
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�. สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

        นอกจากที�เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อื�น ๆ ในสรปุนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิอื�นๆ เกณฑ์
ในการจดัทาํงบการเงนิใชร้าคาทนุเดมิ

        รายไดท้ี�รบัรูไ้มร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม และแสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้
        รายไดจ้ากคา่บรกิาร
        รายไดค้า่บรกิารรบัรูเ้มื�อกจิการใหบ้รกิารเสรจ็สิ�น
        รายไดจ้ากขายสนิคา้
        รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื�อไดโ้อนอํานาจควบคุมในสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคอื เมื�อมกีารสง่มอบสนิคา้ 
รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูคา่ที�ไดร้บัหรอืคาดวา่จะไดร้บัสาํหรบัสนิคา้ที�ไดส้ง่มอบ
        จาํนวนเงนิที�กจิการไดร้บัหรอืมสีทิธไิดร้บัจากลกูคา้แต่ยงัมภีาระที�ตอ้งโอนสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้แสดงไวเ้ป็น 
“รายไดร้บัลว่งหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงนิ ซึ�งจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อไดป้ฏบิตัติามภาระที�ระบุไวใ้นสญัญาเสรจ็สิ�น
        รายไดค้า่เชา่รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่
        ดอกเบี�ยรบัและรายไดอ้ื�นรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุตามเกณฑค์งคา้ง

        สญัญาเชา่ดาํเนินงาน
        รายจา่ยภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงานบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ ประโยชน์ที�ได้
รบัตามสญัญาเชา่จะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุเป็นสว่นหนึ�งของคา่เชา่ทั �งสิ�นตามสญัญา คา่เชา่ที�อาจเกดิขึ�นจะบนัทกึในกาํ
ไรหรอืขาดทนุในรอบบญัชทีี�มรีายการดงักลา่ว
        ตน้ทนุทางการเงนิ
        ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูท้ี�ใชใ้นการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยท์ี�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มใชห้รอืขาย ไดถู้กนําไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ั �นจะอยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ด้
ตามที�มุง่ประสงค ์สว่นตน้ทนุการกูย้มือื�นถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดที�เกดิรายการ ตน้ทนุการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ย และ
ตน้ทนุอื�นที�เกดิขึ�นจากการกูย้มืนั �น
        ดอกเบี�ยซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของคา่งวดตามสญัญาเชา่การเงนิบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ
        คา่ใชจ้า่ยอื�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

เกณฑก์ารวดัค่าในการจดัทํางบการเงิน

รายได้

ค่าใชจ่้าย
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        ผลประโยชน์ระยะสั �น
        กลุม่บรษิทัรบัรูเ้งนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดที�เกดิรายการ
        ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงนิที�กาํหนดไว้
        ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงนิจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยพนกังานในกาํไรหรอืขาดทนุในรอบระยะเวลา
ที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักลุม่บรษิทั 
        ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้
        หนี�สนิผลประโยชน์พนกังานสว่นที�เป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตลอดอายุการทาํงาน
ของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงนิผลประโยชน์ในอนาคตที�พนกังานจะไดร้บัจากการทาํงานใหก้บักลุม่บรษิทัตลอด
ระยะเวลาทาํงานถงึปีที�เกษยีณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักลา่วไดถู้กคดิลด
เป็นมลูคา่ปจัจบุนั อตัราคดิลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอา้งองิเริ�มตน้ การประมาณการหนี�สนิดงั
กลา่วคาํนวณตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)
        เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรอืการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�เกี�ยว
ขอ้งกบัการบรกิารในอดตี หรอื ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการลดขนาดโครงการตอ้งรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุทนัท ีกลุม่บรษิทั
รบัรูผ้ลกาํไรและขาดทนุจากการจา่ยชาํระผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกดิขึ�น
        เมื�อขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัมกีารเปลี�ยนแปลง กลุ่มบรษิทัรบัรูผ้ลกําไร
(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัที�เกดิขึ�นทนัทใีนกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

        มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาที�จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาที�จะจา่ยเพื�อโอนหนี�สนิใหผู้อ้ื�นโดยราย
การดงักลา่วเป็นรายการที�เกดิขึ�นในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ื�อและผูข้าย (ผูร้ว่มตลาด) ณ วนัที�วดัมลูคา่ กลุม่บรษิทัใชร้าคา
เสนอซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ยกเวน้ในกรณทีี�ไมม่ตีลาดที�มสีภาพคลอ่งสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี�
สนิที�มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคลอ่งได ้กลุม่บรษิทัจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูที�สามารถสงัเกตไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั
สนิทรพัยห์รอืหนี�สนิที�จะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนั �นใหม้ากที�สดุ
        ลาํดบัชั �นของมลูคา่ยตุธิรรมที�ใชว้ดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในงบการเงนิแบง่ออก
เป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที�นํามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี�
        ระดบั �    ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื�อขายของสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิอยา่งเดยีวกนัในตลาดที�มสีภาพคลอ่ง
        ระดบั �    ใชข้อ้มลูอื�นที�สามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม
        ระดบั �    ใชข้อ้มลูที�ไมส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงนิสดในอนาคตที�กลุม่บรษิทัประมาณขึ�น 
        ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะประเมนิความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั �นของมลูคา่
ยตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�ถอือยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มกีารวดัมลูคา่ยตุธิรรมแบบเกดิขึ�นประจาํ

ผลประโยชนข์องพนกังาน

การวดัมูลค่ายติุธรรม
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ภาษีเงินได้
        คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดป้จัจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดป้จัจบุนั
และภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ เวน้แต่ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนสว่นที�เกี�ยวกบัรายการที�บนัทกึ
ในสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น
        ภาษเีงนิไดป้จัจบุนัไดแ้ก่ภาษทีี�คาดวา่จะจา่ยชาํระหรอืไดร้บัชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรอืขาดทนุประจาํปีที�ตอ้ง
เสยีภาษ ีโดยใชอ้ตัราภาษทีี�ประกาศใชห้รอืที�คาดวา่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุ
ทางภาษทีี�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
        ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั �วคราวที�เกดิขึ�นระหวา่งมลูคา่ตามบญัชแีละมลูคา่ฐาน
ภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ 
        ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชวีดัมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษทีี�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั �วคราวเมื�อมกีารกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษทีี�ประกาศใชห้รอืที�คาดวา่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
        การกําหนดมลูค่าของภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี กลุ่มบรษิทัตอ้งคาํนึงถงึผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษทีี�ไมแ่น่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษทีี�ตอ้งจา่ยเพิ�มขึ�น และมดีอกเบี�ยที�ตอ้งชาํระ กลุม่บรษิทัเชื�อวา่
ไดต้ั �งภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยเพยีงพอสาํหรบัภาษเีงนิไดท้ี�จะจา่ยในอนาคต ซึ�งเกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปจัจยั 
รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี  การประเมนินี�อยูบ่นพื�นฐานการประมาณการและขอ้
สมมตฐิาน และอาจเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มลูใหม ่ๆ อาจทาํใหก้ลุม่บรษิทัเปลี�ยนการ
ตดัสนิใจโดยขึ�นอยูก่บัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยที�มอียู ่ การเปลี�ยนแปลงในภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยจะกระทบต่อ
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดใ้นงวดที�เกดิการเปลี�ยนแปลง
        สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถหกักลบไดเ้มื�อกจิการมสีทิธติาม
กฎหมายที�จะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและภาษเีงนิไดนี้�
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัสาํหรบัหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั สาํหรบัหน่วยภาษี
ต่างกนันั �นกจิการมคีวามตั �งใจจะจา่ยชาํระหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธหิรอืตั �งใจจะรบัคนื
สนิทรพัยแ์ละจา่ยชาํระหนี�สนิในเวลาเดยีวกนั
        สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื�อมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่กาํไรเพื�อเสยีภาษใีนอนาคตจะ
มจีาํนวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั �วคราวดงักลา่ว  สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถกูทบทวน 
ณ ทกุวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่ที�ประโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถกูใชจ้รงิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
        เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสด เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุระยะสั �นที�มสีภาพคลอ่งสงู 
ซึ�งพรอ้มที�จะเปลี�ยนเป็นเงนิสดในจาํนวนที�ทราบได ้และมคีวามเสี�ยงที�ไมม่นียัสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงมลูคา่

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น
        ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หกัคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู
        ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารชําระหนี� และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชําระหนี�ใน
อนาคตของลกูคา้ ลกูหนี�จะถกูตดัจาํหน่ายเมื�อทราบวา่เป็นหนี�สญู
        ในการประมาณคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูของลกูหนี� ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพนิิจในการประมาณการผลขาดทนุ
ที�คาดวา่จะเกดิขึ�นจากลกูหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนี�ที�คงคา้งและภาวะเศรษฐ
กจิที�เป็นอยูใ่นขณะนั �น เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานที�แตกต่างกนัอาจมผีลต่อจาํนวนคา่เผื�อ
หนี�สงสยัจะสญู ดงันั �น การปรบัปรงุคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูอาจมขีึ�นไดใ้นอนาคต
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        สนิคา้คงเหลอืแสดงในราคาทนุตามวธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั หรอืมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่
        ตน้ทนุสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทนุที�ซื�อ ตน้ทนุในการดดัแปลง หรอืตน้ทนุอื�น เพื�อใหส้นิคา้อยูใ่นสถานที�และสภาพ
ปจัจบุนั ในกรณขีองสนิคา้สาํเรจ็รปู ตน้ทนุสนิคา้รวมการปนัสว่นของคา่โสหุย้การผลติอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถงึระดบั
กาํลงัการผลติปกติ
        มลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บัเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธรุกจิปกตหิกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยที�จาํเป็นในการขาย
        กลุม่บรษิทับนัทกึคา่เผื�อมลูคา่สนิคา้ลดลงสาํหรบัสนิคา้ที�เสื�อมคณุภาพ เสยีหาย ลา้สมยัและคา้งนาน

        อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุไดแ้ก ่ที�ดนิ ที�ถอืครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้า่เชา่หรอืจากมลูคา่ที�เพิ�มขึ�นหรอื
ทั �งสองอยา่ง ทั �งนี�ไมไ่ดม้ไีวเ้พื�อขายตามปกตธิรุกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้นการบรหิารงาน
        ที�ดนิ แสดงในราคาทนุหกัคา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี

        ที�ดนิแสดงมลูคา่ตามราคาที�ตใีหม ่อาคารและอุปกรณ์ แสดงมลูคา่ตามราคาทุนหกัคา่เสื�อมราคาสะสม และคา่เผื�อ
การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี
        กลุม่บรษิทับนัทกึมลูคา่เริ�มแรกของที�ดนิในราคาทนุ ณ วนัที�ไดส้นิทรพัยม์า หลงัจากนั �นกลุม่บรษิทัจดัใหม้กีารประ
เมนิราคาที�ดนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและบนัทกึที�ดนิดงักลา่วในราคาที�ตใีหม ่ทั �งนี�กลุม่บรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิราคา
ที�ดนิดงักลา่วเป็นครั �งคราวเพื�อมใิหร้าคาตามบญัช ีณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระ
สาํคญั
        กลุม่บรษิทับนัทกึราคาตามบญัชขีองที�ดนิที�เพิ�มขึ�นจากการตรีาคาใหมใ่นบญัช ี“สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย”์ 
ในสว่นของผูถ้อืหุน้โดยแสดงเป็นยอดสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีอยา่งไรกต็าม หากที�ดนินั �นเคยมกีารตรีาคา
ลดลงและกลุม่บรษิทัไดร้บัรูร้าคาที�ลดลงเป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุนแลว้ สว่นที�เพิ�มจากการตรีาคาใหมนี่�จะถกูรบัรู้
เป็นรายไดไ้มเ่กนิจาํนวนที�เคยลดลง ซึ�งรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทนุปีก่อนแลว้
        กลุ่มบรษิทัรบัรูร้าคาตามบญัชขีองที�ดนิที�ลดลงจากการตรีาคาใหมใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น อยา่งไรกต็าม หาก
ที�ดนินั �นเคยมกีารตรีาคาเพิ�มขึ�นและยงัมยีอดคงคา้งของบญัช ี“สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย”์ อยูใ่นสว่นของผูถ้อื
หุน้ สว่นที�ลดลงจากการตรีาคาใหมจ่ะถกูนําไปหกัออกจาก “สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย”์ ไมเ่กนิจาํนวนซึ�งเคยตี
ราคาเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยช์นิดเดยีวกนั และสว่นที�เหลอืจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทนุ
        ตน้ทนุที�เกดิขึ�นในภายหลงั
        ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ�งของมลูค่าตามบญัชขีองที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบรษิทัจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนั �น และสามารถวดัมลูค่า
ตน้ทุนของรายการนั �นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื ชิ�นสว่นที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมลูคา่ตามบญัช ีตน้ทุนที�เกดิขึ�น
ในการซ่อมบาํรงุอาคารและอุปกรณ์ที�เกดิขึ�นเป็นประจาํจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุเมื�อเกดิขึ�น

สินคา้คงเหลือ

เงินลงทุนในบริษทัย่อย

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิรีาคาทนุหกัคา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี
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คา่เสื�อมราคา

        ค่าเสื�อมราคาบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนซึ�งคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิ
ทรพัย ์ดงันี�

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

สญัญาเช่าการเงิน

        สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแสดงในราคาทุนหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี คา่ตดัจาํหน่ายรบัรูใ้น
กาํไรหรอืขาดทนุ ซึ�งคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์� ปี
        วธิกีารตดัจาํหน่าย อายกุารใหป้ระโยชน์ และมลูคา่คงเหลอื ไดร้บัการทบทวนทกุสิ�นรอบปีบญัช ีและปรบัปรงุตาม
ความเหมาะสม

        กลุม่บรษิทัไมค่ดิคา่เสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิและสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง
        วธิกีารคดิคา่เสื�อมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ และมลูคา่คงเหลอื ไดร้บัการทบทวนทกุสิ�นรอบปีบญัช ีและปรบัปรงุ
ตามความเหมาะสม
        คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นระหวา่งการตรวจสอบ สภาพเรอืและคา่ใชจ้า่ยในการซ่อมเรอืครั �งใหญ่จะรบัรูร้วมในรายจา่ยการ
ซ่อมเรอืครั �งใหญ่ คา่ใชจ้า่ยในการซ่อมเรอืครั �งใหญ่จะถกูตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์จนกระทั �งมี
การซ่อมเรอืครั �งใหญ่ครั �งต่อไป ซึ�งอายุการตดัจาํหน่ายสงูสดุไมเ่กนิ �-� ปี ในกรณีที�มกีารซ่อมเรอืครั �งใหญ่ก่อนวนัครบ
กาํหนด ตน้ทนุที�เหลอือยูข่องการซ่อมเรอืครั �งใหญ่จะถกูตดัจาํหน่ายทนัที
        รายการกําไรหรอืขาดทุนจากการจาํหน่าย คอื ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธทิี�ไดร้บัจากการจาํหน่ายกบัมลูค่า
ตามบญัช ีโดยรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ

ค่าธรรมเนยีมทางการเงินรอตดัจ่าย
        ค่าใชจ้่ายทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการกูย้มืเงนิซึ�งเกดิขึ�นก่อนหรอื ณ วนัทาํสญัญาวงเงนิกูย้มืและก่อนการเบกิ
ถอนเงนิกูย้มืจะถกูบนัทกึเป็นคา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจา่ย โดยคา่ธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจา่ยตามสดัสว่นของ
เงนิกูย้มืที�ไดเ้บกิถอนแลว้จะแสดงหกัจากเงนิกูย้มืที�เกี�ยวขอ้งและถูกตดัจาํหน่ายโดยวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิตามอายุ
ของเงนิกู้

        สญัญาเชา่สนิทรพัยท์ี�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถอืเป็นสญัญา
เชา่การเงนิ สญัญาเชา่การเงนิจะบนัทกึเป็นรายจา่ยฝา่ยทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ี�เชา่ หรอืมลูคา่ปจัจบุนัสทุธิ
ของจาํนวนเงนิที�ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่แลว้แต่มลูคา่ใดจะตํ�ากวา่ โดยจาํนวนเงนิที�ตอ้งจา่ยจะปนัสว่นระหวา่งหนี�สนิและ
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี�สนิคงคา้งอยู่ โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนัตาม
สญัญาเชา่หกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี�สนิระยะยาว สว่นดอกเบี�ยจา่ยจะบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุตลอดอายุ
ของสญัญาเชา่ สนิทรพัยท์ี�ไดม้าตามสญัญาเชา่การเงนิจะคดิคา่เสื�อมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยท์ี�เชา่
หรอือายขุองสญัญาเชา่แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากวา่

ประเภทสนิทรพัย์ จาํนวนปี

สว่นปรบัปรงุที�ดนิ
อาคารและสิ�งปลกูสรา้ง
เรอื
สว่นซ่อมแซมและสาํรวจเรอื
เครื�องจกัรและอุปกรณ์
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน
ยานพาหนะ

5 - 20
3, 5 - 20
5, 18 - 20

2 - 3
5

� และ �
5
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        ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชขีองกลุ่มบรษิทัไดร้บัการทบทวน ณ ทุกวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิวา่มขีอ้บ่งชี�เรื�องการ
ดอ้ยคา่หรอืไม ่ในกรณทีี�มขีอ้บง่ชี�จะทาํการประมาณมลูคา่สนิทรพัยท์ี�คาดวา่จะไดร้บัคนื
        ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูเ้มื�อมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัยท์ี�กอ่ใหเ้กดิเงนิ
สดสงูกวา่มลูคา่ที�จะไดร้บัคนื ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึกาํไรหรอืขาดทนุ เวน้แต่เมื�อมกีารกลบัรายการการประเมนิมลู
คา่ของสนิทรพัยเ์พิ�มของสนิทรพัยช์ิ�นเดยีวกนัที�เคยรบัรูใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้และมกีารดอ้ยคา่ในเวลาต่อมา ในกรณนีี�ใหร้บั
รูใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้
        การคาํนวณมลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนื
        มลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยห์มายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการ
ใชข้องสนิทรพัยแ์ลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่  ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดที�จะ
ไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดกอ่นคาํนึงภาษเีงนิไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมลูคา่ที�อาจประเมนิไดใ้น
ตลาดปจัจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มต่ีอสนิทรพัย ์สาํหรบัสนิทรพัยท์ี�ไมก่อ่ใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระ
จากสนิทรพัยอ์ื�นใหพ้จิารณามลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ี�กอ่ใหเ้กดิเงนิสดที�สนิทรพัยน์ั �นมคีวามเกี�ยว
ขอ้งดว้ย
        การกลบัรายการดอ้ยคา่
        ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการ หากมกีารเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ที�คาดวา่จะ
ไดร้บัคนื
        ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการเพยีงเพื�อใหม้ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์มเ่กนิกวา่มลูคา่ตามบญัชภีาย
หลงัหกัคา่เสื�อมราคาหรอืคา่ตดัจาํหน่าย เสมอืนหนึ�งไมเ่คยมกีารบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่มาก่อน

การดอ้ยค่าของสินทรพัย์

        ประมาณการหนี�สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื�อกลุม่บรษิทัมภีาระหนี�สนิเกดิขึ�นจากขอ้พพิาททางกฎหมาย
หรอืภาระผกูพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะตอ้งถกู
จา่ยไปเพื�อชาํระภาระหนี�สนิดงักลา่ว โดยจาํนวนภาระหนี�สนิดงักลา่วสามารถประมาณจาํนวนเงนิไดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื ถา้ผล
กระทบดงักลา่วเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงนิสดที�จะจา่ยในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลด
ในตลาดปจัจบุนักอ่นคาํนึงภาษเีงนิได ้ เพื�อใหส้ะทอ้นมลูคา่ที�อาจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความ
เสี�ยงที�มต่ีอหนี�สนิ ซึ�งการใชด้ลุยพนิิจและการประมาณการทางบญัชทีี�สาํคญัมดีงันี�
        ขอ้พพิาททางการคา้และคดฟ้ีองรอ้ง
        กลุ่มบรษิทัมหีนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นจากขอ้พพิาททางการคา้และการถูกฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย ซึ�งฝา่ยบรหิารไดใ้ช้
ดุลยพนิิจในการประเมนิผลของขอ้พพิาทและคดทีี�ถูกฟ้องรอ้งแลว้และเชื�อมั �นวา่ประมาณการหนี�สนิที�บนัทกึไว ้เพยีงพอ
กบัความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�น ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ อย่างไรกต็ามผลที�เกดิขึ�นจรงิอาจแตกต่างไปจากที�ได้
ประมาณการไว้

ประมาณการหนี� สิน

        รายการบญัชทีี�เป็นเงนิตราต่างประเทศ
        รายการบญัชทีี�เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ 
วนัที�เกดิรายการ
        สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคา่เป็นสกุลเงนิ
ที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
        สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�ไมเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุเดมิ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน แปลงคา่เป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกดิรายการ
        ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกดิขึ�นจากการแปลงคา่ใหร้บัรูเ้ป็นกาํไรหรอืขาดทนุในงวดบญัชนีั �น

เงินตราต่างประเทศ
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เงินปันผลจ่าย 
        เงนิปนัผลจา่ยและเงนิปนัผลจา่ยระหวา่งกาลบนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึ�งที�ประชมุผูถ้อืหุน้และคณะ
กรรมการของบรษิทัไดอ้นุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล

        บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบรษิทั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที�มอีํานาจควบคุมกลุ่มบรษิทั หรอืถูก
กลุม่บรษิทัควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบักลุม่บรษิทั
        นอกจากนี�บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลที�มสีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางออ้มซึ�งทาํใหม้อีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุม่บรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของกลุม่บรษิทัที�มี
อาํนาจในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทั
        ในระหว่างปี กลุ่มบรษิทัมรีายการธุรกจิที�สาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสญัญาที�ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั �น 
ซึ�งเป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุไดด้งันี�

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื� นฐาน
        กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรบัปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกจาํหน่าย
และชาํระแลว้ในระหวา่งปี

�. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการบญัชสีาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มดีงันี�
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ค่าตอบแทนที�จ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนที�จ่ายให้ผู้บริหารสาํคัญสาํหรับปีสิ�นสดุวันที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ณ วันที� �� ธนัวาคม ���� และ���� มดีงันี�
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การคํ� าประกนัหนี� สินระหว่างกนั

ลกัษณะความสมัพนัธ์

หลกัเกณฑใ์นการคิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างกนั

        กรรมการบรษิทัไดค้ํ�าประกนัหนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิบางสว่น (ดหูมายเหตุ ��)



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 126

กลุม่บรษิทัมยีอดลกูหนี�การคา้คงเหลอื โดยแยกตามจาํนวนเดอืนที�คา้งชาํระไดดงันี�

�. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

�. ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น
บาท
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�. สินคา้คงเหลือ

�. เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั

�. เงินลงทุนในบริษทัย่อย

        เงนิฝากธนาคารของบรษิทัไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสอืคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบรษิทั และ
คํ�าประกนัการซื�อสนิคา้และบรกิาร (ดหูมายเหตุ ��)

        ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั (“บรษิทัยอ่ย”) เมื�อวนัที� � เมษายน ���� ไดม้ี
มตพิเิศษใหเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนจากเดมิจาํนวนเงนิ �� ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงนิ �� ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 
�,���,��� หุน้ มลูคา่ที�ตราไว ้หุน้ละ � บาท โดยไดด้าํเนินการจดทะเบยีนการเพิ�มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้
เมื�อวนัที� �� เมษายน ����
        ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั (“บรษิทัยอ่ย”) เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� ไดม้ี
มตพิเิศษใหเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนจากเดมิจาํนวนเงนิ � ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงนิ � ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 
���,��� หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท โดยไดด้าํเนินการจดทะเบยีนการเพิ�มทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้เมื�อ
วนัที� �� กนัยายน ����
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��. อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

��. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

        บรษิทัไดว้า่จา้ง บรษิทั ท.ีเอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั �น (����) จาํกดั ซึ�งเป็นผูป้ระเมนิราคาอสิระใหท้าํการประเมนิ
ราคาที�ดนิ ซึ�งมรีาคาประเมนิ รวมจาํนวนเงนิ �.�� ลา้นบาท (ดหูมายเหตุ ��) โดยราคาประเมนิไดพ้จิารณาจากวธิเีปรยีบ
เทยีบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานการประเมนิราคาทรพัยส์นิ ลงวนัที� � มกราคม ���� และวนัที� � กุมภา
พนัธ ์����
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        กลุ่มบรษิทัไดบ้นัทกึที�ดนิตามมลูค่ายุตธิรรม เมื�อวนัที� �� และ �� มถุินายน ���� กลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิมลูค่า

ที�ดนิใหม ่โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ซึ�งวดัมลูคา่ยุตธิรรมที�ดนิโดยใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) 

(ดหูมายเหตุ ��)

        สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� ผลกระทบของราคาของที�ดนิที�ตรีาคาใหมท่ี�มตี่อบญัชสีว่นเกนิทนุจากการ

ตรีาคาสนิทรพัยม์ดีงันี�

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ราคาตามบญัชขีองที�ดนิที�ตรีาคาใหมเ่ปรยีบเทยีบกบัราคาทนุเดมิ มดีงันี�
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        บรษิทัไดจ้ดจาํนองเรอื และที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มอียูแ่ลว้และที�จะมขีึ�นในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทาํประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิ (ดหูมายเหตุ �� และ ��)

��. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
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        บรษิทัไดจ้ดจาํนองเรอื และที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มอียูแ่ลว้และที�จะมขีึ�นในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทาํประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิ (ดหูมายเหตุ ��)

��. วงเงินสินเชื�อระยะสั�น

��. เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น

��. หนี� สินส่วนที�ถงึกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี

��. เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ดงันี�

โดยมรีายละเอยีดแยกตามมลูหนี�ดงันี�

        ในปี ���� บรษิทัไดกู้ย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซ่อมบาํรงุเรอื และชาํระคนืสนิเชื�อประเภทเงนิ
กูร้ะยะสั �น จาํนวนเงนิ ��.�� ลา้นบาท (ในปี ���� บรษิทัไดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื�อซื�อเรอื จาํนวนเงนิ ���.�� 
ลา้นบาท) 
        บรษิทัไดจ้ดจาํนองเรอื และที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มอียูแ่ลว้และที�จะมขีึ�นในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทาํประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงนิ (ดหูมายเหตุ ��)
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        กลุ่มบรษิทัไดท้ําสญัญาเช่าการเงนิเพื�อซื�ออุปกรณ์และยานพาหนะ กําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดอืน ๆ ละ
จาํนวนเงนิ �.�� ลา้นบาท (ปี ����: �.�� ลา้นบาท) ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� หนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิสว่นที�
ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี จาํนวนเงนิ �.�� ลา้นบาท (ปี ����: �.�� ลา้นบาท) สาํหรบังบการเงนิรวม และจาํนวนเงนิ 
�.�� ลา้นบาท (ปี ����: �.�� ลา้นบาท) สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงภายใตห้นี�สนิหมนุเวยีน
        กรรมการของบรษิทัไดค้ํ�าประกนัหนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิบางสว่น (ดหูมายเหตุ �)

��. หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

��. ภาระผูกพนัผลประโยชนข์องพนกังาน
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        ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� กลุ่มบรษิทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน � ปี
ขา้งหน้า เป็นจาํนวนเงนิประมาณ �.�� ลา้นบาท
        ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการจา่ยชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
ประมาณ � ปี 
        กลุม่บรษิทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจา่ยเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ�งใหส้ทิธิ
แก่พนกังานที�เกษยีณอายุและทาํงานครบระยะเวลาที�กําหนด เช่น พนกังานที�ทาํงานตดิต่อกบัครบ �� ปีขึ�นไปใหม้สีทิธิ
ไดร้บัคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่อตัราเงนิเดอืน ๆ สดุทา้ย ��� วนั โดยบรษิทัไดแ้กไ้ขโครงการสาํหรบัโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� ซึ�งมผีลบงัคบัใชต้ั �งแต่วนัที� � พฤษภาคม 
���� เป็นผลใหก้ลุ่มบรษิทัรบัรูป้ระมาณการหนี�สนิผลประโยชน์ของพนกังานเพิ�มขึ�นในงบแสดงฐานะการเงนิและตน้ทุน
บรกิารในอดตีจากการแกไ้ขโครงการดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้า่ยทนัทใีนกาํไรหรอืขาดทนุสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
จาํนวนเงนิ �.�� ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

        ขอ้สมมตเิกี�ยวกบัอตัราคดิลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี�ยของพนัธบตัรรฐับาล ณ วนัสิ�นรอบระยะ
เวลารายงานและสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจา่ยผลประโยชน์
        ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมตฐิานที�สาํคญัต่อมลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังาน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� สรปุไดด้งันี�

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัที�สาํคญั (แสดงดว้ยคา่เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั) มดีงันี�
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รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกดิขึ�นในระหวา่งปี มดีงันี�

        ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� มมีตอินุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนจากเดมิจาํนวนเงนิ ���,���,��� 
บาท เป็นจาํนวนเงนิ ���,���,��� บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนที�ยงัมไิดจ้ดัสรรจาํนวน ��� หุน้ มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 
� บาท โดยไดด้าํเนินการจดทะเบยีนการลดทนุจดทะเบยีนดงักลา่วกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ����
ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� มมีตอินุมตัใิหเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนจากเดมิ จาํนวนเงนิ ��� ลา้นบาท 
เป็นจาํนวนเงนิ ���.�� ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน ��,���,��� หุน้ มลูคา่ที�ตราไว ้หุน้ละ � บาท เพื�อ
รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล โดยไดด้าํเนินการจดทะเบยีนการเพิ�มทนุจดทะเบยีนดงักลา่วกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้เมื�อวนัที� 
�� เมษายน ����

��. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

��. ทุนเรือนหุน้
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        ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� มาตรา �� ในกรณทีี�บรษิทัเสนอขายหุน้ สงูกวา่
มลูคา่หุน้ที�จดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งนําคา่หุน้สว่นเกนินี�ตั �งเป็นทุนสาํรอง (“สว่นเกนิมลูคา่หุน้”) สว่นเกนิมลูคา่หุน้นี�จะนํา
ไปจา่ยเป็นเงนิปนัผลไมไ่ด้

��. ส่วนเกินมูลค่าหุน้

        ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� บรษิทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทนุสาํรอง
ตามกฎหมายไมน้่อยกวา่รอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมี
จาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจา่ยเป็นเงนิปนัผลได้

��. สาํรองตามกฎหมาย

        ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� มมีตใิหจ้่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ �.���� บาท รวมเป็น
จาํนวนเงนิ �.�� ลา้นบาท
        ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� มมีตอินุมตัจิา่ยเงนิปนัผลเป็นหุน้สามญัในอตัราสว่น � หุน้เดมิ
ต่อ � หุน้ปนัผล หรอืเป็นจาํนวนไมเ่กนิ ��,���,��� หุน้ ในกรณทีี�ผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้ บรษิทัจะตดัเศษหุน้ดงักลา่ว
ทิ�ง และจา่ยปนัผลเป็นเงนิสดแทนจากการจา่ยเป็นหุน้ปนัผลในอตัราหุน้ละ �.��� บาท และจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสดอกี
ในอตัราหุน้ละ �.���� บาท หรอืคดิเป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ �.�� ลา้นบาท รวมเงนิปนัผลที�จ่ายไมเ่กนิจาํนวนเงนิ ��.�� 
ลา้นบาท
        บรษิทัไดจ้า่ยปนัผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจาํนวน ��,���,��� หุน้ เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� และดาํเนินการ
จดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงทนุชาํระแลว้จากการจา่ยหุน้ปนัผลดงักลา่วกบักระทรวงพาณชิยเ์มื�อวนัที� �� พฤษภาคม ����

��. การจ่ายเงินปันผล

��. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
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��. ตน้ทุนทางการเงิน

��. ภาษีเงินได้
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดท้ี�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มดีงันี�

ภาษเีงนิไดท้ี�รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มดีงันี�
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การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษทีี�แทจ้รงิ
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        บรษิทัไดร้บัสทิธพิเิศษที�ไดร้บัจากการสง่เสรมิการลงทนุ ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. ���� สาํหรบั
กจิการขนสง่มวลชนและสนิคา้ขนาดใหญ่ โดยไดร้บัสทิธปิระโยชน์หลกั ๆ ดงันี�
        �. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื�องจกัรที�นําเขา้ตามที�คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ
        �. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธจิากการประกอบกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิเป็นเวลา � ปี นบั
ตั �งแต่วนัที�เริ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนั �น
        �. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดส้าํหรบัเงนิปนัผลจากกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิตลอดระยะเวลาที�บรษิทัไดร้บัการสง่เสรมิ
        �. อื�น ๆ ตามที�ระบุในบตัรสง่เสรมิการลงทนุ
        ทั �งนี�บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิดว้ย

        กลุม่บรษิทัและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตั �งกองทนุสาํรองเลี�ยงชพีตามพระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลี�ยงชพี พ.ศ. ���� 
ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�พนกังานจา่ยสะสมและเงนิที�กลุม่บรษิทัจา่ยสมทบให ้ในปจัจบุนักองทนุสาํรองเลี�ยงชพีนี�บรหิารโดย
บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จาํกดั กองทุนสาํรองเลี�ยงชพีนี�ไดจ้ดทะเบยีนเป็นกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีตาม
ขอ้กาํหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทนุโดยผูจ้ดัการกองทนุที�ไดร้บัอนุญาต

        ขอ้มลูสว่นงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรบัใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่น
งานและประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงานของผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทั คอื กรรม
การบรษิทั
        กลุม่บรษิทัประกอบกจิการเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารเรอืโดยสารและขนสง่ทางเรอื ใหบ้รกิารทา่เทยีบเรอื จาํหน่ายสนิคา้
บนทา่เรอืและในเรอืโดยสารและใหบ้รกิารรถโดยสาร ดงันั �น ฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาวา่กลุม่บรษิทัมสีว่นงานธรุกจิเพยีงสว่น
งานเดยีว
        กลุม่บรษิทัดาํเนินธรุกจิเฉพาะในประเทศไทย ดงันั �น ฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาวา่กลุม่บรษิทัมสีว่นงานทางภมูศิาสตร์
เพยีงสว่นงานเดยีว

��. สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุน

��. กองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ

��. ขอ้มูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

รายไดร้วมของกลุม่บรษิทัแยกตามสว่นงานธรุกจิที�ไดร้บัการสง่เสรมิและไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ ประกอบดว้ย
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        ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� กลุม่บรษิทัมภีาระผกูพนัและหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�น ดงันี�
บริษทั
        ��.� หนงัสอืคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารเพื�อใชใ้นการคํ�าประกนั จาํนวนเงนิ �.�� ลา้นบาท (ดหูมายเหตุ �)
        ��.� ภาระผกูพนัที�ตอ้งจา่ยตามสญัญาดงัต่อไปนี�
               ��.�.� สญัญาเชา่ที�ดนิและสาํนกังาน และบรกิารอื�น อตัราคา่บรกิารเดอืนละ �.�� ลา้นบาท
               ��.�.� สญัญาก่อสรา้งอาคาร สญัญาบรกิารอื�น และการสั �งซื�ออะไหล ่จาํนวนเงนิ ��.�� ลา้นบาท 
               ��.�.� สญัญาออกแบบเรอื จาํนวนเงนิ �.�� ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา
บริษทัย่อย
        ��.� ภาระผกูพนัที�ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ อตัราคา่บรกิารเดอืนละ �.�� ลา้นบาท

��. ภาระผูกพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ� น

��. ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม

��. เครื�องมือทางการเงิน

        ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� กลุม่บรษิทัมสีนิทรพัยท์ี�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรม
แยกแสดงตามลาํดบัชั �นของมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี�

เทคนคิการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที�ใชส้าํหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั � 
        มลูคา่ยตุธิรรมของที�ดนิ และอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ซึ�งวดัมลูคา่โดยใช้
วธิกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) 
        ในระหวา่งปี ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั �นของมลูคา่ยตุธิรรม

กลุม่บรษิทัไมม่นีโยบายที�จะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนิที�เป็นตราสารอนุพนัธเ์พื�อการเกง็กาํไรหรอืการคา้

นโยบายการบญัชี
        รายละเอยีดของนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัและวธิปีฏบิตัทิางบญัช ีการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิ
ทางการเงนิรวมถงึการวดัมลูคา่ การรบัรูร้ายได ้และคา่ใชจ้า่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ �
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        กลุม่บรษิทัไดจ้ดัประเภทรายการใหมบ่างรายการในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงนิปีปจัจบุนัดงันี�

��. การจดัประเภทรายการใหม่

การบริหารจดัการทุน
        นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอืการรกัษาระดบัเงนิทุนใหม้ั �นคงเพื�อรกัษานกัลงทุน เจา้หนี�และความเชื�อมั �น
ของตลาดและกอ่ใหเ้กดิการพฒันาของธรุกจิในอนาคต คณะกรรมการไดม้กีารกาํกบัดแูลผลตอบแทนของเงนิทนุ ซึ�งบรษิทั
พจิารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกจิกรรมดาํเนินงานต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ อกีทั �งยงักาํกบัดแูลระดบัการจา่ยเงนิปนั
ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั
นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน
        กลุม่บรษิทัมคีวามเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยและจากการที�คูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญา กลุม่บรษิทั
มกีารบรหิารความเสี�ยงดงักลา่ว ดงัต่อไปนี�
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี� ย
        ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย คอืความเสี�ยงที�มลูคา่ของเครื�องมอืทางการเงนิจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการเปลี�ยน
แปลงอตัราดอกเบี�ยในตลาด
        กลุม่บรษิทักูย้มืเงนิมาเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานและซื�อเรอื ซึ�งตอ้งจา่ยดอกเบี�ยแบบลอยตวั กลุม่บรษิทัไมไ่ดใ้ชเ้ครื�อง
มอืทางการเงนิใดเพื�อลดความไมแ่น่นอนของกระแสเงนิสดในอนาคตที�จะเกดิจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย
ความเสี�ยงดา้นสินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี� การคา้
        กลุม่บรษิทัมนีโยบายป้องกนัความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลกูหนี�การคา้ โดยกลุม่บรษิทัมนีโยบายการใหส้นิ
เชื�อที�ระมดัระวงัและการกาํหนดวธิกีารชาํระเงนิจากการใหบ้รกิาร ดงันั �น กลุม่บรษิทัจงึคาดวา่จะไมไ่ดร้บัความเสยีหายจาก
การเรยีกชาํระหนี�จากลกูหนี�เหลา่นั �นเกนิกวา่จาํนวนที�ไดต้ั �งคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูแลว้
มูลค่ายติุธรรม
        เนื�องจากสนิทรพัยท์างการเงนิโดยสว่นใหญ่เป็นเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�นและ
หนี�สนิทางการเงนิสว่นใหญ่เป็นเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิซึ�งมอีตัราดอกเบี�ยใกลเ้คยีง
กบัอตัราในตลาด จงึทาํใหร้าคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิดงักล่าวไมแ่ตกต่างกบัมลูคา่ยตุธิรรมอยา่ง
เป็นสาระสาํคญั
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��. คดีฟ้องรอ้ง

��. เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

        เมื�อวนัที� � พฤษภาคม ���� เรอืของบรษิทั ไดเ้กยตื�นและสง่ผลกระทบต่อแนวปะการงับางสว่นใกลท้า่เรอือ่าวทอ้ง
ศาลา เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �ง (“กรมทรพัยากรฯ”) ไดม้คีาํสั �งใหบ้รษิทั
ดาํเนินการแกไ้ขหรอืบรรเทาความเสยีหายที�เกดิขึ�น โดยบรษิทัไดต้ดิต่อประสานใหส้ถาบนัวจิยัทรพัยากรทางนํ�า จฬุาลง
กรณ์มหาวทิยาลยั เป็นผูจ้ดัทาํแผนฟื�นฟูและเป็นผูแ้กไ้ขและฟื�นฟูความเสยีหายของปะการงัดงักลา่ว
        เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� บรษิทัไดท้าํหนงัสอืต่อกรมทรพัยากรฯ เสนอแผนงานเพื�อขออนุญาตเขา้พื�นที�ทาํการ
ฟื�นฟูความเสยีหาย แต่ไมม่กีารตอบรบัแต่ประการใด ต่อมา เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� กรมทรพัยากรฯ ไดม้หีนงัสอืขอ
ใหบ้รษิทัชดใชค้่าเสยีหาย เป็นจาํนวนเงนิ ��.�� ลา้นบาท บรษิทัจงึมคีวามเหน็ว่า การกระทาํดงักล่าวไม่เป็นธรรมแก่
บรษิทัเป็นอยา่งยิ�ง ดว้ยบรษิทัไดป้ฏบิตัติามคาํสั �งของกรมทรพัยากรฯ แลว้ทกุประการ แต่กรมทรพัยากรฯ กย็งัไมอ่นุญาต
ใหบ้รษิทัดาํเนินการแกไ้ขฟื�นฟู 
        เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� บรษิทัไดย้ื�นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอใหศ้าลมคีาํสั �งใหก้รมทรพัยากรฯ อนุญาต
เขา้พื�นที�และ/หรอืสง่มอบพื�นที�เพื�อที�จะใหบ้รษิทัปฏบิตัติามคาํสั �งทางปกครองได ้และขอใหก้รมทรพัยากรฯ ยกเลกิคาํสั �ง
ที�ขอใหบ้รษิทัชดใชค้า่เสยีหายดงักลา่ว
        เมื�อวนัที� �� มถุินายน ���� บรษิทัและพนกังานของบรษิทัถกูฟ้องคดแีพง่จากกรมทรพัยากรฯ ขอ้หาละเมดิเรยีก
คา่เสยีหายจาํนวนเงนิ ��.�� ลา้นบาท 
        ปจัจุบนัคดคีวามดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพจิารณาคดขีองศาลชั �นตน้ อยา่งไรกด็ ีฝา่ยบรหิารไดป้ระเมนิผลกระทบ
จากคดคีวามดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสยีหาย

        ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� มมีตดิงัต่อไปนี�
ใหนํ้าเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลเป็นหุน้ปนัผล ในอตัราสว่น �� หุน้เดมิต่อ
� หุน้ปนัผล รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยจาํนวนเงนิ �.�� ลา้นบาท และจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสดอกีในอตัราหุน้ละ 
�.���� บาท เป็นจาํนวนเงนิ �.�� ลา้นบาท รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยจาํนวนเงนิ ��.�� ลา้นบาท
ใหนํ้าเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนจากเดมิ จาํนวนเงนิ ���.�� ลา้นบาท 
เป็นจํานวนเงนิ ���.�� ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่ �,���,��� หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไว ้หุน้ละ � บาท 
เพื�อรองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล
ใหนํ้าเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัจาํนวนเงนิไมเ่กนิ ��� 
ลา้นบาท โดยมอีายไุมเ่กนิ ��� วนั สาํหรบัหุน้กูร้ะยะสั �น และไมเ่กนิ �� ปี สาํหรบัหุน้กูร้ะยะยาว เพื�อรองรบั
การขยายธรุกจิของบรษิทั รวมถงึการลงทนุในดา้นต่าง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิทั
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        งบการเงนินี�ไดร้บัการอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการของบรษิทัเมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์����

��. การอนุมติังบการเงิน
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ที�ตั �งสาขาที� �          :      �หมูท่ี� � ตาํบลลปิะน้อย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั �งสาขาที� �          :      ��� ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ �����
ที�ตั �งสาขาที� �          :      ���/�� หมู ่� ซอยศรวีชิยั �� ถนนศรวีชิยั ตาํบลมะขามเตี�ย อาํเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����

ขอ้มูลทั �วไปบริษทัย่อย

ชื�อบรษิทั                :      บริษทั อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั(RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
เลขทะเบยีนบรษิทั    :      0105559022747
ประเภทธุรกจิ          :       ใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสารไมป่ระจาํทาง 
                                  อาํนวยความสะดวกลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารของ บรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ทนุจดทะเบยีน         :      ��,���,���.�� บาท
ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่    :      ��/� หมู ่� ถนนมติรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี�����
ที�ตั �งสาขาที� �          :      �หมูท่ี� � ตาํบลลปิะน้อย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั �งสาขาที� �          :      ��� ซอยสทุธพิงศ ์� แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ �����

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

ขอ้มูลทั �วไปบริษทัย่อย

ชื�อบรษิทั                :   บริษทั จดัหางาน อารพี์ จอ๊บ จาํกดั (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.)
   (หมายเหตุ: บรษิทั อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนเปลี�ยนชื�อเป็น บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั เมื�อวนัที� �� มนีาคม ����)

เลขทะเบยีนบรษิทั    :   0845560004327
ประเภทธุรกจิ          :   จดัหางาน
  สนบัสนุนการจดัหาบุคลากรใหก้บับรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั(มหาชน)
ทนุจดทะเบยีน         :   �,���,���.�� บาท
ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่    :   ��/� หมู ่� ถนนมติรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :     บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั
       �� ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ �����
       โทรศพัท ์��-���-����     โทรสาร��-���-����
ผูส้อบบญัช ี :     บรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั
       ���/�� อาคารวอ่งวานิช อาคารบ ีชั �น �� ถนนพระรามเกา้ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ
       โทรศพัท ์��-���-����     โทรสาร ��-���-����
ผูต้รวจสอบ :     บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอนลัออดทิ จาํกดั
       ��/��� หมู ่�เดอะฟิฟอเวนิว คอนโดมเินียม ถนนกรงุเทพ-นนทบุร ีอาํเภอเมอืง นนทบุรี
       โทรศพัท ์��-���-����

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 146




