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

เรียนพุทท่ธศั
านผู
กราช
้ถือหุ����
้น ที�ผ่านไปหนึ�งปี เต็ม เป็ นหนึ�งปี ท�ีตอ้ งบันทึกลงใน
ประวัตศิ าสตร์ของโลกและของทุกประเทศว่า โรค โควิด-�� ได้ทาํ ให้วถิ ชี วี ติ
ของพลเมื องโลกเปลี�ยนแปลงไป ธุรกิ จการบินและกิ จการที� เกี� ยวข้อง
ซึ�งเคยเข้าใจกันว่าเป็ นธุรกิจที�มีความมั�นคงต้องพบกับสภาวะที�ไม่เคย
คาดฝันมาก่อน ทุกคนทุกอาชีพต้องปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ครัง� นี � แน่นอน
ว่ากิจการของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอรี� จํากัด(มหาชน) ย่อมได้รบั ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคดังกล่าวเป็ นธรรมดา จํานวนนักท่องเที�ยวชาวต่าง
ประเทศที�เคยเป็ นลูกค้าสําคัญของบริษัทแทบจะกลายเป็ นศูนย์ แต่ถึง
กระนัน� บริษทั ก็ยงั คงมุง่ มั�นที�จะให้บริการที�ดที �สี ดุ สําหรับลูกค้าจํานวนที�ยงั
มีเหลืออยูผ่ เู้ ป็ นหัวใจของกิจการเดินเรือเฟอรีข� องเรามาแต่ไหนแต่ไร และ
ส่วนมากเป็ นลูกค้าชาวไทยในท้องถิ�นรวมถึงลูกค้าที�เดินทางมาจากจังหวัด
อื�นด้วย จํานวนเที�ยวเรือเฟอรี�ท�ีให้บริการในแต่ละช่วงเวลาตลอดปี ����
มีการปรับลดหรือเพิม� ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ เช่นเดียวกันกับ
เรื�องของการดูแลควบคุมเรื�องค่าใช้จ่ายโดยใกล้ชิด ค่าใช้จ่ายทุกรายการ
ต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและคุม้ ค่า แต่เรื�องที�เราตัง� ใจจะไม่ยอมลด
ราวาศอกลงเลย คือมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยซึง� ถือเป็ น
ประเด็นสําคัญ ทีบ� ริษทั ใส่ใจมาโดยตลอด ขณะเดียวกันคณะกรรมการและ
ทีมบริหารก็ไม่ละเลยที�จะแสวงหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆเพิม� เติมขึน� เพือ� เสริม
บริการและเสริมรายได้ให้กบั บริษัท ให้สมกับความไว้วางใจที�ผถู้ ือหุน้ ได้
กรุณามอบหมายหน้าที�สาํ คัญนีใ� ห้กบั เรา
ในวันที�เรามีการประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ ครัง� นี � ในประเทศไทยของเราได้
เริ�มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-�� แล้ว แม้จะต้องใช้ระยะเวลาอีก
ช่วงหนึ�งที�จะทําให้สถานการณ์โรคระบาดคลี�คลายลงและเศรษฐกิจของ
โลกรวมถึงเศรษฐกิจของเมืองไทยกลับมาอยูใ่ นภาวะเดินหน้าอีกครัง� หนึง�
ถึงกระนัน� ก็ตอ้ งนับว่าเรายังมองเห็นโอกาสและอนาคตที�รออยู่เบือ� งหน้า
เราทุกคนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็ นปกติได้อีกครัง� หนึ�งในเวลาอีกไม่
นานนัก และแน่นอนว่า “เราทุกคน” ในที�นี � หมายความรวมถึงกิจการของ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรี� จํากัด(มหาชน)ด้วยอย่างแน่นอน
ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง� ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของบริษัททุกคน ขอขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ พันธมิตรในธุรกิจการค้า และ
ลูกค้าทุกท่านที�กรุ ณาให้การสนับสนุนและเป็ นกําลังใจให้กบั กิจการของ
บริษัทได้กา้ วเดินไปในวันข้างหน้าอย่างมั�นคงเสมอมา

รายงานคณะกรรมการบริหาร
ปี ���� เป็ นปี แห่งความท้าทาย เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ยงั
ชะลอตัว และสถานการณ์ท�ีไม่คาดคิดต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� หรือ Covid-19 ก่อให้เกิดความยากลําบาก
ต่อการดํารงชีวติ ความเป็ นอยูส่ งั คม รวมถึงธุรกิจเป็ นวงกว้างทั�วโลกอย่าง
หลีกเลีย� งไม่ได้ จากสถานการณ์นี � บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที�จะเกิด
ขึน� และได้ปรับเปลีย� นกลยุทธ์ให้เหมาะสม เพื�อรับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ
จึงเตรียมพร้อม ไม่อยู่น�ิง และสร้างโมเดลธุรกิจเชิงรุ กให้สอดรับกับชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ที�เปลี�ยนไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเฝ้าติด
ตามและเตรียมแผนการรับมือจากสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด เพื�อ
ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี �
แต่กระนัน� ผมยังคงเชื�อมั�นเป็ นอย่างยิ�งว่า อนาคตของบริษัท ท่าเรือ
ราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) จะได้รบั ประโยชน์จากการมีพนื � ฐานทางธุรกิจ
และพันธมิตรที�แข็งแกร่ง โดยปั จจุบนั เรายังอยูใ่ นช่วงเริม� ต้นของหลายๆ
สัญญาจากการมีความหลากหลายทางธุรกิจและโครงสร้างรายได้ ประกอบ
กับความเป็ นมืออาชีพและความสามารถในการปรับตัวหาวิธีการบรรเทา
ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึน� จะช่วยพากันก้าวข้ามผ่านบททดสอบและช่วง
เวลาที�ยากลําบากนีไ� ปได้แน่นอน
สําหรับปี ���� บริษัทฯ จะปรับกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจเชิงรุ กใน
หลายๆ ด้าน ให้ทนั กับสถานการณ์ท�ีปรับเปลี�ยนอย่างรวดเร็ว อีกทัง� การ
มองหาธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเสริมสร้างรายได้ทดแทนในกลุม่ ของนักท่องเทีย� ว
ต่างชาติโดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจขนส่งที�มีโอกาสในการเติบโตสูง เพื�อก้าวสู่
การเป็ น “Island Gateway” ซึง� ผมเชื�อมั�นว่า ปี หน้าเราจะพลิกฟื � นได้ดกี ว่า
เดิม เรามารอชื�นชมความสําเร็จต่างๆ ที�จะเกิดขึน� ในอนาคตอันใกล้นีไ� ป
ด้วยกันครับ

นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ
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วิสัยทัศน์

“ เป็ นผูน้ าํ ในกิจการขนส่งและเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาค ”

พันธกิจ

มุง่ มั�นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ
อย่างต่อเนื�อง
สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ผใู้ ช้บริการ
3
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่ ําคัญ
ประวัติความเป็นมาและพั ฒนาการทีส
ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี ประกอบกิจการให้บริการเดินเรือและบริการท่าเรือเดินทะเล เริม� จัดตัง� ครัง� แรกในปี ���� ในชื�อ
ของ บริษัท สมุย-ขนอมเฟอร์ร�ี จํากัด และในปี ���� ได้เปลี�ยนชื�อเป็ น บริษัท สมุยเฟอร์ร�ี จํากัด ให้บริการเรือเฟอร์ร�ขี า้ ม
ฟากเพื�อการโดยสารและการขนส่ง จนกระทัง� ปี ���� บริษัท ได้จดทะเบียนเข้าสูต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื�อ
“RAJA FERRYPORT PLC” หรือ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ตลอดเวลา �� ปี ท�ีผา่ นมา บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�องทัง� ด้านคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์ตอบ
แทนกลับสูส่ งั คม โดยมีมาตรฐาน ISO 9001 Version 2015 เป็ นเครื�องยืนยันในศักยภาพของบริษัท และยังคงมุง่ มั�นที�
จะพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื�อง ตลอดจนศักยภาพในการให้บริการเรือข้ามฟากและธุรกิจของท่าเรือ เพื�อสร้าง
ความมั�นใจให้กบั ลูกค้าในบริการของเราอย่างต่อเนื�อง
ปั จจุบนั บริษัทมีท่าเรือของตัวเองจํานวน � ท่าคือ ท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากล เปิ ดให้บริการทั�วไป
เพื�อการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวี รวมทัง� บริษัทมีเรือเฟอร์ร�ีให้บริการอยู่ทงั� สิน� จํานวน �� ลํา ให้บริการเรือข้ามฟาก
(ผูโ้ ดยสารและรถยนต์) ใน � เส้นทาง ได้แก่ ดอนสัก-เกาะสมุย-ดอนสัก, ดอนสัก-เกาะพะงัน-ดอนสัก และเกาะสมุย-เกาะ
พะงัน-เกาะสมุย
นอกจากนี � ยังมีให้บริการรถรับส่งระหว่างท่าเรือไปยังจุดต่างๆ เช่น สนามบินสุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช สถานี
รถไฟ เข้าสูต่ วั เมือง และยังมีการเปิ ดให้บริการเดินรถโดยสารกรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี เพื�อเชื�อมต่อการเดินทางให้ครบวงจร
ทัง� รถและเรือ
ทัง� นี � บริษัทมีวสิ ยั ทัศน์ท�ีจะเป็ น “ผูน้ าํ ธุรกิจเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากของประเทศไทย ด้วยบริการที�เป็ นเลิศ และมาตรฐาน
สากลเป็ นทีย� อมรับ” โดยมีพนั ธกิจในการมุง่ มั�นพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการแบบบูรณาการและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาบุคลากรและสิง� อํานวยความสะดวกอื�นๆ อย่างต่อเนื�อง เพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ผูใ้ ช้บริการ
ปี
่ ําคัญของบริษัท
พั 2560
ฒนาการทีส

พัฒนาการทีส� าํ คัญของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจนับตัง� แต่จดั ตัง� บริษัทฯ มีดงั ต่อไปนี�
ปี ����

เริม� ก่อตัง� ครัง� แรก โดยจดทะเบียนในชื�อ "บริษัท สมุย-ขนอม เฟอร์ร�ี จํากัด"

ปี ����

จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบริษัทเป็ น "บริษัท สมุยเฟอร์ร�ี จํากัด" ให้บริการเรือข้ามฟากเพื�อการโดยสารและ
การขนส่ง

ปี ����

จดทะเบียนเปลี�ยนชื�ออีกครัง� เป็ น "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จํากัด" ให้บริการทัง� ใน
ด้านการเดินเรือและท่าเรือ

ปี ����

จดทะเบียนโดยใช้ช�ือใหม่ "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จํากัด (มหาชน)" เพื�อเตรียม
พร้อมนําบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี ����

จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็ น " บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) " เป็ นการตอกยํา� ความสําเร็จ
ของการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ และรับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ปี ����

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI และเริม� ซือ� ขายครัง� แรก เมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ����

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

จดทะเบียนตัง� บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จํากัด ให้บริการรถตูโ้ ดยสาร โดยมีพนั ธมิตรให้บริการรถโดย
สารร่วมสาธารณะทัง� ในเกาะสมุยและเกาะพะงัน
- ซือ� เรือเฟอร์รจ�ี ากประเทศญี�ปนุ่ ชื�อเรืออาร์�� ทําให้มีกองเรือเฟอร์รร�ี วม �� ลํา

ปี ����

ซือ� เรือเฟอร์รเ�ี พิ�มจากประเทศจีน ชื�อเรืออาร์�� ทําให้มีกองเรือเฟอร์รร�ี วมทัง� สิน� �� ลํา
- จัดตัง� บริษัท อาร์พี จ๊อบ จํากัด ทุนจดทะเบียน � ล้านบาท เพื�อประกอบธุรกิจจัดหาบุลากรให้กบั
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และผูป้ ระกอบการอื�นๆ ในพืน� ที�เกาะสมุยและเกาะพะงัน
- ปรับเวลาจองตั�วโดยสารใหม่ให้จองล่วงหน้าได้ � ชั�วโมงก่อนการเดินทาง จากเดิมจองล่วงหน้า � วัน

ปี ����

1. บริษัทฯ ได้ซือ� เรือเพิ�ม � ลํา ชื�อเรือ "อาร์ ��" (R 12) จากประเทศจีนมูลค่า ��,���,��� บาท (อัตราแลก
เปลี�ยน ณ วันที� �� กันยายน ����) ทําให้ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกองเรือเฟอร์ร�รี วมทัง� สิน� �� ลํา เพื�อเพิ�มความ
สามารถในการให้บริการและรองรับการขยายธุรกิจ
�. ประกาศจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ ปั นผลจากผลประกอบการประจําปี ���� โดยเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม
��� ล้านบาท เป็ น ���.�� ล้านบาท
3. เพิ�มทุนจดทะเบียนชําระแล้ว บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด จากเดิม �� ล้านบาท เป็ น �� ล้านบาท
เพื�อใช้ในการขยายกิจการให้บริการรถโดยสาร
�. เปิ ดใช้บริการระบบ Top up รองรับการจองตั�วออนไลน์ลว่ งหน้าโดยให้ลกู ค้าสามารถเติมเงินเข้าระบบและ
หักเงินเมื�อลูกค้าทําการจองตั�ว ทําให้เกิดความสะดวกสบายสําหรับลูกค้าที�ใช้บริการเป็ นประจํา โดยช่วงต้น
ปี ���� มีลกู ค้าและเอเย่นต์ Top up 1,263 ราย และในช่วงปลายปี ���� เพิ�มเป็ น �,��� ราย
5. เดือนเมษายนเปิ ดให้บริการเดินทางแบบแพ็คเกจรวม เส้นทาง กรุงเทพฯ - เกาะพะงัน โดยรถทัวร์ปรับอากาศ
VIP 32 ที�น� งั จากพันธมิตรทางธุรกิจที�มีความชํานาญในการเดินรถ บริษัท เอทีพี �� จํากัด (มหาชน)
6. เปิ ดให้บริการเที�ยวเรือเช่าเหมาเส้นทางเดินเรือ ดอนสัก - เกาะสมุย รอบ ��.�� น. เพื�อรองรับกลุม่ ลูกค้าทัวร์
และนักท่องเที�ยวที�เดินทางเป็ นกลุม่ ด้วยเครือ� งบินเหมาลํา
7. ลดระยะเวลาการจองตั�วเพื�อขึน� เรือข้ามฟากจากเดิม � ชม. เป็ น � ชม. และเพิ�มจํานวนการให้บริการเส้นทาง
เดินเรือเกาะสมุย - เกาะพะงัน จากเดิม � เที�ยว เป็ น � เที�ยวต่อวัน
8. เปิ ดจุดจําหน่ายตั�ว ตลาดศรีราชา � จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจุดจําหน่ายตั�วถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ เพื�อเป็ น
การอํานวยความสะดวกให้ลกู ค้า
9. บริษทั ให้ Black Canyon เช่าพืน� ทีบ� างส่วนของท่าเรือดอนสัก เพือ� จําหน่ายอาหารและเครือ� งดืม� เป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ดีย�ิงขึน�
10. สร้างห้องนํา� ใหม่บริเวณท่าเรือเกาะสมุยให้สามารถรองรับลูกค้าเพิ�มมากขึน�
11. นําระบบ GPS มาใช้กบั เรือทุกลํา เพื�อที�จะทราบตําแหน่งของเรือว่าอยู่ ณ ที�ใด และสามารถบริหารจัดการ
เดินเรือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
12. บริษัทได้ตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยการนํานํา� มันดีเซลบี �� มาใช้เป็ นเชือ� เพลิงของเรือบางส่วน
13. เพิ�มช่องทางจองตั�วเรือ และตั�วรถโดยสาร ผ่าน Facebook, Line@ และระบบการชําระเงินผ่านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ mPay, Mobile Banking, Alipay และ Paypal
14. เปิ ดช่องทางการสื�อสารผ่าน Facebook เพื�อเป็ นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารโปรโมชั�นให้กบั ลูกค้าและ
สมาชิกรับทราบโดยมียอดผูต้ ดิ ตามแล้วกว่า ���,��� คน
15. ได้วางทุน่ ป้องกันแนวปะการัง บริเวณเกาะพะงัน เมื�อวันที� �� - �� พฤษภาคม ���� เพื�อให้กปั ตันและผูเ้ ดิน
เรือมองเห็นร่องนํา� ชัดเจนยิ�งขึน�
16. Upgrade ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้สามารถเชื�อมข้อมูลกับ ระบบ Transport
Management Solution(TMS) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพระบบการขาย และระบบบัญชีให้สามารถประมวล
ผลได้รวดเร็ว
17. ขยายท่าเทียบเรือดอนสัก เพิ�มอีก � ท่า (ท่า� และท่า �) และหลักผูกเรือ
18. ปรับปรุงเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ให้เป็ น One Stop Service เพื�อให้ลกู ค้าสามารถเลือกใช้บริการ
ได้ในช่องทางเดียว และเพิ�มระบบการจองตั�วผ่าน www.goorca.com

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

��. ศึกษาโอกาสความเป็ นไปได้ในการขยายการลงทุนในประเทศเมียนมา และกัมพูชา

ปี ����

1. RP เพิ�มเที�ยวเรือรอบดึกใน � เส้นทางคือ ดอนสัก-สมุย รอบเวลา ��.�� น. และสมุย-ดอนสัก รอบเวลา
��.�� น. เพื�ออํานวยความสะดวกและรองรับความต้องการของลูกค้าที�มาใช้บริการ
2. RP ปรับตารางเดินเรือใหม่ เส้นดอนสัก-พะงัน-ดอนสัก และเส้นสมุย-พะงัน-สมุย ให้เหมาะสมกับปริมาณ
การเดินทางของลูกค้าและสอดรับกับตารางสายการบิน
3. RP จัดระบบคิวรถลงเรือเรือสําหรับลูกค้า Walkin เส้นทางดอนสัก-สมุยใหม่ โดยนําร่องเส้นทางดอนสัก-สมุย
รอบเวลา ��.��-��.�� น. เพื�ออํานวยความสะดวกให้ลกู ค้าไม่ตอ้ งรอคิวนานและลดการจราจรบริเวณ
ท่าเทียบเรือ
4. RP เปิ ดตัวเป็ นพันธมิตรและตัวแทนจําหน่ายตั�วเครือ� งบินของสายการบิน Myanmar Airways International
(MAI) อย่างเป็ นทางการ เมื�อวันที� �� พฤษภาคม ����
5. RP ประกาศให้บริการเดินเรือตามปกติ หลังหยุดเดินเรือ �-� ม.ค.���� เพื�อเลีย� งผลกระทบจากพายุโซนร้อน
ปาบึก เมื�อวันที� � ม.ค.����
6. RP จับมือ Thai Lion Air พันธมิตรใหม่ โดยลูกค้าสามารถซือ� ตั�วเรือราชาเฟอร์รไ�ี ด้ตงั� แต่อยูบ่ นเครือ� งบินเพื�อ
ขยายฐานลูกค้ากลุม่ สายการบินสูท่ ะเลฝั�งอันดามัน เมื�อวันที� � พฤศจิกายน ����
7. RP เปิ ดยื�นซองประมูลการก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสักเพิ�มอีก � ท่า (ท่า� และ �) เพื�อรองรับปริมาณลูกค้า
ทีค� าดว่าจะมาใช้บริการเพิม� ขึน� และช่วยเพิม� สภาพคล่องบริเวณหน้าท่า และคาดว่ากอสร้างแล้วเสร็จไตรมาส �/��
8. RP ได้เปิ ดตัวโครงการจัดการและคัดแยกขยะตัง� แต่ตน้ ทาง เพื�อเป็ นส่วนหนึง� ในการดูแลสิ�งแวดล้อมและลด
การเกิดขยะ พร้อมทัง� รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกประเภทใช้ครัง� เดียวทิง� โดยได้มอบ “ถังคัดแยกขยะรีไซ
เคิล” บางส่วนให้กบั เทศบาลตําบาลเกาะพะงัน เพื�อติดตัง� ในพืน� ที�ทา่ เรือเกาะพะงัน
9. RP สร้างหลักผูกเรือฝั� งท่าดอนสัก เพื�อให้ง่ายต่อการซ่อมบํารุงเรือ และสามารถช่วยจอดผูกเรือ หน้ามรสุม
หรือรอรับโปรแกรม

ปี ����

1. RP ดําเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสัก ท่า� และท่า � โดยได้บริษัท พีโอเค �� วิศวกรรม จํากัด เป็ นผูร้ บั
เหมาก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสแรกปี ����
2. RP เดินหน้าโครงการเมืองท่าดอนสัก เพื�อพัฒนาพืน� ที�ภายในท่าเรือดอนสักสากลให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวม
ถึงพัฒนาสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณท่าเรือให้สวยงาม
3. RP ปรับตารางเดินเรือใหม่ ให้สอดคล้องกับคําสั�งรัฐบาล หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมีมาตรการห้าม
ออกนอกเคหะสถาน ตัง� แต่ ��.��-��.�� น. เพื�อคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
4. RP ปรับรูปแบบและเวลาให้บริการเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน โดยใช้รถตูบ้ ริการ
รับ-ส่งลูกค้าแบบเว้นระยะห่าง
5. RP ปรับระบบเติมเงิน Online Top Up ให้งา่ ยและสะดวกขึน� โดยลูกค้า/สมาชิก สามารถเติมเงินเข้าระบบ
ได้เองผ่านช่องทาง Rabbit Line pay , Promt pay , Internet Banking และบัตรเครดิต
6. RP แจ้งเรือราชา � เกิดอุบตั เิ หตุเรือล่ม เนื�องจากคลืน� ลมแรง โดยได้วา่ จ้างบริษทั ผูเ้ ชี�ยวชาญเป็ นผูด้ าํ เนินการ
กูเ้ รือขึน� มายังฝั�งดอนสัก
7. RP ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อป.), ตํารวจนํา� เกาะสมุย, เจ้าหน้า
ทีส� าํ นักงานเจ้าท่า สํานักงานอําเภอเกาะสมุย, ตํารวจภูธร สภ.เกาะสมุย, ตํารวจภูธร สภ.บ่อผุด, กองทัพอากาศ
จากกองบิน � จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ทัพเรือภาคที� � จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ซ้อมแผนเผชิญ
เหตุภยั พิบตั ิทางทะเล เพื�อสร้างความมั�นใจนักท่องเที�ยว
8. RP ออกโปรโมชั�นส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะโปรโมชั�นเส้นทางดอนสัก-สมุย-ดอนสัก ที�ได้รบั
การตอบรับอย่างดี จนต้องขยายเวลาต่อ
9. RP ร่วมกับผูป้ ระกอบการโรงแรมและร้านอาหารในเกาะสมุยเชิญคณะ InfluencersและBloger กว่า �� ราย
เดินทางเข้ามาช่วยโปรโมตการเดินทางและการท่องเทีย� วในเกาะสมุย เพือ� เรียกความเชือ� มัน� ด้านการท่องเทีย� วกลับมา
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ภาพรวมและสาระสําคัญในปี 2563

สําหรับปี ���� เป็ นปี ท�บี ริษัทฯ ต้องเจอกับบททดสอบ
ใหญ่อย่างต่อเนื�องตัง� แต่ตน้ ปี เนื�องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 สร้างผลกระทบ
วงกว้างทั�วโลก ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเทีย� วและสภาพ
เศรษฐกิจชะลอตัว การเดินทางของนักท่องเที�ยวทัง� ไทยและ
ต่างชาติลดลงอย่างมีนยั สําคัญ จากสถานการณ์ท�ีเปลี�ยน
แปลงอย่างฉับพลันนี � ทําให้เกิดความท้าทายใหม่ เพราะ
พฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเทีย� วและผูโ้ ดยสารเปลีย� น
ไป กลยุทธ์ตา่ งๆ ต้องปรับให้ทนั สถานการณ์อย่างทันท่วงที
เช่น การปรับงดจํานวนเที�ยวเรือในบางรอบที�มีจาํ นวนผูใ้ ช้
บริการน้อยลง เพื�อลดภาระต้นทุนและเพิ�มประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ดาํ เนินการตามแผนกลยุทธ์ท�ี
สําคัญดังนี �
การก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสัก ท่า � และท่า � เพื�อ
ให้การเดินเรือมีประสิทธิภาพมากขึน� คาดพร้อมเปิ ดใช้งาน
ได้ไตรมาสแรกปี ���� ทําให้สามารถให้บริการเรือเฟอร์รท�ี งั�
เข้าและออกได้พร้อมกันทัง� � ท่า โดยไม่ตอ้ งเสียเวลารอ ส่ง
ผลให้การใช้บริการมีความสะดวกและคล่องตัวขึน� อีกทัง� ยัง
เป็ นการเตรียมพร้อมรองรับการในอนาคต ที� คาดว่าเมื� อ
สถานการณ์กลับสู่ปกติ จะมีนกั ท่องเที�ยวทัง� ชาวไทยและ
ต่างชาติเดินทางกลับเข้ามาท่องเที�ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน
มากขึน�
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ควบคู่ไปกับการเดินหน้าโครงการเมืองท่าดอนสัก
ด้วยการพัฒนาที�ดินเปล่าภายในท่าเรือดอนสักสากลให้
เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น โครงการพัฒนาอาคารพาณิชย์
� ชัน� โครงการพัฒนา Shop house เปิ ดพืน� ที�ให้ขายของ
บริเวณตลาดดอนสักสามัคคี และยังมีโครงการก่อสร้าง
บ้านพักพนักงานเพิ�ม เพื�อเป็ นสวัสดิการแก่พนักงานตาม
โครงการสุขนิยมด้วย
ขณะเดียวกันก็ปรับรู ปแบบและเวลาการให้บริการ
ทัง� การให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากและบริการเดินรถของ
RPT ในเส้นทางต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ชีวติ
วิถีใหม่ (New Normal) พร้อมกันนีไ� ด้รว่ มกับผูป้ ระกอบ
การร้านอาหารและโรงแรมในเกาะสมุย จัดทริปเชิญคณะ
Influencers และ Blogger กว่า �� ราย เดินทางเข้ามา
ช่วยโปรโมทการเดินทางและการท่องเที�ยวในเกาะสมุย
เพือ� เรียกความเชือ� มั�นด้านการท่องเทีย� วกลับมา โดยบริษทั ฯ
ให้การสนับสนุนเรื�องการเดินทางรับ-ส่งจากสนามบิน
สุราษฏร์ธานี-ท่าเรือเกาะสมุย
ด้านการตลาดนัน� สายงานพัฒนาธุรกิจได้ออกโปร
โมชั�นส่งเสริมการตลาดออกมาอย่างต่อเนื�อง เพื�อกระตุน้
ให้เกิดการใช้บริการ อีกยังช่วยช่วยลดภาระให้กบั ผูโ้ ดยสาร
โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าที�ใช้เดินทางไปกลับกับท่าเรือราชา
เฟอร์รเ�ี ป็ นประจํา โดยเฉพาะโปรโมชั�นซือ� ตั�วไปกลับ ฟรีต�วั

โดยสารคนขาไป เส้นทางดอนสัก-สมุย-ดอนสัก และ สมุยดอนสัก-สมุย ที�ได้รบั การตอบรับดีมาก จนต้องขยายเวลา
โปรโมชั�นเพิ�ม รวมทัง� ขยายเส้นทางสมุย-พะงัน-สมุย และ
พะงัน-สมุย-พะงัน เพิ�มตามคําเรียกร้องของลูกค้าฝั� งเกาะ
พะงัน
ไม่เพียงเท่านี � ในปี ท�ีผา่ นมา ยังให้ความสําคัญลูกค้า
กลุม่ ต่างๆ มีการลงพืน� ที�เพื�อเข้าพบเยี�ยมเยียน ลูกค้าอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อฟั งเสียงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุ งบริการให้ดีและโดนใจลูกค้ามากขึน� รวมทัง� ปรับ
ระบบเติมเงิน Online Top Up ให้ง่ายและสะดวกขึน� โดย
ลูกค้า/สมาชิก สามารถเติมเงินเข้าระบบได้เองผ่านช่องทาง
Rabbit Line pay , Promt pay , Internet Banking และ
บัตรเครดิต และใช้เป็ น Line Shop ในแอพพลิเคชั�น เป็ นอีก
หนึง� ช่องทางให้ลกู ค้าสามารถจอง/ซือ� บริการที�มอี ยูท่ งั� ตั�วรถ
ลงเรือ บริการ Transfer จากสนามบินสุราษฏร์ธานีและ
นครศรีธรรมไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน
อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ท�ีไม่คาดคิด และไม่มีใครอยาก
ให้เกิดขึน� กับเหตุการณ์เรือราชา � ที�เกิดอุบตั ิเหตุเรือล่ม
เนือ� งจากคลืน� ลมช่วงหน้ามรสุมทีพ� ดั ผ่านในพืน� ทีภ� าคใต้และ
จังหวัดสุราษฏร์ธานีปีนีแ� รงกว่าปกติ จนทําให้เกิดความสูญ
เสียขึน� นัน� ทางบริษัทฯ ได้รบี ดําเนินการว่าจ้างบริษัทผูเ้ ชี�ยว
ชาญมาดําเนินการกูเ้ รือราชา � ขึน� มาได้เป็ นที�เรียบร้อยแล้ว
และตลอดระยะเวลาได้พยายามวางแผนการทํางานให้รดั กุม
รวดเร็วทีส� ดุ แต่กไ็ ม่ลมื เรือ� งของความปลอดภัยในการทํางาน
โดยมีการประสานงานและรายงานความหน้าปฏิบตั กิ ารแก่
ทางจังหวัดสุราษฏร์ธานี กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรธรรม
ชาติทางทะเลเป็ นระยะๆ รวมใช้เวลาในการกูเ้ รือเพียง � เดือน

นอกจากนีย� งั ได้รว่ มกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อป.), ตํารวจนํา� เกาะสมุย,
เจ้าหน้าที�สาํ นักงานเจ้าท่า สํานักงานอําเภอเกาะสมุย,
ตํารวจภูธร สภ.เกาะสมุย, ตํารวจภูธร สภ.บ่อผุด, กองทัพ
อากาศจากกองบิน � จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ทัพเรือภาคที� �
จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ซ้อมแผนเผชิญ
เหตุภยั พิบตั ิทางทะเล โดยจําลองสถานการณ์เหตุการณ์
เหมือนจริง เพื�อสร้างความมั�นใจนักท่องเที�ยว
จากที�กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าปี ���� เป็ นปี ท�รี าชา
เฟอร์รเ�ี จอกับบททดสอบใหญ่หลายเรือ� งพร้อมกัน แต่ดว้ ย
วิสยั ทัศน์ท�ไี ม่เคยยอมจํานนต่ออุปสรรคและความยากของ
โจทย์ธุรกิจ และไม่หยุดนิ�งพัฒนาเพื�อหาทางออกใหม่ๆ
จากต้นทุนเดิมที�มีอยู่ ก็จะพบว่ามี “โอกาสใหม่” มากมาย
ที�รออยูข่ า้ งหน้า ด้วยเหตุผลทัง� หมดนี � จึงทําให้ทา่ เรือราชา
เฟอร์รย�ี งั คงยืนหยัดเดินหน้าให้บริการต่อได้อย่างมั�นคง

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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การดําเนินงานเพิ่ มประสิทธิภาพการให้บริการเดินเรือ และการให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร

ก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ (ท่า�และท่า�)
บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือดอนสักเพิ�มอีก � ท่า คือ ท่า� และท่า� จากปั จจุบนั ที�มีอยู่ � ท่า เพื�อให้การเดิน
เรือมีประสิทธิภาพมากขึน� คาดพร้อมเปิ ดใช้งานได้ไตรมาสแรกปี ���� จากการขยายท่าเทียบเรือเพิ�มนัน� ทําให้สามารถ
ให้บริการเรือเฟอร์ร�ที งั� เข้าและออกได้พร้อมกันทัง� � ท่า โดยไม่ตอ้ งเสียเวลารอ ส่งผลให้การใช้บริการมีความสะดวกและ
คล่องตัวขึน� อีกทัง� ยังเป็ นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต ที�คาดว่าเมื�อสถานการณ์กลับสูป่ กติ จะมีนกั ท่อง
เที�ยวทัง� ชาวไทยและต่างชาติเดินทางกลับเข้ามาท่องเที�ยวเกาะสมุย เกาะพะงันมากขึน�

หลักผูกเรือฝั� งท่าเรือดอนสัก
เพื�อให้ง่ายต่อการซ่อมบํารุงเรือ และยังสามารถใช้เป็ น
จุดจอดผูกเรือ เพื�อให้เรือหลบพายุในช่วงหน้ามรสุม หรือให้
เรือจอดระหว่างเตรียมพร้อมรอรับโปรแกรม (Stand by)
โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการจอดลอยลํา บริษัทฯ จึงได้ขอ
อนุญาตหน่วยงานที�เกี�ยวข้องสร้างหลักผูกเรือบริเวณท่าเรือ
ดอนสักสากล
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ใส่ใจกับความปลอดภัยเรือ
หนึง� ในนโยบายของบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ที�มงุ่ เน้นมาตลอดคือ การให้ความสําคัญกับ มาตรฐาน
ความปลอดภัยบนเรือ โดยมีการปรับเปลี�ยนอุปกรณ์ ความปลอดภัยประจําเรือใหม่ และมีการติดตัง� อุปกรณ์ชชู ีพให้เพียง
พอต่อจํานวนผูโ้ ดยสารบนเรือ เพื�อให้มีสภาพพร้อมใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินได้ทนั ท่วงที

บริการ Premieum Bus จาก RPT เติบโตต่อเนื�อง

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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หลังบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด (RPT) จับมือกับ บริษัท เอทีพี �� จํากัด (มหาชน) เปิ ดให้บริการเดินรถ
บัส VIP 32 ที�น� งั เส้นทางกรุ งเทพฯ-สมุย-พะงัน-กรุ งเทพฯ ไปเมื�อปี ���� ได้รบั กระแสตอบรับที�ดีมาก โดยในปี ����
มียอดผูใ้ ช้บริการกว่า � หมื�นคน หรือเฉลี�ยเดือนละ ��� คน และมียอดจองเดินทางล่วงหน้าในปี ���� เพิ�มขึน� อย่าง
ต่อเนื�อง จนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เข้ามา และมีการประกาศห้ามเดินทางและยกเลิกการจัดฟูลมูน
ปาร์ตีท� �ีเกาะพะงัน จึงจําเป็ นต้องหยุดเดินรถชั�วคราว
และกลับมาเดินรถอีกครัง� ช่วงปลายปี ทําให้ทงั� ปี สามารถ
ให้บ ริ ก ารเดิ น รถได้เ พี ย ง � เดื อ น รวมผู้ใ ช้บ ริ ก าร
ประมาณ �,��� คน

การบริหารจัดการท่าเรือ
เปิ ดจุดให้บริการจําหน่ายตั�วเพิ�มขึน� เพื�ออํานวยความ
สะดวกและลดการจราจรแออัดบริเวณหน้าท่าเรือดอนสัก
สากล โดยผูท้ �ีมาใช้บริการสามารถติดต่อซือ� ตั�วและเช็คอิน
ได้ท�ีจดุ จําหน่ายตั�วโทลล์เวย์ทงั� � ช่อง แบ่งเป็ นช่องสําหรับ
คิวจองและคิวปกติ ทําให้ช่วยลดปริมาณรถของผูท้ �ีมาใช้
บริการไม่ให้หนาแนนบริเวณหน้าท่าช่วงเทศกาลจนเกินไป
และมีจดุ จําหน่ายตั�วโดยสารคน และบริการ Transfer เส้น
ทางต่างๆ ด้านหน้าท่าเรือ ทําให้การออกตั�วและจัดคิวรถลง
เรือรวดเร็วขึน� โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดที�มีรถเข้า
มาใช้บริการจํานวนมาก
ทัง� นี � เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงได้มี
การปรับตารางเดินเรือในเส้นทางสมุย-พะงัน-สมุย ลงเหลือ
� เที�ยว/วัน และปรับเพิ�มการเดินเรือเส้นทางดอนสัก-พะงัน
จากเดิม � เที�ยว เป็ น � เที�ยว/วัน เพื�อรองรับการเดินทางเข้า
ออกระหว่างเกาะกับฝั�งให้มคี วามคล่องตัวขึน� และสอดคล้อง
กับปริมาณความต้องการใช้ของผูใ้ ช้บริการ
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กลยุทธ์ทางการตลาด และงานด้าน IT & Digital Marketing

รุ กตลาดออนไลน์มากขึน�
พัฒนาระบบเติมเงิน Top Up รองรับการจองตั�วออนไลน์ลว่ งหน้า
เพื�ออํานวยความสะดวกให้กบั ตัวแทนจําหน่าย (Agency) และสมาชิก
แบบ Top Up บริษัทฯ จึงได้เพิ�มช่องทางการเติมเงิน Top Up ให้งา่ ยขึน�
ภายใน � ขัน� ตอน และสะดวกขึน� เพราะตัวแทนจําหน่ายและสมาชิก
สามารถทํารายการเติมเงินได้เองผ่านช่องทางออนไลน์
นอกจากนีย� งั เพิ�มช่องทางการชําระเงินออนไลน์ผ่าน Rabbit line
pay และระบบ Prompt pay ของธนาคารต่างๆ ทําให้ตวั แทนจําหน่าย
และสมาชิกสามารถเติมเงินเข้า เช็คยอดบัญชี Top Up ของตัวเอง รวม
ทัง� ทํารายการจองตั�วรถ ตั�วเรือได้ดว้ ยตัวเอง
ทัง� นี � ยังยกเลิกค่าธรรมเนียมการจองตั�วรถยนต์ลงเรือจากเดิมที�เก็บ
ในอัตรา �� บาท /รายการจอง เพื�อจูงใจให้ลกู ค้าใช้บริการจองตั�วรถยนต์
และตั�วเรือผ่านระบบออนไลน์มากขึน�
เพิม� ช่องทางการจองตั�วรถยนต์ผ่านทาง Line MyShop
ให้การซือ� ตั�วรถยนต์ ตั�วเรือไปเกาะสมุย เกาะพะงัน ง่ายไปอีก กับ
ช่องทางบริการใหม่ของท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี กับ Line My Shop ทีส� ามารถ
จองบริการต่างๆ ดังนี �
รถยนต์ลงเรือ
แพคเกจทัวร์
โรงแรมที�พกั
บริการรับ-ส่งจากสนามบิน (สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช) ถึง
โรงแรม (สมุย/พะงัน)
ครบในทีเ� ดียว สะดวกขึน� ไม่ตอ้ งต่อคิว และไม่มคี า่ ธรรมเนียมการชําระเงิน ตามรูปแบบการใช้ชวี ติ วิถใี หม่ (New Normal)
ปรับปรุ งระบบ Call center ให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพมากขึน�
บริษทั ฯ ได้นาํ ระบบ Could Call Center มาใช้เพือ� ปรับปรุง
ระบบการให้บริการลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน� เช่น การสอบ
ถามข้อมูล การร้องเรียน หรือการสั�งซือ� /จองตั�วเรือ ให้รวดเร็วขึน�
รวมทัง� มีระบบบันทึกการสนทนาเพือ� ใช้ในการปรับปรุงการบริการ
มีระบบรายงานประสิทธิภาพการรับและสนทนาทางโทรศัพท์
ขณะเดียวกันก็นาํ ระบบ Zen desk ซึง� เป็ นระบบการเชื�อม
ต่อการติดต่อจากลูกค้าในทุกช่องทาง เช่น โทรศัพท์ , E-mail ,
Line และ Face book ให้บนั ทึกเป็ นข้อมูลลูกค้าเก็บไว้ในระบบ
CRM เพื�อช่วยให้การติดตามการให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน�

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

บริษทั ได้มกี ารจัดกิจกรรมและแพคเกจโปรโมชั�นอย่างต่อเนื�อง เพือ� ส่งเสริมการขายตลอดทัง� ปี รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและผูโ้ ดยสารในทุกกลุม่ ให้ได้รบั ความคุม้ ค่า โดยมีโปรโมชั�นต่างๆ ดังนี �
“ซือ� ตั�วรถยนต์ไปกลับ ฟรีต�วั โดยสารคนขาไป”
เส้นทางดอนสัก-สมุย-ดอนสัก และเส้นทางสมุย-ดอนสัก-สมุย
เริม� � ม.ค. - �� ต.ค. ���� เพื�อกระตุน้ การเดินทาง และยังช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้กบั กลุ่มลูกค้าที�เดินทางในเส้นทางดังกล่าวเป็ น
ประจํา
โปรโมชั�นตัวนีไ� ด้รบั การตอบรับที�ดแี ละมีเสียงเรียกร้องให้ขยาย
เวลาโปรโมชั�นเข้ามามาก เนื�องจากประหยัดไปได้กว่า ��% ทาง
บริษัทฯ จึงได้ขยายระยะเวลาโปรโมชั�นออกไปถึงวันที� �� ธ.ค. ����
ทัง� นี � เมื�อพิจารณายอดผูม้ าใช้บริการโปรโมชั�น “ซือ� ตั�วรถยนต์
ไปกลับ ฟรีต� วั โดยสารคนขาไป” ตลอดโปรโมชั�น พบว่า มีลกู ค้าที�มา
ขอรับ Voucher ตั�วโดยสารคนขาไป เส้นทางดอนสัก-สมุย-ดอนสัก
รวม �,��� ใบ และ สมุย-ดอนสัก-สมุย รวม �,��� ใบ

“มอเตอร์ไซค์ซอื� ขาไป ฟรีขากลับ”
ราชาเฟอร์รไ�ี ด้สง่ โปรโมชั�นออกมากระตุน้ ตลาดอย่างต่อเนื�อง เพื�อ
ให้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย โปรโมชั�นนี � ออกมาเพื�อตอบโจทย์ลกู ค้า
กลุม่ ที�เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์แบบทั�วไปในเส้นทางดอนสัก-สมุย
และสมุย-ดอนสัก
โปรโมชั�นตัวนี � เริม� ตัง� แต่ � สิงหาคม – �� ตุลาคม ���� โดยลูกค้า
มาใช้บริการ เส้นดอนสัก-สมุย �,��� ใบ และเส้นทางสมุย-ดอนสัก
�,��� ใบ

“ลดทันที �� บาท เมือ� ซือ� ตั�วรถ+เรือ เส้นทางตัวเมืองสุราษฎร์ธานี (ตลาดศรีราชา�) – เกาะสมุย”
ราชาเฟอร์รไ�ี ด้สง่ โปรโมชั�นออกมากระตุน้ ตลาดอย่างต่อเนื�อง เพือ�
ให้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย โปรโมชั�นนี � ออกมาเพือ� ตอบโจทย์ลกู ค้า
กลุม่ ที�เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์แบบทั�วไปในเส้นทางดอนสัก-สมุย
และสมุย-ดอนสัก
โปรโมชั�นตัวนี � เริม� ตัง� แต่ �� - �� ธันวาคม ���� โดยลูกค้าเมื�อ
มาซื อ� ตั�วรถ+เรือ เส้นทางตัวเมื องสุร าษฎร์ธานี (ตลาดศรีร าชา�)
เกาะสมุย ที�จดุ จําหน่ายตลาดศรีราชา� จะได้รบั ส่วนลดทันที �� บาท
ทําให้ราคาตั�วรถ+เรือ เส้นทางดังกล่าว ลดเหลือ ��� บาท จากปกติ
��� บาท โดยมีผมู้ าใช้บริการเป็ นจํานวนมาก
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เจาะกลุ่มเด็กนักเรียน
เพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ และบนเกาะสมุย เกาะ
พะงัน ก็มนี อ้ งๆ นักเรียน/นักศึกษา จํานวนไม่นอ้ ยที�ตอ้ งเดินทางไปกลับ
ระหว่างฝั� งเมืองกับเกาะ เพื�อไปเรียนหนังสือ ดังนัน� เพื�อลดภาระผูป้ ก
ครองและตค่าใช้จ่ายของน้องนักเรียนบนเกาะสมุย เกาะพะงัน ราชา
เฟอร์รจ�ี งึ ให้สว่ นลดพิเศษครึง� ราคาแก่เด็กนักเรียน/นักศึกษา
พิเศษไปอีก เมื�อซือ� แพคเกจตั�วรถ+เรือ เส้นทางตัวเมืองสุราษฎร์
ธานี (ตลาดศรีราชา�)-เกาะสมุย/เกาะพะงัน หรือเกาะสมุย/พะงัน-ตัว
เมืองสุราษฎร์ธานี(ตลาดศรีราชา�) เพียงแค่โชว์บตั รนักเรียน/นักศึกษา
ก็รบั สิทธิ�สว่ นลดพิเศษไปเลย ไม่ตอ้ งแต่งชุดนักเรียน/นักศึกษา
ยังมีอีกหลายโปรโมชั�นดีๆ ที�ราชาเฟอร์รส�ี ง่ ความสุข จัดโปรโมชั�นคุม้ ๆ ให้กบั ลูกค้าทุกกลุม่ เพื�อคืนกําไรให้ยงั มีอีก
หลายโปรโมชั�นดีๆ ที�ราชาเฟอร์ร�ีส่งความสุข จัดโปรโมชั�นคุม้ ๆ ให้กบั ลูกค้าทุกกลุ่ม เพื�อคืนกําไรให้ผโู้ ดยสารทุกท่าน
ตลอดทัง� ปี ���� ที�ผา่ นมา

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

10

5

9

3

1. นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ

3. นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4. นายชาตรี ศิริพานิชกร

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

5. พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
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1

7

6

2

4

6. นายพานิช พงศ์พิโรดม

ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

7. นายวงศกร พิ ธุพันธ์
กรรมการ

8. นายพิ ทักษ์ เกียรติเดชปัญญา

กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

9. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
รองประธานกรรมการ

10. นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ

นายอภิชนม์ ชโยภาส

นายชาคริต โอภาสอุดม

นายเอกชัย ลิ่มถาวรศิริพงศ์

นายพุ ทธพงศ์ วิมลพั นธุ์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพั ฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานอํานวยการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ได้เริม� เข้าทําการซือ� ขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ����
ปั จจุบนั บริษัทมีเรือเฟอร์ร�ีให้บริการจํานวน �� ลํา บริษัทประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์ร�ีเพื�อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน � เส้นทาง ได้แก่
�.ระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย
�.ระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน
�.ระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน
ด้วยเรือเฟอร์ร�ที �ีมีในปั จจุบนั จํานวน �� ลํา พร้อมให้บริการรถตูโ้ ดยสาร RP Transportation เพื�ออํานวยความสะดวก
ในการเดินทางเข้าและออก เมื�อมาใช้บริการเรือเฟอร์รข�ี องบริษัท ซึง� เริม� ดําเนินการเมื�อวันที� � มีนาคม ���� รวมทัง� ประกอบ
ธุรกิจจําหน่ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซือ� และมีรายได้อ�ืนๆ จากการให้เช่าป้ายโฆษณาทัง� ท่าเรือและในเรือ ให้บริการ
จองตั�วเรือโดยสารผ่านสายการบินที�เป็ นพันธมิตร บริการขนสัมภาระ ค่าลงโฆษณาในแผ่นพับแนะนําสถานที�ท่องเที�ยว
รายได้คา่ ขายเศษซากและอื�นๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

�.ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์ร�ีโดยสารและขนส่ง
บริษทั ดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รข�ี า้ มเกาะในพืน� ที�จงั หวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย � เส้นทางหลัก ได้แก่ ท่าเรือดอนสัก
– เกาะสมุย ท่าเรือดอนสัก - เกาะพะงัน และระหว่างเกาะสมุย - เกาะพะงัน โดยเส้นทางระหว่างเกาะสมุย และเกาะพะงัน
เริม� ให้บริการเมื�อเดือนธันวาคม ���� ปั จจุบนั บริษัทมีกองเรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน �� ลํา เพื�อให้บริการการเดินเรือแบบประจําทาง
ตามเที�ยวเวลา(Scheduled Ferry Service)และแบบเช่าเหมาลํา(Chartered Ferry Service) กองเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั สามารถ
บรรทุกผูโ้ ดยสารพร้อมยานพาหนะประเภทต่างๆ และสินค้าทั�วไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึง� การให้บริการเดินเรือแบบประจําทาง
ตามเที�ยวเวลา โดยให้บริการตัง� แต่เวลา ��.�� น. ถึง ��.�� น. โดยมีเที�ยวเรือให้บริการจํานวน�� เที�ยวต่อวัน (ณ วันที� ��
ธันวาคม ����) ในขณะที�การให้บริการเดินเรือแบบเช่าเหมาลํา เป็ นการจัดเที�ยวเรือพิเศษสําหรับผูใ้ ช้บริการที�มคี วามประสงค์
จะเดินทางเป็ นหมูค่ ณะหรือการขนส่งสินค้าที�มีลกั ษณะพิเศษ อาทิ แก๊ส นํา� มัน และวัตถุอนั ตราย
เส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือดอนสักและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็ นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากระหว่าง
ท่าเรือดอนสักสากลตัง� อยู่ท�ี ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก และท่าเรือสมุยสากล ตัง� อยู่ท�ี ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย
ทัง� นี � เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ �� กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาทีLorem ipsum
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ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-สมุย

Trip

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

1

05.:00

06:30

05.:00

06:30

2

06:00

07:30

06:00

07:30

3

07:00

08:30

07:00

08:30

4

08:00

09:30

08:00

09:30

5

09:00

10:30

09:00

10:30

6

10:00

11:30

10:00

11:30

7

11:00

12:30

11:00

12:30

8

12:00

13:30

12:00

13:30

9

13:00

14:30

13:00

14:30

10

14:00

15:30

14:00

15:30

11

15:00

16:30

15:00

16:30

12

16:00

17:30

16:00

17:30

13

17:00

18:30

17:00

18:30

14

18:00

19:30

18:00

19:30

15

19:30

21:00

19:00

20:30

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

เส้นทางเดินเรือระหว่างอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็ นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์ร�ขี า้ ม
ฟากระหว่างท่าเรือดอนสักสากลตัง� อยู่ท�ีตาํ บลดอนสักอําเภอดอนสัก และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบล
เกาะพะงัน ตัง� อยู่ท�ีตาํ บลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน ปั จจุบนั บริษัทเป็ นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์ร�ีเพียงรายเดียว ที�ให้บริการ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร รวมไปถึงยานพาหนะไปยังอําเภอเกาะพะงัน เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ �� กิโลเมตร และใช้
เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง
ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-เกาะพะงัน
ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

Trip

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)

พะงัน(Koh Phangan)
ถึง(Arrive)

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

1

05:00

07:30

05:00

07:30

2

07:30

10:00

08:00

10:30

3

09:30

12:00

10:30

13:00

4

-

-

12:30

15:00

5

13:30

16:00

16:30

19:00

6

15:30

18:00

18:00

20:30

7

18:00

20:30

-

-

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ทัง� นี � ลูกค้าที�ตอ้ งการเดินทาง ดอนสัก - เกาะพะงัน หรือ เกาะพะงัน - ดอนสัก สามารถเลือกเดินทางโดยผ่านทางท่าเรือ
ลิปะน้อย(สมุย)ได้ (via) โดยค่าโดยสารยังคิดราคาเดิม โดยมีตารางเดินเรือ ดังนี �
่ นเรือทีท
่ า่ เรือลิปะน้อย(สมุย) ไปเกาะพะงัน
ตารางบริการเวลาเดินเรือเวียร์(via) ระหว่างดอนสัก-เปลีย
เกาะพะงัน - ดอนสัก
เปลี่ยนเรือไปดอนสักที่ท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)

ดอนสัก-เกาะพะงัน
เปลี่ยนเรือไปเกาะพะงันที่ท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)
Trip

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)

เปลี่ยนเรือที่สมุย

transit the ferry at Koh Samui

ถึง(Arrive)

ออก(Depart)

พะงัน(Koh Phangan)
ถึง(Arrive)

Trip

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

เปลี่ยนเรือที่สมุย

transit the ferry at Koh Samui

ถึง(Arrive)

ออก(Depart)

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

-

-

07:30

08:30

09:00

10:30

08:00

-

-

10:30

4

10:30

-

-

13:00

15:30

5

11:00 VIA

12:30

13:00

14:30

14:00

15:30

6

12:30

-

-

15:00

-

-

16:00

7

15:00 VIA

16:30

18:30

15:30

17:00

18:30

8

16:30

-

17:00
-

-

-

18:00

9

17:00 VIA

18:30

19:00

20:30

-

-

20:30

10

18:00

-

-

20:30

1

05:00

-

-

07:30

1

05:00

2

07:30

-

-

10:00

2

07:00 VIA

3

08:00 VIA

09:30

11:00

12:30

3

4

09:30

-

-

12:00

5

10:00 VIA

11:30

14:00

6

11:00 VIA

12:30

7

13:30

8

14:00 VIA

9

15:30

10

18:00

19:00

เส้นทางเดินเรือระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็ นเส้นทางให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ ม
ฟากระหว่างท่าเรือสมุยสากล ตัง� อยูท่ �ีตาํ บลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะ
พะงันตัง� อยูท่ �ี ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาที บริษัทให้บริการเดินเรือทุกวัน
ทัง� ขาเข้าและขาออกวันละ � เที�ยวเรือ โดยให้บริการเดินเรือเฟอร์ร�เี ที�ยวแรกจากอําเภอเกาะสมุยตัง� แต่เวลา ��.��น. จนถึง
เที�ยวสุดท้ายเวลา��.��น. และให้บริการเเรือเฟอร์ร�เี ที�ยวแรกจากอําเภอเกาะพะงัน ตัง� แต่เวลา ��.��น. จนถึงเที�ยวสุดท้าย
เวลา ��.��น. นอกจากนัน� บริษัทยังสามารถจัดเที�ยวเรือเฟอร์รเ�ี สริมในกรณีท�ีมีลกู ค้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ เช่น ช่วงวัน
หยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเที�ยว ด้วยเช่นกัน
ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง เกาะสมุย-เกาะพะงัน

Trip

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)

พะงัน(Koh Phagnan)
ถึง(Arrive)

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

1

08:00

09:30

07:00

08:30

2

11:00

12:30

11:00

12:30

3

14:00

15:30

15:00

16:30

4

17:00

18:30

17:00

18:30

นอกจากนัน� กิจการท่าเรือทัง� �แห่งของบริษัทที�ตงั� อยู่อาํ เภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุยได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการท่าเรือเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า (เดิมชื�อ“ใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ”) ขนาดเกิน ��� ตันกรอส
โดยบริษัทเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ�บนที�ดินและท่าเรือทัง� � แห่ง จากการที�บริษัทเป็ นเจ้าของท่าเรือเองและมีจาํ นวนท่าเทียบ
เรือหลายท่า ทําให้การพัฒนาและการปรับปรุงการให้บริการเป็ นไปโดยสะดวกและมีความคล่องตัว เช่น การจัดพืน� ที�จาํ หน่าย
ตั�ว การชั�งระวางรถบรรทุก การจัดลําดับรถยนต์ท�ีจะขึน� ลงเรือเฟอร์ร�ี การจัดการจราจรหน้าท่าเรือ การจอดลําเรียงเรือทําได้
ง่ายขึน� การรับเรือเข้าจอดเทียบท่าเรือและปล่อยเรือออกจากท่าเรือ การขึน� ลงของผูโ้ ดยสาร รวมถึงการขนถ่ายสินค้าทําให้
บริษัทมีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขัน
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บริษัทได้ใช้ทา่ เทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงันตัง� อยูท่ �ี ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี เพื�อใช้จอดและรับส่งผูโ้ ดยสารและขนส่งบนเกาะพะงัน โดยชําระค่าภาระท่าเทียบเรือตามจํานวนครัง� ที�ใช้จอด
เรือเฟอร์รเ�ี ทียบท่า ปัจจุบนั บริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รเ�ี พียงรายเดียวที�สามารถให้บริการบรรทุกผูโ้ ดยสารและยานพาหนะ
ไปยังอําเภอเกาะพะงัน
เรือเฟอร์รท�ี �ใี ห้บริการทุกลําของบริษัทต้องได้รบั ใบอนุญาตการใช้เรือในลํานํา� และ ทะเลระหว่างจังหวัดตราดและจังหวัด
นราธิวาส และได้ขนึ � ทะเบียนกับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึง� เรือเฟอร์ร�ที งั� หมดจะได้รบั การตรวจสภาพการใช้งานเป็ น
ประจําในแต่ละปี และตรวจแนวนํา� บรรทุกเป็ นประจําทุก � ปี เพื�อใช้ในการต่อใบอนุญาตใช้เรือโดยพนักงานตรวจเรือจากกรม
เจ้าท่า จะทําการตรวจสอบเรือตามข้อบังคับการตรวจเรือ เพื�อต่อใบอนุญาตใช้เรือ โดยมีขอ้ กําหนดในส่วนของตัวเรือต้องมี
ความมั�นคงแข็งแรงและมีสภาพการใช้งานได้ตามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบพบว่ามีขอ้ บกพร่องหรือมีสว่ นที�ตอ้ งดําเนิน
การแก้ไข กรมเจ้าท่าจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการโดยทันที ซึง� ที�ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัย รวมถึง
สภาพความพร้อมในการใช้งานของเรือเฟอร์รอ�ี ย่างสมํ�าเสมอ โดยจัดให้มแี ผนการซ่อมบํารุงรักษาตัวเรือ เครือ� งยนต์ เครือ� งมือ
และอุปกรณ์ตามเกณฑ์ท�ีกรมเจ้าท่าได้กาํ หนดไว้ นอกจากนี � บริษัทยังได้กาํ หนดมาตรการเชิงรุ กเพื�อป้องกันความเสียหาย
รุนแรง โดยกําหนดให้เรือเฟอร์รท�ี กุ ลําของบริษัทต้องผ่านการซ่อมแซมและบํารุงรักษาตามมาตรฐานโดยอูเ่ รือที�ได้รบั อนุญาต
จากกรมเจ้าท่า ปั จจุบนั บริษัทมีกองเรือเฟอร์ร�ที งั� หมดจํานวน �� ลํา ซึง� สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้ประมาณ ��� ถึง ���
คนต่อเที�ยวและยานพาหนะประมาณ �� ถึง �� คันต่อเที�ยว โดยมีรายละเอียดของเรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําดังนี �

รายละเอียดเรือเฟอร์รี�
ชื�อเรือ

�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. ราชา �
�. อาร์�
�. อาร์�
��. วังใน
��. วังทอง
��. วังแก้ว
��. อาร์��
��. อาร์��
��. อาร์��

ปี ที�
สร้าง

อายุเรือ
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ปี ทีจ� ด
ทะเบียน นํา� หนัก*
เรือไทย (ตันกรอส)
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ขนาด (เมตร)
(ยาว*กว้าง*ลึก)
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พนักงาน ปริมาณบรรทุก
ประจํา
รถ � ล้อ
เรือ ผู้โดยสาร (คัน)
(คน) เต็มระวาง
(คน)**
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หมายเหตุ : * ตันกรอส หมายถึง นํา� หนักทัง� หมดที�สามารถบรรทุกได้ ซึง� ได้รวมนํา� หนักตัวเรือและนํา� หนักผูโ้ ดยสารและสิ�งของที�บรรทุก
** เรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําของบริษัทจะมีพนักงานประจําเรือตลอดเวลาทัง� ขณะเดินเรือหรือจอดเทียบท่าเรือ เพื�อที�จะสามารถดูแลและจัดการปั ญหา
ในกรณีท�ีเกิดอุบตั ิเหตุกบั เรือได้อย่างทันท่วงที โดยพนักงานทุกตําแหน่งบนเรือ (ยกเว้นตําแหน่งกะลาสีเรือ) จะต้องได้รบั ใบประกาศนียบัตร
รับรองความรูค้ วามสามารถจากกรมเจ้าท่า
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นอกจากนัน� บริษัทยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที�ดแู ลรักษาความปลอดภัย
ซึง� มีหน้าที�จดั เรียงลําดับรถยนต์ท�ีมาใช้บริการจอดรถยนต์ให้ตรงตามจุดที�กาํ หนดในระวางเรือ พร้อมทัง� ตรวจการดับเครื�อง
ยนต์และดึงเบรกมือของรถยนต์แต่ละคัน อัดลิ�มรองล้อรถเพื�อป้องกันการลื�นไหล และตรวจตราผูโ้ ดยสารให้ออกจากรถยนต์
ภายหลังที�ได้จอดรถบนเรือเรียบร้อยแล้ว อีกทัง� บริษัทยังจัดให้มีเสือ� ชูชีพครบตามจํานวนผูโ้ ดยสารสูงสุดที�ได้ระบุไว้ รวมถึง
แพแข็งชูชีพเพื�อช่วยเหลือคนชราและเด็กในกรณีท�ีตอ้ งมีการสละเรือนอกจากนี � บริษัทได้จดั ให้มีการอบรมและซักซ้อมเพื�อ
เตรียมความพร้อมในกรณีท�ีมีเหตุฉกุ เฉินประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานผูเ้ ชี�ยวชาญภายนอกหรือกองทัพเรือเป็ นประจําทุกปี
และบริษัทยังได้จดั ทําประกันภัยสําหรับเรือทุกลํา(เฉพาะกรณีท�ีเรือเฟอร์รเ�ี กิดความเสียหายทัง� หมด) ซึง� ครอบคลุมมูลค่าทาง
บัญชีของเรือเฟอร์ร�แี ต่ละลําอย่างครบถ้วน และยังได้จดั ทําประกันภัยอุบตั ิเหตุและประกันชีวิตเพื�อคุม้ ครองความปลอดภัย
ของผูโ้ ดยสารบนเรือทุกลําตามจํานวนผูโ้ ดยสารสูงสุดที�เรือแต่ละลําสามารถบรรจุผโู้ ดยสารได้ ซึ�งตรงตามข้อกําหนดทาง
กฏหมาย
จุดบริการจองและจําหน่ายตั๋ว
สถานที�

หมายเหตุ

เครื�องบิน เฟอร์รี�

รถ

� กั
ทีพ

แพ็คเก็จ

ตลาดศรีราชา
จุดจําหน่ายตั�ว ถนนข้าวสาร
โรงแรมเวโรนิก้า ชัน� �
ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือเกาะสมุย
ท่าเรืออเนกประสงค์ เทศบาลเกาะพะงัน
http://www.goorca.com
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�.ธุรกิจรถโดยสาร

�.ธุรกิจจัดหางาน

เพื�ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าใช้บริการเรือเฟอร์ร�ี
ให้สามารถเดินทางจากท่าเรือดอนสักไปยังที�พกั ในเกาะสมุย
และเกาะพะงันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการเดินทาง
ออกจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปยังจุดหมายปลายทาง
ที�สาํ คัญ ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ และจุดหมายที�สาํ คัญ
อื�นๆ บริษัทจึงได้เปิ ดให้บริการรถตูโ้ ดยสาร RP Van ขึน� เมื�อ
เดือนมีนาคม ���� ภายใต้บริษัท อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต
จํากัด (ภายหลังได้จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็ น บริษัท อาร์พี
ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ����) ซึง�
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทมีรถตูบ้ ริการทัง� ที�เป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริษัทเอง และให้บริการโดยพันธมิตรที�รว่ มให้
บริการทัง� ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย และท่าเรือเกาะ
พะงัน โดยจุดบริการของบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น
จํากัด นั�นได้แก่ ท่าเรือดอนสัก, ท่าเรือเกาะสมุย, ท่าเรือ
เกาะพะงัน และ ตลาดศรีราชา � จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม
ถึงการให้บริการรถเช่าเหมารับส่งระหว่างที�พกั บนเกาะสมุย
เกาะพะงัน โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมเวโรนิกา้ และ
จุดจําหน่ายตั�วบริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ได้จัดตัง�
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด ซึง� เป็ นบริษัทย่อย ด้วย
ความตัง� ใจทีจ� ะเป็ นส่วนหนึง� ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความ
เป็ นอยู่ของชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ท�ีดีกับ
พันธมิตรของบริษัทซึ�งเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที�ยวในพืน� ที� ซึง� ปั จจุบนั ประสบกับภาวะการขาดแคลน
แรงงาน โดยจะให้บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด เป็ น
สื�อกลางระหว่างผูจ้ า้ งงานและแรงงาน ได้พบกันทางเว็บไซต์
www.rpjobonline.com โดยเปิ ดให้ผทู้ �ีสนใจสมัครงานออน
ไลน์ได้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ซึง� จะเป็ นการส่งเสริมให้คนในพืน�
ที�เกาะสมุย เกาะพะงันและภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมงี าน
ทํา ซึง� จะส่งผลให้การหางาน เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิง� ขึน�

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

�.ธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟและร้านสะดวกซือ�

�.ธุรกิจพืน� ทีใ� ห้เช่า

บริษัทมีนโยบายในการให้บริการกับลูกค้าของบริษัท
แบบครบวงจรจึงได้ดาํ เนินธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟและ
ร้านสะดวกซือ� เพื�ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารที�มา
ใช้บริการ หรือระหว่างรอคิวเพื�อใช้บริการโดยสารและขนส่ง
โดยร้านอาหารมีขนาดพืน� ที�กว้างขวางเพียงพอต่อการรอง
รับลูกค้า โดยมีอาหารจําหน่ายทัง� สําเร็จรู ป อาหารตามสั�ง
อาหารไทย และอาหารนานาชาติ ซึ�งเปิ ดให้บริการตัง� แต่
เวลาประมาณ ��.�� น. ถึง ��.�� น.อีกทัง� ยังมีรา้ นจําหน่าย
เครื�องดื�ม ตัง� อยู่ ณ ท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุยสากล
และท่าเรือเกาะพะงัน สําหรับธุรกิจร้านสะดวกซือ� ของบริษัท
จะจําหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคีย� ว และอาหารสําเร็จ
รู ปต่างๆ โดยตัง� อยู่บริเวณท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุย
สากล และบนเรือทุกลํา

ปั จจุบนั บริษัทให้ Black Canyon Coffee เช่าพืน� ที�เพื�อ
ประกอบธุรกิจ ณ บริเวณจุดพักคอยระหว่างรอขึน� เรือและยัง
มีตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุ งไทย ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารธนชาต ณ บริเวณอาคารจําหน่ายตั�วโดยสาร
ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุยและยังมีผปู้ ระกอบการขอเช่า
พืน� ที�โฆษณาบริเวณจุดป้ายโฆษณาในส่วนท่าเรือและบนเรือ

ชื�อเรือ

�.ธุรกิจอืน� ๆ
นอกเหนือจากธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พื�อการโดยสาร
และขนส่ง บริษัทยังมีการดําเนินธุรกิจอื�นที�เกี�ยวข้องที�เอือ�
ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ บริการขนสัมภาระ
RPLugage ค่าโฆษณาบนแผ่นพับแสดงแผนที�ทอ่ งเที�ยวบน
เกาะสมุยและเกาะพะงัน (Guide Map) ค่าโฆษณาสําหรับ
การติดตัง� ป้ายสินค้าตามบริเวณท่าเรือ บริเวณภายในเรือ
หรือจุดจําหน่ายตั�วโดยสาร เป็ นต้น โดยลูกค้าจะทําสัญญา
กับบริษัทเป็ นรายปี นอกจากนี � บริษัทยังมีรายได้จากการให้
เช่าพืน� ที� ได้แก่ การให้เช่าแผงบริเวณท่าเรือเพื�อขายสินค้า
พืน� เมืองหรืออื�นๆ ทั�วไป

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

�. กลยุทธ์ทางการตลาด
การดําเนินธุรกิจของบริษัทที�ผา่ นมา ได้สร้างความเชื�อมั�นและความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าทัง� ทางด้านคุณภาพในการให้
บริการที�รวดเร็วตรงเวลา ปลอดภัย และด้วยราคาที�เป็ นธรรม จึงทําให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างเสมอมา
โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี �
�.� กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)
ด้วยประสบการณ์การให้บริการเรือเฟอร์ร�ขี า้ มฟากมา
นานกว่า �� ปี การเดินทางไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันยัง
คงเป็ นภาพลักษณ์ธรุ กิจของบริษทั ที�ได้รบั การยอมรับจากนัก
ท่องเที�ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทัง� ประชาชนท้องถิ�น
และผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าต่างๆ ทัง� ในด้านความหลาก
หลายของการให้บริการ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
การตรงต่อเวลา และความปลอดภัย ปั จจุบนั บริษัทได้เปิ ด
ให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากด้วยกองเรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน �� ลํา
มีจาํ นวนเทีย� วการออกเรือมากกว่าคูแ่ ข่งทีเ� ป็ นทัง� ทางตรงและ
ทางอ้อม อีกทัง� บริษัทยังเป็ นเจ้าของท่าเรือดอนสักสากลและ
ท่าเรือสมุยสากล ทําให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการเดิน
เรือทัง� แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา และแบบประจําทาง
แบบเช่าเหมาลําได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการใน
แต่ละช่วงเวลาได้สะดวกมากยิ�งขึน� ส่งผลให้การให้บริการ
ของบริษัทมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี � บริษัทจึงได้รบั การรับ
รองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สําหรับการบริการเดินเรือ
เฟอร์รแ�ี ละท่าเรือจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จํากัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS
นอกจากนี � บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทค
โนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์ร�ี
โดยได้ลงทุนจัดซือ� ระบบ IT ซึ�งสามารถเชื�อมโยงข้อมูลการ
จัดซือ� การเดินเรือ การขาย การบัญชี การเงิน และการบริหาร
บุคคล ให้สามารถเชือ� มโยงข้อมูลถึงกันได้ตลอดเวลา(Real Time)
ทําให้บริษทั สามารถรับรูส้ ถานการณ์และแก้ไขปัญหาของงาน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื�อการบริหารจัดการงาน
ของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน� อีกทัง� บริษทั ยังได้ลงทุน
ในระบบการจัดจําหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management
System: TMS) ซึง� เป็ นระบบทีร� องรับผูป้ ระกอบการเรือเฟอร์ร�ี
โดยเฉพาะ ครอบคลุมระบบการจําหน่ายบัตรโดยสารทัง� หมด

ทุกช่องทางการจัดจําหน่าย ซึง� ได้แก่ จุดขายของบริษัท การ
จัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายประเภทต่างๆ การจัดจําหน่าย
ผ่านเว็บไซต์ และการสั�งจองการให้บริการผ่านระบบ Mobile
Applicationรวมทัง� มีระบบรายงานข้อมูลที�สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ในหลายรูปแบบ
พร้อมกันนี � ยังได้มีการปรับเวลาจองตั�วรถลงเรือล่วง
หน้าให้เร็วขึน� กว่าเดิม โดยสามารถจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง
� ชั�วโมง จากเดิมที�เปิ ดให้จองล่วงหน้า � ชั�วโมง ซึง� การปรับ
เวลาจองตั�วดังกล่าวได้รบั การตอบรับที�ดีจากผูใ้ ช้บริการ ส่ง
ผลให้มีจาํ นวนรถลงเรือเพิ�มขึน� จากเดิมเกือบเท่าตัว
อีกทัง� บริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกด้าน
การชําระเงินให้กบั ลูกค้า โดยการเพิ�มช่องทางการชําระเงินที�
หลากหลาย อาทิ ค่าตั�วเรือโดยสาร ตั�วนํารถลงเรือ รวมถึง
ค่ารถตูโ้ ดยสาร ด้วยช่องทางการชําระเงินที�หลากหลาย เช่น
ชําระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และระบบ Paypal หรือชําระ
ด้วยเงินสดที�เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ณ จุดจําหน่ายตั�วของ
บริษัท

ATM & Internet Banking
Credit card และ Debit card
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

�.� กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price)
เนื�องจากการให้บริการขนส่งทางนํา� เป็ นธุรกิจให้บริการ
สาธารณชนตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํา� ไทย
พ.ศ. ���� ดังนัน� การปรับค่าโดยสารทุกครัง� ต้องได้รบั การ
พิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการซึง� กรมเจ้าท่า (เดิมชื�อ
“กรมการขนส่งทางนํา� และพาณิยชนาวี”) แต่งตัง� ขึน� โดยความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ�งได้รวม
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าของเรือโดยสารเพื�อ
พิจารณาเกี�ยวกับเรือโดยสารประจําทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยพิจารณาจากต้นทุนราคานํา� มันซึง� เป็ นต้นทุนหลักสําหรับ
การดําเนินธุรกิจเดินเรือ นอกจากนี � ค่าโดยสารเรือเฟอร์รข�ี า้ ม
ฟากจะคิด ค่าบริก ารแตกต่างกันไปตามระยะทางการให้
บริการ ประเภทบุคคล และประเภทยานพาหนะหรือนํา� หนัก
บรรทุกรวม

การกําหนดอัตราค่าโดยสารสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสัก
และอําเภอเกาะสมุยอ้างอิงจากท้ายประกาศจังหวัดสุราษฏร์
ธานี เรือ� ง การเปลีย� นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทาง
อําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ลง
วันที��� ธันวาคม ���� ซึง� มีผลใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบการให้
บริการเรือเฟอร์รใ�ี นจังหวัดสุราษฎร์ธานีทกุ ราย โดยแบ่งช่วง
ราคานํา� มันดีเซลเป็ น � ช่วงราคาตัง� แต่ �� บาทต่อลิตร จนถึง
��.�� บาทต่อลิตรโดยอัตราค่าโดยสารเรือมีการเปลีย� นแปลง
แบบขัน� บันไดทีอ� า้ งอิงตามราคานํา� มันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึง�
ของราคาขาย ซึง� ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท ปตท จํากัด
(มหาชน) ในส่วนของราคาขายปลีกภูมภิ าค (อ้างอิงตามราคา
นํา� มันที�อาํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยสามารถดู
อัตราค่าโดยสารปั จจุบนั ได้ท�ี www.rajaferryport.com)

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

รายการ 1/
คนโดยสาร
ภิกษุสามเณรและนักเรียนในเครือ� งแบบ
เด็กสูงเกิน ��� ซม. แต่ไม่เกิน ��� ซม.
รถจักรยานรถจักยานยนต์
รถจักยานยนต์ขนาดใหญ่
รถจักยานยนต์ และตูพ้ ว่ ง
รถ � ล้อ รถยนต์น� งั � ล้อรถ จิป� รถตู้ รถปิ คอัฟ
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง
รถบรรทุก � ล้อใหญ่ รถบรรทุก � ล้อเล็ก
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่
รถบรรทุก � ล้อใหญ่มีความยาวไม่เกิน � ม.
รถบรรทุก � ล้อเล็กยาว �-� ม.
รถบรรทุก � ล้อเล็กมีความยาว � ม. ขึน� ไป
รถบรรทุก � ล้อใหญ่ยาว �-� ม. รถตัก รถไถนา
รถบรรทุก � ล้อใหญ่ยาวเกิน � ม.
รถบรรทุก �� ล้อ
รถบรรทุก �� ล้อบรรทุกยาวเกิน � ม.
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ
รถเครนยกได้ไม่เกิน �� ตัน
รถเครนยกได้เกิน �� ตันขึน� ไป
รถเทรลเลอร์บรรทุกนํา� หนักไม่เกิน �� ตัน
รถบรรทุก �� ล้อ บรรทุกแทรกเตอร์
รถยนต์ลากเลื�อน

14.00 17.99

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

18.00 19.99

ราคานํา� มัน (บาท/ลิตร)
20.00 24.00 23.99
26.99

หน่วย : บาท
27.00 29.99

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

30.00 32.99

150
75
75
200

250

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

หมายเหตุ : �/ ค่าระวางบรรทุกชนิดต่าง ได้รวมคนขับ หรือขี� จํานวน � คน

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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การกําหนดอัตราค่าโดยสารสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน อ้างอิงจากท้ายประกาศจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เรือ� ง การเปลีย� นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ลงวันที� � พฤศจิกายน ���� ซึง� มีผลใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบการให้บริการเรือเฟอร์รใ�ี นจังหวัดสุราษฎร์ธานีทกุ ราย โดยแบ่งช่วง
ราคานํา� มันดีเซลเป็ น � ช่วงราคาตัง� แต่ �� บาทต่อลิตร จนถึง �� บาทต่อลิตร โดยอัตราค่าโดยสารเรือแบบขัน� บันไดที�อา้ งอิง
ตามราคานํา� มันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ�งของราคาขาย ซึง� ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ในส่วน
ของราคาขายปลีกภูมิภาค (อ้างอิงตามราคานํา� มันที�อาํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยสามารถดูอตั ราค่าโดยสาร
ปั จจุบนั ได้ท�ี www.rajaferryport.com)
่ นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก–อําเภอเกาะพะงัน
ตารางแสดงการเปลีย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ 1/
ผูใ้ หญ่
เด็กสูงเกิน ��� ซม. แต่ไม่เกิน ��� ซม.
รถจักยานยนต์
รถจักรยานยนต์ใหญ่ , พ่วงข้าง
รถยนต์ , จิป� รถตู้ , รถปิ คอัฟ
รถตู้ , รถ � แถว
รถทัศนาจรขนาดกลาง
รถทัศนาจรขนาดใหญ่
รถ � ล้อ , รถ � ล้อ
รถ � ล้อใหญ่ยาว , รถ � ล้อเล็กยาว
รถบรรทุก � ล้อใหญ่
รถบรรทุก � ล้อใหญ่ยาว
รถบรรทุก �� ล้อ
รถบรรทุก �� ล้อยาว
รถบรรทุก �� ล้อบรรทุกแทรกเตอร์
รถบรรทุกนํา� มันเชือ� เพลิง
รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผง-ผสมปูน
รถไถนา
รถตัก
รถเทรลเลอร์ บรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์
รถเครนยกได้ไม่เกิน �� ตัน
รถเครนยกได้ไเกิน �� ตันขึน� ไป
รถไถนา
รถตัก
รถบด-เกรดเตอร์ , รถแบคโฮ
รถยนต์ลากเลื�อนรวมคนขับ � คน

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

ราคานํา� มัน (บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

20.00 - 30.00

30.00 - 40.00

ไม่เกิน ��.��

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

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

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

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

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

นอกจากนีบ� ริษทั ยังได้เพิม� ช่องจําหน่ายบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจําหน่าย (Agent Top Up)ซึง� บริษทั จะให้สว่ นลดจํานวน
หนึ�งจากราคาปกติแก่ตวั แทนจําหน่าย โดยไม่จาํ กัดจํานวนขัน� ตํ�าในการสั�งซือ� มีการพิจารณาให้เครดิตแก่ตวั แทนจําหน่าย
เพื�อส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึน� และสามารถแข่งขันได้ อีกทัง� บริษัทยังมีนโยบายช่วยแบ่ง
เบาภาระในการเดินทางของประชาชนท้องถิ�น หรือผูใ้ ช้บริการที�เดินทางเป็ นประจําด้วยการให้สว่ นลดกับผูท้ �สี มัครบัตรสมาชิก
กับบริษัท ซึง� กําหนดระยะเวลาบัตรสมาชิกเป็ นเวลา � ปี นอกจากนี � ยังมีบริการเรือแบบเช่าเหมาลําโดยคิดราคาทัง� ขาไปและ
ขากลับ สําหรับลูกค้าที�ตอ้ งการเช่าเหมาลํา เพื�อเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน โดยราคาเช่าเหมาลําเรือจะขึน� อยูก่ บั
จํานวนรถบรรทุกที�ขนึ � บนเรือเฟอร์ร�ี ซึง� มีตงั� แต่ � ถึง �� คันต่อเรือเฟอร์ร�ี � ลํา
ทัง� นีค� า่ โดยสารระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน บริษัทได้กาํ หนดราคาโดยใช้หลักการใกล้เคียงกับค่าโดย
สารในเส้นทาง � เส้นทางหลักที�บริษัทได้ให้บริการอยูเ่ ดิม ซึง� เส้นทางระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงันนัน� บริษัท
ได้เปิ ดให้บริการเพื�อรองรับนักท่องเที�ยว ตัง� แต่ ����
�.� กลยุทธ์ดา้ นการจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
บริษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายบัตรโดยสารเพื�ออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าที�มาใช้บริการได้อย่างทั�วถึง โดยมี �
ช่องทางการจัดจําหน่ายหลัก ได้แก่
�. ช่องทางการจัดจําหน่ายทีเ� ป็ นของบริษัทเอง มีดงั ต่อไปนี�
การจําหน่ายบัตรโดยสารโดยตรงให้กบั ลูกค้าบริเวณท่าเรือซึง� เปิ ดให้บริการที�ทา่ เรือทัง� � แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดอนสักสากล
ท่าเรือสมุยสากล และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ซึง� จําหน่ายตั�วโดยสารและรับชําระเป็ นเงินสด
ตามจํานวนผูโ้ ดยสารและประเภทรถยนต์ท�ีลกู ค้าต้องการ ณ อัตราราคาที�ประกาศหน้าท่าเรือ โดยลูกค้าสามารถซือ� ตั�วโดย
สารแบบรายวันซึง� ใช้ได้ � เที�ยวภายใน � วัน พร้อมทัง� สามารถจองคิวรถลงเรือล่วงหน้าได้ � ชั�วโมงก่อนเดินทาง ทัง� นี � ลูกค้า
ที�ใช้ช่องทางการจําหน่าย ณ จุดท่าเรือส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าที�เดินทางท่องเที�ยวด้วยตนเอง นักท่องเที�ยวที�โดยสารรถยนต์โดย
สารประจําทาง ชาวบ้านที�อาศัยบริเวณพืน� ที�ใกล้เคียง เป็ นต้น พร้อมกันนี � ลูกค้าที�ตอ้ งการใช้บริการถตูโ้ ดยสารไปยังจุดหมาย
ปลายทางบนเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือต้องการจองตั�วโดยสารรถตูบ้ ริการออกจากเกาะไปยังปลายทางสําคัญเช่น สนามบิน
สุราษฎร์ธานี สามารถซือ� ตั�วโดยสารด้วยเงินสดได้ท�ีจดุ จําหน่ายท่าเรือเช่นกัน
การจําหน่ายบัตรโดยสารผ่านเคาน์เตอร์ในท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฏร์ธานี และท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรม
ราช ผ่านพันธมิตร ซึง� สามารถให้บริการแก่นกั ท่องเที�ยวที�เดินทางโดยสายการบินภายในประเทศหรือสายการบินเช่าเหมาลํา
ที�เดินทางมาจากต่างประเทศ ผูโ้ ดยสารเหล่านีส� ามารถเลือกที�จะซือ� เฉพาะตั�วโดยสารเรือเฟอร์ร�ี หรือ ซือ� ตั�วโดยสารเรือเฟอร์ร�ี
พร้อมซือ� ตั�วรถยนต์หรือรถตูท้ �ีจะรับส่งผูโ้ ดยสารไปยังท่าเรือดอนสักสากล หรือซือ� ตั�วบริการรถตูโ้ ดยสารไปยังจุดหมายปลาย
ทางบนเกาะสมุยและเกาะพะงันก็ได้
การจําหน่ายบัตรโดยสาร E-Ticket ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.rajaferryport.com และการจองผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile
Application) เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าที�ตอ้ งการทํารายการจองตั�วโดยสารเรือเฟอร์รด�ี ว้ ยตนเอง ซึง� ช่องทาง
นีล� กู ค้าสามารถชําระผ่านบัตรเครดิตเครดิตทุกธนาคารที�มี วีซ่าและมาสเตอร์ การ์ด(ยกเว้นธนาคารซิตี � แบงก์) บัตรเดบิต
เฉพาะธนาคารกรุงศรีและกสิกรไทยภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร รวมถึงระบบการชําระเงิน Paypal การ
จองโดยช่องทางนี � ลูกค้าต้องแจ้งวันที�จะเดินทางทัง� ขาไปและขากลับ พร้อมทัง� ระบุช�ือผูจ้ อง เพื�อให้ลกู ค้าสามารถรับตั�วโดย
สารได้ท�ีเคาน์เตอร์บริเวณหน้าท่าเรือทันทีเมื�อเดินทางมาถึงท่าเรือ
2. ตัวแทนจัดจําหน่ายตั�วโดยสาร (Agent Top Up) ปั จจุบนั บริษัทมีตวั แทนจัดจําหน่ายทัง� ในกรุงเทพมหานคร ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะพะงัน ได้แก่ บริษัทที�ประกอบธุรกิจสายการบิน โรงแรม บริษัทเดินรถโดยสารประจําทางหรือรถ
โดยสารเพื�อการท่องเที�ยว รถไฟ และบริษัทจัดหานักท่องเที�ยว เป็ นต้น ซึง� บริษัทได้จดั จําหน่ายตั�วโดยสารทัง� แบบเงินสด และ
การให้เครดิตทางการค้าให้กบั ตัวแทนจัดจําหน่ายตั�วโดยสารดังกล่าวโดยให้สว่ นลดจํานวนหนึง� จากราคาปกติ และไม่จาํ กัด
จํานวนขัน� ตํ�าในการสั�งซือ� เพื�อเป็ นผลตอบแทนและแรงจูงใจในการจําหน่ายตั�วโดยสารให้กบั บริษัท ซึ�งโดยปกติ ตัวแทน
จําหน่ายเหล่านีจ� ะซือ� ตั�วจากบริษัทแบบยกเล่ม (ตั�วมีอายุ � ปี ) แล้วนําไปจําหน่ายควบคูก่ บั สินค้าหรือบริการของตนเอง
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�.� กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการขาย (Promotion)
บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เป็ นประจํา เพื�อให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย เช่น ผ่านสื�อ
โฆษณาทางสถานีวิทยุทอ้ งถิ�น การแจกแผนที�พกพาของท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี ซึง� เป็ นแผนที�สาํ หรับการเดินทางไปยังแหล่งท่อง
เที�ยวต่างๆ ในเกาะสมุยและเกาะพะงัน พร้อมทัง� ได้ระบุตารางเดินเรือเฟอร์ร�ี และเบอร์ตดิ ต่อของบริษัท โดยแผนที�ดงั กล่าวได้
มีการวางแจกไว้บนท่าเรือและเรือเฟอร์ร�ีของบริษัท โรงแรมต่างๆ หรือแหล่งท่องเที�ยวที�สาํ คัญบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน
หรือจังหวัดสุราษฏร์ธานีการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางของตัวแทนจัดจําหน่ายตั�วโดยสาร และได้จดั ทําประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื�ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com / Facebook และ Line อย่างต่อเนื�อง

จุดแข็งของบริษัท
- ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี เป็ นที�รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายในหมูน่ กั ท่องเที�ยวที�ตอ้ งการเดินทางไปยังเกาะสมุย และเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึง� เป็ นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํ คัญในฝั� งอ่าวไทยของประเทศไทยและมีช�ือเสียงไปทั�ว
โลก ด้วยประสบการณ์ท�ยี าวนานกว่า �� ปี และมีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที�สะดวกรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
และปลอดภัย ทําให้บริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สําหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รแ�ี ละท่า
เรือจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จํากัด (URS) ภายใต้มาตรฐานUKAS
- บริษัทเป็ นผูป้ ระกอบการเดินเรือเฟอร์รเ�ี พียงรายเดียวที�สามารถให้บริการบรรทุกผูโ้ ดยสารพร้อมกับยานพาหนะ
ไปยังอําเภอเกาะพะงัน ซึง� เป็ นแหล่งท่องเที�ยวที�ยงั คงมีความเป็ นธรรมชาติในอ่าวไทยและมีกิจกรรม เช่น ฟูลมูน
ปาร์ตี � (Full Moon Party) ที�มีช�ือเสียงและเป็ นที�รูจ้ กั กันทั�วโลก
- บริษทั ให้บริการรถบรรทุกสินค้า เช่น รถบรรทุกนํา� มัน รถบรรทุกแก๊ส ไปยังอําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน
- บริษัทมีกองเรือเฟอร์รจ�ี าํ นวน �� ลํา ซึง� เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวที�มีเรือเฟอร์รใ�ี ห้บริการมากที�สดุ ทําให้
บริษัทสามารถให้บริการได้มากกว่าคูแ่ ข่ง มีความยืดหยุ่นในการให้บริการในช่วงเทศกาลที�ผใู้ ช้บริการมีความ
ต้องการเดินทางเป็ นจํานวนมาก และยังสามารถเสริมเที�ยวเรือในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงที�บริษัทนําเรือเฟอร์ร�ี
เข้าอูเ่ พื�อหยุดซ่อมและบํารุงรักษา
- บริษัทเป็ นเจ้าของท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากล ซึง� มีความสําคัญและเป็ นท่าเรือเฟอร์รเ�ี อกชนขนาด
ใหญ่ ทําให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการเดินเรือทัง� แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา และแบบประจําทางแบบ
เช่าเหมาลําได้ตามปริมาณความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษทั ยังสามารถ
พัฒนาโครงสร้างพืน� ฐานได้อย่างต่อเนื�อง เช่น อาคาร และลานจอดรถ พร้อมสิง� อํานวยความสะดวกอื�นๆ ให้แก่
ผูโ้ ดยสารในช่วงที�ผา่ นมา
- บริษัทได้ใช้ระบบบริหารทรัพยากรสําหรับองค์กร (ระบบ ERP) และระบบการจัดจําหน่ายบัตรโดยสาร
(ระบบ TMS)ทําให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา และสามารถนําข้อมูลรายงาน
ทางการเงินมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลักษณะของลูกค้าของบริษัทมาจากกลุม่ ลูกค้าผูต้ อ้ งการเดินทางหรือขนส่งสินค้าระหว่างอําเภอดอนสักกับอําเภอเกาะ
สมุย หรืออําเภอเกาะพะงัน หรือระหว่างอําเภอเกาะสมุยกับอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง� สามารถแบ่งตามวัตถุ
ประสงค์หลักของการเดินทางได้แก่
กลุม่ นักท่องเที�ยวซึง� มีทงั� นักท่องเที�ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึง� เป็ นผูท้ �ีใช้บริการเรือเฟอร์รเ�ี พื�อเดินทางไปพักผ่อนหรือ
ร่วมกิจกรรมนันทนาการในเขตพืน� ที�อาํ เภอเกาะสมุยหรืออําเภอเกาะพะงัน โดยกลุม่ ลูกค้าประเภทนีน� ิยมเดินทาง
โดยใช้รถยนต์ � ล้อ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big Bike)หรือรถประจําทางเป็ นหลัก
กลุ่มลูกค้าท้องถิ�นซึ�งใช้บริการเดินเรือเฟอร์ร�ีขา้ มฟากระหว่างอําเภอดอนสักกับอําเภอเกาะสมุยหรืออําเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื�อไปทํางานหรือไปทําธุระเป็ นประจํา เช่น ลูกค้าที�ทาํ งานในอําเภอเกาะสมุยหรืออําเภอ
เกาะพะงัน อีกทัง� นักเรียน พระภิกษุ และผูท้ �ีมีถ�ินฐานในเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ(Logistic) ซึง� มีความต้องการใช้ยานพาหนะเพื�อการขนส่งสินค้า เช่น รถบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภค
วัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น ยกเว้นการขนส่งสินค้าประเภทแก๊ส นํา� มัน หรือวัตถุอนั ตราย บริษัทจะทําการแยกขนส่งโดย
เรือเหมาลําต่างหาก โดยมิได้รวมกับการขนส่งผูโ้ ดยสารและยานพาหนะทั�วไป โดยกลุม่ ลูกค้าประเภทนีน� ิยมเดิน
ทางโดยใช้รถยนต์ตงั� แต่ � ล้อขึน� ไป หรือรถประเภทอื�นๆ ทัง� นี � ด้วยขนาดของเรือเฟอร์ร�ี และศักยภาพในการรองรับ
นํา� หนักบรรทุกเหนือคูแ่ ข่ง ทําให้เรือเฟอร์รข�ี องบริษัทสามารถรองรับการขนส่งยานพาหนะที�มีขนาดใหญ่ได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ก. ภาวะอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้กา้ วสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)โดยอุตสาหกรรมท่องเที�ยวถือเป็ น � ใน
�� ภาคบริการที�มีความสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ เนื�องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที�มีช�ือเสียงด้านการท่องเที�ยว
เป็ นอย่างมากด้วยสภาพภูมิประเทศ สถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงามและมีความหลากหลาย ทัง� แบบเชิงธรรมชาติอย่างทะเล
ภูเขา นํา� ตก และเชิงศิลปวัฒนธรรมที�มีวดั วาอาราม พระราชวัง โบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเที�ยวที�ตอบสนองวิถี
ชีวิตคนเมือง อาทิแหล่งช็อปปิ �ง สถานบันเทิง สปา ประกอบกับการให้บริการที�เป็ นมิตร และเป็ นเอกลักษณ์ของคนไทยที�มี
ความอ่อนโยนสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที�ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติรวมทัง� ค่าครองชีพในประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศอื�นแล้วถือว่าไม่สงู มากนัก และยังมีระบบการสื�อสารและสาธารณูปโภคที�คอ่ นข้างมีความพร้อม
เกาะสมุยและเกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที�ยวที�รูจ้ กั กันในวงกว้างทัง� นักท่องเที�ยวชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่ หาดทราย
ต่างๆ อาทิ หาดเฉวง หาดละไม หินตาหินยาย หาดปลายแหลม และเกาะใกล้เคียงที�สามารถเดินทางจากเกาะสมุย ไป-กลับ
ได้ภายในวันเดียว ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะแตน และหมูเ่ กาะอ่างทอง รวมทัง� กิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี � (Full Moon Party)
บนเกาะพะงันที�มีช�ือเสียงและเป็ นที�รูจ้ กั แพร่หลายทั�วโลก อย่างไรก็ตาม การท่องเที�ยวไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันสามารถ
เดินทางได้ตลอดทัง� ปี โดยการเดินทางไปยังเกาะสมุยสามารถใช้เส้นทางได้ทงั� ทางเครือ� งบินและทางเรือโดยสารข้ามเกาะ ใน
ขณะที�การเดินทางไปเกาะพะงันสามารถใช้เส้นทางได้เฉพาะทางเรือโดยสารข้ามเกาะเท่านัน� แต่การท่องเที�ยวบนเกาะสมุย
และเกาะพะงันยังมีผลกระทบบางส่วนตามการเปลี�ยนแปลงฤดูกาลซึง� สามารถอธิบายได้ดงั นี �

ช่วงไตรมาส � (เดือนมกราคม – มีนาคม)

เป็ นช่วงไฮซีซ� นั ของทะเลฝั� งอ่าวไทยบรรยากาศการท่องเที�ยวอยู่ในช่วงที�คกึ คักที�สดุ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
เทศกาลปี ใหม่ และวันตรุ ษจีน ประกอบกับสภาพอากาศที�เอือ� อํานวย เนื�องจากคลื�นลมทะเลสงบและฝนตก
ประปราย
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ช่วงไตรมาส � (เดือนเมษายน – มิถุนายน)

บรรยากาศการท่องเที�ยวยังอยู่ในภาวะคึกคักเช่นเดียวกับไตรมาส � เนื�องจากมีวนั หยุดยาวในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และวันหยุดอื�นๆ เช่น วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันวิสาขบูชา ขณะที�สภาวะอากาศอยู่ในเกณฑ์ท�ี
ปกติ แต่จะเริม� เข้าสูฤ่ ดูมรสุมประมาณเดือนมิถนุ ายน เป็ นต้นไป

ช่วงไตรมาส � (เดือนกรกฏาคม– กันยายน)

บรรยากาศการท่องเที�ยวอยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่คอ่ ยมีกิจกรรมด้านการท่องเที�ยวทางทะเล เนื�องจากเป็ นช่วง
เข้ามรสุม แต่ยงั มีการเดินทางจากประชาชนทั�วไป

ช่วงไตรมาส � (เดือนตุลาคม– ธันวาคม)

บรรยากาศการท่องเที�ยวอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื�องจากเป็ นช่วงมรสุม ทะเลมีคลื�นลมแรง อย่างไรก็ตาม ภาวะ
การท่องเที�ยวจะเริ�มกลับมาคึกคักตัง� แต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึง� ถือเป็ นช่วงเปิ ดฤดูการท่องเที�ยว และมีปัจจัย
สนับสนุนจากเทศกาลคริสมาสต์ซง�ึ เป็ นช่วงที�นกั ท่องเที�ยวเริม� หยุดพักทํางาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติท�ีตอ้ งการ
หนีฤดูหนาวจากประเทศตนเองเพื�อเดินทางมาท่องเที�ยวมากขึน� ทําให้การท่องเที�ยวกลับมาคึกคักอีกครัง�

ข. ภาวะการแข่งขัน
เกาะสมุยและเกาะพะงันตัง� อยูใ่ นทะเลอ่าวไทย ซึง� ห่างจากอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีไปทางทิศตะวันออกเป็ น
ระยะทาง �� กิโลเมตร และ ��กิโลเมตร ตามลําดับ ทัง� นี � การเดินทางไปเกาะสมุยสามารถเดินทางได้ทงั� ทางเรือและเครือ� งบิน
ขณะที�การไปยังเกาะพะงันสามารถเดินทางได้เฉพาะทางเรือฯเท่านัน� ซึง� ธุรกิจของบริษัทสามารถขนส่งผูโ้ ดยสารพร้อมด้วย
ยานพาหนะไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันได้ ซึง� การเดินทางโดยทางเรือสามารถใช้บริการได้
(�) เรือเฟอร์รข�ี องบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด(มหาชน) และบริษัท ซีทรานเฟอร์ร�ี จํากัดเป็ นเรือโดยสารที�บรรทุกได้
ทัง� คนและยานพาหนะ
(�) เรือโดยสารความเร็วสูง (High Speed Boat)ของบริษัท เรือเร็วลมพระยา จํากัดบรรทุกได้เฉพาะผูโ้ ดยสาร
(�) เรือคาตามาราน ของบริษัท ซีทรานดิสคัฟเวอร์ร�ี จํากัดและบริษัท ส่งเสริมรุง่ เรือง จํากัด เรือบรรทุกได้เฉพาะผูโ้ ดย
สาร แต่ใช้เวลาเดินทางนานกว่าเรือความเร็วสูง
ผูใ้ ช้บริการทัง� ชาวไทยและต่างชาติมากกว่าร้อยละ �� เลือกการเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันผ่านทางเรือโดย
ใช้บริการสายการบิน รถไฟ หรือรถโดยสารประจําทาง ที�มีผปู้ ระกอบการภายนอกให้บริการรับ-ส่งจากสถานีรถไฟหรือสถานี
รถโดยสารประจําทางของบริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.)ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือขับรถยนต์สว่ น
ตัวไปยังท่าเรือเฟอร์ร�ขี องบริษัทในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื�อโดยสารเรือเฟอร์ร�เี ดินทางต่อไปยังเกาะสมุยหรือ
เกาะพะงัน นอกจากนี � ผูใ้ ช้บริการยังสามารถเลือกเดินทางไปยังท่าเรือในจังหวัดชุมพรเพื�อโดยสารเรือคาตามารานไปยัง
เกาะสมุยหรือเกาะพะงัน หรือใช้บริการท่าเรือสาธารณะในอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื�อโดยสารเรือเฟอร์ร�ีของ
บริษัทคูแ่ ข่งไปยังเกาะสมุย หรือเรือโดยสารความเร็วสูง ไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันได้
สําหรับการเดินทางโดยเครือ� งบิน ผูเ้ ดินทางสามารถเลือกท่าอากาศยานปลายทางได้ทงั� บนเกาะสมุยโดยตรง(ซึง� มีสาย
การบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเป็ นผูใ้ ห้บริการ) หรือท่าอากาศยานในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดนครศรี
ธรรมราชซึง� มีสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์และสายการบินไทยเป็ นผูใ้ ห้บริการ โดย
มีผปู้ ระกอบการภายนอกให้บริการรถโดยสารรับ-ส่งจากท่าอากาศยานไปยังท่าเรือเฟอร์รข�ี องบริษัทหรือท่าเรือสาธารณะใน
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื�อเดินทางด้วยเรือต่อไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน
การเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันด้วยเรือเฟอร์ร�ี นัน� ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เนื�องจากเรือเฟอร์รส�ี ามารถ
ขนส่งผูโ้ ดยสารและยานพาหนะได้ในคราวเดียวกัน ทัง� นี � ปั จจุบนั การให้บริการเรือเฟอร์รข�ี า้ มฟากระหว่างอําเภอดอนสัก และ
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีผใู้ ห้บริการจํานวน � ราย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ซีทรานเฟอร์ร�ี จํากัด ซึง� บริษัทได้พจิ ารณาว่าบริษัทดังกล่าวเป็ นคูแ่ ข่งขันโดยตรงมากกว่าบริษัทที�ให้บริการเรือประเภทอื�นและ
สายการบิน ที�มงุ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแตกต่างกัน
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหาเรือเฟอร์รี�
ในช่วงที�ผ่านมา บริษัทได้จดั หาเรือเฟอร์ร�ที �ีใช้แล้วแต่ยงั คงอยู่ในสภาพที�ดีเพื�อนํามาให้บริการ โดยส่วนใหญ่นาํ เข้ามา
จากประเทศญี�ปนุ่ และประเทศจีน ซึง� เป็ นประเทศที�มีการใช้งานเรือเฟอร์ร�มี ากที�สดุ แห่งหนึ�งของโลก ล่าสุดบริษัทได้นาํ เรือ
อาร์ �� เข้ามาให้บริการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ���� โดยเรืออาร์ �� นีน� าํ เข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
อายุการใช้งานเรือ �� ปี ซึง� เป็ นเรือที�มขี นาดใหญ่ของบริษัทในปั จจุบนั โดยมีขนาดความยาว ��.�� เมตร มีความจุผโู้ ดยสาร
��� คน และสามารถบรรทุกยานพาหนะได้มากกว่า �� คัน

แผนการซ่อมบํารุ งประจําปี
ในการซ่อมบํารุงเรือเฟอร์ร�นี นั� บริษัทมีทีมช่างยนต์ ซึง� เป็ นพนักงานประจําเรือเฟอร์ร�โี ดยมีตน้ กลดํารงตําแหน่งหัวหน้า
สูงสุดในแผนกช่างยนต์โดยรายงานตรงต่อนายเรือแต่ละลําซึง� พนักงานในแผนกช่างยนต์ทกุ คนจะมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื�อ
ปฏิบตั งิ านตามประกาศของกรมเจ้าท่าในการทําหน้าที�ควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาสภาพของเครือ� งยนต์ตา่ งๆให้พร้อมใช้งาน
รวมทัง� ทําการซ่อมบํารุงทั�วไปตามรอบอายุการใช้งานของเครือ� งยนต์
อีกทัง� บริษัทยังมีนโยบายซ่อมบํารุ งเรือเฟอร์ร�ตี ามชั�วโมงการใช้งาน (Preventive Maintenance) โดยได้วา่ จ้างบริษัท
ซ่อมเรือจากภายนอกเพื�อดําเนินการบํารุงรักษาโครงสร้างและเครือ� งจักรกลต่างๆของเรือเฟอร์รต�ี ามแผนการซ่อมบํารุง โดย
แบ่งเป็ น การซ่อมและโอเวอร์ฮอล (Overhaul) ประจําปี ซึง� ใช้งบประมาณจํานวน � ถึง � ล้านบาทต่อลําต่อครัง� และแผนการ
ซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูท่ กุ วงรอบ �� ถึง �� เดือน ซึง� ต้องใช้ระยะเวลาการซ่อมบํารุงในอูค่ รัง� ละประมาณ � เดือนต่อลํา โดย
ใช้งบประมาณจํานวน � ถึง�� ล้านบาทต่อการนําเรือขึน� อูแ่ ต่ละครัง�
ทัง� นีโ� ดยทั�วไป บริษทั มีแผนและตารางงานซ่อมบํารุงและโอเวอร์ฮอลเครือ� งยนต์ตา่ งๆ เช่น การโอเวอร์ฮอลเปลีย� นอะไหล่
เครือ� งจักรใหญ่และเครือ� งใช้ไฟฟ้า โดยมีท�จี อดเรือเฟอร์รเ�ี พื�อซ่อมบํารุงตัง� อยูท่ �ที า่ เรือสมุยสากลซึง� เป็ นที�ตงั� ของศูนย์ซอ่ มบํารุง
หลักสําหรับเรือเฟอร์รข�ี องบริษทั และมีคลังเก็บอะไหล่และวัสดุสง�ิ ของต่างๆ สําหรับการใช้งานและซ่อมบํารุงทั�วไปอยูท่ �บี ริเวณ
ท่าเรือดอนสักสากล

แผนการซ่อมบํารุ งครั�งใหญ่
บริษัทได้วา่ จ้างอูซ่ อ่ มเรือที�ได้มาตรฐาน ในการทําหน้าที�ซอ่ มบํารุงครัง� ใหญ่ของเครือ� งยนต์และตัวเรือเฟอร์รแ�ี ต่ละลําใน
ทุกๆวงรอบ �� ถึง �� เดือน โดยอูซ่ อ่ มเรือดังกล่าวตัง� อยูบ่ ริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีคณ
ุ ภาพในการดําเนิน
การซ่อมได้มาตรฐานทีก� รมเจ้าท่ากําหนด ทัง� นีก� ารซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูจ่ ะต้องนําเรือเฟอร์รข�ี นึ � นอนบนอูล่ อย (Floating dock)
เพื�อตรวจสอบสภาพใต้ทอ้ งเรือรวมถึงใบจักรและหางเสือ ทําความสะอาดและทาสีใต้ทอ้ งเรือใหม่พร้อมลงสีกนั เพรียง รวม
ทัง� ซ่อมบํารุงเครือ� งจักรกลต่างๆ ตามโครงสร้างเรือโดยช่างที�มีความรูแ้ ละความชํานาญโดยเฉพาะ
บริษัทมีแผนการซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่เรือทัง� หมด �� ลําในอู่ ตัง� แต่ชว่ งเดือน มกราคม ����– กันยายน ���� ดังนี �

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื�อเรือ

ช่วงการซ่อมบํารุ งครั�งใหญ่ในอู่*

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

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

ประมาณการค่าซ่อมบํารุ งครั�งใหญ่**
(ล้านบาท)
12.5
9.0
15.0
10.5
10.5
11.5
13.0
11.0
10.5
10.5
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11
12
13
14

ชื�อเรือ

ช่วงการซ่อมบํารุ งครั�งใหญ่ในอู่*

ราชา �
อาร์ �
วังใน
อาร์��

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

ประมาณการค่าซ่อมบํารุ งครั�งใหญ่**
(ล้านบาท)
12.5
9.0
6.5
10.5

หมายเหตุ: * ช่วงเวลาการซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูอ่ า้ งอิงจากระยะเวลาของใบอนุญาตใช้เรือจากการเข้าอูค่ รัง� ก่อนซึง� อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงในกรณีอนุญาตให้ใช้เรือเพิ�มได้อีก �-� เดือน
* * การประมาณการมูลค่าซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่จะพิจารณาจากประวัตกิ ารซ่อมบํารุงครัง� ใหญ่ในอูท่ �ีผา่ นมาประกอบกับการซ่อมบํารุงประจําปี ท�ีทาํ โดยทีมงานช่างของบริษัท

ทัง� นี � เรือเฟอร์ร�ีทกุ ลําของบริษัทจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพของเรือโดยกรมเจ้าท่าเพื�อใช้ต่อใบอนุญาตใช้เรือใน
แต่ละปี โดยอายุใบอนุญาตใช้เรือแต่ละลําจะมีอายุไม่เกิน �� เดือน ซึ�งปั จจุบนั เรือของบริษัทเฟอร์ร�ีทงั� ��ลํา มีการต่อใบ
อนุญาตให้ใช้เรือครบถ้วน
�. การจัดหานํา� มันเชือ� เพลิง
เรือเฟอร์ร�ีแต่ละลําใช้นา�ํ มันเชือ� เพลิงประเภทนํา� มันดีเซลและนํา� มันเตาเป็ นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของบริษัทในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้นาํ นํา� มันเชือ� เพลิงทัง� � ประเภทนีม� าผสมกันตามสัดส่วนที�เหมาะสมสําหรับใช้เป็ นเชือ� เพลิงในการ
เดินเรือเฟอร์รไ�ี ด้อย่างมีประสิทธิภาพซึง� ขึน� อยูก่ บั เครือ� งยนต์และอุปกรณ์เรือแต่ละลํา สําหรับการบริหารจัดการระบบการจ่าย
นํา� มันอย่างมีประสิทธิภาพนัน� ถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร�ี เนื�องจากส่งผลต่อการแข่งขันและ
ผลประกอบการของบริษัท ทัง� นี � บริษัทมีการสั�งซือ� นํา� มันเชือ� เพลิงจากผูจ้ ดั จําหน่ายภายในประเทศ โดยมีระบบบริหารและ
การจัดการนํา� มันคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง� คลอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดบิ ที�มีความน่าเชื�อถือ
ทัง� ในด้านคุณภาพของนํา� มันเชือ� เพลิง และการส่งมอบสินค้าที�ตรงต่อเวลา เป็ นผลให้บริษัทไม่มีอปุ สรรคและปั ญหาในการ
รับนํา� มันเชือ� เพลิงล่าช้า อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริษัทได้มีการสั�งซือ� นํา� มันเชือ� เพลิงประเภทนํา� มันดีเซลบี �� และนํา� มันเตา
รวมทัง� นํา� มันหล่อลืน� จากผูจ้ ดั จําหน่าย โดยเป็ นการจัดซือ� จากผูข้ ายรายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เนื�องจากที�ผา่ นมาบริษทั ดังกล่าว
สามารถจัดหาปริมาณนํา� มันดีเซลและนํา� มันเตาได้ตามที�บริษัทต้องการ โดยมีการนําเสนอราคาและเงื�อนไขการค้าเหมาะสม
ที�สดุ เมื�อเปรียบเทียบกับคูค่ า้ รายอื�นในการสั�งซือ� แต่ละครัง�
นอกจากนัน� บริษัทฯ มีอปุ กรณ์ท�ีสามารถผลิตนํา� มันไบโอดีเซลได้ แต่เนื�องจากปั จจุบนั ต้นทุนในการผลิตของไบโอดีเซล
ยังมีตน้ ทุนที�สงู กว่าราคานํา� มันดีเซล และนํา� มันดีเซลทดแทน ทําให้บริษัทฯ ทําให้บริษัทไม่จาํ เป็ นต้องผลิตนํา� มันไบโอดีเซล
ที�ผสมกับนํา� มันพืชที�ใช้แล้วมาใช้ดาํ เนินงาน อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการผลิตนํา� มันไบโอดีเซลจากเครือ� งจักรชุดเล็ก (กําลัง
การผลิต ��� ลิตรต่อวันต่อ � รอบการผลิต) เพื�อทดสอบเครือ� งจักร โดยนํามาผสมกับนํา� มันพืชที�ใช้แล้วเป็ นนํา� มันไบโอดีเซล
เพื�อใช้เป็ นเชือ� เพลิงสําหรับยานพาหนะที�ใช้ภายในบริเวณท่าเรือและโรงงานผลิตนํา� มันไบโอดีเซล
�. นโยบายจัดเก็บนํา� มันเชือ� เพลิง
ตลอดระยะเวลาทีผ� า่ นมา บริษทั มีนโยบายในการจัดเก็บนํา� มันดีเซลและนํา� มันเตา ซึง� ควบดูแลให้อยูใ่ นระดับทีเ� หมาะสม
โดยคํานึงถึงระดับราคา ณ จุดเวลาที�ซอื � ต้นทุนการจัดเก็บรักษา (Inventory Carrying Cost) ต้นทุนการสั�งซือ� (Order Cost)
และต้นทุนสินค้าขาดแคลนให้อยูใ่ นระดับตํ�า ทัง� นีบ� ริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที�ในเรือเฟอร์รต�ี รวจนับและบันทึกนํา� มันคงเหลือ
ในแต่ละลําเป็ นประจําทุกวัน วันละ � เวลา ได้แก่ เวลาที�หยุดเดินเรือ และเวลาก่อนเริ�มเดินเรือของแต่ละวัน เพื�อให้บริษัท
สามารถทราบได้วา่ เรือแต่ละลํามีปริมาณนํา� มันเชือ� เพลิงคงเหลือ และกําหนดให้พนักงานบัญชีตรวจนับปริมาณนํา� มันเชือ�
เพลิงคงเหลือในคลังสินค้าและเรือเฟอร์ร�ที งั� หมดของบริษัทเป็ นประจําทุกเดือน โดย ณ ปั จจุบนั บริษัทได้เช่าที�ดินกับบริษัท
เกี�ยวข้องกัน เพื�อเป็ นที�ตงั� ของคลังนํา� มันนอกจากนีถ� งึ แม้วา่ ที�ผา่ นมารัฐบาลไทยมีนโยบายควบคุมราคานํา� มันดีเซลให้อยูใ่ น
ระดับไม่เกิน �� บาทต่อลิตร แต่บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี�ยงทางการตลาดเพื�อควบคุมปริมาณนํา� มันเชือ� เพลิงให้อยู่
ในปริมาณที�เหมาะสม เพื�อป้องกันมิให้บริษัทมีความเสี�ยงจากการขาดทุนสินค้าคงคลังของนํา� มันเชือ� เพลิงรวมทัง� อุบตั เิ หตุท�ี
อาจเกิดขึน� จากไฟไหม้
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�. การกํากับดูแลโดยหน่วยงานทีเ� กีย� วข้อง
การดําเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์ร�ตี อ้ งปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้องโดยมีกรมเจ้าท่าเป็ นหน่วยงานหลัก ซึง� มีหน้าที�
กํากับดูแลกิจการในธุรกิจ โดยมีกฏหมายที�เกี�ยวข้องประกอบด้วย� ส่วนหลัก คือ กฎหมายที�เกี�ยวกับตัวเรือ ท่าเทียบเรือและ
คนประจําเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี �
กฎหมายทีเ� กีย� วข้อง
ตัวเรือ

o
o
o
o

พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ.����
พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.����
พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.����
กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / คําสั�ง ประกาศ
ระเบียบที�ออกโดย กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาติทส�ี าํ คัญ
o ใบอนุญาตใช้เรือ ซึง� มีอายุใบอนุญาตเป็ น
เวลาไม่เกิน �ปี
o ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจําทางซึง� มีอายุใบ
อนุญาตเป็ นเวลา �ปี

ท่าเทียบเรือ

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

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

คนประจําเรือ

o พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ. ����
o กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที��� (หมวด ซ.) /
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู ้ พ.ศ.����

o ชัน� ประกาศนียบัตรของคนประจําเรือ

อนึง� เนื�องจากการประกอบธุรกิจให้บริการเรือเฟอร์ร�ี บริษัทจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกับการเดินเรือและ
ท่าเรือ โดยมีกรมเจ้าท่าเป็ นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแล ให้บริษัทดําเนินการต่อใบอนุญาตสําคัญต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
การดําเนินธุรกิจเดินเรือและท่าเรืออย่างชัดเจน โดยมีสายงานปฏิบตั งิ านท่าเรือและเดินเรือ ทําหน้าที�ควบคุมดูแลและปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ท�วี างไว้ ซึง� ได้แต่งตัง� คณะทํางานฯ ที�ประกอบด้วยรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรือและ
เดินเรือ ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการท่าเรือ ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการเดินเรือ และนายเรือประจําเรือเฟอร์ร�ีทงั� �� ลํา ดําเนินการ
ประชุมร่วมกันเป็ นประจําทุกเดือน เพื�อวางแผนการเดินเรือ การซ่อมบํารุงเรือ และการแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมทัง� การติดตาม
การต่อใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น ใบสําคัญการตรวจเรือ
ใบสําคัญรับรองแนวนํา� บรรทุก ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้เรือ
กลเดินประจําทาง ใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับกิจการท่าเรือ เช่น
หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ท่าเรือเดินทะเล และชัน� ประกาศนียบัตรของคนประจําเรือ ทัง� นี �
คณะทํางานดังกล่าวได้จดั ทําทะเบียนคุมใบอนุญาตต่างๆ และ
ชัน� ประกาศนียบัตรไว้อย่างครบถ้วน
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�. ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
นอกเหนือจากการพัฒนาด้านบริการให้กบั ผูใ้ ช้บริการ เพื�อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย บริษัทยัง
ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความสําคัญต่อสิ�งแวดล้อมทัง� ทางนํา� และอากาศ โดยจัดให้มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึ�งเป็ นไปตามเงื�อนไขในใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือของกรมเจ้าท่า ทัง� นี � บริษัทได้ปฏิบตั ิและ
ดําเนินการเพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมดังนี �
�. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะตามจุดต่างๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในบริเวณท่าเรือและกําหนดให้หา้ มทิง�
ขยะ นํา� เสียและสารเคมีลงในทะเล
�. จัดให้มีโครงการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพื�อป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน
�. จัดหาพนักงานและเวรยามเพื�อจัดระเบียบเข้าคิวยานพาหนะขึน� ลงเรือเฟอร์รแ�ี ละควบคุมนํา� หนักรถบรรทุกที�ใช้
บริการผ่านท่าเรือให้ไม่เกินตามที�กฎหมายกําหนด และคอยตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ รวมทัง�
จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและฝึ กซ้อมให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินอย่างสมํ�า
เสมอ
�. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพนํา� ทิง� จากทุกจุดที�ปล่อยออกจากท่าเรือเป็ นประจําทุกเดือน และตรวจสอบคุณ
ภาพนํา� ในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือเป็ นประจําทุก�เดือน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณา
ทุกครัง�
�. จัดให้มีการตรวจสอบระบบบําบัดนํา� เสียสําเร็จรูป (SATS) ทุกๆ � เดือนเพื�อให้เกิดความมั�นใจว่าระบบดังกล่าว
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
�. ติดตัง� ไฟฟ้าให้แสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนเพื�อเตือนเรืออื�นๆ ที�สญ
ั จรไปมาบริเวณท่าเรือ
�. ดูแลรักษาท่าเทียบเรือให้อยูใ่ นสภาพมั�นคงแข็งแรงและสะอาดอยูเ่ สมอ
นอกจากนีบ� ริษทั ได้มกี ารว่าจ้างผูเ้ ชี�ยวชาญอิสระเพือ� ทําหน้าทีใ� นการตรวจวัดคุณภาพนํา� ทิง� โดยรายงานผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างนํา� ที�ทา่ เรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากลเป็ นประจําทุก � เดือน ซึง� จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว แล็บแอนด์ คอนซัล
แทนท์ จํากัด ซึง� เป็ นบริษทั ทีไ� ม่เกี�ยวข้องกัน ซีง� ผลการตรวจทีผ� า่ นมา พบว่าตัวอย่างนํา� ทีท� า่ เรือของบริษทั เป็ นไปตามมาตรฐาน
นํา� ทิง� ที�ระบายออกจากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที� � พ.ศ.���� และประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร์

งานทีย� ังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทไม่มีงานที�ยงั ไม่ได้สง่ มอบ
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่ ง
ปัจจัยความเสีย
ปั จจัยความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกันความเสี�ยงของบริษัทซึง� ให้บริการเรือเฟอร์ร�ี สามารถ
แบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ ดังนี �

ความเสี�ยงด้านธุรกิจของบริษัท
ความเสี�ยงจากการเกิดอุบตั เิ หตุในระหว่างการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร�ี
เนื�องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็ นการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร�เี พื�อโดยสารและขนส่งทางเรือเป็ นหลัก มีทงั� การขนส่งผู้
โดยสาร รถยนต์สว่ นบุคคล รถบรรทุกสินค้า และยานพาหนะประเภทต่างๆ ซึง� การเดินเรือข้ามฟากทางทะเล จะมีความเสี�ยง
ในการเกิดอุบตั ิเหตุท�ีเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น คลื�นลมทะเลและพายุ หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น เรือชนกันหรือ
เรือชนโขดหิน การไม่รกั ษาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานของตัวเรือ การประมาทเลินเล่อของพนักงานที�ปฏิบตั งิ านใน
เรือแต่ละลํา หรือการฝ่ าฝื นคําสั�ง กฎระเบียบ ข้อบังคับบนเรือของผูโ้ ดยสาร และหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวบริษัทจะได้รบั ผล
กระทบในเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญ คือ
เรือเฟอร์รล�ี าํ ที�ประสบอุบตั เิ หตุจะไม่สามารถให้บริการ
ได้ตรงตามตารางเวลาของเที�ยวเรือ หรือเรือเฟอร์รอ�ี าจ
จะเสียหายทัง� ลําจนไม่สามารถใช้งานได้อกี ต่อไป ซึง� จะ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของบริษทั
เกิดค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาเรือ
เฟอร์ร�ีลาํ ใหม่ เพื�อที�จะสามารถให้บริการทดแทนได้
อย่างเพียงพอ อันเป็ นเหตุท�ีจะทําให้บริษัทต้องแบก
ภาระค่าใช้จา่ ยและต้นทุนที�เพิ�มขึน�
มีค่าใช้จ่ายสําหรับความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
จากผูโ้ ดยสารหรือผูท้ �ีใช้บริการบรรทุกยานพาหนะชนิด
ต่างๆ ทําให้คา่ ใช้จา่ ยสูงขึน� และส่งผลกระทบต่อผลกําไร
จากการดําเนินงานของบริษัท
ดังนี �

ทําให้บริษัทมีภาพลักษณ์ในด้านลบต่อสาธารณชน
ผู้โ ดยสารขาดความเชื� อ มั�น ในระบบควบคุม ความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ ซึง� จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยอาจไม่รบั ประกันภัยเรือและผูโ้ ดย
สารกับบริษัท หรือ อาจเพิ�มค่าเบีย� ประกันภัยให้สงู ขึน�
ทําให้บริษัทมีคา่ ใช้จา่ ยสูงขึน� และกระทบต่อผลการดํา
เนินงานของบริษัท

ทัง� นี � บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี�ยงในเรือ� งดังกล่าวเป็ นอย่างยิ�ง จึงได้มีนโยบายป้องกันความเสี�ยงทัง� เชิงรุกและเชิงรับ
แม้วา่ สภาพภูมอิ ากาศและคลื�นลมทะเลในอ่าวไทยจะไม่รุนแรง เมื�อเทียบกับทะเลฝั�งอันดามัน แต่บริษัทมีการติดตาม
การพยากรณ์อากาศและคลืน� ลมทะเลจากกรมอุตนุ ยิ มวิทยาเป็ นประจําทุกวัน เพื�อที�จะสามารถจัดการเดินเรือในแต่ละ
ช่วงเวลาให้มีความปลอดภัยมากที�สดุ
การกําหนดเส้นทางเดินเรือที�ชดั เจนและไม่ทบั ซ้อนกับเรือลําอื�นๆในเส้นทางเดียวกันจะทําให้โอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุ
เรือชนกันเป็ นไปได้ยาก อีกทัง� บริษัทยังได้ตดิ ตัง� เครือ� งมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น เรดาห์ เข็มทิศ และจีพีเอส เพื�อตรวจ
สอบเรือประเภทต่างๆ ที�เดินทางเข้าใกล้รศั มีหรือขวางเส้นทางเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษัท โดยมีการใช้วทิ ยุส�อื สารเพื�อติด
ต่อเรือต่างๆ ที�อยูใ่ นทะเล รวมถึงเจ้าหน้าที�ประจําชายฝั� งทะเล นอกจากนีย� งั มีการใช้สเกลวัดองศาความเอียงของลํา
เรือจากการบรรทุกยานพาหนะลงเรือ เพื�อให้เกิดความสมดุลเรือรวมทัง� จัดให้มีเสือ� ชูชีพครบตามจํานวนผูโ้ ดยสารและ
พนักงานประจําเรือ พร้อมติดตัง� แพชูชีพแบบแข็งในเรือเฟอร์รท�ี กุ ลําตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย
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ที�ตงั� ของท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากลมี
ความลึกมาก โดยเฉพาะท่าเรือดอนสักที�มีลกั ษณะ
เป็ นแหลมยื�นเข้าสูท่ ะเล ทําให้ไม่มีโขดหินหรือทราย
มาทับถมบริเวณหน้าท่า ทําให้เรือเฟอร์ร�ีของบริษัท
สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก อีกทัง� บริษัทได้ทาํ
การติดตัง� เครื�องจักรสําหรับดึงและผูกตัวเรือเข้ากับ
ท่าเรือเพื�อช่วยให้เรือเฟอร์ร�เี ข้าจอดเทียบท่าได้อย่าง
ปลอดภัย
บริษทั ได้จดั ทําแผนงานในการบํารุงรักษา (Preventive
maintenance) ทัง� ท่าเรือและตัวเรือ ทัง� แผนซ่อมบํารุง
ใหญ่ (Major Maintenance) และแผนการบํารุงรักษา
ขนาดเล็ก (Minor Maintenance) ซึง� ปฏิบตั เิ ป็ นประจํา
ต่อเนื�องทุกเดือน เช่น การเปลี�ยนอะไหล่ การเปลี�ยน
ถ่ายนํา� มันเครื�อง การซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ ทัง� นี �
เพื�อให้ทงั� ท่าเรือและตัวเรือมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้
งานตลอดเวลาโดยการบํารุ งรักษาดังกล่าว ทัง� เป็ น
การดําเนินการจากพนักงานของบริษัทและจากบริษัท
ซ่อมบํารุ งรักษาที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านเรือ
เฟอร์ร�ี ที�ได้การยอมรับจากกรมเจ้าท่าให้ดาํ เนินการ
ซ่อมและบํารุ งรักษาตัวลําเรือครัง� ใหญ่ นอกจากนี �
บริษัทยังปฏิบตั ิตามกฎหมาย ด้วยการนําเรือเฟอร์ร�ี
ให้กรมเจ้าท่าทําการตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกลํา
เป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ � ครัง� เพื�อป้องกันอันตราย
ที�อาจจะเกิดขึน�
บริษทั ได้บรรจุพนักงานประจําเรือเฟอร์รท�ี �มี คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตรงตามที�กรมเจ้าท่ากําหนดไว้ โดยพนักงาน
ประจําเรือจะถูกมอบหมายหน้าทีแ� ละความรับผิดชอบ
ในแต่ละตําแหน่งอย่างชัดเจน พร้อมกันนีบ� ริษัทยังได้
จัดให้มกี ารอบรมสัมมนาให้ความรูท้ งั� ในด้านการปฏิบตั ิ
งานโดยตรงตามหน้าทีข� องแต่ละบุคคล รวมถึงการเฝ้า
ระวังดูแลพฤติกรรมผูโ้ ดยสารให้ปฏิบตั ติ นเป็ นไปตาม
ระเบียบที�กาํ หนดในการโดยสารเรือ การชั�งนํา� หนัก
บรรทุกก่อนขึน� เรือและจัดตําแหน่งการจอดยานพาหนะ
การไม่อนุญาตให้ผโู้ ดยสารอยูบ่ นยานพาหนะระหว่าง
โดยสารเรือเฟอร์ร�ี รวมถึงให้มกี ารดึงเบรคมือของยาน
พาหนะและอัดลิม� ล้อรถเพื�อป้องกันการลืน� ไหล พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบตั ติ น
สําหรับผูโ้ ดยสารระหว่างเดินทางให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ
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การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบตั ิภยั
ที�อาจเกิดขึน� ต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของลูกค้า
โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที�เกี�ยว
ข้องด้านความปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั เข้ามามีสว่ นร่วม
กับบริษัทในการดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รักษาความ
ปลอดภัย และป้องกันการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท
อาทิ การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที�ดา้ นความมั�น
คงของรัฐในการตรวจตราด้านความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังเพื�อป้องกันอาชญากรรมบริเวณท่าเรือ และบน
เรือ การตรวจสอบสภาพเรือและการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของผูโ้ ดยสารบนเรือ การฝึ กซ้อมแผนใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น การตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ก้ ารป้องกัน
อุบตั ภิ ยั เป็ นต้น
บริษัทได้จดั ทําประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารและพนัก
งานประจําเรือที�ใช้บริการเรือเฟอร์ร�ีทุกลําตามที�กฏ
หมายกําหนดไว้ และยังได้ทาํ ประกันภัยทางทะเลเพื�อ
คุม้ ครองเรือเฟอร์ร�ที กุ ลําจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ที�อาจทํา
ให้เรือเฟอร์รไ�ี ด้รบั ความเสียหายจนไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยคิดทุนประกันตามความเหมาะสม
ของสภาพเรือที�ใช้งานในปั จจุบนั ซึง� ครอบคลุมมูลค่า
ทางบัญชี ของเรือเฟอร์ร�ีในแต่ละลํา อย่างไรก็ ตาม
บริษัทยังคงมีความเสี�ยงจากอุบตั เิ หตุท�ีอาจเกิดขึน� กับ
ยานพาหนะของผูโ้ ดยสาร ซึง� บริษัทได้ใช้มาตราต่างๆ
ข้างต้นเพื�อป้องกันความเสีย� งดังกล่าวที�อาจจะเกิดขึน�

ความเสี�ยงจากการพึง� พิงอุตสาหกรรมการท่อง
เทีย� วในประเทศไทย
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เม็ดเงิน
ส่วนหนึ�งมาจากรายได้จากภาคการท่องเที�ยว ซึ�งเป็ นที�แน่
นอนว่า หากสถานการณ์บา้ นเมืองอยูใ่ นความสงบ นักท่อง
เที�ยวจํานวนมากก็จะเดินทางหลั�งไหลเข้าสูป่ ระเทศ โดยจะ
ส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษัทด้วยเช่นกันเนื�องจาก
การดําเนินธุรกิจเรือเฟอร์ร�ี รายได้หลักมาจากนักท่องเที�ยว
อย่างไรก็ตาม หากสถานะการณ์บา้ นเมืองเกิดภาวะไม่ปกติ
อาทิ ปั ญหาด้านความมั�นคงทางการเมืองของรัฐบาล เกิด
สงคราม การก่อการร้าย โรคระบาด และภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ปั จจัยเหล่านีล� ว้ นส่งผลกระทบต่อจํานวนนักเที�ยวที�จะเดิน
ทางเข้ามาในประเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทในเชิงลบได้ นอกจากนีธ� ุรกิจการท่องเที�ยวยังมี
ลักษณะเป็ นฤดูกาลท่องเที�ยว โดยรายได้และผลการดําเนิน
งานของบริษทั จะเปลีย� นไปตามฤดูกาลท่องเที�ยวด้วยเช่นกัน
ซึง� ประเทศไทยมีฤดูกาลท่องเที�ยวตามช่วงวันหยุดยาวและ
เทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี
ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นปั จจัยที�เกิดจากภายนอก
และควบคุมได้ยากบริษัทจึงบริหารความเสี�ยงด้วยการให้
บริการที�เน้นสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าสูงสุด โดยการ
อํานวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ให้บริการตรงต่อ
เวลา เน้นยํา� ในเรื�องของความปลอดภัย เพื�อสร้างความ
ประทับใจ ทัง� ต่อลูกค้าประจําและขาจรให้กลับมาใช้บริการ
อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนีร� ายได้ของบริษัทไม่ได้พง�ึ พากลุม่
นักท่องเที�ยวเพียงอย่างเดียวแต่รายได้สว่ นหนึง� มาจากผูป้ ระ
กอบการขนส่งโลจิสติกส์ท�ีประกอบกิจการร้านสะดวกซือ�
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และผูป้ ระกอบการเชิงพาณิชย์
ที�ตอ้ งมีการขนส่งสินค้าข้ามฟาก อาทิ ผัก ผลไม้อาหารแห้ง
วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ รวมถึงสินค้าที�มีลกั ษณะพิเศษที�ตอ้ งใช้
บริการเช่าเหมาลําเป็ นการเฉพาะซึ�งได้แก่ นํา� มันเชือ� เพลิง
แก๊ส หรือวัตถุมีพิษ เป็ นต้น

ความเสี�ยงจากการพึง� พิงบุคลากรทีต� อ้ งใช้ความ
เชี�ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
บริษัทมีความจําเป็ นต้องใช้บุคลากรที�มีความเชี�ยว
ชาญพิเศษเฉพาะทางในการให้บริการเดินเรือและขนส่งทาง
เรือ อาทิ กัปตัน นายเรือ ต้นกลเรือ และพนักงานประจําเรือ
ซึ�งในแต่ละตําแหน่งจะต้องมีประกาศนียบัตรคนประจําเรือ
ตามระเบียบข้อบังคับของกรมเจ้าท่า รวมถึงต้องมีอัตรา
พนักงานประจําเรือไม่นอ้ ยกว่าตามกฎหมายที�กาํ หนด ซึ�ง
อาจเป็ นอุปสรรคและข้อจํากัดแก่บริษัทในการจัดหาบุคลากร
ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต
ของบริษัทได้
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย� งในด้านบุคลากรเป็ นอย่าง
ยิ�งโดยที�ผ่านมาบริษัทมีมาตรการในการลดความเสี�ยงจาก
การสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยมีนโยบายส่งเสริมและจัด
ให้มีการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื�อง
เพื�อให้มีความรู ค้ วามสามารถเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ทํา งานซึ�ง ทางบริษั ท ได้ช่ ว ยดํา เนิ น การและอํา นวยความ
สะดวกให้กบั พนักงานประจําเรือของบริษัท ในการเข้ารับการ
อบรมและทดสอบความรู ต้ ามที�กฎหมายกําหนดอย่างสมํ�า
เสมอรวมทัง� จัดให้มีการสอบเลื�อนชัน� ประกาศนียบัตร เพื�อ
ความก้าวหน้าของพนักงาน โดยมีคา่ ตอบแทนในอัตราตลาด
เพื� อ สร้า งแรงจูง ใจให้แ ก่ บุค ลากร ให้ท าํ งานอยู่กับ บริษัท
ในระยะยาว และเติบโตไปพร้อมๆ กับความสําเร็จของบริษทั
นอกจากนีบ� ริษัทยังได้สร้างความสัมพันธ์ท�ีดีกบั สถาบันการ
ศึกษาต่างๆ ในพืน� ที�ภาคใต้อนั เป็ นผลที�จะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการสรรหากําลังคนให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื�อง ซึง� ที�
ผ่านมาบริษทั ไม่ยงั เคยประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานประ
จําเรือและส่วนอื�นๆจนส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการ
ขนส่งทางเรือ
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ความเสี�ยงจากผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ความเสีย� งจากการปฏิบตั ติ ามข้อกฏหมายทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก
การประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษัทจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ซึง� ประกอบด้วย � ส่วนหลัก คือ
กฎหมายที�เกี�ยวกับ ตัวเรือ ท่าเทียบเรือ และคนประจําเรือ
ตัวเรือ กฎหมายกําหนดให้เรือต้องมีใบทะเบียนเรือไทยที�ถกู ต้องตามกฏหมาย และตัวเรือต้องมีความปลอดภัยและ
ทนทานต่อสภาพการใช้งานในทะเล รวมทัง� ต้องมีใบอนุญาตต่างๆครบถ้วนและมีผลบังคับใช้ เช่น ใบสําคัญรับรองการตรวจ
เรือ ใบสําคัญรับรองแนวนํา� บรรทุก ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจําทาง เป็ นต้น นอกจากนัน� เจ้าหน้าที�ประ
จําเรือต้องมีประกาศนียบัตรที�ออกโดยกรมเจ้าท่าเพื�อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที�ต่างๆตามตําแหน่งที�ได้รบั มอบหมายบนเรือ
โดยบริษัทต้องดําเนินการและบริหารงานต่างๆเพื�อให้เรือและท่าเรือมีความพร้อมตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื�อให้
บริษัทสามารถนําเรือของบริษัททุกลํามาให้บริการในน่านนํา� ไทยได้ โดยมีหน้าที�ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ที�เกี�ยวข้องกับเรือ ท่าเรือ และการเดินเรือ รวมถึงการขออนุญาตเดินเรือของบริษัทซึง� เป็ นการเดินเรือประจําทางบริษัทจะต้อง
มีใบอนุญาตเรือเดินประจําทางซึง� ต้องต่ออายุใบอนุญาตในทุกๆ � ปี
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ป้องกัน
เรือโดนกัน พ.ศ. ���� / กฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับต่างๆ / คําสั�ง ประกาศ ระเบียบที�ออกโดยกรมเจ้าท่า
ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือถือเป็ นสิ�งล่วงลํา� ลํานํา� จึงต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง บริษัทต้องมีใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าและเนื�องจากท่าเทียบเรือของบริษัทเป็ นท่าเทียบเรือ
ขนาดเกินกว่า ��� ตันกรอส บริษัทจึงต้องดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมบริเวณท่าเทียบเรือเพื�อไม่ก่อให้เกิดปั ญหาสิ�งแวดล้อมตาม
เงื�อนไขในใบอนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ. ���� /พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.���� และ
ฉบับที� � พ.ศ.���� /กฎกระทรวงฉบับที� �� / กฎกระทรวงฉบับที� �� / กฎกระทรวงฉบับที� �� / พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. ���� /
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ควบคุมมลพิษ พ.ศ. ����
คนประจําเรือ การเดินเรือเฟอร์ร�ขี า้ มฟากระหว่างอําเภอดอนสัก และ อําเภอเกาะสมุย และระหว่างอําเภอดอนสัก
และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็ นเรือเดินทะเลเฉพาะเขต ซึง� จะมีการกําหนดจํานวนและชัน� ประกาศนียบัตรของ
คนประจําเรือ รวมถึงตําแหน่งต่างๆ ในลําเรือ โดยคนประจําเรือจะต้องมีการสอบความรูต้ ามกฎหมายที�กาํ หนด
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํา� ไทย พ.ศ. ���� / กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที� �� (หมวด ซ.) /
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรูฯ้ พ.ศ. ���� / พรบ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ����
บริษัทได้ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด แม้วา่ การประกอบธุรกิจเกี�ยวกับการเดินเรือเฟอร์ร�ี
ของบริษัทจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมและเกี�ยวข้องหลายฉบับ ซึง� บริษัทมีหน้าที�ตอ้ งปฏิบตั ติ ามให้ครบถ้วนและถูกต้อง หาก
บริษัทฝ่ าฝื น หรือละเมิด และไม่ปฏิบตั ติ าม บริษัท
มีความเสีย� งที�จะถูกตรวจสอบและลงโทษ โดยมีบท
ลงโทษทัง� การปรับเป็ นตัวเงิน การสั�งให้หยุดประกอบ
ธุรกิจชั�วคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ หรือการยึด
ใบอนุญาต เป็ นต้น ทัง� นีห� ากบริษทั ได้รบั การลงโทษ
จะส่งผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ลดลงหรืออาจทํา
ให้มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม� สูงขึน� ซึง� จะกระทบต่อผลประกอบ
การของบริษทั ด้วยเหตุนี � บริษทั จึงได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าทีก� ฎหมายภายในบริษทั ทําหน้าทีต� รวจสอบ
และประสานงานกับหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
การปฎิบตั งิ าน รวมถึงการทําเรือ� งต่อใบอนุญาตต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการทําธุรกิจเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษัท เพื�อให้ปฏิบตั ติ าม
กฏหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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ความเสี�ยงจากการปรับค่าโดยสารเดินเรือแบบประจําทางตามเทีย� วเวลาเกินกว่าเพดานราคาทีก� าํ หนด
เนื�องจากการปรับค่าโดยสารการเดินเรือเฟอร์ร�ีของ
บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามท้ายประกาศของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เรือ� งการเปลีย� นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทาง
อําเภอดอนสักและอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื�อง การเปลี�ยนแปลง
ค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง� อ้างอิงตามราคานํา� มัน
ดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึง� ของราคาขายตามประกาศหน้าเว็บ
ไซต์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สําหรับการขายใน
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึง� มีลกั ษณะการกําหนด
เป็ นช่วงตามราคานํา� มันดีเซลที�มกี ารเปลีย� นแปลง โดยคณะ
กรรมการกําหนดค่าโดยสารจะประกอบไปด้วย ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผูแ้ ทนกรมเจ้าท่า ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ผูแ้ ทนการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ประธานหอ
การค้าจังหวัด และตัวแทนจากเจ้าของเรือ เป็ นต้น ซึง� ผูบ้ ริหาร
บริษัทก็เป็ นหนึ�งในคณะกรรมการดังกล่าว ซึง� การคิดอัตรา
ค่าโดยสารดังกล่าวกําหนดตามระยะทางของแต่ละเส้นทาง
ประเภทของผูโ้ ดยสาร และประเภทของยานพาหนะ ยกเว้น
กรณีคา่ โดยสารประเภทเช่าเหมาลําที�บริษทั สามารถกําหนด
ราคาเองได้ เช่น การเหมาเที�ยวของผูโ้ ดยสารเป็ นกลุม่ การ
เหมาเที�ยวสําหรับขนส่งสินค้าชนิดพิเศษ อาทิ นํา� มัน แก๊ส
โดยรายได้คา่ โดยสารแบบประจําทางตามเที�ยวเวลาเป็ นสัด
ส่วนรายได้หลักของบริษัทและมีแนวโน้มเพิ�มขึน� ซึง� ราคาค่า
โดยสารแบบประจําทางตามเที�ยวเวลา เป็ นค่าโดยสารที�ถกู
กําหนดเพดานสูงสุด อ้างอิงตามการเปลี�ยนแปลงของราคา
นํา� มันดีเซล จากหน่วยงานภาครัฐ ตามที�ได้กล่าวข้างต้น

หากราคานํา� มันดีเซลที�เป็ นต้นทุนหลักในการดําเนิน
ธุรกิจเดินเรือของบริษัท มีการปรับตัวเพิ�มขึน� เกินกว่าลิตรละ
��.�� บาทสําหรับเส้นทางอําเภอดอนสักและอําเภอเกาะ
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ �� บาท สําหรับเส้นทางอําเภอ
ดอนสักและอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัท
จึงไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารได้ เนื�องจากอยูน่ อกเหนือ
เพดานราคาที�กาํ หนดไว้ ซึ�งจะส่งผลให้ตน้ ทุนขายและการ
ให้บริการในส่วนของต้นทุนนํา� มันสูงขึน� ในขณะที�อตั ราค่า
ของบริษัท
ทัง� นีก� ารจะขอปรับราคาค่าโดยสารเพิ�มขึน� เกินกว่า
เพดานราคาที�กาํ หนดไว้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ�งเนื�อง
จากต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที�ประกอบด้วย
บุคคลที�เกี�ยวข้องในการออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจํา
ทาง โดยมี ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็ นประธาน
พิจารณาปรับค่าโดยสาร ในขณะที�บริษทั ได้รบั ผลกระทบจาก
ราคานํา� มันที�ปรับตัวเพิ�มขึน� ทันทีเหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผล
กระทบให้กาํ ไรจากการดําเนินงานของบริษัทลดลง
ดังนัน� บริษัทจึงมีนโยบายบริหารความเสี�ยงด้านต้นทุน
นํา� มันด้วยการปรับปรุงสูตรนํา� มันที�ใช้ในการเดินเรือ ซึง� เป็ น
นํา� มันที�ผสมระหว่างนํา� มันดีเซลและนํา� มันเตาในสัดส่วนที�
กําหนด เพื�อลดต้นทุนนํา� มันที�ใช้ต่อลิตรให้ต�าํ ลง พร้อมทัง�
ปรับสภาพเครื�องยนต์ของเรือทุกลําให้สามารถใช้นา�ํ มันสูตร
ผสมดังกล่าวได้นอกจากนีฝ� ่ ายบริหารของบริษทั ยังได้ตดิ ตาม
ราคานํา� มันตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที�จะนํา
เสนอข้อมูลต่างๆ ให้กบั คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นเพื�อ
พิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในกรณีท�ีราคานํา� มันดีเซลมี
ราคาสูงกว่าราคาเพดานนํา� มันดีเซลที�ใช้กาํ หนดอัตราค่า
โดยสาร

ความเสี�ยงสําหรับผู้ลงทุน
ความเสี�ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ทมี� อี ทิ ธิพลต่อการดําเนินงาน
บริษัทมีกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ กลุม่ ครอบครัวชโยภาส ถือหุน้ รวมกันจํานวน ���,���,��� หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ
��.�� ของทุนชําระแล้ว ���,���,��� บาท(ข้อมูล ณ วันที� �� ธันวาคม ����) ดังนัน� หากกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวออกเสียงไป
ในทิศทางเดียวกันจะทําให้สามารถควบคุมมติท�ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทัง� หมด ไม่วา่ จะเป็ นเรื�องการแต่งตัง� กรรมการ หรือ
การขอมติในเรื�องอื�นที�ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื�องที�กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ตอ้ ง
ได้รบั คะแนนเสียง � ใน � ของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนัน� ผูถ้ ือหุน้ รายอื�นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอเพื�อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในเรือ� งที�ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่เสนอได้
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ความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ��
ความเสี�ยงจากพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย� วทีเ� ปลี�ยนไป
การปรับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที�ยวที�เปลี�ยนไป ลดการเดินทางเพื�อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด �� ทัง�
จากนักท่องเที�ยวในประเทศ และนักท่องเที�ยวต่างชาติ หลายธุรกิจได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจในภาคอุตสาห
กรรมการท่องเที�ยว ที�ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายครัง� ใหม่ หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื�อสนองตอบความต้องการของลูกค้าและ
ฝ่ าวิกฤติธรุ กิจครัง� นีไ� ปให้ได้
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด �� มีทิศทางที�ผอ่ นคลายลง สะท้อนให้เห็นจากจํานวนผูต้ ิดเชือ� ใหม่ใน
ไทยที�ลดลงอย่างต่อเนื�อง ภาครัฐจึงประกาศผ่อนปรนมาตรการในบางพืน� ที� เพื�อให้ธุรกิจบางประเภทกลับมาเปิ ดบริการได้
อีกครัง� แต่การชะลอตัวในภาคการท่องเที�ยวจากจํานวนนักท่องเที�ยวต่างชาติและไทยที�ลดลงอย่างหนัก อีกทัง� ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจที�ชะลอตัว อันเป็ นผลจากการที�ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องปิ ดตัวลงชั�วคราว ซึง� ส่งผลกระทบต่อเนื�องมายังกําลังซือ� ของ
ผูบ้ ริโภคลดลง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเดินเรือเฟอร์รเ�ี อง แม้จะยังมีกลุม่ ขนส่งโลจิสติกส์อยู่ แต่ก็ตอ้ งเจอโจทย์ท�ีทา้ ทาย ที�ตอ้ งปรับตัวเช่น
กัน เนื�องจากผูบ้ ริโภคระมัดระวังในการใช้จา่ ยมากขึน� ส่งผลให้ไม่เพียงแต่จาํ นวนผูใ้ ช้บริการเฉลีย� ต่อวันที�ลดลง ทําให้กระทบ
ต่อรายได้ของผูป้ ระกอบการ ขณะที�ตน้ ทุนการประกอบธุรกิจที�เพิ�มขึน� ความท้าทายเช่นนีย� งั มีแนวโน้มเพิ�มขึน� เนื�องจาก
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที�หลีกเลี�ยงหรือลดการเดินทางท่องเที�ยวออกไปอีกระยะ จากแรงกดดันข้างต้น ทําให้บริษัทฯ ต้องปรับ
ตัว ปรับแผนกลยุทธ์ใหม่อยูต่ ลอดเวลา
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุน้
�. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� มีดงั นี �
ทุนจดทะเบียน
:
���,���,��� บาท
ทุนที�เรียกชําระแล้ว
:
���,���,��� บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
:
���,���,��� หุน้
มูลค่าที�ตราไว้
:
�.�� บาทต่อหุน้
�. ผู้ถอื หุน้
รายชื�อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ณ วันที� �� มกราคม ���� มีดงั นี �
รายชื�อผู้ถอื หุน้
�. กลุม่ ครอบครัวชโยภาส
�.� บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด*
�.� นายอภิชาติ ชโยภาส
�.� นางอภิญญา ลอยชูศกั ดิ�
�.� นายอภิชยั ชโยภาส
�.� นายอภิชนม์ ชโยภาส
�.� น.ส.อรณิชา ชโยภาส
�.� น.ส.ดวงกมล ยืนยง
�.� นางพิกลุ ชโยภาส
�.� นางสาวรัสรินทร์ ชโยภาส

จํานวนหุน้

ร้อยละ

51,975,000
19,490,625
19,490,625
15,999,218
5,522,343
5,197,500
3,573,281
909,562
4,200

25.88
9.71
9.71
7.97
2.75
2.59
1.78
0.45
0

122,162,354

60.83

3,638,250
2,173,500
1,608,862

1.81
1.08
0.80

7,420,612

3.70

�. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

3,248,437

1.62

�. นายวีรวัต คุณานุกลู

2,415,052

1.20

�. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

2,396,946

1.19

�. นายวิบลู ย์ศกั ดิ� สัมฤทธิ�

1,517,507

0.76

�. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์

1,304,124

0.65

�. นายบูลย์ชยั พงษ์ไชยวณิช

1,265,250

0.63

�. นายพรเสก กาญจนจารี

1,181,250

0.59

��. นายสุพล กิจศิรพิ รชัย

1,175,999

0.59

รวมกลุม่ ครอบครัวชโยภาส
�. กลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิ�กลุ
�.� นางประคอง ตังประพฤทธิ�กลุ
�.� นางสุภทั ร ตังประพฤทธิ�กลุ
�.� น.ส.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
รวมกลุม่ ครอบครัวตังประพฤทธิ�กลุ

*หมายเหตุ : ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชยั ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นางพิกลุ ชโยภาส และนายธีรเดช ตังประพฤทธิก์ ลุ
เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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�. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ �� ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสํารองตาม
กฎหมาย และเงินสะสมอืน� ๆ ตามทีบ� ริษทั กําหนด ทัง� นีก� ารจ่าย
เงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึน� อยูก่ บั ฐานะการ
เงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ตามที�คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเห็นสมควร
โครงสร้างการจัดการ
�. คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ � ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ �ีมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา �� แห่ง พระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. ���� (รวมฉบับที�แก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ.��/����
เรือ� ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที�ออกใหม่ ฉบับลงวันที� �� ธันวาคม ���� ทุกประการ อีกทัง� มีกรรมการ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึง� หนึง� ที�มีสญ
ั ชาติไทย ซึง� เป็ นไปตามคุณสมบัตผิ ทู้ �ีจะถือกรรมสิทธิ�เรือจดทะเบียนเป็ นเรือไทยซึง� ทําการค้า
ในน่านนํา� ไทยได้ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ���� ทัง� นี � ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน
�� ท่าน ประกอบด้วย
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1

นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการ

2

นายสมศักดิ � ห่มม่วง*

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

กรรมการกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4

นายพานิช พงศ์พโิ รดม

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

5

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6

พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์*

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

7

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

9

นายวงศกร พิธุพนั ธ์*

กรรมการ

10

นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

* หมายเหตุ : เมือ� วันที� �� มกราคม ���� กรรมการบริษทั � ท่าน ได้ยน�ื ลาออก ได้แก่ นายธีรเดช ตังประพฤทธิก� ลุ และพลเรือเอกพีระจิตร์ สุรกั ขกะ และนายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล
และที� ประชุม คณะกรรมการบริษั ท ครัง� ที� �/���� เมื� อ วันที� �� มกราคม ���� ได้แ ต่ง ตั�ง กรรมการเข้าใหม่ � ท่าน ได้แ ก่ นายสมศัก ดิ� ห่ม ม่วง และ
พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์ และนายวงศกร พิธพุ นั ธ์

โดยมี นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ เป็ นเลขานุการบริษัท
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กรรมการผู้มอี าํ นาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการซึง� ลงลายมือชื�อผูกพันบริษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการสองในสามคนนีล� งลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี ���� มีดงั นี �
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง� ที�
เข้าร่วมประชุม
ในปี ����
9/9

1

นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการ

2

นายสมศักดิ � ห่มม่วง*

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

8/9*

3

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

กรรมการกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

9/9

4

นายพานิช พงศ์พโิ รดม

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

9/9

พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9/9

6

พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์*

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8/9*

และกรรมการอิสระ
7

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9/9

8

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

9/9

9

นายวงศกร พิธุพนั ธ์*

กรรมการ

7/9*

10

นายอภิชนม์ ชโยภาส

กรรมการ

8/9

* หมายเหตุ : นายสมศักดิ� ห่มม่วง และพลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์ และนายวงศกร พิธพุ นั ธ์ ทัง� � ท่าน ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการบริษัท ในที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง� ที� �/���� เมื�อวันที� �� มกราคม ���� และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง� แรก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง� ที� �/����

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการไม่นอ้ ยกว่า � คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง� หนึง� ของจํานวนกรรมการ
ทัง� หมดต้องมีถ�ินที�อยูใ่ นราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย
- กรรมการที�เป็ นผูบ้ ริหาร และ/หรือ
- กรรมการที�มิได้เป็ นผูบ้ ริหาร และ
- กรรมการที�มิได้เป็ นผูบ้ ริหาร ซึ�งเป็ นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่า � ใน � ของกรรมการทัง� หมด และมี
จํานวนไม่ต�าํ กว่า � คน ซึง� กรรมการอิสระและบุคคลที�เกี�ยวข้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง� ของจํานวนทุนจดทะเบียนที�ออกและ
เรียกชําระแล้วของบริษัท และบริษัทที�เกี�ยวข้อง
�. กรรมการทุกท่านจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.���� และ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. กรรมการที�เป็ นอิสระประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ที�มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทัง� มีประสบการณ์ทเ�ี หมาะสมและเป็ นผูท้ ม�ี วี จิ ารณญาณ
ที�ดี ปราศจากความลําเอียง มีความเที�ยงธรรมในการปฏิบตั งิ าน ซึง� อาจรวมบุคคลจากสาขาอาชีพใดก็ตามที�ได้รบั ความเห็น
จากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการนําเสนอเพื�อพิจารณาแต่งตัง� เป็ นกรรมการที�ดาํ รงตําแหน่งเป็ นครัง�
แรกของบริษัท
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วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุม
1. การดํารงตําแหน่งของกรรมการ เมือ� มีการประชุมสามัญประจําปี ของบริษทั ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึ�งในสามของกรรมการทัง� หมด ถ้าจํานวนกรรมการที�แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท�ี
สุดกับส่วนหนึง� ในสาม กรรมการซึง� อยูใ่ นตําแหน่งนานที�สดุ นัน� ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึง� พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั
เลือกตัง� ใหม่ได้
�. ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง� กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี �
- ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง� มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที�ตนถือ โดยหนึง� หุน้ เท่ากับหนึง� เสียง
- ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยูเ่ ลือกตัง� บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท�ีเลือก
ตัง� บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึง� ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง� เป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที�จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง� ในครัง� นัน� ในกรณีท�ีบคุ คลซึง� ได้รบั การเลือกตัง� ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง� ในครัง� นัน� ให้ผเู้ ป็ นประธานในที�ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข� าด
ทัง� นี � คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูเ้ สนอรายชื�อกรรมการที�จะได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที�
ออกตามวาระ โดยจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอรายชื�อกรรมการที�จะได้รบั การแต่งตัง� ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ในแต่ละปี
�. ในกรณีท�ีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ�ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจดําเนิน
การเลือกบุคคลซึง� มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนัน� จะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน โดยบุคคลซึง� เข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงั เหลืออยูข่ องกรรม
การซึง� ตนแทน โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี�ของจํานวนกรรมการ
ที�ยงั เหลืออยู่
4. องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จํานวนกรรมการที�เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
กรรมการทัง� หมด
�. ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง� มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
หุน้ ที�ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที�ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื�อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบที�สาํ คัญได้ดงั นี �
�. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน � เดือน นับแต่วนั สิน� สุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย � เดือน ต่อ � ครัง� โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ�มเติมในกรณีท�ีมีความจําเป็ น
�. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน ซึง� ผูส้ อบบัญชีตรวจ
สอบแล้ว เพื�อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ท�ีผา่ นมา และนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณา
และอนุมตั ิ
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4. มีอาํ นาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที�ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติท�ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื�อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
โดยสมํ�าเสมอ
�. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัด
การของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที�ได้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกําไรสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้
�. มีอาํ นาจแต่งตัง� มอบหมาย หรือแนะนําให้อนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื�อพิจารณาหรือปฏิบตั ใิ นเรือ� งหนึง� เรือ� ง
ใดที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. มีอาํ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริษัท ตามที�ได้รบั เสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ ายบริหาร
�. มีหน้าที�ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที�เกี�ยวโยงกันและการซือ� หรือขายทรัพย์สนิ ที�สาํ คัญตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
��. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง� ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเนื�อง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ ายบริหารอย่างสมํ�าเสมอ
เพื�อให้การดําเนินกิจการของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
��. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมํ�าเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจน
มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
��. ดําเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื�อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ รวมทัง�
การจัดการความเสี�ยง และความเชื�อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ดิ ตามและ
ดําเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก
13. มีอาํ นาจพิจารณาและอนุมตั เิ รือ� งใดๆ ทีจ� าํ เป็ น และเกี�ยวเนื�องกับบริษทั หรือทีเ� ห็นว่าเหมาะสมและเพือ� ผลประโยชน์
ของบริษัท
��. เรือ� งดังต่อไปนี � คณะกรรมการบริษัทจะกระทําได้ก็ตอ่ เมื�อได้รบั อนุมตั จิ ากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ คือ
ก) เรือ� งใดๆ ที�กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ข) เรื�องใดๆ ที�กรรมการมีสว่ นได้เสีย และอยูใ่ นข่ายที�กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที�ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
��. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื�อดําเนินการในเรื�องดังต่อไปนี � คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ตอ่ เมื�อได้รบั
อนุมตั จิ ากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า � ใน � ของจํานวนเสียงทัง� หมดของผูถ้ ือหุน้ ที�เข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง� หมด หรือบางส่วนที�สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื�น
ข) การซือ� หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็ นของบริษัท
ค) การทําแก้ไขหรือเลิกสัญญา เกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง� หมดหรือบางส่วนที�สาํ คัญ การมอบหมาย
ให้บคุ คลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาด
ทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
จ) การเพิ�มทุน การลดทุน หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
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ช) การอื�นใดที�กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
ทัง� นี � เรือ� งใดที�กรรมการ และ/หรือผูท้ �ีเกี�ยวข้องของกรรมการ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
และ/หรือ บริษทั ย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึง� มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรือ� งนัน�
การรายงาน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ของบริษัทต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง� จัดทํา
รายงานประจําปี และเปิ ดเผยงบการเงินประจําปี ซึง� ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื�อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ในรอบปี ท�ีผา่ นมาต่อที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใน ��� วันนับจากวันสิน� งวดปี บญ
ั ชี นอกจากนี � ภายหลังจากที�บริษัทได้เข้า
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�ในการจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ ��-�) เพื�อนําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นประจําปี ทกุ ปี ภายใน � เดือน
นับจากวันสิน� งวดปี บญ
ั ชี
�. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั หิ น้าที�รบั
ผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื�อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวน
การรายงานทางการเงินของบริษัท
ที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� ��/���� เมื�อวันที� �� ธันวาคม ���� ได้มมี ติแต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจาํ นวน � ท่าน ประกอบด้วย
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ ง

1

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร 1/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา 1/

กรรมการตรวจสอบ

3

พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์ 2/

กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ : �/ บุคคลลําดับที� � และ � เป็ นผูม้ ีความรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน โปรดดูประวัตเิ พิ�มเติมของกรรมการตรวจสอบทัง� � ท่าน
�/ พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์ ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง� ที� �/����
เมื�อวันที� �� มกราคม ����

โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสุรยี ภาส จากบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิทจํากัด เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี ���� มีดงั นี�
ชื�อ – สกุล

45

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง� ที�
เข้าร่วมประชุม
ในปี ����

1

นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2

นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3

พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

4/4

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

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านจะต้องเป็ นกรรมการบริษัท
�. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวนไม่นอ้ ยกว่า � คน และทําหน้าที�ประธานกรรมการตรวจ
สอบ � คน
�. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นผูท้ �ีมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. ��/����
เรือ� ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที�ออกใหม่ โดยจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี �
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุน้ ที�มีสิทธิออกเสียงทัง� หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัททัง� นี � ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ �ีเกี�ยวข้องของกรรมการตรวจ
สอบรายนัน� ๆ ด้วย
�) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที�มสี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที�ย�ืนคําขออนุญาต
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ ทัง� นี � ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีท�กี รรมการตรวจสอบเคยเป็ นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของส่วนราชการซึง� เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท
�) ไม่เป็ นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พี�นอ้ ง และบุตร รวมทัง� คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรือบุคคลที�จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที�อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง� ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม� นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม�ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
� ปี ก่อนวันที�ย�ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ ทัง� นี � ความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจตามที�กล่าวข้างต้นรวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็ นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา� ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส� ิน รวมถึงพฤติการณ์อ�ืนทํานองเดียวกัน
ซึ�งเป็ นผลทําให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท� �ีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ�ง ตัง� แต่รอ้ ยละ � ของสินทรัพย์ท�ีมีตวั ตน
สุทธิของบริษทั หรือตัง� แต่ �� ล้านบาทขึน� ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่า ทัง� นี � การคํานวณภาระหนีด� งั กล่าวให้เป็ น
ไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด� งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท� �ีเกิดขึน� ใน
ระหว่างหนึง� ปี ก่อนวันที�มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
�) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบ
คุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือหุน้ ส่วนของสํานักงาน
สอบบัญชี ซึง� มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี กอ่ นวันที�ย�ืนคําขออนุญาตต่อสํานัก
งาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ
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6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง� รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป� รึกษากฎหมายหรือทีป� รึกษาทางการเงิน
ซึง� ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า � ล้านบาทต่อปี จาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที�มนี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน� ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี กอ่ นวันที�ย�นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. หรือก่อนวันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการตรวจสอบ
7) ไม่เป็ นกรรมการที�ได้รบั การแต่งตัง� ขึน� เพื�อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง� เป็ น
ผูท้ �ีเกี�ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
�) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที�มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที�มนี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที�มสี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รบั เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง� ของจํานวนหุน้ ที�มสี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของบริษทั อืน� ซึง� ประกอบกิจการที�มสี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที�มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
�) ไม่มีลกั ษณะอื�นใดที�ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี�ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10) ไม่เป็ นกรรมการที�ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
��) ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที�เป็ นบริษัทจดทะเบียน
12) มีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง� นี � ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย � คน ที�มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที�จะสามารถทําหน้า
ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้
�. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูแ้ ต่งตัง� เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ � ปี กรรมการที�พน้ จากตําแหน่งอาจได้รบั การแต่งตัง� จาก
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อได้
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มกี ารประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ � ครัง� และอาจจะมีการประชุมเพิม� เติมได้
ขึน� อยูก่ บั ประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร
อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ หน้าที� และความรับผิดชอบในการดําเนินการต่างๆ ในลักษณะเดียวกับที�กาํ หนดไว้
ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. ���� ดังต่อไปนี �
�. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง� โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รบั ผิดชอบเกี�ยวกับการตรวจ
สอบภายใน
�. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินและการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ และติดตามความคืบ
หน้าของการบริหารความเสี�ยงสําคัญ พร้อมส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจให้กบั บุคลากรของบริษัท เพื�อเป็ นกลไกสําคัญในการ
สร้างมูลค่าต่อองค์กร
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4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
�. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง� บุคคลซึง� มีความเป็ นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง� เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ � ครัง�
�. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง� นี � เพื�อให้ม�นั ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
�. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึง� รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี �
ก. ความเห็นเกี�ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที�ตามกฎบัตร
ซ. รายการอื�นที�เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที� และความรับผิดชอบที�ได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
�. ปฏิบตั กิ ารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
�. ในการปฏิบตั ิหน้าที�ตามที�กล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระ
ทําดังต่อไปนี � ซึง� อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ให้รายงานต่อคณะกรรม
การบริษัท เพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการที�เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริต หรือมีส�งิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที�สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยว
ข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�กาํ หนด กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึง� อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้
การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานเกี�ยวกับกิจกรรมของตนต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรายงาน
ไว้ในรายงานประจําปี
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� สิงหาคม ���� มีมติแต่งตัง� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทโดย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทมี จํานวน
� ท่าน ดังต่อไปนี �

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

48

ชื�อ – สกุล

จํานวนครั�งทีเ� ข้าร่วมการประชุม/
จํานวนการประชุมทัง� หมด
ปี ����

1

นายพานิช พงศ์พิโรดม

2/2

2

นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

2/2

3

พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์ 1/

1/2

* หมายเหตุ : �/ พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์ ได้รบั การแต่งตัง� เป็ นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง� ที� �/����
เมื�อวันที� �� มกราคม ����

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดตัง� ขึน� โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อมีหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรร
หากรรมการที�มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทตามหลักของบรรษัทภิบาลที�ดี
และเพื�อมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนปฎิบตั ิงานด้านอื�นๆ ตามที�ได้รบั มอบหมาย และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
�. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการไม่นอ้ ยกว่า � คน
�. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูแ้ ต่งตัง� เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุม
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ � ปี เมื�อครบกําหนดออกตามวาระ
กรรมการซึง� พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั พิจารณาให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้ตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
�. องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย สมาชิกที�เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ�ง
หนึง� ของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
�. มติท�ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที�มาประชุม
�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละครัง� และอาจจะมีการประชุม
เพิ�มเติมได้ ขึน� อยูก่ บั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเห็นสมควร
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าเตอบแทนมีอาํ นาจเชิญผูท้ �เี กี�ยวข้อง หรือผูท้ �เี ห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือชีแ� จง
เรือ� งที�เกี�ยวข้องได้
อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
�. สรรหาและนําเสนอรายชื�อบุคคลที�มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม สําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของคณะกรรมการ
บริษทั และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทัง� พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการ
ที�พน้ ตําแหน่งและสมควรได้รบั เลือกตัง� ใหม่ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อที�
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อขออนุมตั ิแต่งตัง� เป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้าจําเป็ น)
2. พิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้ความเห็นชอบเกี�ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) ซึง� ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบีย� ประชุม
และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ทัง� ที�เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน และนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อขออนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี
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�. พิจารณา สรรหา กําหนดคุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทัง� กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื�อนไขในการว่าจ้าง
บุคคลที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท
�. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดําเนินการ เกี�ยวกับวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ทาง
ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทัง� แผนงานพัฒนาผูบ้ ริหารของบริษัท
�. ปฏิบตั ิงานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี�ยวเนื�องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรม
การ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และกรรมการผูจ้ ดั การ
การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานขึน� ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และจะต้องจัดทํารายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากการประชุมทุกครัง�
�. คณะกรรมการบริหาร
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง� ที� �/���� เมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ���� (เดิม) มีมติแต่งตัง� คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท ทัง� นี � ตามมติท�ีประชุมคณะกรรมการบริหารโดย ณ วันที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการบริหารของบริษัท
มีจาํ นวน � ท่าน ดังต่อไปนี �
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ง

1

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

2

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานและการเงิน

3

นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ

4

นายอภิชนม์ ชโยภาส

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

5

นายเอกชัย ลิ�มถาวรศิรพิ งษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์

ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน

* หมายเหตุ : อยูร่ ะหว่างการสรรหา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ โดยในระหว่างที�ขาดผูบ้ ริหารในตําแหน่งดังกล่าว
นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ทาํ หน้าที�บริหารงานสายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร มีดงั ต่อไปนี �
ชื�อ – สกุล

จํานวนครั�งทีเ� ข้าร่วมการประชุม/
จํานวนการประชุมทัง� หมด
ปี ����
40/46

ตําแหน่ง

1

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

2

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานและการเงิน

45/46

3

นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ

37/46

4

นายอภิชนม์ ชโยภาส

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

43/46

5

นายเอกชัย ลิ�มถาวรศิรพิ งษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

46/46

6

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์

ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน

39/46
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�. ผู้บริหาร
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทมี ผูบ้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที� กจ.��/���� ลงวันที� �� ธันวาคม ���� (รวมส่วนที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) เป็ นจํานวน � ท่านผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย
ชื�อ – สกุล

ตําแหน่ง

1

นายอภิชาติ ชโยภาส

กรรมการผูจ้ ดั การ

2

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานและการเงิน

3

นายพุทธพงษ์ วิมลพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานอํานวยการ

4

นายอภิชนม์ ชโยภาส

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ

5

นายเอกชัย ลิ�มถาวรศิรพิ งษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์

ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการแผนงานบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร
�. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง� คณะกรรมการบริหาร
�. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า � คน
�. ประธานคณะกรรมการบริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง� เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
1. การดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหารไม่มกี ารกําหนดให้ลาออกจากตําแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื�อกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทท่านใดได้พน้ สภาพจากการเป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทไม่ว่าด้วย
สาเหตุอนั ใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท หรือผูบ้ ริหารของบริษัท ท่านนัน� พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริหารโดยทันที และ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง� สมาชิกท่านใหม่เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที�วา่ งลงโดยไม่ชกั ช้า
�. องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกที�เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการในคณะ
กรรมการบริหาร
�. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ � ครัง� และอาจจะมีการประชุมเพิ�มเติมได้ ขึน�
อยูก่ บั ประธานกรรมการบริหารจะเห็นสมควร
อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
�. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าที�จดั การงาน และดําเนินกิจการของบริษัทตามที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด
หรือได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทให้ดาํ เนินการเฉพาะกรณี
�. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าที�ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบาย และแผนงานที�กาํ หนดไว้
�. กิจการดังต่อไปนีใ� ห้เสนอเพื�อรับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทก่อน
�.� เรือ� งเกี�ยวกับนโยบายของบริษัท
�.� เรือ� งที�หากทําไปแล้วจะเกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างสําคัญแก่กิจการของบริษัท
�.� เรือ� งที�จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
�.� เรือ� งที�จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบที�บริษัทวางไว้
�.� เรือ� งที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื�ออนุมตั เิ ป็ นรายเรือ� ง หรือตามหลักเกณฑ์ท�ีคณะกรรมการบริษัท
ได้วางไว้
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4. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจ และหน้าที� ในการดําเนินกิจกรรมตามที�กาํ หนดเพื�อบริหารบริษัทให้ประสบความ
สําเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึง� รวมถึง
4.1 จัดทําและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที�สาํ คัญของบริษัท และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
�.� พิจารณากลั�นกรองแผนธุรกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตั ิงาน รวมถึงสิ�งที�
ต้องริเริม� ต่างๆ ที�สาํ คัญ เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
�.� พิจารณากลั�นกรองโครงการที�มีคา่ ใช้จา่ ยประเภททุนที�เกินวงเงินที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด เพื�อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
4.4 พิจารณา และอนุมตั ใิ นเรือ� งต่าง ๆ ตามที�กาํ หนดไว้ในอํานาจดําเนินการหรือได้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการ
บริษัท
4.5 พิจารณาทบทวนอํานาจดําเนินการในเรื�องต่างๆ ตามที�กาํ หนดไว้ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
�.� จัดการ และสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสัน� และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
�.� พัฒนา และดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดาํ เนินไปตามกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล ที�กรรมการผูจ้ ดั การได้ให้ความ
เห็นชอบไว้
4.8 ติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการเพื�อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
�. พิจารณาเรื�องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ก่อนที�จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ ทัง� นี �
ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี�ยนแปลง และเพิ�มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างที�ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื�อทราบในที�ประชุมคราวต่อไป
�. อนุมตั กิ ารจัดซือ� วัตถุดบิ สินค้า หรือบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อการขายหรือให้บริการแก่ลกู ค้า ในจํานวนวงเงิน
เกิน �,���,��� บาท แต่ไม่เกิน �� ล้านบาทต่อครัง�
�. อนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที�ดนิ อาคาร หรือสิ�งปลูกสร้าง เป็ นต้น ในวงเงินไม่เกิน �� ล้านบาทต่อครัง�
�. อนุมตั ิการใช้จา่ ยเงินลงทุนที�สาํ คัญๆ ที�ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที�จะได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที�คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
�. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึง� ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคล
ใดๆ ที�กระทํากิจการให้บริษัท
��. แต่งตัง� หรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง� หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึง� อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที�เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน� ๆ ได้
การรายงาน
คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานขึน� ตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
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�. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนทีเ� ป็ นตัวเงิน
กรรมการ
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ���� ของบริษัทเมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� ได้มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี ���� ซึง� รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบีย� ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื�น เป็ นจํานวน
ไม่เกิน �,���,��� บาท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี ���� ดังต่อไปนี �
�) ค่าเบีย� ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
จํานวน ��,��� บาทต่อครัง�
กรรมการบริษัท
จํานวน ��,��� บาทต่อครัง�
�) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท
จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน
�) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ
จํานวน ��,��� บาทต่อคนต่อเดือน
�) ค่าเบีย� ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน ��,��� บาท ต่อครัง�
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน ��,��� บาท ต่อครัง�
อนึง� บริษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการจํานวน �,���,��� บาท โดยในปี ���� บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจํานวนรวมทัง� สิน� �,���,��� บาท ทัง� นี � ค่าตอบแทนกรรมการ
ในแต่ละปี อาจมีจาํ นวนเปลี�ยนแปลงไป ขึน� อยูก่ บั มติของที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริษัทในแต่ละปี และในอนาคต
หากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื�น (นอกเหนือจากค่าเบีย� ประชุมและค่าตอบแทนราย
เดือน) ให้แก่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผลประกอบการและผลกําไรของบริษัท
ในแต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดจํานวนเงินสําหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบ
แทนอื�นๆ และจัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่ละราย โดยจํานวนเงินที�จา่ ยให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจ
สอบจะมีจาํ นวนไม่เกินวงเงินที�ได้รบั อนุมตั ิจากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และบริษัทจะนําเสนอให้ท�ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ของบริษัทรับทราบในปี ถดั ไป อนึ�ง ที�ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี ทีผ� ่านมา
หน่วย : บาท
ปี ����
ชื�อ – สกุล

ปี ����

สรรหาและ

โบนัส
โบนัส กรรมการ ตรวจสอบ สรรหาและ
พิจารณา
กรรมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน

กรรมการ ตรวจสอบ พิจารณา

1. ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ 640,000

-

-

-

660,000

-

-

20,000

�. นายสมศักดิ � ห่มม่วง

80,000

-

-

-

-

-

-

-

�. นายชาตรี ศิรพิ านิชกร

90,000

342,000

-

-

60,000

360,000

-

20,000

�. นายพานิช พงศ์พโิ รดม

90,000

-

20,000

-

60,000

-

10,000

20,000

�. นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

90,000

342,000

-

-

60,000

360,000

-

20,000

�. พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์

80,000

324,000

10,000

-

-

-

-

-

�. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

90,000

-

20,000

-

60,000

-

10,000

20,000

�. นายอภิชาติ ชโยภาส

90,000

-

-

-

60,000

-

-

20,000

�. นายวงศกร พิธุพนั ธ์

70,000

-

-

-

-

-

-

-

��. นายอภิชนม์ ชโยภาส

80,000

-

-

-

60,000

-

-

20,000

* หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการ ของศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท ในปี ���� จํานวน ���,��� บาท ปี ���� จํานวน ���,��� บาท
เป็ นค่าตอบแทนรวมค่าเบีย� ประชุมของคณะกรรมการบริษัท จํานวน ��,��� บาทต่อครัง� และค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท จํานวน ��,��� บาทต่อเดือน
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ผู้บริหาร และผู้อาํ นวยการปฏิบตั กิ ารแผนงานบัญชีและการเงิน
ในปี ���� บริษัทได้จา่ ยค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานบัญชีและการเงิน จํานวน
� คน อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม ��.�� ล้านบาท และค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลีย� งชีพ และรายได้อ�ืนๆ เป็ นต้น จํานวนรวม �.��� ล้านบาท
ปี ���� จ่ายค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานบัญชีและการเงิน จํานวน � คน อัน
ได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม ��.�� ล้านบาท และค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ
และรายได้อ�ืนๆ เป็ นต้น จํานวนรวม �.��� ล้านบาท
ปี ���� จ่ายค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานบัญชีและการเงิน จํานวน � คน อัน
ได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส จํานวนรวม ��.�� ล้านบาท และค่าตอบแทนอื�นๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ
และรายได้อ�ืนๆ เป็ นต้น จํานวนรวม �.��� ล้านบาท
�. เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง� ที� �/���� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง�
นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Company Secretary Program (CSP73/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ���� : กระบวนการและแนวปฏิบตั ิ รุน่ � สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมกับสถาบันกฎหมายสื�อดิจิทลั มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรอาชญากรรมดิจิทลั (Digital Crimes) สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี �
�.ทะเบียนกรรมการ
�.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษัท
�.หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ดําเนินการอื�นๆ ตามที�หน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที�ได้รบั มอบหมายจากหน่วยงาน
ราชการดังกล่าวประกาศกําหนด
�. บุคลากร
จํานวนพนักงานทัง� หมดของบริษัท (ไม่รวมผูบ้ ริหารและผูอ้ าํ นวยการแผนงานบัญชี) ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ
วันที� �� ธันวาคม ���� มีจาํ นวนทัง� สิน� ��� คน และ ��� คน โดยบริษัทได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็ นจํานวนทัง� สิน�
���.�� ล้านบาท และ ���.�� ล้านบาท ตามลําดับ ซึง� ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตําแหน่ง โบนัส ค่าสวัสดิการอาหาร
กองทุนสํารองเลีย� งชีพ และอื�นๆ เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ดงั นี �
สายงาน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานอํานวยการ
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
สายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานบริหาร (สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ)
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
ปี ����
ปี ����
60
71
90
120
23
24
276
303
31
19
27
48
507
555

ค่าตอบแทนอื�นๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) - ไม่มี–
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กองทุนสํารองเลีย� งชีพ
บริษัทได้จดั ตัง� กองทุนสํารองเลีย� งชีพตัง� แต่วนั ที� �� เมษายน ���� กับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพื�อจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว
ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ที�ผา่ นมา บริษทั มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานกับพนักงานของบริษทั โดยบริษทั อยูใ่ นฐานะจําเลย จํานวนรวม � คดี ซึง� ทัง� สาม
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณา สรุปได้ดงั นี �
�. เมื�อวันที� �� พฤษภาคม ���� บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าชดเชยเป็ น
เงิน �.�� ล้านบาทและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็ นเงิน �.�� พร้อมดอกเบีย� อัตราร้อยละ �� ต่อปี ของยอดจํานวน
เงินนับแต่วนั ฟ้อง คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาศาลแรงงานกลาง
�. เมื�อวันที� � กันยายน ���� ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าจํานวน �.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย� อัตราร้อยละ �.� ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ และเรียกค่าชด
เชยเป็ นเงิน �.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย� อัตราร้อยละ �� ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ และค่าเสียหายเลิก
จ้างไม่เป็ นธรรมจํานวน �.�� บาท พร้อมดอกเบีย� อัตราร้อยละ �.� ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ คดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาศาลแรงงานภาค �
�. เมื�อวันที� �� ธันวาคม ���� ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน กฏหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
แรงงาน พระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย� งชีพ เรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจํานวน �.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย�
อัตราร้อยละ �.� ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ เงินสะสมสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ จํานวน �.�� ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย� อัตราร้อยละ �.� ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ ค่าชดเชย �.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย� อัตรา
ร้อยละ �� ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ และค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม �.�� ล้านบาท พร้อมดอกเบีย�
อัตราร้อยละ �.� ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน� บริษัท
จึงมีนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื�อง โดยบริษัทได้จดั ทําระบบประเมินผลการ
ปฎิบตั งิ านโดยมีตวั ชีว� ดั ประสิทธิภาพ ทัง� ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผน
งานธุรกิจ เพื�อนําไปสูก่ ารสร้างระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทัง� นี � บริษัทได้วางแนวทางโยการกําหนดแผนการฝึ กอบรมและ
พัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ โดยบริษัทได้สาํ รวจความต้องการและความจําเป็ นในการฝึ กอบรมของส่วนงานต่างๆ เพื�อให้
บริษัทสามารถวางแผนการฝึ กอบรมให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาองค์กรและสามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี ���� การดําเนินการฝึ กอบรมเพื�อพัฒนาบุคลากรของบริษทั มีผลการดําเนินการที�แตกต่างจากดําเนินการตามปกติ
เนื�องจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 และการกําหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที�สง่ ผลต่อ
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทตามแผนการที�ได้วางไว้ถกู ยกเลิกหรือเลื�อนกําหนดการดําเนินการออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัท
ยังคงคํานึงถึงการรักษาคุณภาพในการให้บริการท่าเรือและการเดินเรือด้วยความปลอดภัย บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมการฝึ ก
ซ้อมการปฏิบตั กิ ารตามแผนฉุกเฉินประจําเรือสําหรับกรณีการเกิดอุบตั เิ หตุภายในเรือให้กบั บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านบนเรือทุกลํา
รวมถึงมีการฝึ กการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื�อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางทะเล ทัง� นี � ในช่วงปี ���� บริษัทได้ดาํ เนิน
การประสานงานกับกรมเจ้าท่าและสถาบันฝึ กอบรมด้านการปฏิบตั งิ านบนเรือเพือ� ให้สามารถจัดการฝึ กอบรมทักษะการปฏิบตั ิ
งานให้กบั บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานบนเรือในพืน� ที�ท่าเรือของบริษัทได้ ซึง� จะส่งผลให้การพัฒนาทักษะของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน
บนเรือทัง� ในด้านการเพิ�มประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มสี ามารถปฏิบตั งิ านในตําแหน่งงานที�สงู ขึน�
มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึน� ตลอดจนมีแผนการพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรเพื�อยกระดับการให้บริการ โดยคาดว่าการดําเนินการแผนงานทัง� สองแผนงานนีจ� ะสามารถดําเนินการได้
ในปี ����

55

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

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษทั มีการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมีการจัดทําแผนงาน
ด้านความปลอดภัยฯและการแต่งตัง� คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวน � ชุด
ชุดที� � ประจําสํานักงานดอนสัก ประกอบด้วยผูแ้ ทนบริษัทฯ ระดับบริหารเป็ นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ และผูแ้ ทน
บริษัทฯ ระดับบังคับบัญชา � คน ผูแ้ ทนพนักงาน � คน เป็ นกรรมการความปลอดภัย ชุดที� � ประจําสํานักงานสาขาเกาะสมุย
ประกอบด้วยผูแ้ ทนบริษัทฯ ระดับบริหารเป็ นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ และผูแ้ ทนบริษัทฯ ระดับบังคับบัญชา � คน
ผูแ้ ทนพนักงาน � คน เป็ นกรรมการความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เป็ นกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการทัง� � ชุด อีกทัง� ยังมีหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึง� รายงานขึน� ตรงต่อผูบ้ ริหารสูง
สุดของบริษัท
สําหรับในปี ���� บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการดําเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําปี การฝึ กอบรมปฐมพยาบาลเบือ� งต้น การฝึ กซ้อมดับเพลิงขัน� ต้นการฝึ กซ้อมแผนอพยพหนีไฟการฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉิน
บนเรือ การตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านแสง เสียง ความร้อน ฝุ่ น สารเคมี ทัง� บริเวณท่าเรือ และภายในห้องเครือ� ง
ยนต์ของเรือเฟอร์ร�ี รวมถึงการตรวจรับรองความปลอดภัยของปั�นจั�นชนิดอยูก่ บั ที� (แรมป์ ทางขึน� -ลงเรือ) ทุกท่าเรือ อันจะเป็ น
สร้างความเชื�อมั�นในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทฯ

โครงสร้างการบริ หารงานของบริ ษทั
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รจี � าํ กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

RAJA FERRY PORT PUBLIC CO.,LTD.

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริ ษทั ฯ

LEVEL2

คณะกรรมการบริ หาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

LEVEL1

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

LEVEL3

LEVEL4

กรรมการผูจ้ ดั การ

ที�ปรึกษา

สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
LEVEL5

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานอํานวยการ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานพัฒนาธุรกิ จ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานปฏิ บตั ิการท่าเรือและวิศวกรรม

ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิ น

ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ ายบุคคล

ฝ่ ายฝึ กอบรม

ฝ่ ายขาย
สิ นค้า

ฝ่ าย
ภัตตาคาร

ฝ่ ายท่าเรือ

แผนก
บัญชี

แผนก
บุคคล

แผนก
ฝึ กอบรม

แผนก
ขายสิ นค้า

แผนก
ภัตตาคาร

แผนกท่าเรือ
ดอนสักสากล

แผนก
การเงิ น

แผนกรักษา
ความปลอดภัย

หน่ วยงาน
แผนกจัดซือ� สิ นค้า แผนก
ความปลอดภัย
อุปโภคบริโภค ขายกาแฟ

แผนกท่าเรือ
สมุยสากล

แผนกคลังสิ นค้า
อุปโภคบริโภค

แผนกท่าเรือ
พะงันสากล

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานปฏิ บตั ิ การเดิ นเรือ

ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ าย CSR กรุงเทพฯ

ฝ่ าย
ฝ่ ายผลิ ต
ฝ่ ายแผนและ
ฝ่ ายโรงงาน ฝ่ ายพัสดุ
วิ ศวกรรม ไบโอดีเซล ควบคุมการเดินเรือ
แผนก
ไฟฟ้ า

แผนกผลิ ต
แผนกควบคุม
คุณภาพ

แผนกปฏิ บตั ิ การและ
ความปลอดภัยบนเรือ

แผนก
เครือ� งกล

แผนก
จัดซือ� จัดจ้าง

แผนก
นายเรือ

แผนก
ตัวเรือ

แผนก
คลังอะไหล่

แผนก
คนประจําเรือ

แผนกช่าง
โยธาทัวไป
�

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ าย CSR สุราษฎร์ฯ

ฝ่ าย CSR
ฝ่ าย CSR
ดอนสัก,สุราษฎร์
สมุย

ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ าย Digital
Business

แผนก CSR
แผนก
แผนก แผนกสนับสนุน
ดอนสัก,สุราษฎร์ CSR สมุย CSR พะงัน
ระบบงาน

Call Center

แผนก CSR
(กรุงเทพฯ)

ฝ่ าย CSR
พะงัน

แผนกระบบงาน
(Application)

Website &
Social

แผนกธุรการ
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการบริษทั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
เนติบณ
ั ฑิตสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ. ����)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
Role of Chairman Program (RCP) รุน่ ��/����
Audit Committee Program (ACP) รุน่ ��/����
Director Certification Program (DCP) รุน่ ���/����
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ��/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น (ไม่ม)ี
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที�สาํ คัญ
ตัง� แต่ ���� ประธานกรรมการบริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ตัง� แต่ ���� กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒขิ องจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ตัง� แต่ ���� กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒขิ องสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์
ตัง� แต่ ���� กรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

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

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

กรรมการ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ราชาวัสดุภณ
ั ฑ์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด นิวดาดฟ้ า
บริษทั ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จํากัด
บริษทั เอลการจัดการ จํากัด
บริษทั อาร์.เอฟ.ที จํากัด
บริษทั ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด
บริษทั เจ้าพระยาเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
บริษทั ฮอส จํากัด
บริษทั วังหินอ่อน จํากัด
บริษทั เจ้าพระยาลอดจ์ จํากัด

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

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอนันต์ เกตุพิทยา
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ (ศศินทร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
หลักสูตร SBM : Strategic Board Master Class รุน่ ที� �/����
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุน่ ที� �/����
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ ��/����
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)รุน่ ที� �/����
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ �/����
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน่ �/����
หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ �/����
หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ �/����
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ��/����
หลักสูตรสัมมนา O-War Room : Board War Room Series 2
“Leading Your Business Through Pandemic Time” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum “Strategic Audit
Committee : Beyond Figure and Compliance” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Secret of Successful Leading
Culture Change from Boardroom to Corporate” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา NDC ; National Director Conference
“Board of the Future” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum “The Audit Committee’s
Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity
Risks, Liabilities, and Best Practices” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference 2017 รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk “Board of Directors
and their Roles in Driving Thailand Forward” รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO
Succession Planning” รุน่ ที� �/����
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster :
Hot Issues and Outlook for 2017 รุน่ ที� �/����
National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against Corruption”
รุน่ ที� �/����
หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสําคัญของการแก้ไขปั ญหาคอรัปชัน”
� รุน่ ที� �/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����
ตัง� แต่ ����

กรรมการอิสระ บริษทั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เซียร์พร็อพเพอร์ต�ี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย� ง
บริษทั ฟอร์จนู พาร์ทอินดัสตรี� จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย� ง
บริษทั ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย� ง
บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� ประธานกรรมการบริษทั จัดหางาน เดอะ บิลเลีย� น โซลูชนั � จํากัด

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายชาตรี ศิริพานิชกร
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที� ����
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน่ ���/���� สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ออลล์อนิ สไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� กรรมการอิสระ
บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
โรงเรียนนายเรือ รุน่ ที� ��
โรงเรียนเตรียมทหาร รุน่ ที� ��
หลักสูตร FO MVV CO/XO DESIGNATE COUSE เครือรัฐออสเตรเลีย
หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุน่ ที� �
หลักสูตรผูบ้ งั คับการเรือและเรือยุทธวิธผี วิ นํ�า กองการฝึก กองเรือยุทธการ
หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหาร (พสบ.) รุน่ ที� �
หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุน่ ที� ��
หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุน่ ที� ��
หลักสูตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที� ��
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที� ��
หลักสูตร วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุน่ ที� �
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที� ���/����
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ไอร่า แฟคตอริง� จํากัด (มหาชน)
ตัง� แต่ ���� – ���� รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
ตัง� แต่ ���� – ���� ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
ตัง� แต่ ���� – ���� ทีป� รึกษาพิเศษกองทัพเรือ(อัตราพลเรือเอก) กองทัพเรือ
ตัง� แต่ ���� – ���� สมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรระหว่างประเทศ)
ตัง� แต่ ���� – ���� ผูช้ ว่ ยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายขับเคลือ� นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ตัง� แต่ ���� – ���� ทีป� รึกษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
ตัง� แต่ ���� – ���� เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายพานิช พงศ์พิโรดม
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั ง� ทะเล
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ�า
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุน่ ��/����
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) รุน่ �/����
หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ��/����
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ���/����
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
รุน่ �/����
หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� ประธานกรรมการ บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง� จํากัด
ตัง� แต่ ���� กรรมการ
บริษทั พานิช-วรศักดิ �และเพือ� น ���� จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายวงศกร พิธพุ นั ธ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง กรรมการบริษทั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม Strategic CFO รุน่ ที� � ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Seminar Investment Promotion ประเทศญีป� ่ นุ
The Business management in the Pacific Basin Corporation ประเทศญีป� ่ นุ
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ดังนี�
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี ���� ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
อบรมแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด� ขี อง SME รุน่ ที� �/���� ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ���� - ����
CFO บริษทั ชาร์เตอร์สแควร์โฮลดิง� จํากัด
ตัง� แต่ ���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส ธนาคารธนชาต
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ����
ถือหุน้ ��,��� หุน้ คิดเป็ น �.��% ของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมด
ของบริษทั
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

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

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายสมศักด� ิ ห่มม่วง
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการบริษทั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ����
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี ����
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุน่ ที� �� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ����
หลักสูตรวุฒบิ ตั รการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที� �� สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนี ยบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) ดังนี�
Director Certification Program รุน่ ���/����
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื�น/กิ จการอื�น
ตัง� แต่ ����
อธิบดีกรมเจ้าท่า
ตัง� แต่ ����
ประธานกรรมการ
ตัง� แต่ ����
รักษาการผูอ้ าํ นวยการ
ตัง� แต่ ����
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ตัง� แต่ ����
ผูต้ รวจราชการ

กรมเจ้าท่า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (ไม่ม)ี
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

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

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

69

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

ประวัติคณะกรรมการบริหาร
นายเอกชัย ลิ�มถาวรศิริพงศ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต(เอกสถิต)ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ���/����
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MIS (สมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย)
หลักสูตรพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ���� : กระบวน
การและแนวปฏิบตั ิ รุน่ � สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ร่วมกับสถาบันกฎหมายสือ� ดิจทิ ลั มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรอาชญากรรมดิจทิ ลั (Digital Crimes) สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
���� - ���� ผูจ้ ดั การฝ่ ายคอมพิวเตอร์ บริษทั อิเลคโทรลัคส์
ประเทศไทย จํากัด
���� – ���� นักวิชาการสถิติ กรมป่ าไม้
���� – ���� เจ้าหน้าทีว� เิ คราะห์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ.วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี
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ประวัติคณะกรรมการบริหาร
นายพุทธพงศ์ วิมลพันธ์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอํานวยการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
รุน่ ���/���� สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
����-���� หัวหน้าส่วนบุคคล บริษทั วนชัยพาเนลอินดัสตรีส์ จํากัด
����-���� ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทัวไป
�
บริษทั พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ.วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี
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ประวัติคณะกรรมการบริหาร
นางสาวกัณณ์ ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์
อายุ �� ปี
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมด้านบัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบรายได้และ
รายจ่ายทางบัญชีกบั ทางภาษีอากร บริษทั ฝึ กอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จํากัด
อบรมเคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมการปิ ดบัญชีสน�ิ
งวดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จํากัด
ประสบการณ์ทาํ งาน � ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตําแหน่ งที�สาํ คัญ
����-���� หัวหน้าแผนกบัญชี บริษทั สยามนิสสัน บีเคเค จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั ณ.วันที� �� มกราคม ���� (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร (ไม่ม)ี
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั มีนโยบายการปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด�ี ี (Code of Best Practice) เพือ� เสริมสร้างความโปร่งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั อันจะทําให้เกิดความเชื�อมันในกลุ
�
่มผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ�ี กีย� วข้องทุกฝ่ าย
ดังนัน� คณะกรรมการบริษทั จึงได้กําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการซึง� เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ครอบคลุมหลักการ � หมวด
ดังนี�

หมวดที� � สิทธิของผู้ถอื หุน้ (The Rights of Shareholders)
บริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพนื � ฐานต่างๆ
ของผูถ้ ื อหุน้ ทัง� ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิ ในการซือ� ขาย หรือโอน
หลักทรัพย์ท�ี ตนถื ออยู่ สิทธิ ในการได้รบั ข้อมูลของบริษัท
อย่างเพียงพอ สิทธิในการที�จะได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจาก
บริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิ ในการร่วมตัดสินใจในเรื�องสําคัญของ
บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัง� หรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตัง� ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรมที�สาํ คัญ
และมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพืน� ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยัง
ได้ดาํ เนินการในเรือ� งต่างๆ ที�เป็ นการอํานวยความสะดวกใน
การใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี �
1. บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทกุ ปี
โดยจะจัดภายใน � เดือน นับจากวันสิน� สุดรอบบัญชีในแต่
ละปี พร้อมทัง� จัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบ
การประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อน
วันประชุม � วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัด
ประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา � วัน ติดต่อกันก่อนที�จะถึงวัน
ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง� แจ้งสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ อื หุน้
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3. ในกรณี ท�ี ผูถ้ ื อหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งที�บริษัทได้จดั ส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้
สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ลว่ งหน้า
ก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรส (Email Address) ของ
นักลงทุนสัมพันธ์ ir@rajaferryport.com
�. ในการประชุมบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ตัง� ข้อ
ซักถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที�ประชุมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง� นีใ� นการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ จะมีกรรมการและผูบ้ ริหารที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื�อตอบคําถาม และให้ขอ้ มูลรายละเอียดในที�ประชุม

หมวดที� � การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทจะให้โอกาสแก่ผถู้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย
และกําหนดให้สทิ ธิออกเสียงในที�ประชุมเป็ นไปตามจํานวน
หุน้ โดยหนึง� หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง� เสียง และไม่กระทําการใดๆ
ที�เป็ นการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย นักลงทุน
สถาบัน ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ บริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระ
เป็ นผูม้ ีหน้าที�ดแู ลผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง
กรรมการอิสระซึง� จะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่
ละเรือ� ง เช่น หากเป็ นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนิน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม
กรณีเป็ นข้อเสนอแนะที�เป็ นเรือ� งสําคัญ และมีผลต่อผูม้ ีสว่ น
ได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
กรรมการอิสระจะเสนอเรือ� งดังกล่าวต่อที�ประชุมคณะกรรม
การบริษัท เพื�อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทตาม
ลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
รวมทัง� จะไม่เพิ�มวาระการประชุมที�ไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระที�มีความสําคัญที�
ผูถ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทัง�
นีใ� นกรณี ท�ีผูถ้ ื อหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรม
การอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะที�บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับ
วาระที�กาํ หนด โดยวาระการเลือกตัง� กรรมการจะเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง� กรรมการด้วยการลงมติ
เป็ นรายบุคคล

นอกจากนัน� บริษัทได้กาํ หนดมาตรการการป้องกันการ
ใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใน
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง� คู่สมรสและ
บุตรทีย� งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคล
ที�เกี�ยวข้องทําการซือ� ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย � เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําปี และควรรอคอยอย่างน้อย �� ชั�วโมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว
รวมทัง� ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนัน� ต่อบุคคลอื�นด้วย
บริษัทได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารเกี�ยวกับ
หน้าที�ท�ผี บู้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั และ
บทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.���� และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีท�ีกรรมการหรือผูบ้ ริหารมีการซือ�
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.���� ภายใน � วันทําการ ให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
เพื�อเผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป

หมวดที� � บทบาทของผู้มสี ่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผูบ้ ริหาร
ของบริษัท หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก เช่น คูแ่ ข่ง คูค่ า้ ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริษัทตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็น
จากผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนัน� บริษัทจะปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สทิ ธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี
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นอกจากนีบ� ริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ เพื�อสร้างความมั�นคงให้
แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี �
(ก) ผูถ้ ือหุน้ : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง ซึง� จะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกําไรเพิ�ม
ขึน� ได้ เป็ นการเพิ�มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด
(ข) ลูกค้า: บริษทั คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการผลิตภัณฑ์ท�จี าํ หน่าย รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิด
ชอบต่อลูกค้าด้วยความซื�อสัตย์ และเป็ นธรรม
(ค) คู่คา้ : บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื�อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงใน
สัญญาที�ทาํ ร่วมกัน เพื�อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึง� จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
(ง) คู่แข่ง: บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม และจะปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการ
แข่งขันที�ดี
(จ) พนักงาน: บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ
ที�เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื�อพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
(ฉ) ชุมชนและสังคม: บริษัทให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที�เกือ� กูล และสร้างสรรค์ตอ่ สังคมตามความเหมาะสม
(ช) สิง� แวดล้อม: บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี�ยวกับสิง� แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางใน
การควบคุมผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง ทัง� นี � บริษัทจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้สทิ ธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย เหล่านัน� ได้รบั การดูแลอย่างดีท�ีสดุ

หมวดที� � การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักดีถงึ ความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูล
ที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง� รายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั�วไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ตลอดจนข้อมูลอื�นที�สาํ คัญที�มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทซึง� ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุน
และผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ขอ้ มูล
สารสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชน
ผ่านช่องทางและสื�อการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท
คือ www.rajaferryport.com
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ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั� บริษัทได้มอบ
หมายให้ นายนรินทร์ ชนวิทยาสิทธิกลุ ทําหน้าที�ในส่วนงาน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื�อทําหน้าที�
ติดต่อสื�อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ รวมทัง� นักวิเคราะห์และ
ภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ทัง� นี � คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิด
ชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําตามมาตรฐาน
การบัญชีท�ีรบั รองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีท�ีเหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมํ�าเสมอ รวมทัง� มี
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง� ในการนัน�
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน

หมวดที� � ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors)
�. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ�งมีความรู ้
ความสามารถ โดยเป็ นผูม้ ี บทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบาย และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญ
ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที�วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน �� ท่าน ประกอบ
ด้วย กรรมการที�เป็ นผูบ้ ริหาร � ท่าน และกรรมการที�ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร � ท่าน โดยกรรมการที�ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร � ใน � ท่าน
ดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ ซึง� จะทําให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื�องต่างๆ ตลอดจนกรรม
การอิสระจํานวน � ท่าน ของกรรมการอิสระทัง� หมด � ท่าน
ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพื�อทําหน้าที�
เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในการกํากับดูแลดําเนินงานของ
บริษัทให้มีความถูกต้อง และโปร่งใส
ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งใน
อัตราส่วนหนึง� ในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที�จะต้องออกจาก
ตําแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท�ีสดุ กับส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออก
จากตําแหน่งในปี แรกและปี ท�สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั
นัน� ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุ นัน� เป็ นผูอ้ อกจากตํา
แหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ออกตามวาระนัน� อาจได้รบั
เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี � บริษัทฯมีคณะอนุกรรมการจํานวน � ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื�อปฏิบตั ิ
หน้าที�เฉพาะเรื�องที�ได้รบั มอบหมายและเสนอเรื�องให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึง� คณะอนุกรรมการ
แต่ละชุดมีสทิ ธิหน้าที�ตามที�ได้กาํ หนดไว้ในอํานาจหน้าที�ของ
คณะอนุกรรมการแต่ละชุด
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค� วามรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหารไว้อย่างชัดเจนโดยคณะ
กรรมการบริษัททําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ในขณะ
ทีผ� บู้ ริหารทําหน้าทีบ� ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ น
ไปตามนโยบายที�กาํ หนด ดังนัน� ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง� สอง
ตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื�อ
ให้ได้บคุ คลที�มีความเหมาะสมที�สดุ
ทัง� นี � บริษทั มีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ซึง� ทําหน้า
ที�ให้คาํ แนะนําด้านกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที�คณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบตั หิ น้าทีใ� นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทัง� ประสานงานให้มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ

�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที�มีความรู ้ ทักษะและความเชี�ยวชาญที�หลากหลายและมีภาวะผูน้ าํ ซึง� เป็ นที�
ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ
และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
เพื�อประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดั ตัง� คณะอนุ
กรรมการชุดต่างๆ เพื�อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท
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�.� นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง� นี � คณะกรรมการจะจัดให้
มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
เป็ นประจํา และบริษัทถือปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับต่างๆ
ตามที�สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลัก
ทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทุกประการ
�.� จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กาํ หนดหลักปฏิบตั ิเกี�ยวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื�อให้ผเู้ กี�ยวข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที�ตามภารกิจของบริษทั
ด้วยความซื�อสัตย์ สุจริต และเที�ยงธรรมทัง� การปฏิบตั ิต่อ
บริษัท ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชน และสังคม

�.� ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กาํ หนดนโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์บนหลักการที�ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพือ� ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั
เท่านัน� และควรหลีกเลีย� งการกระทําทีก� อ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู้ �มี สี ว่ นเกี�ยวข้องหรือเกี�ยว
โยงกับรายการที�พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความ
สัมพันธ์หรือการเกี�ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้อง
ไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิใน
ธุรกรรมนัน� ๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรม
การบริษัทเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการที�มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ�งได้มีการพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท�ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด รวม
ทัง� จะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��-�) ด้วย

�.� ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง� ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน และเพื�อให้เกิดความมีประสิทธิ
ภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได้กาํ หนดภาระหน้าที� อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที�ผปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ
ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทําหน้าที�ในการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผูเ้ ชี�ยวชาญจาก
ภายนอกเพื�อทําหน้าที�ตดิ ตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อ
ให้ม�นั ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักที�สาํ คัญของบริษัทได้ดาํ เนินการตามแนวทางที�กาํ หนดและมีประสิทธิภาพ
�.� รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
และผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทัง� สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน� ตามมาตรฐานการบัญชีท�ีรบั รองและตรวจ
สอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต รวมทัง� จะดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที�สาํ คัญ ทัง� ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การ
เงิน บนพืน� ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสมํ�าเสมอ
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�. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก � เดือน และจะจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ�มตามความจําเป็ น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า � วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนเพื�อรักษา
สิทธิประโยชน์ของบริษัท ทัง� นี � ในการประชุมแต่ละครัง� ได้มกี ารกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการ
ประชุมที�ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ว่ มกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื�อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเข้ารับพิจารณา
เป็ นวาระการประชุมได้ โดยที�กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย และมีประธานที�
ประชุมเป็ นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุปที�ได้จากการประชุม ทัง� นี � ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีสว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ� งนัน� ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึน� อีกหนึง� เสียงเพื�อชีข� าด นอก
จากนี � รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทัง� จัดเก็บรายงานการ
ประชุมที�ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ นระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผูท้ �ีเกี�ยวข้องตรวจ
สอบได้
�. ค่าตอบแทน
บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับที�เหมาะสม
กับหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีความรูค้ วามสามารถ และต้อง
ผ่านการอนุมตั จิ ากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)
ทัง� นี � บริษทั กําหนดให้มกี ารเปิ ดเผยค่าตอบแทนที�จา่ ยให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารตามรูปแบบที�สาํ นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง� เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ดา้ นกฏหมาย การบัญชี การเงิน การบริหารองค์กร จํานวน � ท่าน ดังนี �
�. คุณชาตรี ศิรพิ านิชกร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
�. คุณอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบ
�. พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึง� สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายที�สาํ คัญคือ ดูแลรายงานทางการเงิน
ของบริษัทให้เป็ นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีท�ีรบั รองทั�วไป สอบทานการดําเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที�ดี มีระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฏหมายที�เกี�ยวข้อง
ตลอดจนดูแลกรณีท�ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ทัง� นี � ในรอบปี บญ
ั ชี ����
ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน � ครัง� โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และ
ผูส้ อบบัญชีในเรือ� งที�เกี�ยวข้อง สรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าที�ได้ดงั นี �

�. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ประจํารายไตรมาสและงบการ
เงินประจําปี รว่ มกับฝ่ ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
ประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี และ/หรือ ผูต้ รวจสอบภายใน โดยไม่มฝี ่ ายบริหารร่วมประชุมด้วย สําหรับรายงาน
ทางการเงินของบริษัทรอบปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ได้จดั ทําขึน� อย่าง
ถูกต้องเป็ นไปตามหลักการบัญชีท�ีรบั รองโดยทั�วไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที�สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และมีขอ้ มูลซึง� จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน

�. รายการทีเ� กีย� วโยงหรือรายการทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท�ีเกิดรายการเกี�ยวโยง หรือรายการที�อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน และมีความเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอ
และเป็ นไปตามเงื�อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

�. การสอบทานการบริหารความเสี�ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณานโยบายการบริหารความเสีย� ง แผนงาน และการบริหารจัดการความเสีย� งทัง� ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ รวมทัง� พิจารณา และสอบทาน
ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอทุกไตรมาส พร้อมทัง� ให้มีขอ้ เสนอแนะเพื�อนําไป
ปรับปรุงให้ดีย�ิงขึน�

�. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบว่า กรรมการ
บริษัทและพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามหลักการที�กาํ หนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้สง่ เสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิต
สํานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง เพื�อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที�ดตี ามหลักการของตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื�อมั�นแก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ลูกค้า คูค่ า้ และผูท้ �ี
เกี�ยวข้องทุกฝ่ าย
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�. การสอบทานการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
เพื�อความเป็ นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท
จํากัด ซึง� เป็ นบริษัทที�ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการตรวจ
สอบภายในกับฝ่ ายบริหารอย่างต่อเนื�อง พร้อมทัง� ให้คาํ แนะนํากับผูต้ รวจสอบภายใน เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นว่าการปฏิบตั ิ
งานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยผลการตรวจสอบภายใน
ประจําปี ���� ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที�มีนยั สําคัญ

�. การสอบทานประสิทธิผลการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมมภายในตามแนวทางที�กาํ หนดโดยสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง� ครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบตั งิ านการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ตลอดจนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ซึง� ผลการประเมิน โดยฝ่ ายบริหารและสํานักงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ
บริษัทฯมีความเพียงพอ

�. การพิจารณาแต่งตัง� ผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัตแิ ละผลการปฏิบตั งิ านของ บริษทั พีวอี อดิท จํากัด
ในรอบระยะเวลาบัญชีท�ีผ่านมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง� ผูส้ อบบัญชี
พร้อมทัง� ค่าสอบบัญชี เพื�อขออนุมตั จิ ากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ เพื�อประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง เชื�อถือ
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีท�รี บั รองทั�วไป บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสีย� งอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั งิ านที�สอดคล้องตามระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดี
มีการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายชาตรี ศิรพิ านิชกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
เรียน ผู้ถอื หุน้ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารผูม้ ีประการณ์การบริหารงานมายาวนาน จํานวน � ท่าน ดังนี �
�. นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
�. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
�. พลเรือเอกนวพล ดํารงพงศ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที� ตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ท�ีได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท สรรหาบุคคลที�มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถเหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทตามหลักของ
บรรษัทภิบาลที�ดี รวมทัง� พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ โดยในรอบปี ���� ขอสรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังต่อไปนี �
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที�มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ เหมาะสม สําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการที�ลาออก
�. พิจารณาแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม
และเสนอรายชื�อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ����
�. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพื�อให้เหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าที�ท�ไี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน
โดยใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถและเป็ นอิสระ เพื�อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท
และผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมแล้ว

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(นายพานิช พงศ์พิโรดม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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การดําเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื��อนําไปสู่
การพัฒนาอย่างยั�งยืน และให้ความสําคัญเป็ นหนึ�งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทัง� ในระดับองค์กรและนอก
องค์กร ด้วยการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี � ยังตระหนักและให้ความ
สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื�อสังคมและชุมชน เพื�อให้องค์กรและคนในชุมชนหรือสังคม สามารถอยูร่ ว่ มกัน
ได้อย่างมีความสุขและยั�งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี �

�.การกํากับดูแลกิจการ
บริษทั มุง่ มั�นในการให้บริการแก่ลกู ค้าด้วยคุณภาพบริการทีม� าตรฐานสากล และบริหารงานภายใต้นโยบายการกํากับดูแล
กิจการที�ดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที�มงุ่ เน้นดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม ทัง� นี � การเจริญเติบโตของบริษัทจะควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน ชุมชน และสังคม
�.� ป้ องกันการมีส่วนเกีย� วข้องกับการคอร์รัปชั�น
นอกจากนี � บริษทั ยังได้ให้ความสําคัญเกี�ยวกับการป้องกันการมีสว่ นเกี�ยวข้องกับการคอร์รปั ชั�น บริษทั จึงได้จดั ทํานโยบาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและอนุมตั ิโดยมติของที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง� ที� �/���� เมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ ���� ซึ�ง
ครอบคลุมเรื�องการป้องกันการคอร์รปั ชั�น เพื�อให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที�
บริษัทใช้ในการดําเนินธุรกิจ
�.� สิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนที�
ทุกคนต้องได้รบั ในฐานะที�เป็ นส่วนหนึง� ของสังคม ตลอดจนความมี
เสรีภาพและศักดิ�ศรีของความเป็ นมนุษย์ โดยให้ความเสมอภาค
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ เคารพความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเพศ
และชนชัน� ไม่ใช้แรงงานเด็ก มีการปฏิบตั ทิ �ีเป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจน
เช่น การสือ� สารให้ขอ้ มูลความรูเ้ กี�ยวกับความผิดทางกฎหมาย พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ในเรือ� งของการละเมิดสิทธิของบุคคลอื�นบน
โลกออนไลน์ โดยอาจไม่รูต้ วั

�.� การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลให้คา่ จ้างอยูใ่ นระดับที�เหมาะสม การปรับปรุงเปลีย� นแปลงโครงสร้างและการจัดระเบียบองค์กร
นัน� จะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยูภ่ ายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทัง� ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง
กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที�มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน โดยมี
เป้าหมายให้ทกุ คนปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุและอันตรายใดๆ ที�อาจจะเกิดขึน� ได้ รวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าใน
การทํางานให้กบั พนักงาน โดยส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื�อยกระดับการทํางานให้เป็ นมืออาชีพ
มากยิ�งขึน�
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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�.� สร้างสมดุลการทํางานและการใช้ชวี ติ แบบ “สุขนิยม”
จากแนวคิดที�วา่ เมื�อพนักงานมีความสุข องค์กรก็ยอ่ มมีความสุขเช่นกัน เพราะนั�นหมายถึงประสิทธิภาพการทํางานที�ดี
ขึน� เหตุนีบ� ริษัทจึงกําหนดนโยบาย “สุขนิยม” เพื�อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน (Happy Work Place)
ผ่านกิจกรรมความสุขด้านต่างๆ เพื�อสร้างสมดุลของการทํางานและการใช้ชีวติ ให้มีความสุข นําไปสูก่ ารเติบโตของธุรกิจอย่าง
ต่อเนื�องและยั�งยืน โดยไม่ทิง� ใครไว้ขา้ งหลัง เพราะชาว RP ทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน
�.� ความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) มุง่ เน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจให้แก่ลกู ค้าที�จะได้รบั บริการ
ที�ดีมีคณ
ุ ภาพในระดับราคาที�เหมาะสม รวมทัง� รักษาสัมพันธภาพที�ดีระหว่างการให้บริการ ซึง� พนักงานของบริษัทราชาเฟอร์ร�ี
ทุกคนได้รบั การปลูกฝั งเรื�องของความซื�อสัตย์ ความไว้วางใจและมุ่งมั�นในการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจแก่ลกู ค้า
ในการรับบริการที�มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย ในราคาที�เป็ นธรรม โดยเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูก
ต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง รวมทัง� จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดําเนินการตอบ
สนองความต้องการลูกค้า จึงทําให้ลกู ค้าที�มาใช้บริการมั�นใจเรื�องความปลอดภัยของทรัพย์สินได้ และกลับมาใช้บริการซํา�
ดังสโลแกน “Always on the go”

เข้าพบตัวแทนจําหน่าย
ตัวแทนบริษัทฯ เข้าพบตัวแทนจําหน่ายทัง� ฝั� งดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน เพื�อมอบประกาศนียบัตรแก่ตวั แทนที�
ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด
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สายงานการตลาดออกพบลูกค้าเพือ� แจ้งข้อมูลโปรโมชั�น
ฝ่ ายการตลาดออกพบลูกค้า เพื�อคอยอัพเดตข้อมูลตารางเวลาเดินเรือ บริการเดินรถเส้นทางต่าง รวมถึงโปรโมชั�นให้กบั
ลูกค้าทัง� กลุม่ ตัวแทนและลูกค้าทั�วไป

Lost&Found
การบริการด้วยใจ เพื�อส่งต่อรอยยิม� ให้ลกู ค้าที�มาใช้บริการเรือราชาเฟอร์รส�ี บายใจได้วา่ เดินทางปลอดภัยของหายได้คนื

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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สิ�งอํานวยความสะดวก
ภาพห้องพักผูโ้ ดยสารบนเรือที�เน้นเรือ� งความปลอดภัยไปพร้อมกับสิ�งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ความปลอดภัย

การให้ข้อมูลลูกค้า
ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื�อแจ้งข้อมูลการบริการของทางบริษัทแก่ลกู ค้า เช่น ตารางเที�ยวเรือ เส้นทางที�ให้บริการ และโปร
โมชั�น ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง� ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซด์ และแอพพลิเคชั�น Line
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�.� เปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรง
เวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท�ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด ทัง� รายงานทางการเงิน
และข้อมูลทั�วไป ตลอดจนข้อมูลอื�นๆ ที�สาํ คัญที�มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเพื�อให้ผทู้ �ีเกี�ยวข้องของบริษัททัง� หมดได้รบั ทราบข้อมูลเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะรายงานข้อมูล
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯและผ่านเว็บไซด์ของบริษัทที� www.rajaferryport.com

พบนักลงทุน : เมื�อวันที� �� มิถนุ ายน ���� นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผูจ้ ดั การ และนายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั
การสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) หรือ RP ได้ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน
(Opportunity Day) เพื�อชีแ� จงข้อมูลเกี�ยวกับธุรกิจและแผนการดําเนินงานของบริษัทแก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ผ่าน
ระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนเป็ นจํานวนมาก
(สามารถรับชมย้อนหลังได้ท�ี : https://www.youtube.com/watch?v=jjbsRo357tM )

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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เติมสุขรอบด้านผ่านกิจกรรมเพื่ อสังคมตลอดปี 2563
�.การดูแลสิ�งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักว่าการดําเนินกิจการ
ท่าเรือ และเรือเฟอร์รเ�ี พื�อใช้โดยสารและขนส่ง
มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม บริษัทจึงได้แสดง
ความรับ ผิ ด ชอบต่อ สังคมด้วยการให้ค วาม
สําคัญต่อสิง� แวดล้อมทัง� ทางนํา� เสียง และอากาศ
รวมทัง� จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ต่างๆ เพื�อป้องกันและรักษาไว้ซง�ึ ระบบนิเวศน์
และสิ�งแวดล้อมของชุมชนที�บริษัทประกอบ
กิจการอยู่ รวมทัง� สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วย
การสร้างจิตสํานึกของพนักงานและผูป้ ฏิบตั ิ
งานทีท� า่ เรือและบนเรือเฟอร์รใ�ี ห้รกั และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดล้อมของชุมชน
ทัง� นี � บริษัทได้ปฏิบตั แิ ละดําเนินการเพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม อาทิ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพนํา� ทิง� จากทุก
จุดที�ปล่อยออกจากท่าเรือเป็ นประจําทุกเดือน และตรวจสอบคุณภาพนํา� ในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือเป็ นประจําทุก � เดือน
และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครัง� จัดให้มีการตรวจสอบระบบบําบัดนํา� เสียสําเร็จรูป (SATS) ทุกๆ
� เดือน เพื�อให้เกิดความมั�นใจในประสิทธิภาพการทํางาน และจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ ณ จุดต่างๆ ให้เพียงพอกับการ
ใช้งานภายในบริเวณท่าเรือ รวมทัง� รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันคัดแยกขยะ เพื�อให้งา่ ยต่อการจัดการ
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� การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การมีสว่ นในการพัฒนาชุมชน โดยให้การสนับสนุนและดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชน เพื�อสร้างความสัมพันธ์ท�ดี รี ะหว่างองค์กร ตลอด
จนพนักงานและคนในชุมชนและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึน�
�.� ส่งเสริมและส่งต่อโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กและเยาวชน
ด้วยการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้แก่เยาวชนจากสถาน
ศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในการเดินทางข้ามจากเกาะสมุยและเกาะพะงัน
ไปทัศนศึกษา เพื�อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต รวมทัง� เป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนจากเกาะสมุยและเกาะพะงันได้ออกไปเรียนรูโ้ ลกกว้าง
เช่น การสนับสนุนชมรมฟุตบอลเยาวชนเกาะพะงันในการพาน้องๆ ไปแข่ง
ขันฟุตบอลเยาวชน “โลมาคัพ” รุน่ � คน อายุไม่เกิน �� ปี ที�จงั หวัดนครศรี
ธรรมราช และการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเกาะสมุย
(FAN : Football For All Nations)
น้องๆ จากชมรมฟุตบอลเยาวชนเกาะพะงัน เข้าร่วมแข่งขัน
รายการ “โลมาคัพ” รุ น่ อายุไม่เกิน �� ปี กับทีมเยาวชนจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเกาะสมุย (FAN : Football For All Nations)
ถ่ายทอดผ่านระบบสตรีม

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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�.� การเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วยการเปิ ดพืน� ที�ให้ความรู เ้ กี�ยวกับการคมนาคมทางนํา� และ
มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางบนเรือแก่คณะอาจารย์และ
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ น่ ที� �� ในโอกาส
ลงพืน� ที�เยี�ยมชมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (หมูเ่ กาะอ่างทอง)

�.� การมีส่วนรับผิดชอบต่อพืน� ทีป� ระกอบกิจการ
กลุม่ จิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทําความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณชายหาดเกาะแตน ร่วมกับเทศบาล
อําเภอเกาะสมุยและกลุม่ จิตอาสาอื�นๆ ในพืน� ที� รวมทัง� สนับสนุนอาหารและนํา� ดื�มแก่กลุม่ จิตอาสาต่างๆ

89

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

�.� การทํานุบาํ รุ งศาสนา
ด้วยการนิยมพระภิกษุสงฆ์มาสวดมนตร์และฉันเพลที�บริษัทฯ ทุกวันพระ โดยเปิ ดให้พนักงานทุกฝ่ ายสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมถวายเพลและสังฆทานได้ตามสะดวก โดยกิจกรรมนีท� าํ ต่อเนื�องมาตลอด เพื�อช่วยทํานุบาํ รุงศาสนาและส่งเสริมให้
พนักงานมีโอกาสเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึน�

�.� การส่งต่อความสุขให้กับลูกค้า
โดยการจัดกิจกรรมการตลาดผ่านโปรโมชั�นอย่างต่อเนือ� ง
โดยเฉพาะโปรโมชั�น “ซือ� ตั�วรถยนต์ไปกลับ ฟรีต�วั โดยสารคน
ขาไป” ที�ได้รบั การตอบรับอย่างดี เนื�องจากช่วยประหยัดค่า
ใช้จา่ ยในการเดินทางเข้า-ออกเกาะได้กว่าครึง� โดยเฉพาะคน
ในพืน� ที�ท�ีเดินทางไปกลับเป็ นประจํา
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�.การรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษัทฯ ดําเนินการพัฒนาศักยภาพให้กบั พนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และ
เพื�อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เพราะเราเชื�อว่าทรัพยากรบุคคลมีสว่ นสําคัญต่อธุรกิจ บริษัทจึงมุง่ เน้นการพัฒนาบุคคลากร
เพื�อให้บคุ ลากรทุกคนในบริษัทได้รบั การพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ ความสามารถ เพื�อเสริมสร้างทักษะในการทํางาน สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง� นี � ที�ผา่ นมา บริษัทฯ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น การ
ให้ทนุ ในการอบรมวิชาชีพเฉพาะสําหรับหลักสูตรคนประจําเรือ การจัดฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉินบนเรือ และแผนเผชิญเหตุภยั พิบตั ิ
ทางทะเล รวมถึงการจัดสัมมนาแบบ Workshop ในแต่ละสายงาน เพื�อระดมสมองและความเห็นในการนํามาจัดทําแผนยุทธ
ศาสตร์รว่ มกัน อันจะนําไปสูว่ ฒ
ั นธรรมการทํางานอย่างสร้างสรรค์ เพื�อขับเคลื�อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จ และเติบโต
อย่างยั�งยืน
ภาพบรรยากาศการฝึ กอบรม

ฝึ กอบรมคนประจําเรือ

ฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉินบนเรือประจําปี ����

ซ้อมแผนเผชิญเหตุภยั พิบตั ทิ างทะเล �� กันยายน ����

การสัมมนา Working Group แต่ละฝ่ ายงาน
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คุณภาพสูร
่ างวัลแห่งความสําเร็จ
บริษัทให้ความสําคัญในการมุง่ เน้นปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีในทุกส่วนงานและทุกกระบวนการทํางาน
ทัง� องค์กร ซึง� ตัง� บนหลักพืน� ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม ตรวจสอบได้ นอกจากนี � พันธกิจของบริษัทที�วางไว้ “มุง่ มั�น
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ” เพื�อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั�นในหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ�งบริษัทเร่งสร้างมาตรฐาน
กํากับดูแลกิจการที�ดีอย่างต่อเนื�อง โดยบริษัทยังได้รบั รางวัลต่างๆ นับเป็ นความสําเร็จและความภาคภูมิใจในการขับเคลื�อน
องค์กรให้เติบโตได้อย่างยั�งยืนต่อไปในอนาคต

รางวัลรัษฎากรพิพฒ
ั น์ ปี ����

รางวัล The Market of Alternative
Investment ปี ����

รางวัล IPOP Award ปี ����

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

รางวัล Social Enterprise ปี ����

"บุคคลคุณภาพแห่งปี ���� -ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์" ภายในงานพิธีประกาศเกียรติคณ
ุ "บุคคลคุณภาพแห่งปี ����"
(QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) ที�จดั ขึน� โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
ซึง� รางวัลนีผ� า่ นการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คัดกรองจากผูเ้ ข้าร่วมประกวด �,��� คน เหลือ ��� คน (�� ภาค
ธุรกิจ) ซึง� ท่าเรือราชาเฟอร์รต�ี ดิ � ใน �� ของผูไ้ ด้รบั รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี ���� ในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
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รายการระหว่างกัน
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที�เกิดขึน� นัน� เป็ นการทํารายการ
กับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และบริษัทที�เกี�ยวข้องกันซึง� มีบคุ คลที�อาจมีความขัดแย้งเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูบ้ ริหาร ซึง� สามารถ
สรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี �

�. รายการระหว่างกัน
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทมีรายการทางบัญชีท�ีเกี�ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ �

�. ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในการดําเนินธุรกิจที�มีการแข่งขันสูง การมีพนั ธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดํา
เนินธุรกิจมากกว่าการที�ตอ้ งพึง� พิงบุคคลภายนอก

�. มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่างกัน
ขัน� ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
เคร่งครัด โดยที�กรรมการ หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับ
บริษัท ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกันนัน� ๆ และหากรายการระหว่างกันมีมลู ค่าสูง
ตามเกณฑ์ท�ีกาํ หนด บริษัทจะจัดให้มีท�ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว พร้อมทัง� นํา
เสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการทํารายการ

�. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่างกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการได้ดงั นี �
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซง�ึ มีเงื�อนไขทางการค้าทั�วไป เช่น การจําหน่ายบัตรโดย
สารเรือเฟอร์ร�ี การจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูป อาหาร และเครือ� งดื�ม ค่าโฆษณาป้ายและ Guide Map ค่ารับรอง
และค่าใช้จา่ ยเดินทางปฏิบตั งิ าน (ค่าที�พกั ) เป็ นต้น บริษัทได้กาํ หนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้
มีเงื�อนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง� สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคา
ที�เกิดขึน� กับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบตั ิเป็ นไปตามสัญญาที�ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง� กําหนด
ราคาและเงื�อนไขรายการต่างๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง� นี � ผูต้ รวจ
สอบภายใน(Internal Auditor) จะทําหน้าที�ตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเป็ นประจํา
ทุกๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซง�ึ ไม่มีเงื�อนไขทางการค้าทั�วไป และรายการระหว่างกัน
อื�นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกับความสมเหตุสมผล
และความจําเป็ นของการทํารายการก่อนทํารายการ และจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั�งหรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกี�ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง� ทรัพย์สนิ ที�สาํ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่าง
กันอื�นๆ ได้แก่ รายการเกี�ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการอื�นๆ เช่น การได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น และ
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รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ ืม การคํา� ประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็ นหลักประ
กัน เป็ นต้น ในกรณีท�ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว
บริษัทจะให้ผเู้ ชี�ยวชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
สําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึน� ในอนาคตนัน� กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที�ได้กาํ หนดขึน�
และกรรมการจะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบริษัท
รวมทัง� จะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทัง� นี � กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รบั ทราบภาระหน้าที�ดงั กล่าวนีแ� ล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตัง� กรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ดั การจะดําเนินการแจ้งให้ผทู้ �ีจะได้รบั การเสนอชื�อเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบใหม่ทกุ ท่านรับทราบภาระหน้าที�ท�ีจะต้องปฏิบตั ิก่อนที�จะให้มีการแต่งตัง� ด้วย
ในการทํารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึน� ในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที�ได้กาํ หนดขึน� และ
กรรมการจะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบริษัท
รวมทัง� จะต้องเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อให้คณะกรรม
การบริษัทพิจารณา
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี ซึง� จัดทําขึน� ตามมาตรฐานการบัญชีท�ีรบั รองทั�วไปในประ
เทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท�ีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที�สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทัง� มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื�อให้
สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้
และนักลงทุนทั�วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจาก บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึง� ให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื�อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลตลอดจนเอกสารต่างๆ เพื�อให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจ
สอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มีและดํารงไว้ซง�ึ ระบบบริหารความเสี�ยง ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการกํากับดูแลที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื�อให้ม� นั ใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที�จะ
ดํารงรักษาไว้ซง�ึ ทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี�ยง ตลอดจนเพื�อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดําเนินการที�ผิดปกติอย่าง
มีสาระสําคัญ
ทัง� นี � คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง� ประกอบด้วยกรรมการที�เป็ นอิสระ เป็ นผูด้ แู ลรับผิด
ชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี�ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบ
คุมภายใน การตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี�ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการเกี�ยวโยงระหว่าง
กันอย่างครบถ้วน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง� แสดงไว้
ในรายงานประจําปี เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถสร้างความเชื�อมั�นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิน� สุด
วันที� �� ธันวาคม ���� มีความเชื�อถือได้ โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และปฏิบตั ิถกู ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

(นายอภิชาติ ชโยภาส)
กรรมการผูจ้ ดั การ

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จํากัด (มหาชน)
(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาส 4 และ ประจําปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการดําเนินการ
โครงสร้างรายได้

ไตรมาส� ปี ����
ล้านบาท
%

ไตรมาส� ปี ����
ล้านบาท
%

%เปลี�ยนแปลง(+/ -)
ล้านบาท
%

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ
“แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา”
“แบบประจําทางแบบเหมาลํา”

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร
รายได้บริการอื�น
รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ�

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อ�ืน

รายได้รวม
โครงสร้างรายได้

92.89
5.79
98.68
1.38
0.01
5.80
105.87
1.14
107.01

86.80%
5.41%
92.22%
1.29%
0.01%
5.42%
98.93%
1.07%
100.00%

ปี ����
ล้านบาท
%

137.77
11.05
148.82
5.61
2.04
8.67
165.14
0.33
165.47

83.26%
6.68%
89.94%
3.39%
1.23%
5.24%
99.80%
0.20%
100.00%

ปี ����
ล้านบาท
%

-44.88
-5.26
-50.14
-4.23
-2.03
-2.87
-59.27
0.81
-58.46

-32.58%
-47.60%
-33.69%
-75.40%
-99.51%
-33.10%
-35.89%
245.45%
-35.33%

-168.18
-15.69
-183.87
-15.63
0.82
-17.77
-216.45
-1.91
-218.36

-28.29%
-32.67%
-28.62%
-60.25%
-122.39%
-38.45%
-30.32%
-23.58%
-30.24%

%เปลี�ยนแปลง(+/ -)
ล้านบาท
%

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ
“แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา”
“แบบประจําทางแบบเหมาลํา”

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร
รายได้บริการอื�น
รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ�

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อ�ืน

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

426.26
32.33
458.59
10.31
0.15
28.45
497.50
6.19
503.69

84.63%
6.42%
91.05%
2.05%
0.02%
5.65%
98.77%
1.23%
100.00%

594.44
48.02
642.46
25.94
-0.67
46.22
713.95
8.10
722.05

82.33%
6.65%
88.98%
3.59%
-0.09%
6.40%
98.88%
1.12%
100.00%

โครงสร้างรายได้ตามเส้นทาง
การเดินเรือแบบตามเทีย� วเวลา

ไตรมาส� ปี ����

ไตรมาส� ปี ����

%เปลี�ยนแปลง(+/-)

อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะสมุย

2,875

ล้าน
ต่อ
ล้าน
ต่อ
ล้าน
ต่อ
บาท เทีย� ว เทีย� ว
บาท เทีย� ว เทีย� ว
บาท เทีย� ว
57.56 20,023 3,357
92.2 27,465 -14.36% -37.57% -27.10%

อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะพะงัน

1,111

34.33 30,896

1,130

อําเภอเกาะสมุย - อําเภอเกาะพะงัน

552

6.79 12,305

920

4,538

98.68 21,746

รวม
โครงสร้างรายได้ตามเส้นทาง
การเดินเรือแบบตามเทีย� วเวลา

อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะสมุย

เทีย� ว

48.6 43,009 -1.68% -29.36% -28.16%
8.02

8,717 -40.00% -15.34% 41.16%

5,407 148.82 27,524 -16.07% -33.69% -20.99%

ปี ����

ปี ����

%เปลี�ยนแปลง(+/-)

ล้าน
ต่อ
ล้าน
ต่อ
ล้าน
ต่อ
บาท เทีย� ว เทีย� ว
บาท เทีย� ว เทีย� ว
บาท เทีย� ว
11,350 276.15 24,331 13,643 399.44 29,278 -16.81% -30.87% -16.90%
เทีย� ว

อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะพะงัน

4,001 150.85 37,704

4,517

210.1 46,513 -11.42% -28.20% -18.94%

อําเภอเกาะสมุย - อําเภอเกาะพะงัน

2,700

3,587

32.92

รวม

31.58 11,698

9,178 -24.73% -4.07% 27.46%

18,051 458.59 25,405 21,747 642.46 29,542 -17.00% -28.62% -14.00%

บริษัทมีรายได้รวมในงวดไตรมาสที� � ปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากงวดปี ก่อน ��.�� ล้านบาท (ลด
ลงร้อยละ ��.��) เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� ทําให้นกั ท่องเที�ยวชะลอการ
เดินทาง โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ��.�� ของรายได้รวม ส่วนรายได้รองลงมา
ได้แก่ รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ� มีสดั ส่วนร้อยละ �.�� ของรายได้รวม
บริษัทมีรายได้รวมในปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ���.�� ล้านบาท (ลดลงร้อยละ ��.��)
โดยมีสาเหตุมาจากรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ และรายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ� ลดลง
จํานวน ���.�� ล้านบาท และ ��.�� ล้านบาท ตามลําดับ เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัส
โคโรนา ���� ตลอดทัง� ปี ����
อนึ�ง ธุรกิจการให้บริการเดินเรือของบริษัทเป็ นการให้บริการเดินเรือเฟอร์ร�ี แบบประจําทางตามเที�ยวเวลา และแบบ
ประจําทางแบบเหมาลํา ที�อาํ เภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเส้นทางการเดินเรือเฟอร์รข�ี องบริษัท มี � เส้นทาง คือ
เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล
เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือเกาะพะงัน
เส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล และท่าเรือเกาะพะงัน
บริษทั มีรายได้รวมจากการให้บริการเดินเรือในไตรมาสที� � ปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี กอ่ น ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นลดลง ��.��% และมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน ���.�� ล้านบาท คิดเป็ น ��.��% เนื�องจากช่วงต้นปี ���� มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัส
โคโรนา ���� ระบาดทั�วโลก ต่อเนื�องตลอดปี ���� ทําให้นกั ท่องเที�ยวชะลอการเดินทางรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ที�ชะลอตัว
ในขณะที�จาํ นวนเที�ยวเรือวิง� ทัง� หมดในงวดไตรมาสที� � ปี ���� มีจาํ นวนลดลง ��.��% และ ปี ���� มีจาํ นวนลดลง
ประมาณ ��% โดยได้ลดเที�ยวเรือ ในเส้นทางระหว่าง เกาะสมุย และ เกาะพะงัน เพื�อให้เหมาะสมกับจํานวนผูโ้ ดยสาร
และรถยนต์ท�ีใช้เส้นทาง เกาะสมุย – เกาะพะงัน ที�มีปริมาณลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัส
โคโรนา ����
บริษทั มีรายได้จากการขาย ซึง� มาจากการจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ในบริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์ร�ี
ของบริษัท ซึง� ในงวดไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีรายได้จากการขาย �.�� ล้านบาท และ ปี ���� มีรายได้จากการขาย
��.�� ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ �.�� และ �.�� ของรายได้รวม ตามลําดับ

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

98

ค่าใช้จา่ ย
โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จา่ ย

ไตรมาส� ปี ����

ล้านบาท

%

%เปลี�ยนแปลง(+/-)

ไตรมาส� ปี ����

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

108.35

87.70%

133.63

76.88%

-25.28

-18.92%

ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร

1.67

1.35%

7.81

4.49%

-6.14

-78.62%

ต้นทุนขาย

6.15

4.98%

6.70

3.85%

-0.55

-8.21%

ค่าใช้จา่ ยการขายและบริการ

2.04

1.65%

3.36

1.93%

-1.32

-39.29%

ค่าใช้จา่ ยการบริหาร

22.33

18.08%

22.44

12.91%

-0.11

-0.49%

ค่าใช้จา่ ยอื�น

-16.62

-13.45%

-

-

-16.62

-

ต้นทุนทางการเงิน

3.58

2.90%

2.71

1.56%

0.87

32.10%

ภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล

-3.96

-3.21%

-2.83

-1.63%

-1.13

39.93%

123.54

100.00%

173.82 100.00%

-50.28

-28.93%

ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ

ค่าใช้จา่ ยรวม

โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จา่ ย

ปี ����

ล้านบาท

%เปลี�ยนแปลง(+/-)

ปี ����

%

ล้านบาท

ล้านบาท

%

%

446.56

76.72%

528.77

73.98%

-82.21

-15.55%

ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร

11.12

1.91%

32.71

4.58%

-21.59

-66.00%

ต้นทุนขาย

29.22

5.02%

43.93

6.15%

-14.71

-33.49%

8.68

1.49%

13.01

1.82%

-4.33

-33.28%

ค่าใช้จา่ ยการบริหาร

78.34

13.46%

83.14

11.63%

-4.80

-5.77%

ค่าใช้จา่ ยอื�น

12.09

2.08%

-

-

12.09

-

ต้นทุนทางการเงิน

14.45

2.48%

11.16

1.56%

3.29

29.48%

ภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล

-18.39

-3.16%

2.03

0.28%

ค่าใช้จา่ ยรวม

582.07

100.00%

ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ

ค่าใช้จา่ ยการขายและบริการ

714.75 100.00%

-20.42 -1005.91%
-132.68

-18.56%

บริษัทมีคา่ ใช้จ่ายรวมในไตรมาสที� � ปี ���� รวมทัง� สิน� ���.�� ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน ��.��
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ��.�� สาเหตุหลักสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� จึงทําให้
ต้องปรับลดจํานวนเที�ยวเรือ ส่งผลให้ตน้ ทุนการให้บริการเดินเรือ และต้นทุนขายที�ลดลง อีกทัง� มาจากการรับรูร้ ายได้ชดเชย
ประกันภัยจากเรือราชา� อัปปางประมาณ �� ล้านบาท ไว้ในค่าใช้จา่ ยอื�น
บริษัทมีคา่ ใช้จ่ายรวมในปี ���� รวมทัง� สิน� ���.�� ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ���.�� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
��.�� สาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid19 ปรับลดจํานวนเที�ยวเรือส่งผลให้ตน้ ทุนการให้บริการเรือใน
ปี ���� ลดลง ��.�� ล้านบาทคิดเป็ นลดลงร้อยละ ��.�� ต้นทุนการขายและบริการลดลงแต่มีคา่ ใช้จ่ายเพิ�มขึน� จากเรือ
ราชา� อัปปางประมาณ ��.�� ล้านบาทและต้นทุนทางการเงินจากดอกเบีย� เงินกูเ้ พิ�มขึน� �.�� ล้านบาทคิดเป็ นเพิ�มขึน�
ร้อยละ ��.��
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กําไรขัน� ต้น
ไตรมาส� ปี ����
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจการขาย
รายได้จากการให้บริการรถตูโ้ ดยสาร
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจให้บริการรถตูโ้ ดยสาร
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น

หน่วย
98.68
-108.35
-9.67
5.81
-6.15
-0.34
1.38
-1.67
-0.29
105.87
-116.17
-10.30

%

100.00%
-109.80%
-9.80%
100.00%
-105.85%
-5.85%
100.00%
-121.01%
-21.01%
100.00%
-109.73%
-9.73%

ปี ����
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจการขาย
รายได้จากการให้บริการรถตูโ้ ดยสาร
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น-ธุรกิจให้บริการรถตูโ้ ดยสาร
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น

หน่วย
458.59
-446.56
12.03
28.59
-29.22
-0.63
10.31
-11.12
-0.81
497.49
-486.90
10.59

ไตรมาส� ปี ���� %เปลีย� นแปลง (+/-)
หน่วย
148.82
-133.63
15.19
8.67
-6.70
1.97
5.61
-7.81
-2.20
163.10
-148.14
14.96

%

100.00%
-89.79%
10.21%
100.00%
-77.28%
22.72%
100.00%
-139.22%
-39.22%
100.00%
-90.83%
9.17%

ปี ����

%

100.00%
-97.38%
2.62%
100.00%
-102.20%
-2.20%
100.00%
-107.86%
-7.86%
100.00%
-97.87%
2.13%

หน่วย
642.46
-528.77
113.69
46.22
-43.93
2.29
25.94
-32.71
-6.77
714.62
-605.41
109.21

%

100.00%
-82.30%
17.70%
100.00%
-95.05%
4.95%
100.00%
-126.10%
-26.10%
100.00%
-84.72%
15.28%

หน่วย
%
-50.14 -33.69%
25.28 -18.92%
-24.86 -163.66%
-2.86 -32.99%
0.55
-8.21%
-2.31 -117.26%
-4.23 -75.40%
6.14 -78.62%
1.91 -86.82%
-57.23 -35.09%
31.97 -21.58%
-25.26 -168.85%

%เปลีย� นแปลง (+/-)
หน่วย
%
-183.87 -28.62%
82.21 -15.55%
-101.66 -89.42%
-17.63 -38.14%
14.71 -33.49%
-2.92 -127.51%
-15.63 -60.25%
21.59 -66.00%
5.96 -88.04%
-217.13 -30.38%
118.51 -19.58%
-98.62 -90.30%

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทขาดทุนขัน� ต้นรวม ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ �.�� ของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน พบว่า กําไรขัน� ต้น ลดลง จํานวน ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ���.�� โดย
ขาดทุนขัน� ต้นจากธุรกิจหลัก คือ การให้บริการเรือโดยสาร จํานวน �.�� ล้านบาท ลดลง จํานวน ��.�� ล้านบาท เทียบจาก
งวดเดียวกัน คิดเป็ นร้อยละ ���.��
ปี ���� บริษัทมีกาํ ไรขัน� ต้นรวม ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ �.�� ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดย
มีกาํ ไรขัน� ต้นรวม ลดลง จํานวน ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ��.�� ซึง� มีกาํ ไรขัน� ต้นหลักจากการให้บริการเรือโดยสาร
จํานวน ��.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ �.�� ลดลง เปรียบเทียบจากปี ���� ลดลง จํานวน ���.�� ล้านบาท และคิดเป็ น
ร้อยละ ��.�� ขาดทุนขัน� ต้นจากการให้บริการรถตูโ้ ดยสาร จํานวน �.�� ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ �.�� ลดลง เปรียบเทียบ
จากปี ���� จํานวน �.�� ล้านบาท
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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งบกําไรขาดทุนสุทธิ
ข้อมูลไตรมาสที��
กําไร/(ขาดทุน)
กําไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุน้

ข้อมูลสิน� สุด ณ วันที�
กําไร/(ขาดทุน)
กําไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุน้

ไตรมาส� ปี ����
ล้านบาท

ไตรมาส� ปี ����
ล้านบาท

เปลีย� นแปลง
ล้านบาท
%

ปี ����
ล้านบาท

ปี ����
ล้านบาท

เปลีย� นแปลง
ล้านบาท
%

-16.59
-15.50%
-0.08

-78.38
- 0.39

-15.56%

-9.01
-0.05

7.29

0.04

-5.45%

1.01%

-7.58
-0.03

-84.13%
-60%

-85.67
-0.43

-1175.17%
-1075.00%

บริษทั ขาดทุนสุทธิในงวดไตรมาสที� � ปี ���� ที� ��.�� ล้านบาท ลดลง �.�� ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ ��.��
เนื�องจากเป็ นช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� ต้นทุนในการบริหาร และต้นทุนการขาย ผลประกอบการ
ในไตรมาสที� � ปี ���� ขาดทุนสุทธิ �.�� บาทต่อหุน้
ตลอดปี ���� บริษทั มีขาดทุนสุทธิ จํานวน ��.�� ล้านบาท โดยกําไรลดลงจากปี กอ่ น ��.�� ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ
����.��) เนื�องจากเป็ นช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� ทําให้จาํ นวนนักท่องเที�ยวที�ลดลง บริษัทมี
ขาดทุนสุทธิตอ่ หุน้ �.�� บาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิ ที� ����% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ -�.��%
และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ �.��%

งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีส� นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี บาทต่อหุน้

�� ธันวาคม ����
ล้านบาท

�� ธันวาคม ����
ล้านบาท

100.00%
1,235.28
34.88%
430.91
65.12%
804.37
4.01

100.00%
1,205.75
26.70%
321.93
73.30%
883.82
4.40

เปลี�ยนแปลง
ล้านบาท
%
29.53
108.98
-79.45
-0.39

2.45%
33.85%
-8.99%
-8.86%

สินทรัพย์
บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิน� ปี ���� จํานวน �,���.�� ล้านบาท เพิ�มขึน� จาก ณ สิน� ปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท
คิดเป็ นเพิ�มขึน� ร้อยละ �.��
หนีส� ิน
บริษัทมีหนีส� ินรวม ณ สิน� ปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท เพิ�มขึน� จาก ณ สิน� ปี ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท
คิดเป็ นเพิ�มขึน� ร้อยละ ��.�� เนื�องจากบริษัทได้ใช้เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินประมาณ ���.�� ล้านบาท เพื�อก่อสร้างท่า
�,� (ท่าเรือดอนสัก) ชําระคืนเงินกูแ้ ละชําระค่าใช้จา่ ยนําเรือขึน� คาน ซึง� ส่งผลให้บริษัทมีอตั ราส่วนหนีส� นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ สิน� ปี ���� เท่ากับ �.�� เพิ�มขึน� จาก �.�� ณ สิน� ปี ����
ส่วนของผู้ถอื หุน้
บริษัทมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลงจากสิน� ปี ���� จํานวน ��.��
ล้านบาท จากผลขาดทุน ทําให้ทนุ มูลค่าหุน้ ตามบัญชี ณ สิน� ปี ���� เป็ น �.�� บาทต่อหุน้
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งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดยกมาต้นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ปี ����

ปี ����

34.02
-98.13
55.75
-8.36
116.99
108.63

162.01
-148.75
-24.44
-11.18
128.17
116.99

บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ประมาณ ��.�� ล้านบาท ค่าเสือ� มราคาประมาณ ���.�� บาท เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� น�ื ลดลงประมาณ ��.�� ล้านบาท
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท เนื�องจากเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาและงานซ่อมเรือครัง� ใหญ่ ประมาณ �� ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้างท่า �-� ประมาณ ��.�� ล้านบาท
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท ประกอบด้วยจ่ายคืนชําระเงินกูย้ ืม
ให้แก่สถาบันการเงินประมาณ ��.�� ล้านบาท ในขณะที�ระหว่างปี ���� บริษัทได้รบั เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินประมาณ
���.�� ล้านบาท
บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน ในปี ���� เท่ากับ �.�� เท่า และ �.�� เท่า
ตามลําดับ

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุน้ ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“กลุม่ บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง� ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สนิ � สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท�ีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ� สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สนิ � สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับ
ผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกลุม่ บริษัทและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท�ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
ส่วนที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื�น ๆ ซึง� เป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี � ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท�ขี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ
เรือ� งสําคัญในการตรวจสอบคือเรือ� งต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญที�สดุ ตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรือ� งเหล่านีม� าพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง� นี � ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรือ� งเหล่านี �

การรับรู้รายได้
ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ � นโยบายการบัญชีของการรับรูร้ ายได้ บริษัทมีรายได้หลักจากการ
บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ซึง� มีปริมาณรายการเป็ นจํานวนมากและมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนัน� บริษัทได้นาํ ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมรายการและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีดา้ นรายได้
ทําให้บริษัทอาจมีความเสี�ยงจากการรับรูร้ ายได้ไม่ถกู ต้อง
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินการออกแบบและการนําไปปฏิบตั ขิ องการควบคุมภายในที�สาํ คัญและการควบ
คุมระบบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศที�บริษัทใช้ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี�ยวกับวงจรการรับรูร้ ายได้และทดสอบ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมที�สาํ คัญของการบันทึกรายได้ นอกจากนีข� า้ พเจ้าได้ตรวจสอบรายงานการขายประจําวัน
กับรายงานการรับชําระเงินและใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร และสุม่ ตรวจสอบกับใบกํากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน และทดสอบ
การตัดยอดเพื�อตรวจสอบรายได้ท�ีรบั รูใ้ นรอบระยะเวลาบัญชีนนั� ถูกต้อง
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทเ�ี น้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ � กลุม่ บริษัทได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� ��
เรือ� ง สัญญาเช่า ซึง� มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั มาถือปฏิบตั ิ ทัง� นี � ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากเรือ� งนี �

ข้อมูลอืน�
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึง� รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีท�ีอยูใ่ นรายงานประจําปี นนั� ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั
รายงานประจําปี ภายหลังวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื�อมั�นต่อข้อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ �ีได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสือ� สารเรือ� งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าที�ในการกํากับดูแลเพื�อให้ผมู้ หี น้าที�ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที�แสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ� นการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าที�รบั ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ� ดยถูกต้อง
ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื�อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระ
สําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่
บริษทั และบริษทั ในการดําเนินงานต่อเนื�อง การเปิ ดเผยเรือ� งที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง� ใจที�จะเลิกกลุม่ บริษัทและบริษัทหรือหยุดดําเนิน
งานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ บริษัทและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง�ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที�มอี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวม
กันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี �
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านัน� และได้หลักฐานการสอบบัญชีท�ีเพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง� เป็ นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตัง� ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุม่ บริษัทและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท�ีผบู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึง� จัดทําขึน� โดยผูบ้ ริหาร
สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ ริหารและจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีท�ีได้รบั สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท�ีอาจ
เป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที�เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน� อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีท�ีได้รบั จนถึงวันที�
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุม่
บริษัทและบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ� หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ด
เผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที�ทาํ ให้มีการนํา
เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที�ควรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท�ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนว
ทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความ
เห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอ�ื สารกับผูม้ หี น้าที�ในการกํากับดูแลในเรือ� งต่าง ๆ ที�สาํ คัญซึง� รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้ส�อื สารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทงั� หมดตลอดจนเรือ� งอื�นซึง� ข้าพเจ้าเชื�อว่า
มีเหตุผลที�บคุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

จากเรือ� งที�สอ�ื สารกับผูม้ หี น้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ� งต่าง ๆ ที�มนี ยั สําคัญมากที�สดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื�องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรือ� งเหล่านีใ� นรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรือ� งดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท�ยี ากที�จะเกิดขึน� ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ� สารเรือ� งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะจากการ
สื�อสารดังกล่าว

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

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บาท
หมายเหตุ
3

งบการเงินรวม
2563
2562

108,634,280.12
5
2, 4, 6, 33 30,733,745.05
14,315,641.80
7
514,758.39
154,198,425.36
8
4, 9
10
2, 4, 11
2, 12
13
19
4

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

งบการเงินเฉพาะการ
2563
2562

116,988,477.19 84,289,665.71 91,197,178.60
17,993,513.36 32,267,512.78 17,738,320.27
20,053,411.91 14,315,641.80 20,053,411.91
2,450,798.11
514,758.39
2,450,798.11
157,486,200.57 131,387,578.68 131,439,708.89

1,598,331.76
1,354,186.75
1,598,331.76
1,354,186.75
42,999,970.00 42,999,970.00
1,230,000.00
1,230,000.00
1,230,000.00
1,230,000.00
982,773,281.74 1,035,502,179.02 979,890,787.13 1,026,041,688.45
77,253,679.31
67,089,979.54
5,992,361.00
6,153,625.19
5,848,487.00
5,938,644.72
8,207,607.11
1,180,352.07
8,138,986.81
4,029,060.11
2,842,162.00
3,807,460.11
2,640,562.00
1,081,084,321.03 1,048,262,505.03 1,110,604,002.35 1,080,205,051.92
1,235,282,746.39 1,205,748,705.60 1,241,991,581.03 1,211,644,760.81

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

หนีส� ินและส่วนของผู้ถอื หุน้
หนีส� นิ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
ส่วนของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
ภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนีส� นิ หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� นิ หมุนเวียน
หนีส� นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีส� นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส� นิ ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส� ิน

บาท
หมายเหตุ
3

ส่วนของผู้ถอื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ ���,���,��� หุน้ ในปี ���� และ
���,���,��� หุน้ ในปี ���� มูลค่าหุน้ ละ � บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ ���,���,��� หุน้ ในปี ���� และ
���,���,��� หุน้ ในปี ���� ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส� ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะการ
2563
2562

14
4, 15

15,000,000.00
46,940,828.37

77,723,901.66

15,000,000.00
47,141,012.73

78,095,708.35

16

97,911,982.61

61,821,951.32

97,911,982.61

61,821,951.32

2, 17

7,680,155.35
102,498.93
1,815,527.35
169,450,992.61

5,993,391.23
5,138,262.95
3,381,483.16
1,815,527.35
144,684,115.93 167,861,913.92 143,299,142.83

183,331,868.17
67,714,517.33
5,997,747.97
4,419,315.08
261,463,448.55
430,914,441.16

152,291,134.29 183,331,868.17 152,291,134.29
2,004,717.63 62,691,542.48
339,306.50
5,997,747.97
5,929,600.72
5,929,600.72
11,508,788.52
11,508,788.52
4,419,315.08
5,507,466.66
5,507,436.66
177,241,707.82 256,440,473.70 175,576,266.69
321,925,823.75 424,302,387.62 318,875,409.52

33

16
2, 17
18
19
4

20
200,812,238.00 191,249,751.00

200,812,238.00 191,249,751.00

23

21

22
23

200,811,609.00 191,249,751.00 200,811,609.00 191,249,751.00
398,514,262.00 398,514,262.00 398,514,262.00 398,514,262.00
(162,377,639.22) (162,377,639.22) (162,377,639.22) (162,377,639.22)
19,017,316.64
19,017,316.64 19,017,316.64
204,098,947.71 293,115,382.33 217,419,835.89
144,303,809.10 144,303,809.10 144,303,809.10
804,368,305.23 883,822,881.85 817,689,193.41
1,235,282,746.39 1,205,748,705.60 1,241,991,581.03

19,017,316.64
302,061,851.77
144,303,809.10
892,769,351.29
1,211,644,760.81

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����

บาท
หมายเหตุ
3, 4

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น
รายได้อ�ืน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื�น
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน� :
รายการทีจ� ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษี เงินได้ของรายการที�จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� สําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก (หุน้ )
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25

25
25
25, 33
26
27

18

งบการเงินรวม
2563
2562
497,493,610.91
(486,904,748.79)
10,588,862.12
6,192,507.41
(8,734,821.94)
(78,278,838.32)
(12,085,054.98)
(82,317,345.71)
(14,454,958.60)
(96,772,304.31)
18,389,329.29
(78,382,975.02)

-

27

(78,382,975.02)

3
3

(0.39)
200,811,609

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

713,949,112.39
(605,410,156.73)
108,538,955.66
8,100,459.53
(13,010,371.58)
(83,142,781.54)
20,486,262.07
(11,160,322.27)
9,325,939.80
(2,033,500.47)
7,292,439.33

(948,087.38)

งบการเงินเฉพาะการ
2563
2562
487,229,643.92
(475,234,912.33)
11,994,731.59
7,268,902.82
(9,588,813.29)
(77,147,921.94)
(12,085,054.98)
(79,558,155.80)
(14,098,175.82)
(93,656,331.62)
19,647,775.33
(74,008,556.29)

-

189,617.48
(758,469.90)
6,533,969.43 (74,008,556.29)
0.04
200,811,609

(0.37)
200,811,609

688,730,579.72
(577,951,573.45)
110,779,006.27
8,934,999.24
(12,025,132.76)
(80,615,066.28)
27,073,806.47
(10,891,404.30)
16,182,402.17
(3,213,852.54)
12,968,549.63

(948,087.38)
189,617.48
(758,469.90)
12,210,079.73
0.06
200,811,609

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����

บาท
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืน�
ส่วนเกินทุนจาก ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนเกินทุนจาก
ยังไม่ได้จดั สรร การควบคุมเดียวกัน การตีราคาสินทรัพย์

กําไรสะสม
ทุนทีอ� อก

หมายเหตุ และชําระแล้ว

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

191,249,751.00 398,514,262.00

จัดสรรแล้ว

18,368,889.16 297,213,077.37 (162,377,639.22) 144,303,809.10

รวม
887,272,149.41

การเปลีย� นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสําหรับปี

-

-

-

7,292,439.33

-

-

7,292,439.33

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� สําหรับปี

-

-

-

(758,469.90)

-

-

(758,469.90)

-

(9,983,237.00)

-

-

(9,983,237.00)

(648,427.48)

-

-

เงินปันผลจ่าย

23

-

-

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

22

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

191,249,751.00 398,514,262.00

648,427.48

19,017,316.64 293,115,382.32 (162,377,639.22) 144,303,809.10

883,822,881.84

การเปลีย� นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
เพิม� ทุนหุน้ สามัญ

23

ขาดทุนสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

23

ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

-

-

-

-

-

-

-

-

9,561,858.00

200,811,609.00 398,514,262.00

-

-

9,561,858.00

(78,382,975.02)

-

-

(78,382,975.02)

(10,633,459.59)

-

-

(10,633,459.59)

-

19,017,316.64 204,098,947.71 (162,377,639.22) 144,303,809.10

804,368,305.23

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืน�
ส่วนเกินทุนจาก ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนเกินทุนจาก
ยังไม่ได้จดั สรร การควบคุมเดียวกัน การตีราคาสินทรัพย์

กําไรสะสม
ทุนทีอ� อก

หมายเหตุ และชําระแล้ว

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

191,249,751.00 398,514,262.00

จัดสรรแล้ว

รวม

18,368,889.16 300,483,436.52 (162,377,639.22) 144,303,809.10 890,542,508.56

การเปลีย� นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสําหรับปี

-

-

-

12,968,549.63

-

-

12,968,549.63

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� สําหรับปี

-

-

-

(758,469.90)

-

-

(758,469.90)

-

(9,983,237.00)

-

-

(9,983,237.00)

(648,427.48)

-

-

เงินปันผลจ่าย

23

-

-

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

22

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

191,249,751.00 398,514,262.00

648,427.48

-

19,017,316.64 302,061,851.77 (162,377,639.22) 144,303,809.10 892,769,351.29

การเปลีย� นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
เพิม� ทุนหุน้ สามัญ

23

ขาดทุนสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

23

-

-

-

-

-

-

-

-

9,561,858.00

200,811,609.00 398,514,262.00

-

-

9,561,858.00

(74,008,556.29)

-

-

(74,008,556.29)

(10,633,459.59)

-

-

(10,633,459.59)

-

19,017,316.64 217,419,835.89 (162,377,639.22) 144,303,809.10 817,689,193.41

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����

บาท
งบการเงินรวม
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงินได้
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงินได้เป็ นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาและรายการตัดบัญชี
ดอกเบีย� รับ
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการหนีส� งสัยจะสูญ
ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์จากเหตุเรืออับปาง
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส� นิ ดําเนินงาน
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ�มขึน� )ลดลง
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
สินค้าคงเหลือ
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
การเปลี�ยนแปลงในหนีส� นิ ดําเนินงานเพิ�มขึน� (ลดลง)
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
ประมาณการหนีส� นิ หมุนเวียนอื�น
จ่ายชําระหนีส� นิ ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส� นิ ไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
รับดอกเบีย�
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

(96,772,304.31)

139,459,494.85
(155,500.45)
14,454,958.60
131,745.90
(391,545.39)
6,711,991.79
8,061,054.98
(772.78)
570,443.04
72,069,566.23

งบการเงินเฉพาะการ
2563
2562

9,325,939.80 (93,656,331.62)

16,182,402.17

123,917,030.54 137,473,229.39 122,481,167.58
(449,171.91)
(129,930.82)
(360,070.80)
11,160,322.27 14,098,175.82 10,891,404.30
(11,240.77)
(11,240.77)
116,460.90
(327,524.93)
(391,545.39)
(327,524.93)
222,918.36
6,398,473.00
57,561.44
8,061,054.98
(772.78)
1,634,935.86
570,443.04
1,634,935.86
145,473,209.22

72,539,256.52 150,548,634.85

(13,000,377.59)
5,934,237.67
(244,145.01)
536,220.00

783,829.67 (14,774,053.41)
(3,074,140.61)
5,934,237.67
4,079.91
(244,145.01)
(864,846.35)
556,220.00

(30,950,635.08)
1,815,527.35
(334,969.66)
(1,088,151.58)
34,737,272.33
155,500.45
(867,097.35)
34,025,675.43

26,945,835.07 (31,122,257.40) 25,513,567.54
1,815,527.35
(1,242,211.56)
(334,969.66) (1,242,211.56)
339,091.19 (1,088,121.58)
339,091.19
168,364,846.54 33,281,694.48 171,930,138.35
449,171.91
129,930.82
360,070.80
(6,807,596.35)
(514,758.39) (6,642,239.44)
162,006,422.10 32,896,866.91 165,647,969.71

705,963.38
(3,074,140.61)
4,079.91
(864,846.35)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����

บาท
งบการเงินรวม
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนในบริษัทย่อย
ซือ� อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ซือ� สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินกูย้ ืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบีย�
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
หุน้ ปั นผล (หมายเหตุ ��)
ซือ� ยานพาหนะโดยทําสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะการ
2563
2562

(2,000,000.00)
(96,647,408.08) (144,036,270.31) (96,596,660.68) (143,272,590.99)
3,271.03
3,271.03
39,433.16
(1,482,018.00) (4,712,708.00) (1,482,018.00) (4,551,138.00)
(98,126,155.05) (148,748,978.31) (98,075,407.65) (149,784,295.83)
15,000,000.00
130,287,850.10
(63,160,000.00)
(10,340,038.28)
(1,071,365.94)
(14,970,163.33)
55,746,282.55
(8,354,197.07)
116,988,477.19
108,634,280.12

9,561,858.00
-

15,000,000.00
(39,000,000.00)
77,170,000.00 130,287,850.10
(36,850,000.00) (63,160,000.00)
(5,593,089.75) (8,172,075.76)
(10,001,791.65) (1,071,365.94)
(10,168,386.67) (14,613,380.55)
(24,443,268.07) 58,271,027.85
(11,185,824.28) (6,907,512.89)
128,174,301.47 91,197,178.60
116,988,477.19 84,289,665.71

882,680.21

(39,000,000.00)
77,170,000.00
(36,850,000.00)
(3,711,449.96)
(10,001,791.65)
(9,893,397.46)
(22,286,639.07)
(6,422,965.19)
97,620,143.79
91,197,178.60

9,561,858.00
-

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

-
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บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิน� สุดวันที� �� ธันวาคม ����
�. ข้อมูลทั�วไป
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลที�จดั ตัง� ขึน� ในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมือ� วันที� �� กุมภาพันธ์ ���� และได้แปรสภาพบริษทั เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด เมือ� วันที� �� ธันวาคม
���� เพื�อประกอบธุรกิจหลักเกี�ยวกับการให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ จําหน่ายสินค้าบนท่า
เรือและในเรือโดยสาร
เมือ� วันที� �� พฤศจิกายน ���� บริษทั ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ”
บริษัทมีสาํ นักงานจดทะเบียนตัง� อยูเ่ ลขที� ��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และบริษัทมีสาขาทัง� ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม � สาขา

�. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีจ� ดั ทําขึน� ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีท�ีประกาศ
ใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื�อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีท�ีรบั รองทั�วไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทาํ ขึน� เพือ� ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที� �� ธันวาคม
���� ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ����
งบการเงินของบริษัทได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึง� การจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนัน� เพื�อความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงินที�ไม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย บริษัท
ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน� โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
หลายประการ ซึง� มีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที�เกี�ยวกับ สินทรัพย์ หนีส� นิ รายได้ และค่าใช้
จ่าย การใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที�ผบู้ ริหารมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุ
สมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน� ซึง� ไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื�นและนําไปสูก่ ารตัดสินใจเกี�ยวกับการกําหนดจํานวน
สินทรัพย์และหนีส� ินนัน� ๆ ดังนัน� ผลที�เกิดขึน� จริงต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส� ินอาจแตกต่างไปจากที�ประมาณ
การไว้
การใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท�ีการประมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนัน� ๆ และจะบันทึกในงวดที�ปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทัง� งวดปั จจุบนั และอนาคต
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบ
คุมเดียวกันกับมูลค่าตามบัญชีของกิจการที�ถกู นํามารวม ซึง� การลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมกิจการที�มผี ถู้ ือหุน้ เดิมและผูบ้ ริหาร
ชุดเดียวกัน โดยส่วนเกินทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ “ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ”
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโคโรนา ����
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� ที�ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึน� อย่างต่อเนื�อง ทําให้เกิด
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึง� ความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริหารของกลุม่ บริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทาง
การเงินเกี�ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีส� นิ และหนีส� นิ ที�อาจเกิดขึน� อย่างต่อเนื�อง ทัง� นีฝ� ่ ายบริหารได้ใช้ประมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุม่
บริษัท”) ดังต่อไปนี �
บริษทั ย่อย
บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน� จํากัด
บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด

จัดตัง� ขึน� ในประเทศ
ไทย

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการรถโดยสาร

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
100%
100%

ไทย

ให้บริการจัดหางาน

100%

100%

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที�เป็ นสาระสําคัญได้ถกู ตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทําขึน� โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีท�ีเหมือนกัน
หรือที�คล้ายคลึงกัน
บริษัทย่อยเป็ นกิจการที�อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เข้าไปลงทุนหรือบริษัท
ย่อยได้ หากบริษัทมีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั�งการ
กิจกรรมที�สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนัน� ได้ งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงิน
รวมนับแต่วนั ที�มีการควบคุมจนถึงวันที�การควบคุมสิน� สุด
การเปลี�ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ� อกและปรับปรุ งใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ� อกและปรับปรุ งใหม่ทเี� ริ�มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี ���� กลุม่ บริษัทได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึง� มีผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท�ีเริม� ในหรือหลังวันที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มีขนึ � เพื�อให้มีเนือ� หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ีไ� ม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุม่ บริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึง� ได้มีการเปลี�ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถ
สรุปได้ดงั นี �
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ� งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน � ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น

เรือ� ง

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

การแสดงรายการเครือ� งมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ� งมือทางการเงิน
เครือ� งมือทางการเงิน
การป้ องกันความเสีย� งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี�สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครือ� งมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครือ� งมือทางการเงิน ลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุม่ บริษัท (Business Model) หลักการเกี�ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่า
ของเครื�องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� และหลักการเกี�ยวกับการบัญชีปอ้ งกัน
ความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครือ� งมือทางการเงิน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุม่ บริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� เรื�อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� �� เรือ� ง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานการบัญชีท�ีเกี�ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีไ� ด้กาํ หนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส� นิ สําหรับสัญญาเช่าทุกราย
การที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า �� เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อา้ งอิงนัน� มีมลู ค่าตํ�า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญา
เช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที� ��
กลุม่ บริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม� าถือปฏิบตั ิ โดยรับรูผ้ ลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนีม� าถือปฏิบตั คิ รัง� แรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที� � มกราคม ���� และไม่ปรับย้อนหลังงบ
การเงินปี ก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลีย� นแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� เรือ� งสัญญา
เช่า มาถือปฏิบตั แิ สดงได้ดงั นี �
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บาท
งบการเงินรวม
ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที�� �
�� ธันวาคม ����

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
หนีส� ิน
หนีส� นิ หมุนเวียน
ส่วนของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
หนีส� นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

� มกราคม ����

17,993,513.36

(48,400.00)

17,945,113.36

1,035,502,179.02
-

(9,482,043.42)
81,940,407.52

1,026,020,135.60
81,940,407.52

5,138,262.95

5,386,080.06

10,524,343.01

2,004,717.63

67,023,884.04

69,028,601.67

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
�� ธันวาคม ����
ฉบับที�� �

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
หนีส� ิน
หนีส� นิ หมุนเวียน
ส่วนของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
หนีส� นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

� มกราคม ����

17,738,320.27

(48,400.00)

17,689,920.27

1,026,041,688.45
-

(3,488,388.25)
70,454,855.55

1,022,553,300.20
70,454,855.55

3,381,483.16

4,938,511.12

8,319,994.28

339,306.50

61,979,556.18

62,318,862.68

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� เรือ� ง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก กลุม่ บริษัทรับรูห้ นีส� นิ ตาม
สัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าที�เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ที�เหลืออยูค่ ดิ ลดด้วยอัตราดอกเบีย� เงินกูย้ ืมส่วนเพิ�มของกลุม่ บริษัท ณ วันที� � มกราคม ���� สําหรับสัญญาเช่าที�เคยจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุม่ บริษัทรับรูม้ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชี
เดิมก่อนวันที�นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
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บาท
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที�เปิ ดเผย ณ วันที� �� ธันวาคม ����
บวก สิทธิท�ีจะขยายระยะเวลาที�คอ่ นข้างแน่ท�ีจะมีการใช้สทิ ธิ
หัก ดอกเบีย� จ่ายรอตัดบัญชี
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่าเพิ�มขึน� จากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที� �� มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที� �� ธันวาคม ����
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที� � มกราคม ����
ประกอบด้วย
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

17,247,882.37
76,844,287.81
(21,682,206.08)

16,248,682.37
71,051,487.81
(20,382,102.87)

72,409,964.10
7,142,980.58
79,552,944.68

66,918,067.30
3,720,789.66
70,638,856.96

10,524,343.01
69,028,601.67
79,552,944.68

8,319,994.28
62,318,862.68
70,638,856.96

รายการปรับปรุ งสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� มาถือปฏิบตั ิครัง� แรก
ณ วันที� � มกราคม ���� สรุปได้ดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
ที�ดนิ
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม

21,278,328.71
49,913,538.24
10,748,540.57
81,940,407.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ
21,278,328.71
44,421,641.44
4,754,885.40
70,454,855.55

แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิม� เติมทางบัญชีเพือ� รองรับผล
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ� ง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทาง
บัญชีเพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื�อลดผลกระทบในบางเรื�องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื�อให้เกิดความชัดเจนใน
วิธีปฏิบตั ทิ างการบัญชีในช่วงเวลาที�ยงั มีความไม่แน่นอนเกี�ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวันที� �� เมษายน ���� และมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
การจัดทํางบการเงินของกลุ่มบริษัทที�มีรอบระยะเวลารายงานสิน� สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที� � มกราคม ���� ถึง
วันที� �� ธันวาคม ����
กลุม่ บริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี �
เลือกที�จะไม่นาํ ข้อมูลที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึน� โดยใช้วิธีการอย่างง่าย
เลือกที�จะไม่นาํ การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่า มาถือเป็ นการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าโดยทยอยปรับลด
หนีส� ินตามสัญญาเช่าที�ครบกําหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที�ได้สว่ นลด พร้อมทัง� กลับรายการค่าเสื�อมราคาของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบีย� จากหนีส� ินตามสัญญาเช่าที�ยงั คงรับรู ใ้ นแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที�
ลดลง และบันทึกผลต่างที�เกิดขึน� ในกําไรหรือขาดทุน
ฝ่ ายบริหารของกลุม่ บริษัทอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินหลังจากการสิน� สุดการถือปฏิบตั แิ นวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีฉบับดังกล่าว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป� รับปรุ งใหม่ แต่ยังไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึง� จะมีผลบังคับ
ใช้สาํ หรับงบการเงินที�มรี อบระยะเวลาบัญชีท�เี ริม� ในหรือหลังวันที� � มกราคม ���� มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มีขนึ � เพื�อให้มีเนือ� หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริหารของกลุม่ บริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ท�เี ริม� ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว

�. สรุ ปนโยบายการบัญชีทส�ี าํ คัญ
เกณฑ์การวัดค่าในการจัดทํางบการเงิน
นอกจากที�เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื�น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีท�ีสาํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื�นๆ เกณฑ์ใน
การจัดทํางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม

รายได้
รายได้ท�ีรบั รูไ้ ม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ�ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้จากค่าบริการ
รายได้คา่ บริการรับรูเ้ มื�อกิจการให้บริการเสร็จสิน�
รายได้จากขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู เ้ มื�อได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลกู ค้าแล้ว กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบสินค้า
รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที�ได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั สําหรับสินค้าที�ได้สง่ มอบ
จํานวนเงินที�กิจการได้รบั หรือมีสิทธิได้รบั จากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที�ตอ้ งโอนสินค้าหรือบริการให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น
“เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ บัญชีเจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน ซึ�งจะรับรู เ้ ป็ นรายได้เมื�อได้
ปฏิบตั ติ ามภาระที�ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิน�
รายได้คา่ เช่ารับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดอกเบีย� รับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบีย� ที�แท้จริง
รายได้อ�ืนรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ �ใี ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท�ตี อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกู นําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั� จะอยู่ในสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามที�ม่งุ
ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ ืมอื�นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบีย� และต้นทุนอื�นที�
เกิดขึน� จากการกูย้ ืมนัน�
ดอกเบีย� ซึง� เป็ นส่วนหนึง� ของค่างวดตามสัญญาเช่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบีย� ที�แท้จริง
ค่าใช้จา่ ยอื�นรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
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ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน�
กลุม่ บริษัทรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จา่ ยในงวดที�เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที�กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที�
พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กลุม่ บริษัท
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้
หนีส� นิ ผลประโยชน์พนักงานส่วนที�เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที�พนักงานจะได้รบั จากการทํางานให้กบั กลุม่ บริษัทตลอดระยะ
เวลาทํางานถึงปี ท�ีเกษี ยณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถกู คิดลดเป็ นมูล
ค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ�มต้น การประมาณการหนีส� ินดังกล่าว
คํา นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคดิ ลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื�อมีการเปลีย� นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลีย� นแปลงในผลประโยชน์ท�เี กี�ยวข้อง
กับการบริการในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนทันที กลุม่ บริษัทรับรูผ้ ล
กําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกิดขึน�
เมือ� ข้อสมมติทใ�ี ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย� นแปลง กลุม่ บริษทั รับรูผ้ ลกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�เกิดขึน� ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาที�จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็ นราคาที�จะจ่ายเพื�อโอนหนีส� นิ ให้ผอู้ �นื โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที�เกิดขึน� ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ือ� และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มตลาด) ณ วันที�วดั มูลค่า กลุม่ บริษัทใช้ราคาเสนอ
ซือ� ขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส� นิ ซึง� มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยว
ข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท�ีไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส� ินที�มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ� ขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ กลุม่ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกตได้ท�ีเกี�ยวข้องกับสิน
ทรัพย์หรือหนีส� นิ ที�จะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน� ให้มากที�สดุ
ลําดับชัน� ของมูลค่ายุตธิ รรมที�ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส� นิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี �
ระดับ � ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ� ขายของสินทรัพย์หรือหนีส� นิ อย่างเดียวกันในตลาดที�มีสภาพคล่อง
ระดับ � ใช้ขอ้ มูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส� นิ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ � ใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที�กลุม่ บริษัทประมาณขึน�
ทุกวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษัทจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัน� ของมูลค่า
ยุตธิ รรมสําหรับสินทรัพย์และหนีส� นิ ที�ถืออยู่ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงานที�มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึน� ประจํา

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที�เกี�ยวกับรายการที�บนั ทึกในส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีท�คี าดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รบั ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปี ท�ตี อ้ งเสีย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ท�ีประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษี ท�ีเกี�ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
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ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึน� ระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐาน
ภาษี ของสินทรัพย์และหนีส� นิ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ท�ีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษี ท�ีประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
การกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุม่ บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถาน
การณ์ทางภาษีท�ไี ม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีท�ตี อ้ งจ่ายเพิ�มขึน� และมีดอกเบีย� ที�ตอ้ งชําระ กลุม่ บริษัทเชื�อว่าได้ตงั� ภาษี
เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท�ีจะจ่ายในอนาคต ซึง� เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตี
ความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ� ยูบ่ นพืน� ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และ
อาจเกี�ยวข้องกับการตัดสินใจเกี�ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทําให้กลุม่ บริษัทเปลี�ยนการตัดสินใจโดยขึน� อยู่
กับความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ใน
งวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส� นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื�อกิจการมีสทิ ธิตามกฎ
หมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีส� ินภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้นีป� ระเมิน
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษี เดียวกันหรือหน่วยภาษี ตา่ งกัน สําหรับหน่วยภาษี ตา่ งกันนัน�
กิจการมีความตัง� ใจจะจ่ายชําระหนีส� ินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตัง� ใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชําระหนีส� นิ ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ว่ากําไรเพื�อเสียภาษี ในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิน� รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษี จะมีโอกาสถูกใช้จริง

เครื�องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทถี� อื ปฏิบตั ติ งั� แต่วนั ที� � มกราคม ����
กลุม่ บริษทั รับรูร้ ายการเมื�อเริม� แรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม บวกด้วยต้นทุนการทํารายการเฉพาะใน
กรณีท�ีเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที�ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีก� ารค้า
ที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มีนยั สําคัญ กลุม่ บริษัทจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ
ตามที�กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรือ� งการรับรูร้ ายได้
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส� นิ ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื�อเข้าเงื�อนไขทัง� สองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที�มี
วัตถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสด
ซึ�งเป็ นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย� จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีร� บั รู ้
รายการเมื�อเริม� แรก ณ วันที�ทาํ รายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายสุทธิจากค่าเผื�อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� (ถ้ามี)
หนีส� นิ ทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุม่ บริษัทรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ต่อสินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ท�ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน� ก่อน กลุม่ บริษัทพิจารณาการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยง
ด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคํานวณดอกเบีย� ที�
แท้จริงที�แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนีก� ารค้าที�ไม่มอี งค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มนี ยั สําคัญ
ซึง� กลุม่ บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึน� ตลอดอายุ
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน� ที�มีสภาพคล่องสูง
ซึง� พร้อมที�จะเปลี�ยนเป็ นเงินสดในจํานวนที�ทราบได้ และมีความเสี�ยงที�ไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลี�ยนแปลงมูลค่า

ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� น�ื
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห� กั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
กลุม่ บริษัทต้องรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์
ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน� ก่อน กลุม่ บริษัทจะใช้วธิ ีการอย่างง่ายโดยใช้ขอ้ มูลสถานะคงค้างในการพิจารณาค่าเผื�อผล
ขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึน� ตลอดอายุสาํ หรับลูกหนีก� ารค้า
ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ของลูกหนี � ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึน� จากลูกหนีแ� ต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ความน่าจะ
เป็ นของการได้รบั ชําระหนี � อายุของหนีท� �ีคงค้าง ภาวะเศรษฐกิจที�เป็ นอยูใ่ นขณะนัน� และข้อสมมติฐานรวมถึงการเลือกข้อมูล
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใช้ในแบบจําลอง อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ที�แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ดังนัน� การปรับปรุงค่าเผื�อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� อาจมีขนึ � ได้ในอนาคต

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก หรือมูลค่าสุทธิท�ีจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซ� อื � ต้นทุนในการดัดแปลง หรือต้นทุนอืน� เพือ� ให้สนิ ค้าอยูใ่ นสถานทีแ� ละสภาพปัจจุบนั
ในกรณีของสินค้าสําเร็จรู ป ต้นทุนสินค้ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการ
ผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิท�ีจะได้รบั เป็ นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยที�จาํ เป็ นในการขาย
กลุม่ บริษัทบันทึกค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าที�เสื�อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)

อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนได้แก่ ที�ดนิ ที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่าหรือจากมูลค่าที�เพิ�มขึน� หรือทัง�
สองอย่าง ทัง� นีไ� ม่ได้มีไว้เพื�อขายตามปกติธรุ กิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
ที�ดนิ แสดงในราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาที�ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุม่ บริษัทบันทึกมูลค่าเริม� แรกของที�ดนิ ในราคาทุน ณ วันที�ได้สนิ ทรัพย์มา หลังจากนัน� กลุม่ บริษัทจัดให้มกี ารประเมิน
ราคาที�ดนิ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกที�ดนิ ดังกล่าวในราคาที�ตีใหม่ ทัง� นีก� ลุม่ บริษัทจะจัดให้มีการประเมินราคาที�ดนิ
ดังกล่าวเป็ นครัง� คราวเพื�อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสําคัญ
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กลุม่ บริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของที�ดนิ ที�เพิ�มขึน� จากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยแสดงเป็ นยอดสุทธิหลังหักภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม หากที�ดนิ นัน� เคยมีการตีราคาลด
ลงและกลุม่ บริษัทได้รบั รูร้ าคาที�ลดลงเป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที�เพิ�มจากการตีราคาใหม่นีจ� ะถูกรับรูเ้ ป็ นราย
ได้ไม่เกินจํานวนที�เคยลดลง ซึง� รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุนปี ก่อนแล้ว
กลุม่ บริษัทรับรูร้ าคาตามบัญชีของที�ดนิ ที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น อย่างไรก็ตาม หากที�ดนิ
นัน� เคยมีการตีราคาเพิ�มขึน� และยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยูใ่ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วน
ที�ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนําไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจํานวนซึง� เคยตีราคาเพิ�มขึน�
ของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนที�เหลือจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทีเ� กิดขึน� ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย� นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึง� ของมูลค่าตามบัญชีของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ท�ีกลุม่ บริษัทจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน� และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนัน� ได้อย่างน่าเชื�อถือ ชิน� ส่วนที�ถกู เปลี�ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที�เกิดขึน� ในการซ่อมบํารุง
อาคารและอุปกรณ์ท�ีเกิดขึน� เป็ นประจําจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึน�
ค่าเสื�อมราคา
ดังนี �

ค่าเสื�อมราคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุนซึง� คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงทีด� นิ
อาคารและสิง� ปลูกสร้าง
เรือ
ส่วนซ่อมแซมและสํารวจเรือ
เครือ� งจักรและอุปกรณ์
เครือ� งตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

จํานวนปี
5 - 20
3 - 20
5 - 20
2.5
5 - 10
2 - 20
5

กลุม่ บริษัทไม่คดิ ค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดนิ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รบั การทบทวนทุกสิน� รอบปี บญ
ั ชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
ค่าใช้จา่ ยที�เกิดขึน� ระหว่างการตรวจสอบ สภาพเรือและค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือครัง� ใหญ่จะรับรูร้ วมในรายจ่ายการซ่อม
เรือครัง� ใหญ่ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือครัง� ใหญ่จะถูกตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการให้ประโยชน์จนกระทั�งมีการซ่อม
เรือครัง� ใหญ่ครัง� ต่อไป ซึง� อายุการตัดจําหน่ายสูงสุดไม่เกิน � ปี ในกรณีท�ีมีการซ่อมเรือครัง� ใหญ่ก่อนวันครบกําหนด ต้นทุนที�
เหลืออยูข่ องการซ่อมเรือครัง� ใหญ่จะถูกตัดจําหน่ายทันที
รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่าย คือ ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิท�ีได้รบั จากการจําหน่ายกับมูลค่าตาม
บัญชี โดยรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
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สัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีทถี� อื ปฏิบตั ติ งั� แต่วนั ที� � มกราคม ����
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
กลุม่ บริษัทรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผล สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อม
ราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนีส� ินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิน
ทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริม� แรก ต้นทุนทางตรงเริม� แรกที�เกิดขึน�
จํานวนเงินที�จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผลหรือก่อนวันที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผล และหักด้วยสิ�งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที�ได้รบั
หากกลุม่ บริษัทไม่มีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุม่ บริษัท
เมื�อสิน� สุดอายุสญ
ั ญาเช่า สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื�อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผลจนถึงวัน
สิน� สุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้หรือวันสิน� สุดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึน� ก่อน ดังนี �
ประเภทสินทรัพย์
ทีด� นิ
อาคาร
ยานพาหนะ

จํานวนปี
5, 20
5, 10
2, 5

หนีส� ินตามสัญญาเช่า
ณ วันที�สญ
ั ญาเช่าเริ�มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู ห้ นีส� ินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย� ตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบีย� เงินกูย้ ืมส่วนเพิ�มของกลุม่ บริษัท หลังจากวันที�
สัญญาเช่าเริม� มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีส� ินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึน� โดยสะท้อนดอกเบีย� จากหนีส� ินตามสัญญาเช่าและ
ลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�จา่ ยชําระแล้ว นอกจากนี � มูลค่าตามบัญชีของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัด
มูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึง� สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า
จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที�มีอายุสญ
ั ญาเช่า �� เดือนหรือน้อยกว่านับตัง� แต่วนั ที�สญ
ั ญาเช่าเริม� มีผล หรือ
สัญญาเช่าซึง� สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ�า จะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
นโยบายการบัญชีทถี� อื ปฏิบตั กิ ่อนวันที� � มกราคม ����
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ท�ีได้รบั
ตามสัญญาเช่าจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเป็ นส่วนหนึง� ของค่าเช่าทัง� สิน� ตามสัญญา ค่าเช่าที�อาจเกิดขึน� จะบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนในรอบบัญชีท�ีมีรายการดังกล่าว
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ท�ีความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท�ีเช่า หรือมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะตํ�ากว่า โดยจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายจะปั นส่วนระหว่างหนีส� นิ และค่าใช้
จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตั ราดอกเบีย� คงที�ตอ่ หนีส� นิ คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีส� ินระยะยาว ส่วนดอกเบีย� จ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญา
เช่าสินทรัพย์ท�ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท�ีเช่า หรืออายุของ
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากว่า
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สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายรับรูใ้ นกําไร
หรือขาดทุน ซึง� คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ � ปี
วิธีการตัดจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รบั การทบทวนทุกสิน� รอบปี บญ
ั ชี และปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินซึง� เกิด
ขึน� ก่อนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินกูย้ ืมและก่อนการเบิกถอน
เงินกูย้ ืมจะถูกบันทึกเป็ นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายตามสัดส่วนของเงินกู้
ยืมที�ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกูย้ มื ที�เกี�ยวข้องและถูก
ตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบีย� ที�แท้จริงตามอายุของเงินกู้

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ�ี ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุม่ บริษัทได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที�ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้ บ่งชีเ� รือ� งการด้อย
ค่าหรือไม่ ในกรณีท�ีมีขอ้ บ่งชีจ� ะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท�ีคาดว่าจะได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มื�อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าที�จะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื�อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพย์เพิ�มของสินทรัพย์ชิน� เดียวกันที�เคยรับรูใ้ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีใ� ห้รบั รูใ้ น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
การคํานวณมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการ
ใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะได้
รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษี เงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ใน
ตลาดปั จจุบนั ซึง� แปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีตอ่ สินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ท�ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสินทรัพย์อ�ืนให้พิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงินสดที�สนิ ทรัพย์นนั� มีความเกี�ยว
ข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะ
ได้รบั คืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื�อให้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภาย
หลังหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึง� ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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ประมาณการหนีส� ิน
ประมาณการหนีส� นิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมื�อกลุม่ บริษทั มีภาระหนีส� นิ เกิดขึน� จากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซึง� เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่าย
ไปเพื�อชําระภาระหนีส� นิ ดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนีส� นิ ดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื�อถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษี เงินได้ เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึง� แปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มี
ต่อหนีส� นิ ซึง� การใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการทางบัญชีท�ีสาํ คัญมีดงั นี �
ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง
กลุม่ บริษัทมีหนีส� นิ ที�อาจเกิดขึน� จากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง� ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดลุ ย
พินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีท�ีถกู ฟ้องร้องแล้วและเชื�อมั�นว่าประมาณการหนีส� นิ ที�บนั ทึกไว้ เพียงพอกับความ
เสียหายที�อาจเกิดขึน� ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลที�เกิดขึน� จริงอาจแตกต่างไปจากที�ได้ประมาณการไว้

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีท�ีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีท�เี ป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุล
เงินที�ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิด
รายการ
สินทรัพย์และหนี ส� ินที�เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่าง
ประเทศ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันสิน� รอบ
ระยะเวลารายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึน� จากการแปลงค่าให้รบั รูเ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนนั�

เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซง�ึ ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะ
กรรมการของบริษัทได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐานสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)
สําหรับปี ดว้ ยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักของหุน้ สามัญที�ออกจําหน่ายในระหว่างปี โดยได้มีการปรับจํานวนหุน้ สามัญเพื�อ
สะท้อนผลกระทบของการออกหุน้ ปั นผลตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ �� โดยกําไรต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐานของปี กอ่ นได้ถกู คํานวณ
ใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ ปั นผลได้เกิดขึน� ตัง� แต่วนั เริม� ต้นของปี แรกที�เสนอรายงาน
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สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� แสดงได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
2563
2562
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (บาท)
หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก (หุน้ )
หุน้ สามัญที�ออก ณ วันที� � มกราคม
ผลกระทบจากการออกหุน้ ปั นผล
หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน (บาท)

(78,382,975.02)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

7,292,439.33 (74,008,556.29)

12,968,549.63

191,249,751
9,561,858
200,811,609

191,249,751
9,561,858
200,811,609

191,249,751
9,561,858
200,811,609

191,249,751
9,561,858
200,811,609

(0.39)

0.04

(0.37)

0.06

�. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับกลุม่ บริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํ นาจควบคุมกลุม่ บริษัท หรือถูกกลุม่
บริษัทควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุม่ บริษัท
นอกจากนีบ� คุ คลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที�มีสทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมซึง� ทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุม่ บริษัท ผูบ้ ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุม่ บริษัทที�มีอาํ นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุม่ บริษัท
ในระหว่างปี กลุม่ บริษัทมีรายการธุรกิจที�สาํ คัญกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที�ตกลงกันระหว่างกลุม่ บริษัทและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันเหล่านัน� ซึง� เป็ น
ไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี �
รายการบัญชีสาํ คัญกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี �
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริษัทย่อย
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้อ�ืน
บริษัทย่อย
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
ค่าเช่า
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
ค่าใช้จา่ ยอื�น
บริษัทย่อย
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
ซือ� ทรัพย์สนิ
บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
ขายทรัพย์สนิ
บริษัทย่อย

2,152,490.00

7,630,097.09

241,537.71
2,152,490.00

624,230.02
7,614,397.09

103,357.50

262,410.19

1,115,924.12
97,000.00

847,215.05
254,664.19

-

4,043,878.50
2,133,066.24

-

3,784,678.50
2,133,066.24

1,632,816.00
97,673.08

2,918,444.42
92,930.49

8,828,797.59
1,518,376.00
97,673.08

6,263,680.18
2,587,188.87
92,930.49

-

658,050.00

-

658,050.00

-

-

-

39,433.16
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญสําหรับปี วนั ที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
17,019,357.50
273,229.80
17,292,587.30

ผลประโยชน์ระยะสัน�
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2562
18,220,638.86
359,951.64
18,580,590.50

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง� ทัวร์ จํากัด
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ �)
เงินมัดจํา/ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
เจ้าหนีอ� �ืน
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง� ทัวร์ จํากัด
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้รบั ล่วงหน้า
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง� ทัวร์ จํากัด
เจ้าหนีเ� งินประกัน
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

62,874.94
500.00
5,750.00
200,000.00
-

452,460.00
140.00
4,874.00
1,688.46
550.00
171,500.00
-

2,031,432.00
9.00
61,674.94
500.00
5,750.00
200,000.00
42,999,970.00

221,274.30
6,866.01
452,460.00
140.00
4,874.00
1,688.46
550.00
171,500.00
42,999,970.00

21,600.00
696,000.00

70,000.00
696,000.00

696,000.00

48,400.00
696,000.00

6,930.00
88,792.12
9,420.28
16,933.40
48,979.60

28,083.50
131,919.40
32,000.00
27,023.65
54,380.87
17,560.00
80,000.00

1,197,214.10
146,741.94
88,792.12
9,420.28
16,933.40
48,979.60

2,706,187.45
55,988.82
21,118.50
117,319.40
32,000.00
27,023.65
54,380.87
17,560.00
80,000.00

420.00
-

30,800.00
13,300.00
13,300.00

420.00
-

15,260.00
30,800.00
13,300.00
13,300.00

300,000.00

600,000.00

300,000.00

600,000.00

บาท
งบการเงินรวม
2563
2562
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

5,853,271.04
25,018,440.21
4,625,759.89
27,974,289.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

3,928,227.19
25,018,440.21
4,625,759.89
27,974,289.31

-

สัญญาเช่าทีส� าํ คัญ
กลุม่ บริษทั ทําสัญญาเช่าที�ดนิ และอาคารกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน กําหนดชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือนหรือรายปี
ตามอัตราที�ระบุไว้ในสัญญา

การคํา� ประกันหนีส� ินระหว่างกัน
กรรมการบริษทั ได้คา�ํ ประกันหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าบางส่วน (ดูหมายเหตุ ��)

ลักษณะความสัมพันธ์
ชื�อ
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รพ�ี ฒ
ั นา จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จํากัด
บริษัท เอลการจัดการ จํากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง� ทัวร์ จํากัด
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

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

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างกัน
มูลค่าจากการขายและให้บริการ
มูลค่าจากการให้บริการอื�น
มูลค่าตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จา่ ยอื�น
ดอกเบีย� รับ
ซือ� -ขายทรัพย์สนิ
การคํา� ประกันหนีส� นิ ระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามปกติธรุ กิจ
ราคาตามปกติธรุ กิจ
ราคาที�ตกลงร่วมกันเทียบเคียงราคาประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระหรือราคาตลาด
ราคาที�ตกลงร่วมกัน
อ้างอิงอัตราดอกเบีย� ของธนาคารพาณิชย์
ราคาที�ตกลงร่วมกัน
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียมการคํา� ประกัน

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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�. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2562
2563
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2,207,355.59 3,171,933.59
106,426,924.53 113,816,543.60
108,634,280.12 116,988,477.19

2,145,044.79
82,144,620.92
84,289,665.71

3,055,643.59
88,141,535.01
91,197,178.60

�. ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� น�ื
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก� ารค้า
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
ลูกหนีก� ารค้า - สุทธิ
ลูกหนีอ� �ืน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
เงินชดเชยความเสียหายค้างรับ (ดูหมายเหตุ ��)
อื�น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
ลูกหนีอ� �ืน - สุทธิ
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน - สุทธิ
สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
- กลับรายการหนีส� งสัยจะสูญ
- ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�

6,963,542.40 9,722,006.26 8,978,498.40 9,928,306.57
(1,618,618.32) (1,469,740.55) (1,603,333.32) (1,469,740.55)
5,344,924.08 8,252,265.71 7,375,165.08 8,458,566.02
6,965,287.07
1,385,888.09
16,000,000.00
1,343,554.37
25,694,729.53
(305,908.56)
25,388,820.97
30,733,745.05

7,137,570.32
1,119,441.95
1,807,275.81
10,064,288.08
(323,040.43)
9,741,247.65
17,993,513.36

6,583,071.25
1,327,236.09
16,000,000.00
1,287,948.92
25,198,256.26
(305,908.56)
24,892,347.70
32,267,512.78

6,703,726.92
1,079,531.95
1,819,535.81
9,602,794.68
(323,040.43)
9,279,754.25
17,738,320.27

131,745.90

(11,240.77)
-

116,460.90

(11,240.77)
-

กลุม่ บริษัทมียอดลูกหนีก� ารค้าคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที�คา้ งชําระได้ดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน � เดือน
มากกว่า � เดือน ถึง � เดือน
มากกว่า � เดือน ถึง �� เดือน
มากกว่า �� เดือน
รวม
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รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,864,997.08

7,139,019.48

5,901,016.08

7,358,149.78

1,511,975.00
95,430.00
33,305.00
1,457,835.32
6,963,542.40

947,665.99
113,220.01
50,550.23
1,471,550.55
9,722,006.26

1,506,197.00
95,430.00
29,630.00
1,446,225.32
8,978,498.40

947,826.00
113,220.01
38,940.23
1,470,170.55
9,928,306.57

�. สินค้าคงเหลือ
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
1,742,644.50
7,492,663.29
5,162,580.27
14,397,888.06
(82,246.26)
14,315,641.80

2562
2,300,016.07
8,696,185.39
9,531,002.10
20,527,203.56
(473,791.65)
20,053,411.91

สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
- กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
(391,545.39)
- ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้า
- ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา � ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��) 195,077.83

(327,524.93)
36,075.49
-

อาหารและเครือ� งดื�ม
นํา� มันเชือ� เพลิง
อะไหล่และวัสดุสนิ � เปลือง
รวม
หัก ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินค้า
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

�. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินฝากธนาคารของบริษัทได้ใช้เป็ นหลักประกันในการให้ธนาคารออกหนังสือคํา� ประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัท และคํา�
ประกันการซือ� สินค้าและบริการ (ดูหมายเหตุ ��)

�. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บาท
สัดส่วนเงินลงทุน

บริษัทย่อย
2563
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด 100%
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
100%

ทุนชําระแล้ว

ราคาทุน

2562
2563
2562
2563
2562
100% 40,000,000.00 40,000,000.00 39,999,985.00 39,999,985.00
100% 3,000,000.00 3,000,000.00 2,999,985.00 2,999,985.00
42,999,970.00 42,999,970.00

ทีป� ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด (“บริษทั ย่อย”) เมือ� วันที� �� สิงหาคม ���� ได้มมี ติพเิ ศษ
ให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน � ล้านบาท เป็ นจํานวนเงิน � ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน ���,��� หุน้
มูลค่าทีต� ราไว้หนุ้ ละ � บาท โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเพิม� ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ� วันที� �� กันยายน ����

��. อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน

ที�ดนิ

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

1,230,000.00

1,230,000.00

บริษทั ได้วา่ จ้าง บริษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั�น (����) จํากัด ซึง� เป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมินราคา
ที�ดนิ ซึง� มีราคาประเมิน รวมจํานวนเงิน �.�� ล้านบาท (ดูหมายเหตุ ��) โดยราคาประเมินได้พจิ ารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ลงวันที� � มกราคม ���� และวันที� � กุมภาพันธ์ ����

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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��. ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์

บาท
งบการเงินรวม
และส่วน
�องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง อาคารและ ซ่เรืออมแซมและ
เครื�องจักร เครื
และอุ
ปกรณ์ ยานพาหนะ
ทีด� นิ
สิ�งปลูกสร้าง สํารวจเรือ และอุปกรณ์
สํานักงาน

ทีด� นิ
ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม ����
เพิ�มขึน�
โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที� �� (ดูหมายเหตุ �)
ณ วันที� � มกราคม ����
เพิ�มขึน�
จําหน่าย / โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา �
ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที� �� (ดูหมายเหตุ �)
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
จําหน่าย / โอนออก
ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา �
ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
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งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

191,520,000.00
191,520,000.00

24,239,024.23
24,239,024.23

256,485,947.09 720,196,088.35
25,904,730.80 88,818,491.14
- (51,398,216.00)
2,986,750.00 137,953,579.22
285,377,427.89 895,569,942.71

23,104,767.93
1,404,971.60
(232,741.82)
24,276,997.71

32,600,026.67
3,126,485.08
(156,785.29)
35,569,726.46

191,520,000.00
-

24,239,024.23
401,950.00

285,377,427.89 895,569,942.71
229,954.86 36,844,324.75
- (15,022,800.00)
1,082,148.10
-

24,276,997.71
2,048,528.09
(3,852.00)
-

- (14,834,368.71)
35,569,726.46 29,690,157.83
2,412,804.21
1,808,621.00
- (3,656,593.96)
-

- (14,834,368.71)
8,960,445.25 1,495,203,722.08
54,628,974.97 97,973,207.88
(2,408,297.36) (21,091,543.32)
(1,484,098.10)
-

191,520,000.00

24,640,974.23

- (19,607,233.99)
286,689,530.85 897,784,233.47

(106,230.37)
26,215,443.43

(483,230.15)
37,499,300.52

27,842,184.87

- (20,196,694.51)
59,697,024.76 1,551,888,692.13

-

17,543,426.59
610,669.91
18,154,096.50

118,898,290.52 204,188,589.51
17,955,443.72 95,463,116.16
- (51,388,715.47)
136,853,734.24 248,262,990.20

17,523,315.77
2,028,035.54
(227,644.70)
19,323,706.61

24,393,028.51
3,411,657.06
(149,896.99)
27,654,788.58

20,679,117.90
3,607,477.74
24,286,595.64

-

-

18,154,096.50
612,782.99
-

136,853,734.24 248,262,990.20
20,018,537.68 102,063,434.98
- (15,022,800.00)

19,323,706.61
1,594,135.06
(1,353.75)

27,654,788.58
3,315,068.09
-

(5,352,325.29)
18,934,270.35
1,877,479.10
(2,194,742.88)

- (5,352,325.29)
- 469,183,586.48
- 129,481,437.90
- (17,218,896.63)

-

18,766,879.49

- (11,940,666.89)
156,872,271.92 323,362,958.29

(91,538.31)
20,824,949.61

(298,512.16)
30,671,344.51

18,617,006.57

- (12,330,717.36)
- 569,115,410.39

191,520,000.00
191,520,000.00

6,084,927.73
5,874,094.74

4,953,291.10
5,390,493.82

7,914,937.88
6,827,956.01

20,237,930.90
9,225,178.30

8,960,445.25 1,035,502,179.02
59,697,024.76 982,773,281.74
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148,523,693.65
129,817,258.93

647,306,952.51
574,421,275.18

43,011,096.33 125,214,932.78 1,416,371,883.38
1,513,430.21
24,685,841.69 145,453,950.52
- (51,787,743.11)
- (140,940,329.22)
44,524,526.54
8,960,445.25 1,510,038,090.79

403,225,768.80
123,076,400.13
(51,766,257.16)
474,535,911.77

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
และส่วน
�องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง อาคารและ ซ่เรืออมแซมและ
เครื�องจักร เครื
และอุ
ปกรณ์ ยานพาหนะ
ทีด� นิ
สิ�งปลูกสร้าง สํารวจเรือ และอุปกรณ์
สํานักงาน

ทีด� นิ
ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม ����
เพิ�มขึน�
โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที� �� (ดูหมายเหตุ �)
ณ วันที� � มกราคม ����
เพิ�มขึน�
จําหน่าย / โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา �
ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที� �� (ดูหมายเหตุ �)
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
จําหน่าย / โอนออก
ตัดจําหน่ายจากเหตุการณ์เรือราชา �
ประสบเหตุอบั ปาง (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

191,520,000.00
191,520,000.00

24,239,024.23
24,239,024.23

256,297,509.39 720,196,088.35
25,904,730.80 88,818,491.14
- (51,398,216.00)
2,986,750.00 137,953,579.22
285,188,990.19 895,569,942.71

23,104,767.93
1,404,971.60
(232,741.82)
24,276,997.71

32,218,618.73
2,993,555.76
(196,218.45)
35,015,956.04

32,519,885.10 125,214,932.78 1,405,310,826.51
24,685,841.69 143,807,590.99
- (51,827,176.27)
- (140,940,329.22)
32,519,885.10
8,960,445.25 1,497,291,241.23

191,520,000.00
-

24,239,024.23
401,950.00

285,188,990.19 895,569,942.71
229,954.86 36,844,324.75
- (15,022,800.00)
1,082,148.10
-

24,276,997.71
2,048,528.09
(3,852.00)
-

35,015,956.04
2,373,077.81
-

(7,453,805.43)
25,066,079.67
1,797,600.00
(3,656,593.96)
-

- (7,453,805.43)
8,960,445.25 1,489,837,435.80
54,628,974.97 97,922,460.48
(2,408,297.36) (21,091,543.32)
(1,484,098.10)
-

191,520,000.00

24,640,974.23

- (19,607,233.99)
286,501,093.15 897,784,233.47

(106,230.37)
26,215,443.43

(483,230.15)
36,905,803.70

23,207,085.71

- (20,196,694.51)
59,697,024.76 1,546,471,658.45

-

17,543,426.59
610,669.91
18,154,096.50

118,882,472.84 204,188,589.51
17,892,689.07 95,463,116.16
- (51,388,715.47)
136,775,161.91 248,262,990.20

17,523,315.77
2,028,035.54
(227,644.70)
19,323,706.61

24,232,608.67
3,319,121.45
(149,896.99)
27,401,833.13

18,943,458.43
2,388,306.00
21,331,764.43

-

-

18,154,096.50
612,782.99
-

136,775,161.91 248,262,990.20
19,955,611.24 102,063,434.98
- (15,022,800.00)

19,323,706.61
1,594,135.06
(1,353.75)

27,401,833.13
3,205,267.12
-

(3,965,417.18)
17,366,347.25
1,415,118.32
(2,194,742.88)

- (3,965,417.18)
- 467,284,135.60
- 128,846,349.71
- (17,218,896.63)

-

18,766,879.49

- (11,940,666.89)
156,730,773.15 323,362,958.29

(91,538.31)
20,824,949.61

(298,512.16)
30,308,588.09

16,586,722.69

- (12,330,717.36)
- 566,580,871.32

191,520,000.00
191,520,000.00

6,084,927.73
5,874,094.74

4,953,291.10
5,390,493.82

7,614,122.91
6,597,215.61

11,188,120.67
6,620,363.02

8,960,445.25 1,026,041,688.45
59,697,024.76 979,890,787.13

148,413,828.28
129,770,320.00

647,306,952.51
574,421,275.18

401,313,871.81
121,701,938.13
(51,766,257.16)
471,249,552.78
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กลุม่ บริษทั ได้บนั ทึกที�ดนิ ตามมูลค่ายุตธิ รรม เมื�อวันที� �� และ �� มิถนุ ายน ���� กลุม่ บริษทั ได้ประเมินมูลค่าที�ดนิ ใหม่
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง� วัดมูลค่ายุตธิ รรมที�ดนิ โดยใช้วธิ ีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ราคาตามบัญชีของที�ดนิ ที�ตรี าคาใหม่เปรียบเทียบกับราคาทุนเดิม มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาที�ตีใหม่

ราคาทุนเดิม

191,520,000.00

ที�ดนิ

35,261,420.31

บาท
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
แสดงไว้ใน
124,128,261.98 117,135,744.33 123,687,046.85 115,937,660.53
- ต้นทุนขายและการให้บริการ
5,353,175.92 5,940,655.80 5,159,302.86 5,764,277.60
- ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
129,481,437.90 123,076,400.13 128,846,349.71 121,701,938.13
รวม
ณ วันที� �� ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของ
อาคารและอุปกรณ์ซง�ึ หักค่าเสื�อมราคา
เต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่
ณ วันที� �� ธันวาคม
เครือ� งจักรที�หยุดใช้งานเป็ นการชั�วคราว
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
บริษัทได้รวมดอกเบีย� เงินกูย้ ืม เป็ นส่วนหนึง�
ของต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง (ดูหมายเหตุ ��)
ณ วันที� �� ธันวาคม
มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุ ��)
- ยานพาหนะ
- เครือ� งจักรและอุปกรณ์
รวม

127,256,889.33 112,586,300.07 127,176,960.33 112,586,300.07

1,462,491.20

1,462,491.20

1,462,491.20

1,462,491.20

518,119.80

-

518,119.80

-

-

14,674,457.91
104,102.19
14,778,560.10

-

7,390,820.66
104,102.19
7,494,922.85

ตัง� แต่วนั ที� � มกราคม ���� สินทรัพย์ภายใต้หนีส� ินตามสัญญาเช่าได้แยกแสดงรายการต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงิน เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ซึง� ได้แสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ �� การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวเป็ นผลมาจากนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที� �� มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก ซึง� ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ �
บริษัทได้จดจํานองเรือ และที�ดนิ พร้อมสิง� ปลูกสร้างที�มีอยูแ่ ล้วและที�จะมีขนึ � ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการ
ทําประกันภัยสิ�งปลูกสร้าง เพื�อใช้เป็ นหลักประกันสินเชื�อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ �� และ ��)
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��. สินทรัพย์สิทธิการใช้
บาท
งบการเงินรวม
อาคาร
ยานพาหนะ

ทีด� นิ
ราคาทุน
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� �� (ดูหมายเหตุ �)
ณ วันที� � มกราคม ����
เพิ�มขึน�
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� �� (ดูหมายเหตุ �)
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

21,278,328.71
21,278,328.71
6,306,948.62
27,585,277.33
1,513,545.20
1,513,545.20
26,071,732.13

-

รวม
-

-

49,913,538.24 16,100,865.86 87,292,732.81
49,913,538.24 16,100,865.86 87,292,732.81
106,852.05
- 6,413,800.67
- (6,954,974.74) (6,954,974.74)
50,020,390.29 9,145,891.12 86,751,558.74
-

-

-

- 5,352,325.29 5,352,325.29
- 5,352,325.29 5,352,325.29
4,818,908.29 2,007,716.44 8,340,169.93
232,034.39
232,034.39
- (4,426,650.18) (4,426,650.18)
5,050,942.68 2,933,391.55 9,497,879.43
44,969,447.61

6,212,499.57

77,253,679.31

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
ยานพาหนะ

ทีด� นิ
ราคาทุน
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� �� (ดูหมายเหตุ �)
ณ วันที� � มกราคม ����
เพิ�มขึน�
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

21,278,328.71
21,278,328.71
6,306,948.62
27,585,277.33

-

รวม
-

-

44,421,641.44 8,720,302.58 74,420,272.73
44,421,641.44 8,720,302.58 74,420,272.73
106,852.05
- 6,413,800.67
- (6,954,974.74) (6,954,974.74)
44,528,493.49 1,765,327.84 73,879,098.66
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
ยานพาหนะ

ทีด� นิ
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� �� (ดูหมายเหตุ �)
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าเสื�อมราคา
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

1,513,545.20
1,513,545.20

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

26,071,732.13

รวม
-

-

-

- 3,965,417.18 3,965,417.18
- 3,965,417.18 3,965,417.18
4,304,443.02 1,236,715.74 7,054,703.96
195,648.16
195,648.16
- (4,426,650.18) (4,426,650.18)
4,500,091.18
775,482.74 6,789,119.12
40,028,402.31

989,845.10

67,089,979.54

บาท
งบการเงินรวม
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ����
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริการ
- ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,490,341.98
5,849,827.95
8,340,169.93

��. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

1,719,341.28
5,335,362.68
7,054,703.96

บาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม ����
ซือ�
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ซือ�
จําหน่าย / โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

7,903,700.67
2,173,170.00
2,963,900.00
13,040,770.67
1,100,028.00
(83,460.00)
1,273,300.00
15,330,638.67

1,315,672.00
2,539,538.00
(2,963,900.00)
891,310.00
381,990.00
(1,273,300.00)
-

รวม
9,219,372.67
4,712,708.00
13,932,080.67
1,482,018.00
(83,460.00)
15,330,638.67

บาท
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าตัดจําหน่าย
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าตัดจําหน่าย
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

6,937,825.07
840,630.41
7,778,455.48
1,637,887.02
(78,064.83)
9,338,277.67

-

6,937,825.07
840,630.41
7,778,455.48
1,637,887.02
(78,064.83)
9,338,277.67

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

5,262,315.19
5,992,361.00

891,310.00
-

6,153,625.19
5,992,361.00

รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

ราคาทุน
ณ วันที� � มกราคม ����
ซือ�
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ซือ�
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

7,796,272.67
2,070,450.00
2,846,200.00
12,712,922.67
1,100,028.00
1,273,300.00
15,086,250.67

1,256,822.00
2,480,688.00
(2,846,200.00)
891,310.00
381,990.00
(1,273,300.00)
-

9,053,094.67
4,551,138.00
13,604,232.67
1,482,018.00
15,086,250.67

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที� � มกราคม ����
ค่าตัดจําหน่าย
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ค่าตัดจําหน่าย
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

6,886,358.50
779,229.45
7,665,587.95
1,572,175.72
9,237,763.67

-

6,886,358.50
779,229.45
7,665,587.95
1,572,175.72
9,237,763.67

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

5,047,334.72
5,848,487.00

891,310.00
-

5,938,644.72
5,848,487.00

รวม

รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริการ
- ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ณ วันที� �� ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนได้ตดั จําหน่ายทัง� จํานวนแล้วแต่ยงั คง
ใช้งานอยู่

41,211.17
1,596,675.85
1,637,887.02

38,963.55
801,666.86
840,630.41

892.04
1,571,283.68
1,572,175.72

2,041.72
777,187.73
779,229.45

6,539,204.77

6,242,343.97

6,539,204.77

6,242,343.97

��. วงเงินสินเชื�อระยะสั�น
เจ้าหนี �
บริษัท
ธนาคาร
ธนาคาร

วงเงิน (ล้านบาท)
2563
2562

ประเภทสินเชื�อ
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั�วสัญญาใช้เงิน

��
��

อ้างอิงอัตราดอกเบีย�
(ร้อยละ)

��
��

MOR
MLR

บริษัทได้จดจํานองเรือ และที�ดนิ พร้อมสิง� ปลูกสร้างที�มอี ยูแ่ ล้วและที�จะมีขนึ � ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการ
ทําประกันภัยสิ�งปลูกสร้าง เพื�อใช้เป็ นหลักประกันสินเชื�อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ ��)

��. เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� นื�

บาท
งบการเงินรวม
2563
2562
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

เจ้าหนีก� ารค้า

17,080,136.13

25,830,092.12

16,477,814.94

24,370,302.90

เจ้าหนีอ� �ืน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนีจ� ากการซือ� และซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เจ้าหนีก� รมสรรพากร
อื�น ๆ
รวม

13,621,737.47
3,513,226.82
3,574,306.42
8,405,952.47
724,769.89
20,699.17
29,860,692.24

23,693,444.71
4,503,779.41
1,878,847.58
20,483,868.12
1,309,093.41
24,776.31
51,893,809.54

14,546,645.33
3,450,466.82
3,574,306.42
8,405,952.47
666,226.51
19,600.24
30,663,197.79

25,745,069.67
4,350,449.41
1,878,847.58
20,483,868.12
1,247,806.08
19,364.59
53,725,405.45

เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน

46,940,828.37

77,723,901.66

47,141,012.73

78,095,708.35

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

��. เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
284,171,978.10
(2,928,127.32)
281,243,850.78
(97,911,982.61)
183,331,868.17

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
หัก ส่วนที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2562
217,044,128.00
(2,931,042.39)
214,113,085.61
(61,821,951.32)
152,291,134.29

การเปลีย� นแปลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ดังนี �
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
217,044,128.00
130,287,850.10
(63,160,000.00)
284,171,978.10

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม
บวก เงินกูเ้ พิ�มขึน�
หัก จ่ายชําระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม

2562
175,394,128.00
78,500,000.00
(36,850,000.00)
217,044,128.00

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนีด� งั นี �
ล้านบาท
เจ้าหนี �

วงเงิน
2563 2562

มูลหนี �
2563 2562

ระยะเวลา

อ้างอิง
อัตราดอกเบีย�
(ร้อยละ)

บริษัท
ธนาคาร

100

100

35

49

ต.ค. ���� - มิ.ย. ����

MLR

ธนาคาร

100

100

52

66

ก.ย. ���� - มิ.ย. ����

MLR

ธนาคาร

30

30

22

27

ธ.ค. ���� - ธ.ค. ����

MLR

ธนาคาร

133

133

99

75

ต.ค. ���� - ต.ค. ����

MLR

ธนาคาร

100

-

76

-

ส.ค. ���� - ก.ค. ����

MLR

284

217

รวม

การชําระหนี �
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ �.�� ล้านบาท
เริม� ม.ค. ����
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ �.�� ล้านบาท
เริม� ธ.ค. ����
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ �.�� ล้านบาท
เริม� เม.ย. ����
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ �.�� ล้านบาท
ในเดือนที� � - �� และส่วนที�เหลือชําระ
เดือนละ �.�� ล้านบาท เริม� ธ.ค. ����
จ่ายชําระเงินต้นเดือนละ �.�� ล้านบาท
เริม� ส.ค. ����

ในปี ���� บริษัทได้กยู้ มื จากสถาบันการเงินเพื�อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบํารุงเรือ จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท และเพื�อ
ใช้ในการก่อสร้าง จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท (ในปี ���� บริษัทได้กยู้ มื จากสถาบันการเงินเพื�อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบํารุง
เรือ และชําระคืนสินเชื�อประเภทเงินกูร้ ะยะสัน� จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท)
บริษัทได้จดจํานองเรือ และที�ดนิ พร้อมสิง� ปลูกสร้างที�มอี ยูแ่ ล้วและที�จะมีขนึ � ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการทํา
ประกันภัยสิง� ปลูกสร้าง เพื�อใช้เป็ นหลักประกันสินเชื�อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ ��)
รายงานประจําปี ���� บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
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��. หนีส� ินตามสัญญาเช่า

บาท
งบการเงินรวม
2563
2562

หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบีย� รอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

95,565,874.10 7,533,233.21 87,723,274.81 3,906,353.84
(20,171,201.42) (390,252.63) (19,038,341.10) (185,564.18)
75,394,672.68 7,142,980.58 68,684,933.71 3,720,789.66
(7,680,155.35) (5,138,262.95) (5,993,391.23) (3,381,483.16)
67,714,517.33 2,004,717.63 62,691,542.48
339,306.50

การเปลี�ยนแปลงของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่าสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� สรุปได้ดงั นี �

บาท

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� (ดูหมายเหตุ �)
ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����
บวก เพิ�มขึน�
หัก จ่ายชําระ
หัก ส่วนลดค่าเช่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงินเฉพาะกิจการ

7,142,980.58
72,409,964.10
79,552,944.68
6,413,800.67
(10,340,038.28)
(232,034.39)
75,394,672.68

3,720,789.66
66,918,067.30
70,638,856.96
6,413,800.67
(8,172,075.76)
(195,648.16)
68,684,933.71

กลุม่ บริษัทได้ทาํ สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและยานพาหนะ เพื�อใช้ในการดําเนินงาน อายุสญ
ั ญาเช่าโดยประมาณ � ปี
ถึง �� ปี กรรมการของบริษัทได้คา�ํ ประกันหนีส� ินตามสัญญาเช่าบางส่วน (ดูหมายเหตุ �)
กลุม่ บริษัทมีหนีส� ินตามสัญญาเช่าที�จะต้องจ่ายค่าเช่าขัน� ตํ�า ดังนี �

บาท
งบการเงินรวม

2563
ปี

ไม่เกิน �
1-5
เกิน �
รวม

2562

มูลค่าปั จจุบนั ดอกเบีย� รอตัดบัญชี ค่าเช่าขัน� ตํ�า

7,680,155.35 3,148,380.95
25,967,234.50 9,658,305.52
41,747,282.83 7,364,514.94
75,394,672.68 20,171,201.41

10,828,536.30
35,625,540.02
49,111,797.77
95,565,874.09

มูลค่าปั จจุบนั ดอกเบีย� รอตัดบัญชี

5,138,262.95
2,004,717.63
7,142,980.58

318,623.14
71,629.49
390,252.63

ค่าเช่าขัน� ตํ�า

5,456,886.09
2,076,347.12
7,533,233.21

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
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ปี

มูลค่าปั จจุบนั ดอกเบีย� รอตัดบัญชี ค่าเช่าขัน� ตํ�า

ไม่เกิน �
1-5
เกิน �
รวม

5,993,391.23 2,883,188.99 8,876,580.22
23,432,226.75 9,019,470.06 32,451,696.81
39,259,315.73 7,135,682.05 46,394,997.78
68,684,933.71 19,038,341.10 87,723,274.81

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

2562
มูลค่าปั จจุบนั ดอกเบีย� รอตัดบัญชี

3,381,483.16
339,306.50
3,720,789.66

178,322.86
7,241.32
185,564.18

ค่าเช่าขัน� ตํ�า

3,559,806.02
346,547.82
3,906,353.84

ข้อมูลเกี�ยวกับสัญญาเช่าสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� สรุปได้ดงั นี �

บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จา่ ยเกี�ยวกับสัญญาเช่าที�รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
- ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
- ดอกเบีย� จ่ายจากหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
- ค่าใช้จา่ ยทีเ� กีย� วกับสัญญาเช่าระยะสัน� และสินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํา�
- ผลต่างการลดค่าเช่าตามสัญญา
รวม

8,340,169.93
3,317,405.51
397,766.50
40,545.79
12,095,887.73

7,054,703.96
2,960,622.73
374,226.50
34,011.01
10,423,564.20

กระแสเงินสดที�จา่ ยทัง� หมดของสัญญาเช่า

14,055,210.29

11,506,924.99

��. ประมาณการหนีส� ินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี�ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ����
และ ���� มีดงั นี �
บาท

งบการเงินรวม
2563
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม
ส่วนที�รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย�
ต้นทุนบริการในอดีต
ส่วนที�รบั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงสมมติทางการเงิน
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์พนักงานที�จา่ ยในปี ปัจจุบนั
ยอดคงเหลือ ณ วันที� �� ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

5,929,600.72

4,588,789.04

426,791.38
143,651.66
-

509,923.30
143,401.93
981,610.63

(502,295.79)
5,997,747.97

136,003.28
812,084.10
(1,242,211.56)
5,929,600.72

ณ วันที� �� ธันวาคม ���� กลุม่ บริษัทคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน � ปี ขา้ ง
หน้า เป็ นจํานวนเงินประมาณ �.�� ล้านบาท
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานประมาณ � ปี
กลุม่ บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึง� ให้สทิ ธิแก่
พนักงานที�เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที�กาํ หนด เช่น พนักงานที�ทาํ งานติดต่อกับครบ �� ปี ขนึ � ไปให้มีสทิ ธิได้รบั ค่า
ชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงินเดือน ๆ สุดท้าย ��� วัน
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ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�สาํ คัญ (แสดงด้วยค่าเฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก) มีดงั นี �
2563

2562

ร้อยละ �.��
ร้อยละ �.��
อัตราคิดลด
อัตราการขึน� เงินเดือน
ร้อยละ �
ร้อยละ �
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ร้อยละ � - ��.��
ร้อยละ � - ��.��
อัตรามรณะ
ร้อยละ ��� ของตารางมรณะไทย ปี ���� ร้อยละ ��� ของตารางมรณะไทย ปี ����
เกษียณอายุ
�� ปี
�� ปี
ข้อสมมติเกี�ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย� ของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิน� รอบระยะเวลา
รายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ผลกระทบของการเปลีย� นแปลงสมมติฐานที�สาํ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� สรุปได้ดงั นี �
บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
เพิม� ขึน�
ลดลง
เพิม� ขึน�
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี�ยนแปลง �%)
อัตราการขึน� เงินเดือน (เปลี�ยนแปลง �% )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี�ยนแปลง ��%)

(291,841.34)
409,178.43
(1,335,581.59)

324,552.87
(314,204.87)
(342,198.83)
374,168.03
1,900,996.65 (1,230,440.59)

��. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

349,410.20
(342,198.83)
1,728,132.66

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส� นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี

8,207,607.11 1,180,352.07
- (11,508,788.52)

8,138,986.81
- (11,508,788.52)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีและหนีส� นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีท�ีเกิดขึน� ในระหว่างปี มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีส� นิ หมุนเวียนอืน�
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนีส� นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด� นิ
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
รวม
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ณ วันที�
� มกราคม ����

กําไร(ขาดทุน)

917,757.81
917,757.81

78,544.87
1,180,352.07
1,258,896.94

(11,954,770.59)
(360,801.41)
(12,315,572.00)

(379,136.68)
(379,136.68)
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ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

กําไร
เบ็ดเสร็จอืน�

189,617.48
189,617.48

กําไร

ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

- 2,417,011.00 2,417,011.00
339,943.27
339,943.27
1,185,920.16
47,094.67 1,233,014.83
1,180,352.07 15,130,516.35 16,310,868.42
2,366,272.23 17,934,565.29 20,300,837.52

- (11,954,770.59)
- (739,938.09)
- (12,694,708.68)

- (11,954,770.59)
601,478.27 (138,459.82)
601,478.27 (12,093,230.41)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีส� นิ หมุนเวียนอืน�
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีส� นิ สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนีส� นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด� นิ
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
รวม

ณ วันที�
� มกราคม ����

กําไร(ขาดทุน)

917,757.81
917,757.81

78,544.87
78,544.87

(11,954,770.59)
(360,801.41)
(12,315,572.00)

(379,136.68)
(379,136.68)

ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

กําไร
เบ็ดเสร็จอืน�

189,617.48
189,617.48

กําไร

ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

- 2,417,011.00 2,417,011.00
317,132.25
317,132.25
1,185,920.16
47,094.67 1,233,014.83
- 16,265,059.14 16,265,059.14
1,185,920.16 19,046,297.06 20,232,217.22

- (11,954,770.59)
- (739,938.09)
- (12,694,708.68)

- (11,954,770.59)
601,478.27 (138,459.82)
601,478.27 (12,093,230.41)

��. ทุนเรือนหุน้
ปี ����
ที� ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เมื� อ วัน ที� �� กรกฎาคม ���� มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้เ พิ� ม ทุน จดทะเบี ย นจากเดิ ม จํา นวนเงิ น
���,���,��� บาท เป็ นจํานวนเงิน ���,���,��� บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่ �,���,��� หุน้ มูลค่าหุน้ ที�ตราไว้ หุน้ ละ � บาท
เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล (ดูหมายเหตุ ��) โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการเพิ�มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชย์ เมื�อวันที� � สิงหาคม ����
ปี ����
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื�อวันที� �� เมษายน ���� มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน ���,���,���
บาท เป็ นจํานวนเงิน ���,���,��� บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที�ยงั มิได้จดั สรรจํานวน ��� หุน้ มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ � บาท
โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวันที� �� พฤษภาคม ����

��. ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ���� มาตรา �� ในกรณีท�ีบริษัทเสนอขายหุน้ สูงกว่า
มูลค่าหุน้ ที�จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนีต� งั� เป็ นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นีจ� ะนําไป
จ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

��. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ���� บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ�งไว้เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ� ะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
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��. การจ่ายเงินปั นผล
ปี ����
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� มีมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปั นผลเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราส่วน �� หุน้ เดิม
ต่อ � หุน้ ปันผล รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายจํานวนเงิน �.�� ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดอีกในอัตราหุน้ ละ �.���� บาท
เป็ นจํานวนเงิน �.�� ล้านบาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท
บริษัทได้จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทจํานวน �,���,��� หุน้ และได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุน
ชําระแล้วจากการจ่ายหุน้ ปั นผลดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวันที� �� สิงหาคม ����
ปี ����
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื�อวันที� �� เมษายน ���� มีมติให้จา่ ยเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ �.���� บาท รวมเป็ นจํานวน
เงิน �.�� ล้านบาท

��. การออกหุน้ กู้
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� ได้มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจํานวนเงิน
ไม่เกิน ��� ล้านบาท โดยมีอายุไม่เกิน ��� วัน สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน� และไม่เกิน �� ปี สําหรับหุน้ กูร้ ะยะยาว เพื�อรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ยังไม่มีการออกและเสนอขายหุน้ กู้

��. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ

บาท
งบการเงินรวม
2563

การเปลี�ยนแปลงในอาหาร เครือ� งดื�มและ
(1,760,893.67)
นํา� มันเชือ� เพลิง
16,308,403.75
ซือ� อาหารและเครือ� งดื�ม
142,897,817.74
ซือ� นํา� มันเชือ� เพลิง
121,206,929.37
เงินเดือน ค่าแรงและผลตอบแทนของพนักงาน
139,459,494.85
ค่าเสื�อมราคาและรายการตัดจ่าย
10,007,399.22
ค่าวัสดุอปุ กรณ์และของใช้สนิ � เปลือง
40,938,706.51
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
28,024,637.09
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าเสียหายจากเหตุเรืออับปาง - สุทธิ (ดูหมายเหตุ ��) 12,085,054.98

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

3,667,155.71
19,774,828.51
203,294,623.26
162,181,608.83
123,917,030.54
9,767,895.55
42,832,341.61
54,279,642.12
-

(1,760,893.67)
16,308,403.75
143,538,616.56
116,763,585.85
137,473,229.39
10,006,889.99
40,597,337.45
23,922,604.57
12,085,054.98

3,667,155.71
19,482,128.96
202,652,393.26
155,071,830.19
122,481,167.58
9,750,651.85
42,097,466.14
36,081,933.79
-

��. ต้นทุนทางการเงิน

บาท
งบการเงินรวม
2563

ดอกเบีย� จ่าย
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
รวม
หัก ดอกเบีย� จ่ายที�ถือเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
สุทธิ
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2562

13,470,163.33 10,142,188.43
1,502,915.07 1,018,133.84
14,973,078.40 11,160,322.27
(518,119.80)
14,454,958.60 11,160,322.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

13,113,380.55 9,893,397.46
1,502,915.07
998,006.84
14,616,295.62 10,891,404.30
(518,119.80)
14,098,175.82 10,891,404.30

��. ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษี เงินได้ท�ีรบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
สําหรับปี ปัจจุบนั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

(146,714.27) (2,913,260.73)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว

18,536,043.56

รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษี เงินได้

18,389,329.29 (2,033,500.47)

879,760.26

- (2,913,260.73)
19,647,775.33

300,591.81

19,647,775.33 (3,213,852.54)

ภาษี เงินได้ท�ีรบั รูใ้ นกําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี สนิ � สุดวันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

189,617.48

-

การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษี ท�ีแท้จริง

งบการเงินรวม
2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

19

19,354,460.86
3,200,000.00
(6,761,032.20)
1,001,047.03
(17,029,621.90)
88,431.94
(146,714.27)
18,536,043.56
18,389,329.29

บาท
9,325,939.80

(96,772,304.31)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงินได้
จํานวนภาษี ตามอัตราภาษี เงินได้
รายได้ท�ีไม่ตอ้ งเสียภาษี
รายจ่ายที�ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จา่ ยที�มีสทิ ธิหกั ได้เพิ�มขึน�
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาษี เงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษี เงินได้

บาท

2562

20

31
22

(1,865,187.96)
(947,774.80)
1,224,151.86
(1,417,391.68)
92,941.85
(2,913,260.73)
879,760.26
(2,033,500.47)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(93,656,331.62)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงินได้
จํานวนภาษี ตามอัตราภาษี เงินได้
รายได้ท�ีไม่ตอ้ งเสียภาษี
รายจ่ายที�ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จา่ ยที�มีสทิ ธิหกั ได้เพิ�มขึน�
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ภาษี เงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษี เงินได้

บาท

2562

20

21

18,731,266.32
3,200,000.00
(6,665,099.72)
998,892.54
(16,265,059.14)
19,647,775.33
19,647,775.33

บาท
16,182,402.17

20

18
20

(3,236,480.43)
(900,932.16)
1,224,151.86
(2,913,260.73)
(300,591.81)
(3,213,852.54)

��. กองทุนสํารองเลีย� งชีพ
กลุม่ บริษัทและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง� กองทุนสํารองเลีย� งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย� งชีพ พ.ศ. ���� ซึง�
ประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�กลุม่ บริษัทจ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสํารองเลีย� งชีพนีบ� ริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด กองทุนสํารองเลีย� งชีพนีไ� ด้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลีย� งชีพตามข้อกําหนดของ
กระทรวงคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที�ได้รบั อนุญาต

��. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานของผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุม่ บริษัท คือ กรรมการบริษัท
กลุม่ บริษัทประกอบกิจการเกี�ยวกับการให้บริการเรือโดยสารและขนส่งทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ จําหน่ายสินค้าบน
ท่าเรือและในเรือโดยสารและให้บริการรถโดยสาร ดังนัน� ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุม่ บริษัทมีสว่ นงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
กลุม่ บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนัน� ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุม่ บริษัทมีสว่ นงานทางภูมิศาสตร์เพียง
ส่วนงานเดียว

��. เครื�องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี�ยง
เครือ� งมือทางการเงินที�สาํ คัญของกลุม่ บริษัทตามที�นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� � เรือ� ง การเปิ ด
เผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน เงินฝากธนาคาร
ติดภาระหลักประกัน เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า กลุม่ บริษัทมีความเสีย� ง
ที�เกี�ยวข้องกับเครือ� งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดังนี �
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การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้ม�นั คงเพื�อรักษานักลงทุน เจ้าหนีแ� ละความเชื�อมั�นของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ�งบริษัท
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อีกทัง� ยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั น
ผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี�ยงด้านเครดิต
ความเสี�ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี�ยงที�ลกู ค้าไม่สามารถชําระหนีต� ามเงื�อนไขที�ตกลงไว้ และความเสี�ยงจากคู่
สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขในสัญญา ซึง� อาจทําให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ กลุม่ บริษัทไม่มีการกระจุกตัว
อย่างมีนยั สําคัญของความเสี�ยงด้านเครดิต ทัง� นีฝ� ่ ายบริหารของกลุม่ บริษัทบริหารความเสี�ยงนีโ� ดยการกําหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดังนัน� กลุม่ บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายที�เป็ นสาระสําคัญจากการ
ให้สนิ เชื�อ จํานวนเงินสูงสุดที�กลุม่ บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชื�อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก� ารค้าซึง� ได้หกั ค่า
เผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ตามที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�กลุม่ บริษัทอาจได้รบั ความเสียหายอันสืบเนื�องมาจากที�กลุ่มบริษัทไม่
สามารถเปลี�ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที�กลุ่ม
บริษัทจะต้องนําไปชําระภาระผูกพันได้เมื�อครบกําหนด
กลุม่ บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี�ยวกับกระแส
เงินสด รวมทัง� จัดหาวงเงินสินเชื�อจากสถาบันการเงินเพื�อให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท
รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนีส� นิ ทางการเงินทีไ� ม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ของกลุม่ บริษทั ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ซึง� พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที�ยงั ไม่คดิ ลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ดังนี �
พันบาท
งบการเงินรวม
ไม่เกิน � ปี
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

43,731
114,660
10,828

� - � ปี
184,512
35,626

เกิน � ปี
49,112

รวม
43,731
299,172
95,566

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน � ปี
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

43,931
114,660
8,876

� - � ปี
184,512
32,452

เกิน � ปี
46,395

รวม
43,931
299,172
87,723

ความเสี�ยงด้านตลาด
กลุม่ บริษัทมีความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย� และอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ กลุม่ บริษัทมี
การบริหารความเสี�ยงดังกล่าวดังต่อไปนี �
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ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบีย�
ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบีย� หมายถึง การที�มลู ค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส� ินทางการเงิน หรือรายได้ดอก
เบีย� สุทธิ อาจเกิดการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย� ในตลาด
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส� นิ ทางการเงินของกลุม่ บริษัทโดยส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีย� ลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตรา
ตลาด เช่น อัตราดอกเบีย� ลูกค้าชัน� ดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบีย� เงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากประจํา หรือ อัตราดอกเบีย�
อ้างอิงอื�น เป็ นต้น
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส� นิ ทางการเงินที�สาํ คัญ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย�
ได้ดงั นี �
พันบาท
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบีย� อัตราดอกเบีย�
ไม่มดี อกเบีย�
ปรับขึน� ลง
คงที�
ตามอัตราตลาด

รวม

อัตราดอกเบีย�
ร้อยละ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� น�ื
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

105,593
1,598

-

3,041
30,733
-

108,634
30,733
1,598

0.05 - 0.13
0.05

หนีส� นิ ทางการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� น�ื
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

296,244
-

75,395

43,731
-

43,731
296,244
75,395

5.47
3.44 - 8.27

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบีย� อัตราดอกเบีย�
ไม่มดี อกเบีย�
ปรับขึน� ลง
คงที�
ตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� น�ื
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
หนีส� นิ ทางการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� น�ื
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีส� นิ ตามสัญญาเช่า

รวม

อัตราดอกเบีย�
ร้อยละ

81,359
1,598

-

2,931
32,268
-

84,290
32,268
1,598

0.05 - 0.13
0.05

296,244
-

68,685

43,931
-

43,931
296,244
68,685

5.47
3.44 - 4.38

มูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือทางการเงิน
เนื�องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �นื ซึง� จัด
อยูใ่ นประเภทระยะสัน� เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ที�มดี อกเบีย� ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย� ในตลาด และหนี �
สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื ซึง� จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน� เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและหนีส� นิ
ตามสัญญาเช่า ที�มีดอกเบีย� ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย� ในตลาด มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส� นิ
ทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท�ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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��. ลําดับชั�นของมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� กลุม่ บริษัทมีสนิ ทรัพย์ท�ีวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
แยกแสดงตามลําดับชัน� ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี �
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ �
สินทรัพย์ทว�ี ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ที�ดนิ
สินทรัพย์ทเ�ี ปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

ระดับ �

ระดับ �

รวม

-

191,520,000.00

-

191,520,000.00

-

9,665,000.00

-

9,665,000.00

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมและข้อมูลทีใ� ช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับ �
มูลค่ายุติธรรมของที�ดิน และอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึง� วัดมูลค่าโดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชัน� ของมูลค่ายุตธิ รรม

��. ภาระผูกพันและหนีส� ินทีอ� าจเกิดขึน�
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� กลุม่ บริษัทมีภาระผูกพันและหนีส� นิ ที�อาจเกิดขึน� ดังนี �
บริษัท
��.� หนังสือคํา� ประกันที�ออกโดยธนาคารเพื�อใช้ในการคํา� ประกัน จํานวนเงิน �.�� ล้านบาท
32.2 ภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนทีเ� กี�ยวกับสัญญาการก่อสร้างอาคารและซือ� สินทรัพย์อน�ื จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท
และสัญญาออกแบบเรือ จํานวนเงิน �.�� ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
��.� ภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ�าและบริการอื�นที�บอกเลิกไม่ได้ ดังนี �
ระยะเวลา
ไม่เกิน � ปี
มากกว่า � ปี แต่ไม่เกิน � ปี
รวม

ล้านบาท
10.08
0.19
10.27

บริษัทย่อย
��.� ภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ�าและบริการอื�นที�บอกเลิกไม่ได้ ดังนี �
ระยะเวลา
ไม่เกิน � ปี
มากกว่า � ปี แต่ไม่เกิน � ปี
รวม

ล้านบาท
0.61
0.67
1.28
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��. ผลกระทบจากเหตุการณ์เรือราชา � ประสบเหตุอับปาง
เมื�อวันที� � สิงหาคม ���� เกิดเหตุการณ์เรือราชา � ประสบเหตุอบั ปางระหว่างให้บริการ สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศ
มีคลื�นลมแรง และพัดเข้าหาเรือ ทําให้เรือเสียการทรงตัว และล่มลง เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ของบริษัท พนักงานของบริษัท ผูโ้ ดยสาร รวมถึงทรัพย์สินของผูโ้ ดยสาร บริษัทได้ประเมินความเสียหาย และรับรู ค้ ่าใช้จ่าย
“ค่าเสียหายจากเหตุเรืออับปาง” จํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท บริษัททําประกันภัยเรือเดินทางทะเล (Marine Hull Insurance
Policy) คุม้ ครองความเสียหายต่อเรือราชา � และได้รบั เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว จํานวนเงิน �� ล้านบาท
ทัง� นี � บริษัทรับรูเ้ งินชดเชยความเสียหายและค่าเสียหายจากเหตุเรืออับปางเป็ นรายการสุทธิ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ภายใต้
บัญชี “ค่าใช้จา่ ยอื�น”

��. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี ก่อนได้จดั ประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี
ปั จจุบนั มีดงั นี �
บาท
งบการเงินรวม
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
หนีส� นิ ส่วนที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
ส่วนของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
หนีส� นิ หมุนเวียนอื�น
หนีส� นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี

จัดประเภท
รายการใหม่

8,547,902.16
10,776,593.20
1,511,180.00
70,083,691.26
66,960,214.27

9,445,611.20
(10,776,593.20)
1,180,352.07
1,330,982.00
7,640,210.40
(66,960,214.27)

17,993,513.36
1,180,352.07
2,842,162.00
77,723,901.66
-

-

61,821,951.32

61,821,951.32

5,138,262.95
(7,640,210.40)
1,180,352.07
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

5,138,262.95
11,508,788.52

7,640,210.40
10,328,436.45

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
หนีส� นิ ส่วนที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
ส่วนของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง� ปี
หนีส� นิ หมุนเวียนอื�น
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หลังจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

8,746,202.47
10,323,099.80
1,309,580.00
70,654,855.28
65,203,434.48

8,992,117.80
(10,323,099.80)
1,330,982.00
7,440,853.07
(65,203,434.48)

17,738,320.27
2,640,562.00
78,095,708.35
-

-

61,821,951.32

61,821,951.32

7,440,853.07

3,381,483.16
(7,440,853.07)

3,381,483.16
-

��. คดีฟ้องร้อง
35.1 เมื�อวันที� � พฤษภาคม ���� เรือของบริษัท ได้เกยตืน� และส่งผลกระทบต่อแนวปะการังบางส่วนใกล้ท่าเรืออ่าวท้อง
ศาลาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�ง (“กรมทรัพยากรฯ”) ได้มีคาํ สั�งให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที�เกิดขึน� โดยบริษัทได้ตดิ ต่อประสานให้สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํา� จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผูจ้ ดั ทําแผนฟื � นฟูและเป็ นผูแ้ ก้ไขและฟื � นฟูความเสียหายของปะการังดังกล่าว
เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� บริษัทได้ทาํ หนังสือต่อกรมทรัพยากรฯ เสนอแผนงานเพื�อขออนุญาตเข้าพืน� ที�ทาํ การ
ฟื � นฟูความเสียหาย แต่ไม่มีการตอบรับแต่ประการใด ต่อมา เมื�อวันที� �� ธันวาคม ���� กรมทรัพยากรฯ ได้มีหนังสือ
ขอให้บริษัทชดใช้คา่ เสียหาย เป็ นจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท บริษัทจึงมีความเห็นว่า การกระทําดังกล่าวไม่เป็ นธรรม
แก่บริษัทเป็ นอย่างยิ�ง ด้วยบริษัทได้ปฏิบตั ิตามคําสั�งของกรมทรัพยากรฯ แล้วทุกประการ แต่กรมทรัพยากรฯ ก็ยงั ไม่
อนุญาตให้บริษัทดําเนินการแก้ไขฟื � นฟู
เมื�อวันที� �� มกราคม ���� บริษัทได้ย�ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอให้ศาลมีคาํ สั�งให้กรมทรัพยากรฯ
อนุญาตเข้าพืน� ที�และ/หรือส่งมอบพืน� ที�เพื�อที�จะให้บริษัทปฏิบตั ิตามคําสั�งทางปกครองได้ และขอให้กรมทรัพยากรฯ
ยกเลิกคําสั�งที�ขอให้บริษัทชดใช้คา่ เสียหายดังกล่าว
เมื�อวันที� �� มิถนุ ายน ���� บริษัทและพนักงานของบริษัทถูกฟ้องคดีแพ่งจากกรมทรัพยากรฯ ข้อหาละเมิดเรียก
ค่าเสียหายจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท
ปั จจุบนั คดีความดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน� ต้น อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบ
จากคดีความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย
35.2 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน รวมจํานวนเงิน �.�� ล้านบาท อย่างไรก็ดี ฝ่ าย
บริหารได้ประเมินผลกระทบจากคดีความดังกล่าว คาดว่าจะไม่ได้รบั ผลเสียหาย

��. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ ���� มีมติตอ่ ดังต่อไปนี �
- ให้นาํ เสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน ���,���,��� บาท
เป็ นจํานวนเงิน ���,���,��� บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที�ยงั ไม่ได้ชาํ ระของบริษัท จํานวน ��� หุน้ มูลค่าที�
ตราไว้หนุ้ ละ � บาท
- ให้นาํ เสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ�มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน ���,���,��� บาท
เป็ นจํานวนเงิน ���,���,��� บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่ ��,���,��� หุน้ มูลค่าหุน้ ที�ตราไว้ หุน้ ละ � บาท ทัง� นี �
การเพิ�มทุนดังกล่าวเป็ นการเพิ�มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) สําหรับการใช้ในการ
ขยายกิจการในอนาคต และสําหรับการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย การเพิ�มทุนดังกล่าว
เพื�อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
- ให้นาํ เสนอต่อที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที�
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ในการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้

��. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนีไ� ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ ����
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ข้อมูลทัว
่ ไปและข้อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลทั�วไปของบริษัท
ชื�อบริษัท
ชื�อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าหุน้
ที�ตงั� สํานักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:

เว็บไซต์
ที�ตงั� สาขาที� �

:
:

ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �

:
:
:
:
:

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํากัด (มหาชน) (RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED)
RP
�������������
การบริการขนส่งทางนํา� ภายในประเทศ
���,���,���.�� บาท (ณ วันที� �� ธันวาคม ����)
���,���,���.�� บาท (ณ วันที� �� ธันวาคม ����)
หุน้ ละ� บาท
��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
โทรศัพท์ ���-���-���-� โทรสาร ���-���-���
http://www.rajaferryport.com
��� ซอยสุทธิพงศ์ � ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์ ��-���-���� โทรสาร ��-���-����
���/� หมูท่ �ี �� ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
��/��� หมูท่ �ี � ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี �����
� หมูท่ �ี � ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
��� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
���/�� หมู่ � ซอยศรีวิชยั �� ถนนศรีวิชยั ตําบลมะขามเตีย� อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000

ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย
ชื�อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที�ตงั� สํานักงานใหญ่
ที�ตงั� สาขาที� �
ที�ตงั� สาขาที� �
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: บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั�น จํากัด (RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
: �������������
: ให้บริการรถตูโ้ ดยสารไม่ประจําทาง
อํานวยความสะดวกลูกค้าผูใ้ ช้บริการของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด (มหาชน)
: ��,���,���.�� บาท
: ��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
: � หมูท่ �ี � ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี �����
: ��� ซอยสุทธิพงศ์ � แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����

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

ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย
ชื�อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที�ตงั� สํานักงานใหญ่

: บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.)
: �������������
: จัดหางาน
สนับสนุนการจัดหาบุคลากรให้กบั บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร�ี จํากัด(มหาชน)
: �,���,���.�� บาท
: ��/� หมู่ � ถนนมิตรภาพ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี�����

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
�� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์ ��-���-���� โทรสาร��-���-����
ผูส้ อบบัญชี
: บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
���/�� อาคารว่องวานิช อาคารบี ชัน� �� ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ ��-���-���� โทรสาร ��-���-����
ผูต้ รวจสอบ
: บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอนัลออดิท จํากัด
��/��� หมู่ � เดอะฟิ ฟอเวนิว คอนโดมิเนียม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี อําเภอเมือง นนทบุรี
โทรศัพท์ ��-���-����

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

152

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จํากัด (มหาชน)
Raja ferry Port Public Company Limited
Head ofﬁce : 25/1 Moo 8 Mittraphap Rd,
Amphur Donsak, Suratthani 84220 Thailand
Tel : +66(0) 7737 2800-3 Fax : +66(0) 2277 2804
Bangkok ofﬁce : 281 Sutthipong 1,
Sutthisarnvinichai Rd, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel : +66(0) 2277 4488 Fax : +66(0) 2277 9013

Facebook

Line@

Web Rajaferryport

