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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการ

        พทุธศกัราช ���� ที�ผ่านไปหนึ�งปีเต็ม เป็นหนึ�งปีที�ตอ้งบนัทกึลงใน
ประวตัศิาสตรข์องโลกและของทกุประเทศวา่ โรค โควิด-�� ไดท้าํใหวิ้ถีชีวิต
ของพลเมืองโลกเปลี�ยนแปลงไป ธุรกิจการบินและกิจการที�เกี�ยวขอ้ง 
ซึ�งเคยเขา้ใจกันว่าเป็นธุรกิจที�มีความมั�นคงตอ้งพบกับสภาวะที�ไม่เคย
คาดฝันมาก่อน ทกุคนทกุอาชีพตอ้งปรบัตวัเขา้กบัเหตกุารณค์รั�งนี � แนน่อน
วา่กิจการของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรี� จาํกดั(มหาชน) ยอ่มไดร้บัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคดงักลา่วเป็นธรรมดา จาํนวนนกัทอ่งเที�ยวชาวตา่ง
ประเทศที�เคยเป็นลกูคา้สาํคญัของบริษัทแทบจะกลายเป็นศูนย ์แต่ถึง
กระนั�น บรษัิทก็ยงัคงมุง่มั�นที�จะใหบ้รกิารที�ดีที�สดุสาํหรบัลกูคา้จาํนวนที�ยงั
มีเหลืออยูผู่เ้ป็นหวัใจของกิจการเดนิเรอืเฟอรี�ของเรามาแตไ่หนแตไ่ร และ
สว่นมากเป็นลกูคา้ชาวไทยในทอ้งถิ�นรวมถงึลกูคา้ที�เดนิทางมาจากจงัหวดั
อื�นดว้ย จาํนวนเที�ยวเรอืเฟอรี�ที�ใหบ้รกิารในแตล่ะช่วงเวลาตลอดปี ���� 
มีการปรบัลดหรอืเพิ�มใหเ้หมาะสมกบัสถานการณอ์ยูเ่สมอ เชน่เดียวกนักบั
เรื�องของการดแูลควบคมุเรื�องคา่ใชจ้่ายโดยใกลชิ้ด คา่ใชจ้่ายทกุรายการ
ตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลและคุม้คา่ แตเ่รื�องที�เราตั�งใจจะไมย่อมลด
ราวาศอกลงเลย คือมาตรฐานการใหบ้รกิารและความปลอดภยัซึ�งถือเป็น
ประเดน็สาํคญั ที�บรษัิทใสใ่จมาโดยตลอด ขณะเดียวกนัคณะกรรมการและ
ทีมบรหิารก็ไมล่ะเลยที�จะแสวงหาชอ่งทางธรุกิจใหม่ๆ เพิ�มเตมิขึ �น เพื�อเสรมิ
บรกิารและเสรมิรายไดใ้หก้บับรษัิท ใหส้มกบัความไวว้างใจที�ผูถื้อหุน้ได้
กรุณามอบหมายหนา้ที�สาํคญันี �ใหก้บัเรา
        ในวนัที�เรามีการประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ครั�งนี � ในประเทศไทยของเราได้
เริ�มมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค โควิด-�� แลว้ แมจ้ะตอ้งใชร้ะยะเวลาอีก
ช่วงหนึ�งที�จะทาํใหส้ถานการณโ์รคระบาดคลี�คลายลงและเศรษฐกิจของ
โลกรวมถงึเศรษฐกิจของเมืองไทยกลบัมาอยูใ่นภาวะเดนิหนา้อีกครั�งหนึ�ง 
ถึงกระนั�นก็ตอ้งนบัวา่เรายงัมองเห็นโอกาสและอนาคตที�รออยู่เบื �องหนา้ 
เราทกุคนจะสามารถกลบัมาใชชี้วิตเป็นปกติไดอี้กครั�งหนึ�งในเวลาอีกไม่
นานนกั และแนน่อนวา่ “เราทกุคน” ในที�นี � หมายความรวมถงึกิจการของ
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรี� จาํกดั(มหาชน)ดว้ยอยา่งแนน่อน
        ผมในนามของคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มทั�งผูบ้รหิารและพนกังาน
ของบริษัททกุคน ขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ พนัธมิตรในธุรกิจการคา้ และ
ลกูคา้ทกุท่านที�กรุณาใหก้ารสนบัสนนุและเป็นกาํลงัใจใหก้บักิจการของ
บรษัิทไดก้า้วเดนิไปในวนัขา้งหนา้อยา่งมั�นคงเสมอมา
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
        ปี ���� เป็นปีแห่งความทา้ทาย   เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ยงั
ชะลอตวั และสถานการณที์�ไม่คาดคิดต่างๆ รวมถึงการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเชื �อไวรสัโคโรนา ���� หรอื Covid-19 ก่อใหเ้กิดความยากลาํบาก
ตอ่การดาํรงชีวิต ความเป็นอยูส่งัคม รวมถงึธรุกิจเป็นวงกวา้งทั�วโลกอยา่ง
หลกีเลี�ยงไมไ่ด ้จากสถานการณนี์� บรษัิทฯ ตระหนกัถงึผลกระทบที�จะเกิด
ขึ �นและไดป้รบัเปลี�ยนกลยทุธใ์หเ้หมาะสม เพื�อรบัมือกบัสถานการณต์า่งๆ  
จึงเตรียมพรอ้ม ไม่อยู่นิ�ง และสรา้งโมเดลธุรกิจเชิงรุกใหส้อดรบักบัชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ที�เปลี�ยนไป อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงเฝา้ติด
ตามและเตรยีมแผนการรบัมือจากสถานการณด์งักลา่วอยา่งใกลชิ้ด เพื�อ
ใหส้ามารถผา่นพน้วิกฤตนี�
        แตก่ระนั�น ผมยงัคงเชื�อมั�นเป็นอยา่งยิ�งวา่ อนาคตของบรษัิท ทา่เรอื
ราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) จะไดร้บัประโยชนจ์ากการมีพื �นฐานทางธรุกิจ
และพนัธมิตรที�แข็งแกรง่  โดยปัจจบุนั เรายงัอยูใ่นชว่งเริ�มตน้ของหลายๆ 
สญัญาจากการมีความหลากหลายทางธรุกิจและโครงสรา้งรายได ้ประกอบ
กบัความเป็นมืออาชีพและความสามารถในการปรบัตวัหาวิธีการบรรเทา
ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น จะช่วยพากนักา้วขา้มผ่านบททดสอบและช่วง
เวลาที�ยากลาํบากนี�ไปไดแ้นน่อน
        สาํหรบัปี ���� บริษัทฯ จะปรบักลยทุธแ์ละโมเดลธุรกิจเชิงรุกใน
หลายๆ ดา้น ใหท้นักบัสถานการณที์�ปรบัเปลี�ยนอยา่งรวดเรว็ อีกทั�งการ
มองหาธรุกิจใหม่ๆ  เขา้มาเสรมิสรา้งรายไดท้ดแทนในกลุม่ของนกัทอ่งเที�ยว
ตา่งชาติโดยเฉพาะกลุม่ธรุกิจขนสง่ที�มีโอกาสในการเติบโตสงู เพื�อกา้วสู่
การเป็น “Island Gateway” ซึ�งผมเชื�อมั�นวา่ ปีหนา้เราจะพลกิฟื�นไดดี้กวา่
เดิม เรามารอชื�นชมความสาํเรจ็ตา่งๆ ที�จะเกิดขึ �นในอนาคตอนัใกลนี้ �ไป
ดว้ยกนัครบั

นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ



“ เป็นผูน้าํในกิจการขนส่งและเดินเรือทางทะเลในระดบัภมิูภาค ”

มุง่มั�นพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ
สรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยการพฒันาบคุลากร เทคโนโลยีและสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ 
อยา่งตอ่เนื�อง
สรา้งความพงึพอใจอยา่งสงูสดุใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
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ปี
2560

         ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� ประกอบกิจการใหบ้รกิารเดินเรอืและบรกิารทา่เรอืเดินทะเล เริ�มจดัตั�งครั�งแรกในปี ���� ในชื�อ
ของ บรษัิท สมยุ-ขนอมเฟอรร์ี� จาํกดั และในปี ���� ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บรษัิท สมยุเฟอรร์ี� จาํกดั ใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้ม
ฟากเพื�อการโดยสารและการขนสง่ จนกระทั�งปี ���� บรษัิท ไดจ้ดทะเบียนเขา้สูต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในชื�อ 
“RAJA FERRYPORT PLC” หรอื บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 
         ตลอดเวลา �� ปีที�ผา่นมา บรษัิทมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื�องทั�งดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารและสรา้งประโยชนต์อบ
แทนกลบัสูส่งัคม โดยมีมาตรฐาน  ISO 9001 Version 2015  เป็นเครื�องยืนยนัในศกัยภาพของบรษัิท และยงัคงมุง่มั�นที�
จะพฒันาคณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนื�อง ตลอดจนศกัยภาพในการใหบ้รกิารเรอืขา้มฟากและธรุกิจของทา่เรอื เพื�อสรา้ง
ความมั�นใจใหก้บัลกูคา้ในบรกิารของเราอยา่งตอ่เนื�อง
         ปัจจบุนั บรษัิทมีท่าเรือของตวัเองจาํนวน � ท่าคือ ท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมยุสากล เปิดใหบ้รกิารทั�วไป
เพื�อการขนสง่สินคา้และพาณิชยน์าวี รวมทั�งบรษัิทมีเรือเฟอรร์ี�ใหบ้รกิารอยู่ทั�งสิ �นจาํนวน �� ลาํ ใหบ้รกิารเรือขา้มฟาก 
(ผูโ้ดยสารและรถยนต)์ ใน � เสน้ทาง ไดแ้ก่ ดอนสกั-เกาะสมยุ-ดอนสกั, ดอนสกั-เกาะพะงนั-ดอนสกั และเกาะสมยุ-เกาะ
พะงนั-เกาะสมยุ
         นอกจากนี� ยงัมีใหบ้รกิารรถรบัสง่ระหวา่งทา่เรอืไปยงัจดุตา่งๆ เช่น สนามบินสรุาษฎรธ์านี,นครศรธีรรมราช สถานี
รถไฟ เขา้สูต่วัเมือง และยงัมีการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถโดยสารกรุงเทพ-สรุาษฎรธ์านี  เพื�อเชื�อมตอ่การเดนิทางใหค้รบวงจร
ทั�งรถและเรอื
         ทั�งนี � บรษัิทมีวิสยัทศันที์�จะเป็น “ผูน้าํธรุกิจเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากของประเทศไทย ดว้ยบรกิารที�เป็นเลศิ และมาตรฐาน
สากลเป็นที�ยอมรบั”  โดยมีพนัธกิจในการมุง่มั�นพฒันาคณุภาพ การบรหิารจดัการแบบบรูณาการและสรา้งขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนั ดว้ยการพฒันาบคุลากรและสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิาร
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีสํ่าคัญ

พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  

พฒันาการที�สาํคัญของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกจินับตั�งแตจ่ดัตั�งบริษัทฯ มดีงัตอ่ไปนี�

ปี ���� เริ�มก่อตั�งครั�งแรก โดยจดทะเบียนในชื�อ "บรษัิท สมยุ-ขนอม เฟอรร์ี� จาํกดั"

ปี ���� จดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์MAI และเริ�มซื �อขายครั�งแรก เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ����

ปี ���� จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบรษัิทเป็น "บรษัิท สมยุเฟอรร์ี� จาํกดั" ใหบ้รกิารเรอืขา้มฟากเพื�อการโดยสารและ
การขนสง่

ปี ���� จดทะเบียนเปลี�ยนชื�ออีกครั�งเป็น "บรษัิท บรหิารสินทรพัยท์่าเรอืดอนสกั-สมยุ จาํกดั"  ใหบ้รกิารทั�งใน
ดา้นการเดินเรอืและท่าเรอื

ปี ���� จดทะเบียนโดยใชชื้�อใหม่ "บริษัท บริหารสินทรพัยท์่าเรือดอนสกั-สมยุ จาํกดั (มหาชน)" เพื�อเตรียม
พรอ้มนาํบริษัทเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ปี ���� จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น " บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) " เป็นการตอกยํ�าความสาํเรจ็
ของการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการ และรบัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง



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

พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  

ปี ����

จดทะเบียนตั�งบรษัิท อารพี์  ทรานสปอรต์ จาํกดั ใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร โดยมีพนัธมิตรใหบ้รกิารรถโดย

สารรว่มสาธารณะทั�งในเกาะสมยุและเกาะพะงนั 

 -     ซื �อเรอืเฟอรร์ี�จากประเทศญี�ปุ่ นชื�อเรอือาร�์� ทาํใหมี้กองเรอืเฟอรร์ี�รวม �� ลาํ

ปี ����

ซื �อเรอืเฟอรร์ี�เพิ�มจากประเทศจีน ชื�อเรอือาร�์� ทาํใหมี้กองเรอืเฟอรร์ี�รวมทั�งสิ �น �� ลาํ 

 -     จดัตั�งบริษัท อารพี์  จ๊อบ จาํกดั ทนุจดทะเบียน � ลา้นบาท เพื�อประกอบธุรกิจจดัหาบลุากรใหก้บั

       บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และผูป้ระกอบการอื�นๆ ในพื �นที�เกาะสมยุและเกาะพะงนั

 -     ปรบัเวลาจองตั�วโดยสารใหมใ่หจ้องลว่งหนา้ได ้� ชั�วโมงก่อนการเดนิทาง จากเดมิจองลว่งหนา้ � วนั 

ปี ����

1.     บรษัิทฯ ไดซื้ �อเรือเพิ�ม � ลาํ ชื�อเรือ "อาร ์��" (R 12) จากประเทศจีนมลูค่า ��,���,��� บาท (อตัราแลก
        เปลี�ยน ณ วนัที� �� กนัยายน ����) ทาํใหปั้จจบุนับรษัิทฯ มีกองเรอืเฟอรร์ี�รวมทั�งสิ �น �� ลาํ เพื�อเพิ�มความ
        สามารถในการใหบ้รกิารและรองรบัการขยายธรุกิจ
�.     ประกาศจา่ยปันผลเป็นหุน้ปันผลจากผลประกอบการประจาํปี ���� โดยเพิ�มทนุจดทะเบียนบรษัิท จากเดมิ 
        ��� ลา้นบาท เป็น ���.�� ลา้นบาท
3.     เพิ�มทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั จากเดมิ �� ลา้นบาท เป็น �� ลา้นบาท 
        เพื�อใชใ้นการขยายกิจการใหบ้รกิารรถโดยสาร
�.     เปิดใชบ้รกิารระบบ Top up รองรบัการจองตั�วออนไลนล์ว่งหนา้โดยใหล้กูคา้สามารถเตมิเงินเขา้ระบบและ
        หกัเงินเมื�อลกูคา้ทาํการจองตั�ว ทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายสาํหรบัลกูคา้ที�ใชบ้รกิารเป็นประจาํ โดยชว่งตน้
        ปี ���� มีลกูคา้และเอเยน่ต ์Top up 1,263 ราย และในชว่งปลายปี ���� เพิ�มเป็น �,��� ราย
5.    เดือนเมษายนเปิดใหบ้รกิารเดนิทางแบบแพค็เกจรวม เสน้ทาง กรุงเทพฯ - เกาะพะงนั โดยรถทวัรป์รบัอากาศ 
        VIP 32 ที�นั�ง จากพนัธมิตรทางธรุกิจที�มีความชาํนาญในการเดนิรถ บรษัิท เอทีพี �� จาํกดั (มหาชน)
6.     เปิดใหบ้รกิารเที�ยวเรอืเชา่เหมาเสน้ทางเดนิเรอื ดอนสกั - เกาะสมยุ รอบ ��.�� น. เพื�อรองรบักลุม่ลกูคา้ทวัร ์
        และนกัทอ่งเที�ยวที�เดนิทางเป็นกลุม่ดว้ยเครื�องบนิเหมาลาํ 
7.     ลดระยะเวลาการจองตั�วเพื�อขึ �นเรอืขา้มฟากจากเดมิ � ชม. เป็น � ชม. และเพิ�มจาํนวนการใหบ้รกิารเสน้ทาง
        เดนิเรอืเกาะสมยุ - เกาะพะงนั จากเดมิ � เที�ยว เป็น � เที�ยวตอ่วนั
8.    เปิดจดุจาํหนา่ยตั�ว ตลาดศรรีาชา � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และจดุจาํหนา่ยตั�วถนนขา้วสาร กรุงเทพฯ เพื�อเป็น
       การอาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้ 
9.     บรษัิทให ้Black Canyon เชา่พื �นที�บางสว่นของทา่เรอืดอนสกั เพื�อจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�ม เป็นการสรา้ง
        ภาพลกัษณใ์หดี้ยิ�งขึ �น
10.   สรา้งหอ้งนํ�าใหมบ่รเิวณทา่เรอืเกาะสมยุใหส้ามารถรองรบัลกูคา้เพิ�มมากขึ �น
11.   นาํระบบ GPS มาใชก้บัเรอืทกุลาํ เพื�อที�จะทราบตาํแหน่งของเรอืวา่อยู ่ณ ที�ใด และสามารถบรหิารจดัการ
        เดนิเรอืไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็
12.   บรษัิทไดต้อบสนองนโยบายภาครฐั โดยการนาํนํ�ามนัดีเซลบี �� มาใชเ้ป็นเชื �อเพลงิของเรอืบางสว่น
13.  เพิ�มช่องทางจองตั�วเรือ และตั�วรถโดยสาร ผ่าน Facebook, Line@  และระบบการชาํระเงินผ่านธุรกรรม
        อิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ mPay, Mobile Banking, Alipay และ Paypal
14.   เปิดชอ่งทางการสื�อสารผา่น Facebook เพื�อเป็นชอ่งทางในการแจง้ขอ้มลูขา่วสารโปรโมชั�นใหก้บัลกูคา้และ
        สมาชิกรบัทราบโดยมียอดผูต้ดิตามแลว้กวา่ ���,��� คน
15.   ไดว้างทุน่ปอ้งกนัแนวปะการงั บรเิวณเกาะพะงนั เมื�อวนัที� �� - �� พฤษภาคม ���� เพื�อใหก้ปัตนัและผูเ้ดนิ
        เรอืมองเหน็รอ่งนํ�าชดัเจนยิ�งขึ �น
16.   Upgrade ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ใหส้ามารถเชื�อมขอ้มลูกบั ระบบ Transport 
        Management Solution(TMS) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพระบบการขาย และระบบบญัชีใหส้ามารถประมวล
        ผลไดร้วดเรว็ 
17.   ขยายทา่เทียบเรอืดอนสกั เพิ�มอีก � ทา่ (ทา่� และทา่ �) และหลกัผกูเรอื
18.   ปรบัปรุงเวบ็ไซต ์www.rajaferryport.com ใหเ้ป็น One Stop Service เพื�อใหล้กูคา้สามารถเลือกใชบ้รกิาร
        ไดใ้นชอ่งทางเดียว และเพิ�มระบบการจองตั�วผา่น www.goorca.com

1.     บรษัิทฯ ไดซื้ �อเรือเพิ�ม � ลาํ ชื�อเรือ "อาร ์��" (R 12) จากประเทศจีนมลูค่า ��,���,��� บาท (อตัราแลก
        เปลี�ยน ณ วนัที� �� กนัยายน ����) ทาํใหปั้จจบุนับรษัิทฯ มีกองเรอืเฟอรร์ี�รวมทั�งสิ �น �� ลาํ เพื�อเพิ�มความ
        สามารถในการใหบ้รกิารและรองรบัการขยายธรุกิจ
�.     ประกาศจา่ยปันผลเป็นหุน้ปันผลจากผลประกอบการประจาํปี ���� โดยเพิ�มทนุจดทะเบียนบรษัิท จากเดมิ 
        ��� ลา้นบาท เป็น ���.�� ลา้นบาท
3.     เพิ�มทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั จากเดมิ �� ลา้นบาท เป็น �� ลา้นบาท 
        เพื�อใชใ้นการขยายกิจการใหบ้รกิารรถโดยสาร
�.     เปิดใชบ้รกิารระบบ Top up รองรบัการจองตั�วออนไลนล์ว่งหนา้โดยใหล้กูคา้สามารถเตมิเงินเขา้ระบบและ
        หกัเงินเมื�อลกูคา้ทาํการจองตั�ว ทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายสาํหรบัลกูคา้ที�ใชบ้รกิารเป็นประจาํ โดยชว่งตน้
        ปี ���� มีลกูคา้และเอเยน่ต ์Top up 1,263 ราย และในชว่งปลายปี ���� เพิ�มเป็น �,��� ราย
5.    เดือนเมษายนเปิดใหบ้รกิารเดนิทางแบบแพค็เกจรวม เสน้ทาง กรุงเทพฯ - เกาะพะงนั โดยรถทวัรป์รบัอากาศ 
        VIP 32 ที�นั�ง จากพนัธมิตรทางธรุกิจที�มีความชาํนาญในการเดนิรถ บรษัิท เอทีพี �� จาํกดั (มหาชน)
6.     เปิดใหบ้รกิารเที�ยวเรอืเชา่เหมาเสน้ทางเดนิเรอื ดอนสกั - เกาะสมยุ รอบ ��.�� น. เพื�อรองรบักลุม่ลกูคา้ทวัร ์
        และนกัทอ่งเที�ยวที�เดนิทางเป็นกลุม่ดว้ยเครื�องบนิเหมาลาํ 
7.     ลดระยะเวลาการจองตั�วเพื�อขึ �นเรอืขา้มฟากจากเดมิ � ชม. เป็น � ชม. และเพิ�มจาํนวนการใหบ้รกิารเสน้ทาง
        เดนิเรอืเกาะสมยุ - เกาะพะงนั จากเดมิ � เที�ยว เป็น � เที�ยวตอ่วนั
8.    เปิดจดุจาํหนา่ยตั�ว ตลาดศรรีาชา � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และจดุจาํหนา่ยตั�วถนนขา้วสาร กรุงเทพฯ เพื�อเป็น
       การอาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้ 
9.     บรษัิทให ้Black Canyon เชา่พื �นที�บางสว่นของทา่เรอืดอนสกั เพื�อจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�ม เป็นการสรา้ง
        ภาพลกัษณใ์หดี้ยิ�งขึ �น
10.   สรา้งหอ้งนํ�าใหมบ่รเิวณทา่เรอืเกาะสมยุใหส้ามารถรองรบัลกูคา้เพิ�มมากขึ �น
11.   นาํระบบ GPS มาใชก้บัเรอืทกุลาํ เพื�อที�จะทราบตาํแหน่งของเรอืวา่อยู ่ณ ที�ใด และสามารถบรหิารจดัการ
        เดนิเรอืไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็
12.   บรษัิทไดต้อบสนองนโยบายภาครฐั โดยการนาํนํ�ามนัดีเซลบี �� มาใชเ้ป็นเชื �อเพลงิของเรอืบางสว่น
13.  เพิ�มช่องทางจองตั�วเรือ และตั�วรถโดยสาร ผ่าน Facebook, Line@  และระบบการชาํระเงินผ่านธุรกรรม
        อิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ mPay, Mobile Banking, Alipay และ Paypal
14.   เปิดชอ่งทางการสื�อสารผา่น Facebook เพื�อเป็นชอ่งทางในการแจง้ขอ้มลูขา่วสารโปรโมชั�นใหก้บัลกูคา้และ
        สมาชิกรบัทราบโดยมียอดผูต้ดิตามแลว้กวา่ ���,��� คน
15.   ไดว้างทุน่ปอ้งกนัแนวปะการงั บรเิวณเกาะพะงนั เมื�อวนัที� �� - �� พฤษภาคม ���� เพื�อใหก้ปัตนัและผูเ้ดนิ
        เรอืมองเหน็รอ่งนํ�าชดัเจนยิ�งขึ �น
16.   Upgrade ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ใหส้ามารถเชื�อมขอ้มลูกบั ระบบ Transport 
        Management Solution(TMS) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพระบบการขาย และระบบบญัชีใหส้ามารถประมวล
        ผลไดร้วดเรว็ 
17.   ขยายทา่เทียบเรอืดอนสกั เพิ�มอีก � ทา่ (ทา่� และทา่ �) และหลกัผกูเรอื
18.   ปรบัปรุงเวบ็ไซต ์www.rajaferryport.com ใหเ้ป็น One Stop Service เพื�อใหล้กูคา้สามารถเลือกใชบ้รกิาร
        ไดใ้นชอ่งทางเดียว และเพิ�มระบบการจองตั�วผา่น www.goorca.com



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

พัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท  

ปี ����

ปี ����

1.     RP เพิ�มเที�ยวเรือรอบดึกใน � เสน้ทางคือ ดอนสกั-สมยุ รอบเวลา ��.�� น. และสมยุ-ดอนสกั รอบเวลา 
        ��.�� น. เพื�ออาํนวยความสะดวกและรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ที�มาใชบ้รกิาร
2.     RP ปรบัตารางเดินเรอืใหม่ เสน้ดอนสกั-พะงนั-ดอนสกั และเสน้สมยุ-พะงนั-สมยุ ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณ
        การเดินทางของลกูคา้และสอดรบักบัตารางสายการบนิ 
3.     RP จดัระบบควิรถลงเรอืเรอืสาํหรบัลกูคา้ Walkin เสน้ทางดอนสกั-สมยุใหม ่โดยนาํรอ่งเสน้ทางดอนสกั-สมยุ 
        รอบเวลา ��.��-��.�� น. เพื�ออาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้ไมต่อ้งรอควินานและลดการจราจรบรเิวณ
        ทา่เทียบเรอื
4.     RP เปิดตวัเป็นพนัธมิตรและตวัแทนจาํหนา่ยตั�วเครื�องบนิของสายการบนิ Myanmar Airways International 
        (MAI) อยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ����
5.     RP ประกาศใหบ้รกิารเดนิเรอืตามปกต ิหลงัหยดุเดนิเรอื �-� ม.ค.���� เพื�อเลี�ยงผลกระทบจากพายโุซนรอ้น
        ปาบกึ เมื�อวนัที� � ม.ค.����
6.     RP จบัมือ Thai Lion Air พนัธมิตรใหม ่โดยลกูคา้สามารถซื �อตั�วเรอืราชาเฟอรร์ี�ไดต้ั�งแตอ่ยูบ่นเครื�องบนิเพื�อ
        ขยายฐานลกูคา้กลุม่สายการบนิสูท่ะเลฝั� งอนัดามนั เมื�อวนัที� � พฤศจิกายน ����
7.     RP เปิดยื�นซองประมลูการก่อสรา้งทา่เทียบเรอืดอนสกัเพิ�มอีก � ทา่ (ทา่� และ �) เพื�อรองรบัปรมิาณลกูคา้
        ที�คาดวา่จะมาใชบ้รกิารเพิ�มขึ �นและชว่ยเพิ�มสภาพคลอ่งบรเิวณหนา้ทา่ และคาดวา่กอสรา้งแลว้เสรจ็ไตรมาส �/��
8.     RP ไดเ้ปิดตวัโครงการจดัการและคดัแยกขยะตั�งแตต่น้ทาง เพื�อเป็นสว่นหนึ�งในการดแูลสิ�งแวดลอ้มและลด
        การเกิดขยะ พรอ้มทั�งรณรงคล์ดการใชข้ยะพลาสตกิประเภทใชค้รั�งเดียวทิ �ง โดยไดม้อบ “ถงัคดัแยกขยะรไีซ
        เคลิ” บางสว่นใหก้บัเทศบาลตาํบาลเกาะพะงนั เพื�อติดตั�งในพื �นที�ทา่เรอืเกาะพะงนั
9.   RP สรา้งหลกัผกูเรอืฝั� งทา่ดอนสกั เพื�อใหง้่ายตอ่การซอ่มบาํรุงเรอื และสามารถช่วยจอดผกูเรอื หนา้มรสมุ 
        หรอืรอรบัโปรแกรม   

ปี ����

1.     RP ดาํเนินการก่อสรา้งทา่เทียบเรอืดอนสกั ทา่� และทา่ � โดยไดบ้รษัิท พีโอเค �� วิศวกรรม จาํกดั เป็นผูร้บั
        เหมาก่อสรา้ง คาดวา่จะแลว้เสรจ็ไตรมาสแรกปี ���� 
2.     RP เดนิหนา้โครงการเมืองทา่ดอนสกั เพื�อพฒันาพื �นที�ภายในทา่เรอืดอนสกัสากลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ รวม
        ถงึพฒันาสาธารณปูโภคและปรบัปรุงภมิูทศันบ์รเิวณทา่เรอืใหส้วยงาม
3.     RP ปรบัตารางเดนิเรอืใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัคาํสั�งรฐับาล หลงัประกาศใช ้พ.ร.ก.ฉกุเฉิน และมีมาตรการหา้ม
        ออกนอกเคหะสถาน ตั�งแต ่��.��-��.�� น. เพื�อคมุการแพรร่ะบาดของ Covid-19 
4.     RP ปรบัรูปแบบและเวลาใหบ้รกิารเดนิรถเสน้ทางกรุงเทพฯ-ดอนสกั-เกาะสมยุ-เกาะพะงนั โดยใชร้ถตูบ้รกิาร
        รบั-สง่ลกูคา้แบบเวน้ระยะหา่ง 
5.     RP ปรบัระบบเติมเงิน Online Top Up ใหง้า่ยและสะดวกขึ �น โดยลกูคา้/สมาชิก สามารถเติมเงินเขา้ระบบ
        ไดเ้องผา่นชอ่งทาง Rabbit Line pay , Promt pay , Internet Banking และบตัรเครดติ
6.     RP แจง้เรอืราชา � เกิดอบุตัเิหตเุรอืลม่ เนื�องจากคลื�นลมแรง โดยไดว้า่จา้งบรษัิทผูเ้ชี�ยวชาญเป็นผูด้าํเนินการ
        กูเ้รอืขึ �นมายงัฝั� งดอนสกั
7.     RP รว่มกบักระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (อป.), ตาํรวจนํ�าเกาะสมยุ, เจา้หนา้
        ที�สาํนกังานเจา้ทา่ สาํนกังานอาํเภอเกาะสมยุ, ตาํรวจภธูร สภ.เกาะสมยุ, ตาํรวจภธูร สภ.บอ่ผดุ, กองทพัอากาศ
        จากกองบนิ � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี, ทพัเรอืภาคที� � จงัหวดัสงขลา และหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซอ้มแผนเผชิญ
        เหตภุยัพิบตัิทางทะเล เพื�อสรา้งความมั�นใจนกัทอ่งเที�ยว
8.     RP ออกโปรโมชั�นสง่เสรมิการตลาดอยา่งตอ่เนื�อง โดยเฉพาะโปรโมชั�นเสน้ทางดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั ที�ไดร้บั
        การตอบรบัอยา่งดี จนตอ้งขยายเวลาตอ่
9.     RP รว่มกบัผูป้ระกอบการโรงแรมและรา้นอาหารในเกาะสมยุเชิญคณะ InfluencersและBloger กวา่ �� ราย 
        เดนิทางเขา้มาชว่ยโปรโมตการเดนิทางและการทอ่งเที�ยวในเกาะสมยุ เพื�อเรยีกความเชื�อมั�นดา้นการทอ่งเที�ยวกลบัมา

��.  ศกึษาโอกาสความเป็นไปไดใ้นการขยายการลงทนุในประเทศเมียนมา และกมัพชูา��.  ศกึษาโอกาสความเป็นไปไดใ้นการขยายการลงทนุในประเทศเมียนมา และกมัพชูา



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)7

ภาพรวมและสาระสําคัญในป ี2563

        ควบคู่ไปกับการเดินหนา้โครงการเมืองท่าดอนสกั 

ดว้ยการพฒันาที�ดินเปล่าภายในท่าเรือดอนสกัสากลให้

เกิดประโยชนส์งูสดุ เช่น โครงการพฒันาอาคารพาณิชย ์

� ชั�น  โครงการพฒันา Shop house เปิดพื �นที�ใหข้ายของ

บริเวณตลาดดอนสกัสามคัคี และยงัมีโครงการก่อสรา้ง

บา้นพกัพนกังานเพิ�ม เพื�อเป็นสวสัดิการแก่พนกังานตาม

โครงการสขุนิยมดว้ย 

        ขณะเดียวกนัก็ปรบัรูปแบบและเวลาการใหบ้ริการ

ทั�งการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากและบรกิารเดนิรถของ 

RPT ในเสน้ทางตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการใชชี้วิต

วิถีใหม่ (New Normal)  พรอ้มกนันี �ไดร้ว่มกบัผูป้ระกอบ

การรา้นอาหารและโรงแรมในเกาะสมยุ จดัทรปิเชิญคณะ 

Influencers และ Blogger  กว่า �� ราย เดินทางเขา้มา

ช่วยโปรโมทการเดินทางและการท่องเที�ยวในเกาะสมยุ 

เพื�อเรยีกความเชื�อมั�นดา้นการทอ่งเที�ยวกลบัมา โดยบรษัิทฯ 

ใหก้ารสนับสนุนเรื�องการเดินทางรบั-ส่งจากสนามบิน

สรุาษฏรธ์านี-ทา่เรอืเกาะสมยุ 

        ดา้นการตลาดนั�น สายงานพฒันาธุรกิจไดอ้อกโปร

โมชั�นสง่เสรมิการตลาดออกมาอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อกระตุน้

ใหเ้กิดการใชบ้รกิาร อีกยงัชว่ยชว่ยลดภาระใหก้บัผูโ้ดยสาร 

โดยเฉพาะกลุม่ลกูคา้ที�ใชเ้ดินทางไปกลบักบัท่าเรอืราชา

เฟอรร์ี�เป็นประจาํ โดยเฉพาะโปรโมชั�นซื �อตั�วไปกลบั ฟรตีั�ว 

        สาํหรบัปี ���� เป็นปีที�บรษัิทฯ ตอ้งเจอกบับททดสอบ

ใหญ่อยา่งตอ่เนื�องตั�งแตต่น้ปี เนื�องจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา่ หรอื Covid-19 สรา้งผลกระทบ

วงกวา้งทั�วโลก ภาพรวมอตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยวและสภาพ

เศรษฐกิจชะลอตวั การเดนิทางของนกัทอ่งเที�ยวทั�งไทยและ

ต่างชาติลดลงอย่างมีนยัสาํคญั จากสถานการณที์�เปลี�ยน

แปลงอย่างฉับพลนันี � ทาํใหเ้กิดความทา้ทายใหม่ เพราะ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของนกัทอ่งเที�ยวและผูโ้ดยสารเปลี�ยน

ไป กลยทุธต์า่งๆ ตอ้งปรบัใหท้นัสถานการณอ์ยา่งทนัทว่งที 

เช่น การปรบังดจาํนวนเที�ยวเรือในบางรอบที�มีจาํนวนผูใ้ช้

บรกิารนอ้ยลง เพื�อลดภาระตน้ทนุและเพิ�มประสทิธิภาพใน

การดาํเนินธรุกิจ โดยบรษัิทไดด้าํเนินการตามแผนกลยทุธที์�

สาํคญัดงันี � 

        การก่อสรา้งท่าเทียบเรือดอนสกั ท่า � และท่า � เพื�อ

ใหก้ารเดนิเรอืมีประสทิธิภาพมากขึ �น  คาดพรอ้มเปิดใชง้าน

ไดไ้ตรมาสแรกปี ���� ทาํใหส้ามารถใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ทั�ง

เขา้และออกไดพ้รอ้มกนัทั�ง � ทา่ โดยไมต่อ้งเสียเวลารอ สง่

ผลใหก้ารใชบ้รกิารมีความสะดวกและคลอ่งตวัขึ �น อีกทั�งยงั

เป็นการเตรียมพรอ้มรองรบัการในอนาคต ที�คาดว่าเมื�อ

สถานการณก์ลบัสู่ปกติ จะมีนกัท่องเที�ยวทั�งชาวไทยและ

ตา่งชาติเดินทางกลบัเขา้มาทอ่งเที�ยวเกาะสมยุ เกาะพะงนั

มากขึ �น



โดยสารคนขาไป เสน้ทางดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั และ สมยุ-
ดอนสกั-สมยุ ที�ไดร้บัการตอบรบัดีมาก จนตอ้งขยายเวลา
โปรโมชั�นเพิ�ม รวมทั�งขยายเสน้ทางสมยุ-พะงนั-สมยุ และ
พะงนั-สมยุ-พะงนั เพิ�มตามคาํเรียกรอ้งของลกูคา้ฝั� งเกาะ
พะงนั
         ไมเ่พียงเทา่นี � ในปีที�ผา่นมา ยงัใหค้วามสาํคญัลกูคา้
กลุม่ตา่งๆ  มีการลงพื �นที�เพื�อเขา้พบเยี�ยมเยียน ลกูคา้อยา่ง
สมํ�าเสมอ เพื�อฟังเสียงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมา
ปรบัปรุงบริการใหดี้และโดนใจลกูคา้มากขึ �น รวมทั�งปรบั
ระบบเติมเงิน Online Top Up ใหง้่ายและสะดวกขึ �น โดย
ลกูคา้/สมาชิก สามารถเตมิเงินเขา้ระบบไดเ้องผา่นชอ่งทาง 
Rabbit Line pay , Promt pay , Internet Banking และ
บตัรเครดติ และใชเ้ป็น Line Shop ในแอพพลเิคชั�น เป็นอีก
หนึ�งชอ่งทางใหล้กูคา้สามารถจอง/ซื �อบรกิารที�มีอยูท่ั�ง ตั�วรถ
ลงเรือ บริการ Transfer จากสนามบินสุราษฏรธ์านีและ
นครศรธีรรมไปยงัเกาะสมยุ เกาะพะงนั 
         อยา่งไรก็ดี เหตกุารณที์�ไมค่าดคดิ และไมมี่ใครอยาก
ใหเ้กิดขึ �นกับเหตุการณเ์รือราชา � ที�เกิดอุบตัิเหตุเรือล่ม 
เนื�องจากคลื�นลมชว่งหนา้มรสมุที�พดัผา่นในพื�นที�ภาคใตแ้ละ
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านีปีนี �แรงกวา่ปกต ิจนทาํใหเ้กิดความสญู
เสยีขึ �นนั�น ทางบรษัิทฯ ไดร้บีดาํเนินการวา่จา้งบรษัิทผูเ้ชี�ยว
ชาญมาดาํเนินการกูเ้รอืราชา � ขึ �นมาไดเ้ป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 
และตลอดระยะเวลาไดพ้ยายามวางแผนการทาํงานใหร้ดักมุ 
รวดเรว็ที�สดุ แตก็่ไมล่มืเรื�องของความปลอดภยัในการทาํงาน
โดยมีการประสานงานและรายงานความหนา้ปฏิบตักิารแก่
ทางจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี กรมเจา้ทา่ และกรมทรพัยากรธรรม
ชาตทิางทะเลเป็นระยะๆ รวมใชเ้วลาในการกูเ้รอืเพียง � เดือน 

        นอกจากนี�ยงัไดร้ว่มกบักระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (อป.), ตาํรวจนํ�าเกาะสมยุ, 
เจา้หนา้ที�สาํนักงานเจา้ท่า สาํนักงานอาํเภอเกาะสมุย, 
ตาํรวจภธูร สภ.เกาะสมยุ, ตาํรวจภธูร สภ.บอ่ผดุ, กองทพั
อากาศจากกองบนิ � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี, ทพัเรอืภาคที� � 
จงัหวดัสงขลา และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซอ้มแผนเผชิญ
เหตภุยัพิบตัิทางทะเล โดยจาํลองสถานการณเ์หตกุารณ์
เหมือนจรงิ เพื�อสรา้งความมั�นใจนกัทอ่งเที�ยว
        จากที�กลา่วมาขา้งตน้ จะเหน็วา่ปี ���� เป็นปีที�ราชา
เฟอรร์ี�เจอกบับททดสอบใหญ่หลายเรื�องพรอ้มกนั แตด่ว้ย
วิสยัทศันที์�ไมเ่คยยอมจาํนนตอ่อปุสรรคและความยากของ
โจทยธ์ุรกิจ และไม่หยุดนิ�งพัฒนาเพื�อหาทางออกใหม่ๆ 
จากตน้ทนุเดิมที�มีอยู ่ก็จะพบวา่มี “โอกาสใหม”่ มากมาย
ที�รออยูข่า้งหนา้ ดว้ยเหตผุลทั�งหมดนี� จงึทาํใหท้า่เรอืราชา
เฟอรร์ี�ยงัคงยืนหยดัเดนิหนา้ใหบ้รกิารตอ่ไดอ้ยา่งมั�นคง
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การดําเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเดินเรือ และการให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร

        บรษัิทฯ ไดล้งทนุก่อสรา้งทา่เทียบเรอืดอนสกัเพิ�มอีก � ทา่ คือ ทา่� และทา่�  จากปัจจบุนัที�มีอยู ่� ทา่ เพื�อใหก้ารเดนิ
เรอืมีประสทิธิภาพมากขึ �น  คาดพรอ้มเปิดใชง้านไดไ้ตรมาสแรกปี ����  จากการขยายทา่เทียบเรอืเพิ�มนั�น ทาํใหส้ามารถ
ใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ทั�งเขา้และออกไดพ้รอ้มกนัทั�ง � ท่า โดยไม่ตอ้งเสียเวลารอ สง่ผลใหก้ารใชบ้รกิารมีความสะดวกและ
คลอ่งตวัขึ �น อีกทั�งยงัเป็นการเตรยีมพรอ้มรองรบัสถานการณใ์นอนาคต ที�คาดวา่เมื�อสถานการณก์ลบัสูป่กติ จะมีนกัท่อง
เที�ยวทั�งชาวไทยและตา่งชาตเิดนิทางกลบัเขา้มาทอ่งเที�ยวเกาะสมยุ เกาะพะงนัมากขึ �น

ก่อสร้างทา่เทยีบเรือใหม่ (ทา่�และทา่�)

 

        เพื�อใหง้่ายตอ่การซอ่มบาํรุงเรอื และยงัสามารถใชเ้ป็น
จดุจอดผกูเรอื เพื�อใหเ้รอืหลบพายใุนช่วงหนา้มรสมุ หรอืให้
เรือจอดระหว่างเตรียมพรอ้มรอรบัโปรแกรม (Stand by) 
โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการจอดลอยลาํ  บริษัทฯ จึงไดข้อ
อนญุาตหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งสรา้งหลกัผกูเรอืบรเิวณท่าเรอื
ดอนสกัสากล

หลักผูกเรือฝั� งทา่เรือดอนสัก



บริการ Premieum Bus จาก RPT เตบิโตตอ่เนื�อง 
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        หนึ�งในนโยบายของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ที�มุง่เนน้มาตลอดคือ การใหค้วามสาํคญักบั มาตรฐาน
ความปลอดภยับนเรอื โดยมีการปรบัเปลี�ยนอปุกรณ ์ความปลอดภยัประจาํเรอืใหม ่และมีการตดิตั�งอปุกรณช์ชีูพใหเ้พียง
พอตอ่จาํนวนผูโ้ดยสารบนเรอื เพื�อใหมี้สภาพพรอ้มใชง้านในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินไดท้นัทว่งที

ใส่ใจกับความปลอดภยัเรือ



        หลงับรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั (RPT) จบัมือกบั บรษัิท เอทีพี �� จาํกดั (มหาชน) เปิดใหบ้รกิารเดนิรถ
บสั VIP 32 ที�นั�ง เสน้ทางกรุงเทพฯ-สมยุ-พะงนั-กรุงเทพฯ ไปเมื�อปี ���� ไดร้บักระแสตอบรบัที�ดีมาก โดยในปี ���� 
มียอดผูใ้ชบ้ริการกว่า � หมื�นคน หรือเฉลี�ยเดือนละ ��� คน และมียอดจองเดินทางล่วงหนา้ในปี ���� เพิ�มขึ �นอย่าง
ตอ่เนื�อง จนสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 เขา้มา และมีการประกาศหา้มเดินทางและยกเลิกการจดัฟลูมนู
ปารตี์ �ที�เกาะพะงนั จึงจาํเป็นตอ้งหยดุเดินรถชั�วคราว 
และกลบัมาเดนิรถอีกครั�งชว่งปลายปี ทาํใหท้ั�งปีสามารถ
ให้บริการเดินรถได้เพียง � เดือน รวมผู้ใช้บริการ
ประมาณ �,��� คน 
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        เปิดจดุใหบ้รกิารจาํหนา่ยตั�วเพิ�มขึ �น เพื�ออาํนวยความ
สะดวกและลดการจราจรแออดับริเวณหนา้ท่าเรือดอนสกั
สากล โดยผูที้�มาใชบ้รกิารสามารถติดตอ่ซื �อตั�วและเช็คอิน
ไดที้�จดุจาํหนา่ยตั�วโทลลเ์วยท์ั�ง � ชอ่ง แบง่เป็นชอ่งสาํหรบั
คิวจองและคิวปกติ ทาํใหช้่วยลดปริมาณรถของผูที้�มาใช้
บรกิารไม่ใหห้นาแนนบรเิวณหนา้ท่าช่วงเทศกาลจนเกินไป
และมีจดุจาํหน่ายตั�วโดยสารคน และบรกิาร Transfer เสน้
ทางตา่งๆ ดา้นหนา้ทา่เรอื ทาํใหก้ารออกตั�วและจดัควิรถลง
เรอืรวดเรว็ขึ �น โดยเฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุที�มีรถเขา้
มาใชบ้รกิารจาํนวนมาก
        ทั�งนี � เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั จงึไดมี้
การปรบัตารางเดนิเรอืในเสน้ทางสมยุ-พะงนั-สมยุ ลงเหลอื 
� เที�ยว/วนั และปรบัเพิ�มการเดนิเรอืเสน้ทางดอนสกั-พะงนั 
จากเดมิ � เที�ยว เป็น � เที�ยว/วนั เพื�อรองรบัการเดนิทางเขา้
ออกระหวา่งเกาะกบัฝั�งใหมี้ความคลอ่งตวัขึ �น และสอดคลอ้ง
กบัปรมิาณความตอ้งการใชข้องผูใ้ชบ้รกิาร 

การบริหารจดัการทา่เรือ 
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รุกตลาดออนไลนม์ากขึ�น

เพิ�มช่องทางการจองตั�วรถยนตผ่์านทาง Line MyShop

ปรับปรุงระบบ Call center ใหท้นัสมัยและมปีระสิทธิภาพมากขึ�น

        พฒันาระบบเตมิเงิน Top Up  รองรบัการจองตั�วออนไลนล์ว่งหนา้ 
เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัตวัแทนจาํหน่าย (Agency) และสมาชิก
แบบ Top Up บรษัิทฯ จงึไดเ้พิ�มชอ่งทางการเตมิเงิน Top Up ใหง้า่ยขึ �น
ภายใน � ขั�นตอน และสะดวกขึ �น เพราะตวัแทนจาํหน่ายและสมาชิก
สามารถทาํรายการเติมเงินไดเ้องผา่นชอ่งทางออนไลน ์
        นอกจากนี�ยงัเพิ�มช่องทางการชาํระเงินออนไลนผ์่าน Rabbit line 
pay และระบบ Prompt pay ของธนาคารต่างๆ ทาํใหต้วัแทนจาํหน่าย
และสมาชิกสามารถเติมเงินเขา้ เช็คยอดบญัชี Top Up ของตวัเอง รวม
ทั�งทาํรายการจองตั�วรถ ตั�วเรอืไดด้ว้ยตวัเอง
        ทั�งนี � ยงัยกเลกิคา่ธรรมเนียมการจองตั�วรถยนตล์งเรอืจากเดมิที�เก็บ
ในอตัรา �� บาท /รายการจอง เพื�อจงูใจใหล้กูคา้ใชบ้รกิารจองตั�วรถยนต์
และตั�วเรอืผา่นระบบออนไลนม์ากขึ �น

        ใหก้ารซื �อตั�วรถยนต ์ตั�วเรอืไปเกาะสมยุ เกาะพะงนั ง่ายไปอีก กบั
ชอ่งทางบรกิารใหมข่องทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� กบั  Line My Shop  ที�สามารถ
จองบรกิารตา่งๆ ดงันี �
         รถยนตล์งเรอื 
         แพคเกจทวัร ์
         โรงแรมที�พกั 
         บริการรบั-ส่งจากสนามบิน (สรุาษฎรธ์านี/นครศรีธรรมราช) ถึง
โรงแรม (สมยุ/พะงนั)
        ครบในที�เดียว  สะดวกขึ �น ไมต่อ้งตอ่ควิ และไมมี่คา่ธรรมเนียมการชาํระเงิน  ตามรูปแบบการใชชี้วิตวิถีใหม ่(New Normal)

        บรษัิทฯ ไดน้าํระบบ Could Call Center  มาใชเ้พื�อปรบัปรุง
ระบบการใหบ้รกิารลกูคา้ใหมี้ประสทิธิภาพมากขึ �น เชน่ การสอบ
ถามขอ้มลู การรอ้งเรยีน หรอืการสั�งซื �อ/จองตั�วเรอื ใหร้วดเรว็ขึ �น 
รวมทั�งมีระบบบนัทกึการสนทนาเพื�อใชใ้นการปรบัปรุงการบรกิาร 
มีระบบรายงานประสทิธิภาพการรบัและสนทนาทางโทรศพัท ์ 
        ขณะเดียวกนัก็นาํระบบ  Zen desk  ซึ�งเป็นระบบการเชื�อม
ต่อการติดต่อจากลกูคา้ในทกุช่องทาง เช่น โทรศพัท ์, E-mail , 
Line และ Face book ใหบ้นัทกึเป็นขอ้มลูลกูคา้เก็บไวใ้นระบบ 
CRM เพื�อช่วยใหก้ารติดตามการใหบ้รกิารรวดเรว็และมีประสทิธิภาพมากขึ �น

กลยุทธ์ทางการตลาด และงานด้าน IT & Digital Marketing
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        บรษัิทไดมี้การจดักิจกรรมและแพคเกจโปรโมชั�นอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสง่เสรมิการขายตลอดทั�งปี รวมถงึตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้และผูโ้ดยสารในทกุกลุม่ใหไ้ดร้บัความคุม้คา่ โดยมีโปรโมชั�นตา่งๆ ดงันี �

“ซื�อตั�วรถยนตไ์ปกลับ ฟรีตั�วโดยสารคนขาไป”

“มอเตอรไ์ซคซ์ื�อขาไป ฟรีขากลับ”

        เสน้ทางดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั และเสน้ทางสมยุ-ดอนสกั-สมยุ 
เริ�ม � ม.ค. - �� ต.ค. ���� เพื�อกระตุน้การเดินทาง และยงัช่วยลด
ภาระค่าใชจ้่ายใหก้บักลุ่มลกูคา้ที�เดินทางในเสน้ทางดงักล่าวเป็น
ประจาํ 
        โปรโมชั�นตวันี �ไดร้บัการตอบรบัที�ดีและมีเสยีงเรยีกรอ้งใหข้ยาย
เวลาโปรโมชั�นเขา้มามาก เนื�องจากประหยดัไปไดก้ว่า ��% ทาง
บรษัิทฯ จงึไดข้ยายระยะเวลาโปรโมชั�นออกไปถงึวนัที� �� ธ.ค. ����
        ทั�งนี � เมื�อพิจารณายอดผูม้าใชบ้รกิารโปรโมชั�น “ซื �อตั�วรถยนต์
ไปกลบั ฟรตีั�วโดยสารคนขาไป” ตลอดโปรโมชั�น พบวา่ มีลกูคา้ที�มา
ขอรบั Voucher ตั�วโดยสารคนขาไป เสน้ทางดอนสกั-สมยุ-ดอนสกั 
รวม �,��� ใบ และ สมยุ-ดอนสกั-สมยุ รวม �,��� ใบ 

        ราชาเฟอรร์ี�ไดส้ง่โปรโมชั�นออกมากระตุน้ตลาดอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อ
ใหค้รอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย โปรโมชั�นนี � ออกมาเพื�อตอบโจทยล์กูคา้
กลุม่ที�เดินทางดว้ยรถจกัรยานยนตแ์บบทั�วไปในเสน้ทางดอนสกั-สมยุ 
และสมยุ-ดอนสกั 
        โปรโมชั�นตวันี � เริ�มตั�งแต ่� สงิหาคม – �� ตลุาคม ���� โดยลกูคา้
มาใชบ้รกิาร เสน้ดอนสกั-สมยุ �,��� ใบ  และเสน้ทางสมยุ-ดอนสกั 
�,��� ใบ

“ลดทนัท ี�� บาท เมื�อซื�อตั�วรถ+เรือ เส้นทางตวัเมอืงสุราษฎรธ์านี (ตลาดศรีราชา�) – เกาะสมุย”

        ราชาเฟอรร์ี�ไดส้ง่โปรโมชั�นออกมากระตุน้ตลาดอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อ
ใหค้รอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย โปรโมชั�นนี � ออกมาเพื�อตอบโจทยล์กูคา้
กลุม่ที�เดนิทางดว้ยรถจกัรยานยนตแ์บบทั�วไปในเสน้ทางดอนสกั-สมยุ 
และสมยุ-ดอนสกั 
        โปรโมชั�นตวันี � เริ�มตั�งแต ่�� - �� ธนัวาคม ����  โดยลกูคา้เมื�อ
มาซื �อตั�วรถ+เรือ เสน้ทางตัวเมืองสุราษฎรธ์านี (ตลาดศรีราชา�) 
เกาะสมยุ ที�จดุจาํหนา่ยตลาดศรรีาชา� จะไดร้บัสว่นลดทนัที �� บาท 
ทาํใหร้าคาตั�วรถ+เรือ เสน้ทางดงักลา่ว ลดเหลือ ��� บาท จากปกติ 
��� บาท โดยมีผูม้าใชบ้รกิารเป็นจาํนวนมาก

โปรโมช่ันการส่งเสริมการขาย
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เจาะกลุ่มเดก็นักเรียน

        เพราะเดก็และเยาวชนคืออนาคตของชาต ิและบนเกาะสมยุ เกาะ
พะงนั ก็มีนอ้งๆ นกัเรยีน/นกัศกึษา จาํนวนไมน่อ้ยที�ตอ้งเดนิทางไปกลบั
ระหวา่งฝั� งเมืองกบัเกาะ เพื�อไปเรยีนหนงัสือ ดงันั�น เพื�อลดภาระผูป้ก
ครองและตคา่ใชจ้่ายของนอ้งนกัเรยีนบนเกาะสมยุ เกาะพะงนั  ราชา
เฟอรร์ี�จงึใหส้ว่นลดพิเศษครึ�งราคาแก่เดก็นกัเรยีน/นกัศกึษา 
        พิเศษไปอีก  เมื�อซื �อแพคเกจตั�วรถ+เรอื เสน้ทางตวัเมืองสรุาษฎร์
ธานี (ตลาดศรรีาชา�)-เกาะสมยุ/เกาะพะงนั หรอืเกาะสมยุ/พะงนั-ตวั
เมืองสรุาษฎรธ์านี(ตลาดศรรีาชา�) เพียงแคโ่ชวบ์ตัรนกัเรยีน/นกัศกึษา
ก็รบัสทิธิ�สว่นลดพิเศษไปเลย ไมต่อ้งแตง่ชดุนกัเรยีน/นกัศกึษา

        ยงัมีอีกหลายโปรโมชั�นดีๆ ที�ราชาเฟอรร์ี�สง่ความสขุ จดัโปรโมชั�นคุม้ๆ ใหก้บัลกูคา้ทกุกลุม่ เพื�อคืนกาํไรใหย้งัมีอีก
หลายโปรโมชั�นดีๆ ที�ราชาเฟอรร์ี�ส่งความสขุ จดัโปรโมชั�นคุม้ๆ ใหก้บัลกูคา้ทกุกลุ่ม เพื�อคืนกาํไรใหผู้โ้ดยสารทกุท่าน
ตลอดทั�งปี ���� ที�ผา่นมา 



135

10 9 8 7
6

2 4

1.  นายธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.  นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ

3.  นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4.  นายชาตรี ศิริพานิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

5.  พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์

6.  นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

9.  นายสมศักด์ิ ห่มม่วง
รองประธานกรรมการ

8.  นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.  นายวงศกร พิธุพันธ์
กรรมการ

10.  นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
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นายชาคริต โอภาสอุดม
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์
ผู้อํานวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายอภิชนม์ ชโยภาส 
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ

นายเอกชัย ล่ิมถาวรศิริพงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพุทธพงศ์ วิมลพันธ์ุ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานอํานวยการ

คณะกรรมการบริหาร

นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ
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        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ริ�มเขา้ทาํการซื �อขายในตลาดหลกัทรพัย ์เมื�อวนัที�  �� พฤศจิกายน ���� 
ปัจจุบนั บริษัทมีเรือเฟอรร์ี�ใหบ้ริการจาํนวน �� ลาํ บริษัทประกอบกิจการเดินเรือเฟอรร์ี�เพื�อใชโ้ดยสารและขนส่งทางเรือ
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จาํนวน � เสน้ทาง ไดแ้ก่  
             �.ระหวา่งอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุ
             �.ระหวา่งอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั
             �.ระหวา่งเกาะสมยุและเกาะพะงนั 
        ดว้ยเรอืเฟอรร์ี�ที�มีในปัจจบุนัจาํนวน �� ลาํ พรอ้มใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร RP Transportation เพื�ออาํนวยความสะดวก
ในการเดนิทางเขา้และออก เมื�อมาใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท ซึ�งเริ�มดาํเนินการเมื�อวนัที� � มีนาคม ���� รวมทั�งประกอบ
ธรุกิจจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้ในรา้นสะดวกซื �อ และมีรายไดอื้�นๆ จากการใหเ้ชา่ปา้ยโฆษณาทั�งทา่เรอืและในเรอื ใหบ้รกิาร
จองตั�วเรือโดยสารผ่านสายการบินที�เป็นพนัธมิตร บริการขนสมัภาระ ค่าลงโฆษณาในแผ่นพบัแนะนาํสถานที�ท่องเที�ยว 
รายไดค้า่ขายเศษซากและอื�นๆ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

�.ธุรกจิการเดนิเรือเฟอรรี์�โดยสารและขนส่ง
 

        บรษัิทดาํเนินธรุกิจเดนิเรอืเฟอรร์ี�ขา้มเกาะในพื�นที�จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ประกอบดว้ย � เสน้ทางหลกั ไดแ้ก่ ทา่เรอืดอนสกั 
– เกาะสมยุ ท่าเรอืดอนสกั - เกาะพะงนั และระหวา่งเกาะสมยุ - เกาะพะงนั โดยเสน้ทางระหวา่งเกาะสมยุ และเกาะพะงนั 
เริ�มใหบ้รกิารเมื�อเดือนธนัวาคม ���� ปัจจบุนับรษัิทมีกองเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ เพื�อใหบ้รกิารการเดนิเรอืแบบประจาํทาง
ตามเที�ยวเวลา(Scheduled Ferry Service)และแบบเชา่เหมาลาํ(Chartered Ferry Service) กองเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทสามารถ
บรรทกุผูโ้ดยสารพรอ้มยานพาหนะประเภทตา่งๆ และสนิคา้ทั�วไปไดใ้นเวลาเดียวกนั ซึ�งการใหบ้รกิารเดนิเรอืแบบประจาํทาง
ตามเที�ยวเวลา โดยใหบ้รกิารตั�งแตเ่วลา ��.�� น. ถึง ��.�� น. โดยมีเที�ยวเรอืใหบ้รกิารจาํนวน�� เที�ยวตอ่วนั (ณ วนัที� �� 
ธนัวาคม ����) ในขณะที�การใหบ้รกิารเดนิเรอืแบบเชา่เหมาลาํ เป็นการจดัเที�ยวเรอืพิเศษสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารที�มีความประสงค์
จะเดินทางเป็นหมูค่ณะหรอืการขนสง่สนิคา้ที�มีลกัษณะพิเศษ อาทิ แก๊ส นํ�ามนั และวตัถอุนัตราย
        เสน้ทางเดนิเรอืระหวา่งทา่เรอืดอนสกัและเกาะสมยุจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เป็นเสน้ทางใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหวา่ง
ท่าเรือดอนสกัสากลตั�งอยู่ที� ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั และท่าเรือสมยุสากล ตั�งอยู่ที� ตาํบลลิปะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ 
ทั�งนี � เสน้ทางดงักลา่วมีระยะทางประมาณ �� กิโลเมตร และใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาทีLorem ipsum
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       เสน้ทางเดินเรอืระหวา่งอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เป็นเสน้ทางใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้ม
ฟากระหว่างท่าเรือดอนสกัสากลตั�งอยู่ที�ตาํบลดอนสกัอาํเภอดอนสกั และท่าเทียบเรืออเนกประสงคข์องเทศบาลตาํบล
เกาะพะงนั ตั�งอยู่ที�ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั ปัจจบุนับรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารเรือเฟอรร์ี�เพียงรายเดียว ที�ใหบ้รกิาร
บรรทกุผูโ้ดยสาร รวมไปถึงยานพาหนะไปยงัอาํเภอเกาะพะงนั เสน้ทางดงักลา่วมีระยะทางประมาณ �� กิโลเมตร และใช้
เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)Trip

05.:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

06:30

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

21:00

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)

05.:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

06:30

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

*** �.��-�.��  และ ��.��-��.��  เป็นรอบเวลาเรง่ด่วน ***

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)Trip

05:00

09:30

-

13:30

15:30

18:00

1

2

3

4

5

6

7

พะงัน(Koh Phangan)
ถึง(Arrive)

07:30

10:0007:30

12:00

-

16:00

18:00

20:30

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

05:00

08:00

10:30

12:30

16:30

-

18:00

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

07:30

10:30

13:00

15:00

19:00

-

20:30

ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-เกาะพะงัน

ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง ดอนสัก-สมุย
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       ทั�งนี � ลกูคา้ที�ตอ้งการเดนิทาง ดอนสกั - เกาะพะงนั หรอื เกาะพะงนั - ดอนสกั สามารถเลอืกเดนิทางโดยผา่นทางทา่เรอื
ลปิะนอ้ย(สมยุ)ได ้(via) โดยคา่โดยสารยงัคดิราคาเดมิ โดยมีตารางเดนิเรอื ดงันี �

       นอกจากนั�น กิจการท่าเรอืทั�ง �แห่งของบรษัิทที�ตั�งอยู่อาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบ
กิจการทา่เรอืเดนิทะเลและหนงัสอืรบัรองการตรวจสภาพทา่ (เดมิชื�อ“ใบอนญุาตใหใ้ชท้า่เทียบเรอื”) ขนาดเกิน ��� ตนักรอส 
โดยบรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ�บนที�ดินและท่าเรือทั�ง � แห่ง จากการที�บรษัิทเป็นเจา้ของท่าเรือเองและมีจาํนวนท่าเทียบ
เรอืหลายทา่ ทาํใหก้ารพฒันาและการปรบัปรุงการใหบ้รกิารเป็นไปโดยสะดวกและมีความคลอ่งตวั เชน่ การจดัพื �นที�จาํหนา่ย
ตั�ว การชั�งระวางรถบรรทกุ การจดัลาํดบัรถยนตที์�จะขึ �นลงเรอืเฟอรร์ี� การจดัการจราจรหนา้ทา่เรอื การจอดลาํเรยีงเรอืทาํได้
ง่ายขึ �น การรบัเรอืเขา้จอดเทียบทา่เรอืและปลอ่ยเรอืออกจากทา่เรอื การขึ �นลงของผูโ้ดยสาร รวมถึงการขนถ่ายสินคา้ทาํให้
บรษัิทมีขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

ดอนสัก-เกาะพะงัน 
เปล่ียนเรือไปเกาะพะงันท่ีท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)

ดอนสัก(Donsak)
ออก(Depart)Trip

05:00

07:30

08:00

09:30

1

2

3

4

ถึง(Arrive)

-
-

09:30

-

เปล่ียนเรือท่ีสมุย
transit the ferry at Koh Samui

ออก(Depart)

พะงัน(Koh Phangan)

ถึง(Arrive)

07:30

10:00

12:30

12:00

10:005 11:30 15:30

11:006 12:30 15:30

13:307 - 16:00

14:008 15:30 18:30

15:309 - 18:00

18:0010 -

-
-

11:00

-
14:00

14:00

-
17:00

-
- 20:30

       เสน้ทางเดนิเรอืระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เป็นเสน้ทางใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้ม
ฟากระหวา่งทา่เรอืสมยุสากล ตั�งอยูที่�ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ และทา่เทียบเรอือเนกประสงคข์องเทศบาลตาํบลเกาะ
พะงนัตั�งอยูที่� ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ชั�วโมง �� นาที บรษัิทใหบ้รกิารเดนิเรอืทกุวนั
ทั�งขาเขา้และขาออกวนัละ � เที�ยวเรอื โดยใหบ้รกิารเดินเรอืเฟอรร์ี�เที�ยวแรกจากอาํเภอเกาะสมยุตั�งแตเ่วลา ��.��น. จนถึง
เที�ยวสดุทา้ยเวลา��.��น. และใหบ้รกิารเเรอืเฟอรร์ี�เที�ยวแรกจากอาํเภอเกาะพะงนั ตั�งแตเ่วลา ��.��น. จนถงึเที�ยวสดุทา้ย
เวลา ��.��น. นอกจากนั�น บรษัิทยงัสามารถจดัเที�ยวเรอืเฟอรร์ี�เสรมิในกรณีที�มีลกูคา้มาใชบ้รกิารมากกวา่ปกต ิเชน่ ชว่งวนั
หยดุยาว หรอืชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ดว้ยเชน่กนั

สมุย(Koh Samui)
ออก(Depart)Trip

08:00

11:00

14:00

17:00

1

2

3

4

พะงัน(Koh Phagnan)
ถึง(Arrive)

09:30

12:30

15:30

18:30

พะงัน(Koh Phangan)
ออก(Depart)

07:00

11:00

15:00

17:00

สมุย(Koh Samui)
ถึง(Arrive)

08:30

12:30

16:30

18:30

ตารางบริการเวลาเดินเรือระหว่าง เกาะสมุย-เกาะพะงัน

ตารางบริการเวลาเดินเรือเวียร์(via) ระหว่างดอนสัก-เปลีย่นเรือทีท่่าเรือลิปะน้อย(สมุย) ไปเกาะพะงัน
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VIA

VIA

VIA

VIA

เกาะพะงัน - ดอนสัก
เปล่ียนเรือไปดอนสักท่ีท่าเรือลิปะน้อย (สมุย)

พะงัน(Koh Phangan)

ออก(Depart)Trip

05:00

07:00

08:00

10:30

1

2

3

4

ถึง(Arrive)

-
08:30 09:00

-
-

-

เปล่ียนเรือท่ีสมุย
transit the ferry at Koh Samui

ออก(Depart)

ดอนสัก(Donsak)
ถึง(Arrive)

07:30

10:30

10:30

13:00

11:005 14:30

12:306

12:30

15:00

15:007 18:30

16:308

18:30

16:30

19:00

17:009

-
20:30

18:0010 -

-
-

-
-

13:00

-
17:00

19:00

-

- 20:30

VIA

VIA

VIA

VIA



หมายเหตุ  :  * ตนักรอส หมายถงึ นํ�าหนกัทั�งหมดที�สามารถบรรทกุได ้ซึ�งไดร้วมนํ�าหนกัตวัเรอืและนํ�าหนกัผูโ้ดยสารและสิ�งของที�บรรทกุ
                   ** เรอืเฟอรร์ี�แตล่ะลาํของบรษัิทจะมีพนกังานประจาํเรอืตลอดเวลาทั�งขณะเดินเรอืหรอืจอดเทียบทา่เรอื เพื�อที�จะสามารถดแูลและจดัการปัญหา
                       ในกรณีที�เกิดอบุตัิเหตกุบัเรอืไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยพนกังานทกุตาํแหน่งบนเรอื (ยกเวน้ตาํแหน่งกะลาสีเรอื) จะตอ้งไดร้บัใบประกาศนียบตัร
                       รบัรองความรูค้วามสามารถจากกรมเจา้ทา่

ชื�อเรือ ปีที�
สร้าง

อายุเรือ
(ปี)

ปีที�จด
ทะเบยีน
เรือไทย

นํ�าหนัก*
(ตนักรอส)

ขนาด (เมตร)
(ยาว*กว้าง*ลึก)

พนักงาน
ประจาํ

เรือ
(คน)**

ผู้โดยสาร
(คน)

รถ � ล้อ
(คัน)

เตม็ระวาง

ปริมาณบรรทกุ

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

รายละเอียดเรือเฟอร์รี�

        บรษัิทไดใ้ชท้า่เทียบเรอือเนกประสงคข์องเทศบาลตาํบลเกาะพะงนัตั�งอยูที่� ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดั
สรุาษฏรธ์านี เพื�อใชจ้อดและรบัสง่ผูโ้ดยสารและขนสง่บนเกาะพะงนั โดยชาํระคา่ภาระทา่เทียบเรอืตามจาํนวนครั�งที�ใชจ้อด
เรอืเฟอรร์ี�เทียบทา่ ปัจจบุนั บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�เพียงรายเดียวที�สามารถใหบ้รกิารบรรทกุผูโ้ดยสารและยานพาหนะ
ไปยงัอาํเภอเกาะพะงนั
        เรอืเฟอรร์ี�ที�ใหบ้รกิารทกุลาํของบรษัิทตอ้งไดร้บัใบอนญุาตการใชเ้รอืในลาํนํ�า และ ทะเลระหวา่งจงัหวดัตราดและจงัหวดั
นราธิวาส และไดข้ึ �นทะเบียนกบักรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม ซึ�งเรอืเฟอรร์ี�ทั�งหมดจะไดร้บัการตรวจสภาพการใชง้านเป็น
ประจาํในแตล่ะปีและตรวจแนวนํ�าบรรทกุเป็นประจาํทกุ � ปีเพื�อใชใ้นการตอ่ใบอนญุาตใชเ้รอืโดยพนกังานตรวจเรอืจากกรม
เจา้ทา่ จะทาํการตรวจสอบเรอืตามขอ้บงัคบัการตรวจเรอื เพื�อตอ่ใบอนญุาตใชเ้รอื โดยมีขอ้กาํหนดในสว่นของตวัเรอืตอ้งมี
ความมั�นคงแข็งแรงและมีสภาพการใชง้านไดต้ามมาตรฐานหากผลการตรวจสอบพบวา่มีขอ้บกพรอ่งหรอืมีสว่นที�ตอ้งดาํเนิน
การแกไ้ข กรมเจา้ท่าจะแจง้ใหบ้รษัิทดาํเนินการโดยทนัที ซึ�งที�ผ่านมา บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยั รวมถึง
สภาพความพรอ้มในการใชง้านของเรอืเฟอรร์ี�อยา่งสมํ�าเสมอ โดยจดัใหมี้แผนการซอ่มบาํรุงรกัษาตวัเรอื เครื�องยนต ์เครื�องมือ 
และอปุกรณต์ามเกณฑที์�กรมเจา้ท่าไดก้าํหนดไว ้นอกจากนี� บรษัิทยงัไดก้าํหนดมาตรการเชิงรุกเพื�อปอ้งกนัความเสียหาย
รุนแรง โดยกาํหนดใหเ้รอืเฟอรร์ี�ทกุลาํของบรษัิทตอ้งผา่นการซอ่มแซมและบาํรุงรกัษาตามมาตรฐานโดยอูเ่รอืที�ไดร้บัอนญุาต
จากกรมเจา้ทา่ ปัจจบุนั บรษัิทมีกองเรอืเฟอรร์ี�ทั�งหมดจาํนวน �� ลาํ ซึ�งสามารถบรรทกุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ ��� ถึง ��� 
คนตอ่เที�ยวและยานพาหนะประมาณ �� ถงึ �� คนัตอ่เที�ยว โดยมีรายละเอียดของเรอืเฟอรร์ี�แตล่ะลาํดงันี � 
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 �.ธุรกจิรถโดยสาร

        เพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� 
ใหส้ามารถเดนิทางจากทา่เรอืดอนสกัไปยงัที�พกัในเกาะสมยุ
และเกาะพะงนัไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ รวมถึงการเดินทาง
ออกจากเกาะสมยุและเกาะพะงนัไปยงัจดุหมายปลายทาง
ที�สาํคญั ไดแ้ก่ สนามบนิ สถานีรถไฟ และจดุหมายที�สาํคญั
อื�นๆ บรษัิทจงึไดเ้ปิดใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร RP Van ขึ �นเมื�อ
เดือนมีนาคม ���� ภายใตบ้รษัิท อารพี์.แวน ทรานสปอรต์ 
จาํกดั (ภายหลงัไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น บรษัิท อารพี์ 
ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ����) ซึ�ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทมีรถตูบ้ริการทั�งที�เป็น
ทรพัยส์นิของบรษัิทเอง และใหบ้รกิารโดยพนัธมิตรที�รว่มให้
บริการทั�งท่าเรือดอนสกั ท่าเรือเกาะสมยุ และท่าเรือเกาะ
พะงนั โดยจุดบริการของบริษัท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น 
จาํกัด นั�นไดแ้ก่ ท่าเรือดอนสัก, ท่าเรือเกาะสมุย, ท่าเรือ
เกาะพะงนั และ ตลาดศรีราชา � จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี รวม
ถงึการใหบ้รกิารรถเชา่เหมารบัสง่ระหวา่งที�พกับนเกาะสมยุ 
เกาะพะงนั โรงแรมเจา้พระยาปารค์ โรงแรมเวโรนิกา้ และ
จดุจาํหนา่ยตั�วบรเิวณถนนขา้วสาร กรุงเทพฯ

สถานที�
เครื�องบนิ เฟอรรี์� ที�พกั แพค็เกจ็รถ

หมายเหตุ

จุดจาํหน่ายตั�ว ถนนข้าวสาร

ตลาดศรีราชา

ท่าเรือดอนสกั

โรงแรมเวโรนิก้า ชั�น�

ทา่เรืออเนกประสงค ์เทศบาลเกาะพะงนั

ทา่เรือเกาะสมุย

http://www.goorca.com

จุดบริการจองและจําหน่ายต๋ัว

        นอกจากนั�น บรษัิทยงัใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในการเดนิเรอื โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ที�ดแูลรกัษาความปลอดภยั 
ซึ�งมีหนา้ที�จดัเรยีงลาํดบัรถยนตที์�มาใชบ้รกิารจอดรถยนตใ์หต้รงตามจดุที�กาํหนดในระวางเรอื พรอ้มทั�งตรวจการดบัเครื�อง
ยนตแ์ละดงึเบรกมือของรถยนตแ์ตล่ะคนั อดัลิ�มรองลอ้รถเพื�อปอ้งกนัการลื�นไหล และตรวจตราผูโ้ดยสารใหอ้อกจากรถยนต์
ภายหลงัที�ไดจ้อดรถบนเรอืเรยีบรอ้ยแลว้ อีกทั�งบรษัิทยงัจดัใหมี้เสื �อชชีูพครบตามจาํนวนผูโ้ดยสารสงูสดุที�ไดร้ะบไุว ้รวมถึง
แพแข็งชชีูพเพื�อช่วยเหลือคนชราและเด็กในกรณีที�ตอ้งมีการสละเรอืนอกจากนี� บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การอบรมและซกัซอ้มเพื�อ
เตรยีมความพรอ้มในกรณีที�มีเหตฉุกุเฉินประเภทต่างๆ โดยหน่วยงานผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกหรอืกองทพัเรอืเป็นประจาํทกุปี 
และบรษัิทยงัไดจ้ดัทาํประกนัภยัสาํหรบัเรอืทกุลาํ(เฉพาะกรณีที�เรอืเฟอรร์ี�เกิดความเสยีหายทั�งหมด) ซึ�งครอบคลมุมลูคา่ทาง
บญัชีของเรอืเฟอรร์ี�แตล่ะลาํอยา่งครบถว้น และยงัไดจ้ดัทาํประกนัภยัอบุตัิเหตแุละประกนัชีวิตเพื�อคุม้ครองความปลอดภยั
ของผูโ้ดยสารบนเรือทกุลาํตามจาํนวนผูโ้ดยสารสงูสดุที�เรือแต่ละลาํสามารถบรรจผุูโ้ดยสารได ้ซึ�งตรงตามขอ้กาํหนดทาง
กฏหมาย

 �.ธุรกจิจดัหางาน

        บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกัด (มหาชน) ไดจ้ัดตั�ง
บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั ซึ�งเป็นบรษัิทย่อย ดว้ย
ความตั�งใจที�จะเป็นสว่นหนึ�งในการพฒันาคณุภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชนใกลเ้คียง ตลอดจนสรา้งสมัพันธ์ที�ดีกับ
พนัธมิตรของบริษัทซึ�งเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและ
ทอ่งเที�ยวในพื �นที� ซึ�งปัจจบุนัประสบกบัภาวะการขาดแคลน
แรงงาน โดยจะใหบ้รษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั เป็น
สื�อกลางระหวา่งผูจ้า้งงานและแรงงาน ไดพ้บกนัทางเวบ็ไซต ์
www.rpjobonline.com โดยเปิดใหผู้ที้�สนใจสมคัรงานออน
ไลนไ์ดโ้ดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย ซึ�งจะเป็นการสง่เสรมิใหค้นในพื�น
ที�เกาะสมยุ เกาะพะงนัและภายในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีมีงาน
ทาํ ซึ�งจะสง่ผลใหก้ารหางาน เกิดความสะดวกรวดเรว็และมี
ประสทิธิภาพมากยิ�งขึ �น 
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ชื�อเรือ

�.ธุรกจิพื�นที�ใหเ้ช่า

        ปัจจบุนับรษัิทให ้Black Canyon Coffee เชา่พื �นที�เพื�อ
ประกอบธรุกิจ ณ บรเิวณจดุพกัคอยระหวา่งรอขึ �นเรอืและยงั
มีตู ้ATM ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ออมสนิ ธนาคารธนชาต ณ บรเิวณอาคารจาํหนา่ยตั�วโดยสาร 
ทา่เรอืดอนสกั ทา่เรอืเกาะสมยุและยงัมีผูป้ระกอบการขอเชา่
พื �นที�โฆษณาบรเิวณจดุปา้ยโฆษณาในสว่นทา่เรอืและบนเรอื

�.ธุรกจิอื�นๆ
         นอกเหนือจากธรุกิจการเดนิเรอืเฟอรร์ี�เพื�อการโดยสาร
และขนส่ง บริษัทยงัมีการดาํเนินธุรกิจอื�นที�เกี�ยวขอ้งที�เอื �อ
ประโยชนต์อ่ธุรกิจหลกัของบรษัิท ไดแ้ก่ บรกิารขนสมัภาระ 
RPLugage คา่โฆษณาบนแผน่พบัแสดงแผนที�ทอ่งเที�ยวบน
เกาะสมยุและเกาะพะงนั (Guide Map) คา่โฆษณาสาํหรบั
การติดตั�งป้ายสินคา้ตามบริเวณท่าเรือ บริเวณภายในเรือ 
หรอืจดุจาํหน่ายตั�วโดยสาร เป็นตน้ โดยลกูคา้จะทาํสญัญา
กบับรษัิทเป็นรายปี นอกจากนี� บรษัิทยงัมีรายไดจ้ากการให้
เช่าพื �นที� ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าแผงบริเวณท่าเรือเพื�อขายสินคา้
พื �นเมืองหรอือื�นๆ ทั�วไป

        บรษัิทมีนโยบายในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ของบรษัิท
แบบครบวงจรจึงไดด้าํเนินธุรกิจรา้นอาหารรา้นกาแฟและ
รา้นสะดวกซื �อเพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูโ้ดยสารที�มา
ใชบ้รกิาร หรอืระหวา่งรอควิเพื�อใชบ้รกิารโดยสารและขนสง่ 
โดยรา้นอาหารมีขนาดพื�นที�กวา้งขวางเพียงพอต่อการรอง
รบัลกูคา้ โดยมีอาหารจาํหน่ายทั�งสาํเรจ็รูป อาหารตามสั�ง 
อาหารไทย และอาหารนานาชาติ ซึ�งเปิดใหบ้ริการตั�งแต่
เวลาประมาณ ��.�� น. ถงึ ��.�� น.อีกทั�งยงัมีรา้นจาํหนา่ย
เครื�องดื�ม ตั�งอยู่ ณ ท่าเรือดอนสกัสากล ท่าเรือสมยุสากล 
และทา่เรอืเกาะพะงนั สาํหรบัธรุกิจรา้นสะดวกซื �อของบรษัิท
จะจาํหน่ายสินคา้ประเภทขนมขบเคี �ยว และอาหารสาํเรจ็
รูปต่างๆ โดยตั�งอยู่บรเิวณท่าเรอืดอนสกัสากล ท่าเรอืสมยุ
สากล และบนเรอืทกุลาํ

�.ธุรกจิร้านอาหารร้านกาแฟและร้านสะดวกซื�อ
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        ดว้ยประสบการณก์ารใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากมา
นานกวา่ �� ปี การเดนิทางไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัยงั
คงเป็นภาพลกัษณธ์รุกิจของบรษัิทที�ไดร้บัการยอมรบัจากนกั
ทอ่งเที�ยวชาวไทยและชาวตา่งชาต ิรวมทั�งประชาชนทอ้งถิ�น
และผูป้ระกอบการขนสง่สินคา้ตา่งๆ ทั�งในดา้นความหลาก
หลายของการใหบ้รกิาร ความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิาร 
การตรงต่อเวลา และความปลอดภยั ปัจจบุนั บรษัิทไดเ้ปิด
ใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากดว้ยกองเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ 
มีจาํนวนเที�ยวการออกเรอืมากกวา่คูแ่ขง่ที�เป็นทั�งทางตรงและ
ทางออ้ม อีกทั�งบรษัิทยงัเป็นเจา้ของทา่เรอืดอนสกัสากลและ
ทา่เรอืสมยุสากล ทาํใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจดัการการเดนิ
เรือทั�งแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา และแบบประจาํทาง
แบบเช่าเหมาลาํไดต้ามปริมาณความตอ้งการใชบ้รกิารใน
แต่ละช่วงเวลาไดส้ะดวกมากยิ�งขึ �น ส่งผลใหก้ารใหบ้ริการ
ของบรษัิทมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตนีุ � บรษัิทจึงไดร้บัการรบั
รองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สาํหรบัการบรกิารเดินเรือ
เฟอรร์ี�และทา่เรอืจากบรษัิท ยไูนเตด็ รจิีสตรา้ ออฟซสิเทม็ส ์
(ประเทศไทย) จาํกดั (URS) ภายใตม้าตรฐาน UKAS
        นอกจากนี� บรษัิทยงัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของเทค
โนโลยีสารสนเทศสาํหรบัการดาํเนินธรุกิจใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� 
โดยไดล้งทนุจดัซื �อระบบ IT ซึ�งสามารถเชื�อมโยงขอ้มลูการ
จดัซื �อ การเดนิเรอื การขาย การบญัชี การเงิน และการบรหิาร
บคุคล ใหส้ามารถเชื�อมโยงขอ้มลูถงึกนัไดต้ลอดเวลา(Real Time) 
ทาํใหบ้รษัิทสามารถรบัรูส้ถานการณแ์ละแกไ้ขปัญหาของงาน
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง เพื�อการบรหิารจดัการงาน
ของบรษัิทใหมี้ประสทิธิภาพมากขึ �น  อีกทั�งบรษัิทยงัไดล้งทนุ
ในระบบการจดัจาํหนา่ยบตัรโดยสาร (Ticket Management 
System: TMS) ซึ�งเป็นระบบที�รองรบัผูป้ระกอบการเรอืเฟอรร์ี�
โดยเฉพาะ ครอบคลมุระบบการจาํหนา่ยบตัรโดยสารทั�งหมด

การตลาดและการแข่งขัน

        

        การดาํเนินธรุกิจของบรษัิทที�ผา่นมา ไดส้รา้งความเชื�อมั�นและความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ทั�งทางดา้นคณุภาพในการให้
บริการที�รวดเรว็ตรงเวลา ปลอดภยั และดว้ยราคาที�เป็นธรรม จึงทาํใหบ้ริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้อย่างเสมอมา 
โดยบรษัิทมีกลยทุธใ์นการแขง่ขนัดงัตอ่ไปนี�

�.  กลยุทธท์างการตลาด

ATM & Internet Banking
Credit card และ Debit card

ทกุชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย ซึ�งไดแ้ก่ จดุขายของบรษัิท การ
จดัจาํหนา่ยผา่นตวัแทนจาํหนา่ยประเภทตา่งๆ การจดัจาํหนา่ย
ผา่นเวบ็ไซต ์และการสั�งจองการใหบ้รกิารผา่นระบบ Mobile 
Applicationรวมทั�งมีระบบรายงานขอ้มลูที�สามารถใชใ้นการ
วิเคราะหไ์ดใ้นหลายรูปแบบ
        พรอ้มกนันี � ยงัไดมี้การปรบัเวลาจองตั�วรถลงเรือล่วง
หนา้ใหเ้รว็ขึ �นกวา่เดมิ โดยสามารถจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทาง 
� ชั�วโมง จากเดมิที�เปิดใหจ้องลว่งหนา้ � ชั�วโมง ซึ�งการปรบั
เวลาจองตั�วดงักลา่วไดร้บัการตอบรบัที�ดีจากผูใ้ชบ้รกิาร สง่
ผลใหมี้จาํนวนรถลงเรอืเพิ�มขึ �นจากเดมิเกือบเทา่ตวั
        อีกทั�ง บรษัิทมีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกดา้น
การชาํระเงินใหก้บัลกูคา้ โดยการเพิ�มชอ่งทางการชาํระเงินที�
หลากหลาย อาทิ  คา่ตั�วเรอืโดยสาร ตั�วนาํรถลงเรอื รวมถึง
คา่รถตูโ้ดยสาร ดว้ยชอ่งทางการชาํระเงินที�หลากหลาย เชน่ 
ชาํระดว้ยบตัรเครดติ บตัรเดบติ และระบบ Paypal หรอืชาํระ
ดว้ยเงินสดที�เคานเ์ตอรธ์นาคาร หรอื ณ จดุจาํหน่ายตั�วของ
บรษัิท

�.�  กลยุทธด์า้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Products & Services)
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        การกาํหนดอตัราคา่โดยสารสาํหรบัเสน้ทางอาํเภอดอนสกั
และอาํเภอเกาะสมยุอา้งอิงจากทา้ยประกาศจงัหวดัสรุาษฏร์
ธานี เรื�อง การเปลี�ยนแปลงคา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทาง
อาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ลง
วนัที��� ธนัวาคม ���� ซึ�งมีผลใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบการให้
บรกิารเรอืเฟอรร์ี�ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีทกุราย โดยแบง่ชว่ง
ราคานํ�ามนัดีเซลเป็น � ชว่งราคาตั�งแต ่�� บาทตอ่ลติร จนถงึ 
��.�� บาทตอ่ลติรโดยอตัราคา่โดยสารเรอืมีการเปลี�ยนแปลง
แบบขั�นบนัไดที�อา้งอิงตามราคานํ�ามนัดีเซล ณ ชว่งใดชว่งหนึ�ง
ของราคาขาย ซึ�งประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษัิท ปตท จาํกดั 
(มหาชน) ในสว่นของราคาขายปลกีภมิูภาค (อา้งอิงตามราคา
นํ�ามนัที�อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี โดยสามารถดู
อตัราคา่โดยสารปัจจบุนัไดที้� www.rajaferryport.com)
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ภิกษุสามเณรและนกัเรยีนในเครื�องแบบ
เดก็สงูเกิน ��� ซม. แตไ่มเ่กิน ��� ซม.
รถจกัรยานรถจกัยานยนต์
รถจกัยานยนตข์นาดใหญ่
รถจกัยานยนต ์และตูพ้ว่ง
รถ � ลอ้   รถยนตน์ั�ง � ลอ้รถ   จิ�ปรถตู ้  รถปิคอฟั
รถทศันาจรหรอืรถโดยสารขนาดกลาง
รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่   รถบรรทกุ � ลอ้เลก็
รถทศันาจรหรอืรถโดยสารขนาดใหญ่
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รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่มีความยาวไมเ่กิน � ม.
รถบรรทกุ � ลอ้เลก็ยาว �-� ม.
รถบรรทกุ � ลอ้เลก็มีความยาว � ม. ขึ �นไป
รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่ยาว �-� ม. รถตกั รถไถนา
รถบรรทกุ � ลอ้ใหญ่ยาวเกิน � ม.
รถบรรทกุ �� ลอ้
รถบรรทกุ �� ลอ้บรรทกุยาวเกิน � ม.
รถบด   รถแทรกเตอร ์  รถแบคโฮ
รถเครนยกไดไ้มเ่กิน �� ตนั
รถเครนยกไดเ้กิน �� ตนัขึ �นไป
รถเทรลเลอรบ์รรทกุนํ�าหนกัไมเ่กิน �� ตนั
รถบรรทกุ �� ลอ้ บรรทกุแทรกเตอร์
รถยนตล์ากเลื�อน คดิราคา � เทา่ และตามความยาวที�ลาก

ลาํดบั รายการ 1/

ราคานํ�ามัน (บาท/ลิตร)
14.00 -
17.99

18.00 -
19.99

20.00 -
23.99

24.00 -
26.99

27.00 -
29.99

หนว่ย : บาท

หมายเหตุ  :    �/   คา่ระวางบรรทกุชนิดตา่ง ไดร้วมคนขบั หรอืขี� จาํนวน � คน

30.00 -

32.99

               

        เนื�องจากการใหบ้รกิารขนสง่ทางนํ�าเป็นธรุกิจใหบ้รกิาร
สาธารณชนตามพระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านนํ�าไทย 
พ.ศ. ���� ดงันั�น การปรบัค่าโดยสารทกุครั�งตอ้งไดร้บัการ
พิจารณาและอนมุตัจิากคณะกรรมการซึ�งกรมเจา้ทา่ (เดมิชื�อ 
“กรมการขนสง่ทางนํ�าและพาณิยชนาวี”) แตง่ตั�งขึ �นโดยความ
เห็นชอบจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ�งไดร้วม
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และเจา้ของเรอืโดยสารเพื�อ
พิจารณาเกี�ยวกบัเรอืโดยสารประจาํทางจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
โดยพิจารณาจากตน้ทนุราคานํ�ามนัซึ�งเป็นตน้ทนุหลกัสาํหรบั
การดาํเนินธรุกิจเดนิเรอื นอกจากนี� คา่โดยสารเรอืเฟอรร์ี�ขา้ม
ฟากจะคิดค่าบริการแตกต่างกันไปตามระยะทางการให้
บรกิาร ประเภทบคุคล และประเภทยานพาหนะหรอืนํ�าหนกั
บรรทกุรวม

ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก-อําเภอเกาะสมุย

�.�  กลยุทธด์า้นราคา (Price)
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ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงค่าโดยสารเรือประจําทางเส้นทางอําเภอดอนสัก–อําเภอเกาะพะงัน

ผูใ้หญ่ 210

360
550
550

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

6,000
4,500
5,500

220

460
620
620

5,700

6,400
4,900
5,900

280
110 110 140
260 280 370

570
800
800

7,550

1,750 2,300
1,300 1,450 1,900
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เดก็สงูเกิน ��� ซม. แตไ่มเ่กิน ��� ซม.
รถจกัยานยนต์
รถจกัรยานยนตใ์หญ่ , พว่งขา้ง
รถยนต ์, จิ�ปรถตู ้, รถปิคอฟั
รถตู ้, รถ � แถว
รถทศันาจรขนาดกลาง
รถทศันาจรขนาดใหญ่
รถ � ลอ้ ,  รถ � ลอ้
รถ � ลอ้ใหญ่ยาว , รถ � ลอ้เลก็ยาว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

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

จดัลงเรอืเฉพาะเที�ยวเชา่เหมาลาํ
จดัลงเรอืเฉพาะเที�ยวเชา่เหมาลาํ
จดัลงเรอืเฉพาะเที�ยวเชา่เหมาลาํ

รถบรรทกุปนูซีเมนตผ์ง-ผสมปนู
รถไถนา
รถตกั

รถตกั
รถบด-เกรดเตอร ์, รถแบคโฮ
รถยนตล์ากเลื�อนรวมคนขบั � คน

รถเทรลเลอร ์บรรทกุตูค้อนเทนเนอร์
รถเครนยกไดไ้มเ่กิน �� ตนั
รถเครนยกไดไ้เกิน �� ตนัขึ �นไป
รถไถนา

คดิราคา � เทา่ของรถหวัลาก

ลาํดบั รายการ 1/

ราคานํ�ามัน (บาท/ลิตร)

20.00 - 30.00 30.00 - 40.00 ไม่เกนิ ��.��

หน่วย : บาท

หมายเหต ุ:    �/   คา่ระวางบรรทกุชนิดตา่ง ไดร้วมคนขบั หรอืขี� จาํนวน � คน

        การกาํหนดอตัราค่าโดยสารสาํหรบัเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงัน อา้งอิงจากทา้ยประกาศจังหวดั
สรุาษฎรธ์านี เรื�อง การเปลี�ยนแปลงคา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
ลงวนัที� � พฤศจิกายน ���� ซึ�งมีผลใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีทกุราย โดยแบง่ชว่ง
ราคานํ�ามนัดีเซลเป็น � ชว่งราคาตั�งแต ่�� บาทตอ่ลติร จนถงึ �� บาทตอ่ลติร โดยอตัราคา่โดยสารเรอืแบบขั�นบนัไดที�อา้งอิง
ตามราคานํ�ามนัดีเซล ณ ชว่งใดชว่งหนึ�งของราคาขาย ซึ�งประกาศทางหนา้เวบ็ไซตข์องบรษัิท ปตท จาํกดั (มหาชน) ในสว่น
ของราคาขายปลีกภูมิภาค (อา้งอิงตามราคานํ�ามนัที�อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านีโดยสามารถดอูตัราค่าโดยสาร
ปัจจบุนัไดที้� www.rajaferryport.com)
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        นอกจากนี�บรษัิทยงัไดเ้พิ�มชอ่งจาํหนา่ยบตัรโดยสารผา่นตวัแทนจาํหนา่ย (Agent Top Up)ซึ�งบรษัิทจะใหส้ว่นลดจาํนวน
หนึ�งจากราคาปกติแก่ตวัแทนจาํหน่าย โดยไม่จาํกดัจาํนวนขั�นตํ�าในการสั�งซื �อ มีการพิจารณาใหเ้ครดิตแก่ตวัแทนจาํหน่าย 
เพื�อสง่เสรมิช่องทางการจดัจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลายมากขึ �นและสามารถแขง่ขนัได ้อีกทั�งบรษัิทยงัมีนโยบายช่วยแบง่
เบาภาระในการเดนิทางของประชาชนทอ้งถิ�น หรอืผูใ้ชบ้รกิารที�เดนิทางเป็นประจาํดว้ยการใหส้ว่นลดกบัผูที้�สมคัรบตัรสมาชิก
กบับรษัิท ซึ�งกาํหนดระยะเวลาบตัรสมาชิกเป็นเวลา � ปี นอกจากนี� ยงัมีบรกิารเรอืแบบเชา่เหมาลาํโดยคดิราคาทั�งขาไปและ
ขากลบั สาํหรบัลกูคา้ที�ตอ้งการเชา่เหมาลาํ เพื�อเดนิทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั โดยราคาเชา่เหมาลาํเรอืจะขึ �นอยูก่บั
จาํนวนรถบรรทกุที�ขึ �นบนเรอืเฟอรร์ี� ซึ�งมีตั�งแต ่� ถงึ �� คนัตอ่เรอืเฟอรร์ี�  � ลาํ
        ทั�งนี �คา่โดยสารระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนั บรษัิทไดก้าํหนดราคาโดยใชห้ลกัการใกลเ้คียงกบัคา่โดย
สารในเสน้ทาง � เสน้ทางหลกัที�บรษัิทไดใ้หบ้รกิารอยูเ่ดมิ ซึ�งเสน้ทางระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนันั�น บรษัิท
ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเพื�อรองรบันกัทอ่งเที�ยว ตั�งแต ่���� 

                 

          

         การจาํหนา่ยบตัรโดยสารโดยตรงใหก้บัลกูคา้บรเิวณทา่เรอืซึ�งเปิดใหบ้รกิารที�ทา่เรอืทั�ง � แหง่ ไดแ้ก่ ทา่เรอืดอนสกัสากล
ทา่เรอืสมยุสากล และทา่เทียบเรอืเอนกประสงคข์องเทศบาลตาํบลเกาะพะงนั ซึ�งจาํหนา่ยตั�วโดยสารและรบัชาํระเป็นเงินสด
ตามจาํนวนผูโ้ดยสารและประเภทรถยนตที์�ลกูคา้ตอ้งการ ณ อตัราราคาที�ประกาศหนา้ทา่เรอื โดยลกูคา้สามารถซื �อตั�วโดย
สารแบบรายวนัซึ�งใชไ้ด ้� เที�ยวภายใน � วนั พรอ้มทั�งสามารถจองควิรถลงเรอืลว่งหนา้ได ้� ชั�วโมงก่อนเดนิทาง ทั�งนี � ลกูคา้
ที�ใชช้่องทางการจาํหน่าย ณ จดุทา่เรอืสว่นใหญ่เป็นลกูคา้ที�เดินทางทอ่งเที�ยวดว้ยตนเอง นกัทอ่งเที�ยวที�โดยสารรถยนตโ์ดย
สารประจาํทาง ชาวบา้นที�อาศยับรเิวณพื�นที�ใกลเ้คียง เป็นตน้ พรอ้มกนันี � ลกูคา้ที�ตอ้งการใชบ้รกิารถตูโ้ดยสารไปยงัจดุหมาย
ปลายทางบนเกาะสมยุ เกาะพะงนั หรอืตอ้งการจองตั�วโดยสารรถตูบ้รกิารออกจากเกาะไปยงัปลายทางสาํคญัเชน่ สนามบนิ
สรุาษฎรธ์านี สามารถซื �อตั�วโดยสารดว้ยเงินสดไดที้�จดุจาํหนา่ยทา่เรอืเชน่กนั
         การจาํหนา่ยบตัรโดยสารผา่นเคานเ์ตอรใ์นทา่อากาศยานจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี และทา่อากาศยานจงัหวดันครศรธีรรม
ราช ผา่นพนัธมิตร ซึ�งสามารถใหบ้รกิารแก่นกัทอ่งเที�ยวที�เดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศหรอืสายการบนิเชา่เหมาลาํ
ที�เดนิทางมาจากตา่งประเทศ ผูโ้ดยสารเหลา่นี �สามารถเลอืกที�จะซื �อเฉพาะตั�วโดยสารเรอืเฟอรร์ี� หรอื ซื �อตั�วโดยสารเรอืเฟอรร์ี�
พรอ้มซื �อตั�วรถยนตห์รอืรถตูที้�จะรบัสง่ผูโ้ดยสารไปยงัทา่เรอืดอนสกัสากล หรอืซื �อตั�วบรกิารรถตูโ้ดยสารไปยงัจดุหมายปลาย
ทางบนเกาะสมยุและเกาะพะงนัก็ได ้
         การจาํหนา่ยบตัรโดยสาร E-Ticket ผา่นเวบ็ไซตบ์รษัิท www.rajaferryport.com และการจองผา่นสมารท์โฟน (Mobile 
Application)  เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ที�ตอ้งการทาํรายการจองตั�วโดยสารเรอืเฟอรร์ี�ดว้ยตนเอง ซึ�งชอ่งทาง
นี �ลกูคา้สามารถชาํระผ่านบตัรเครดิตเครดิตทกุธนาคารที�มี วีซ่าและมาสเตอร ์การด์(ยกเวน้ธนาคารซิตี � แบงก)์ บตัรเดบิต 
เฉพาะธนาคารกรุงศรแีละกสิกรไทยภายใตร้ะบบรกัษาความปลอดภยัของธนาคาร รวมถึงระบบการชาํระเงิน Paypal การ
จองโดยช่องทางนี � ลกูคา้ตอ้งแจง้วนัที�จะเดินทางทั�งขาไปและขากลบั พรอ้มทั�งระบชืุ�อผูจ้อง เพื�อใหล้กูคา้สามารถรบัตั�วโดย
สารไดที้�เคานเ์ตอรบ์รเิวณหนา้ทา่เรอืทนัทีเมื�อเดินทางมาถงึทา่เรอื

        บรษัิทมีช่องทางการจดัจาํหน่ายบตัรโดยสารเพื�ออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ที�มาใชบ้รกิารไดอ้ยา่งทั�วถงึ โดยมี � 
ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ยหลกั ไดแ้ก่ 
�. ช่องทางการจดัจาํหน่ายที�เป็นของบริษัทเอง มดีงัตอ่ไปนี�

�.�  กลยุทธด์า้นการจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)

2. ตวัแทนจดัจาํหน่ายตั�วโดยสาร (Agent Top Up) ปัจจบุนับรษัิทมีตวัแทนจดัจาํหนา่ยทั�งในกรุงเทพมหานคร ในจงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี เกาะสมยุ เกาะพะงนั ไดแ้ก่ บรษัิทที�ประกอบธรุกิจสายการบนิ โรงแรม บรษัิทเดนิรถโดยสารประจาํทางหรอืรถ
โดยสารเพื�อการทอ่งเที�ยว รถไฟ และบรษัิทจดัหานกัทอ่งเที�ยว เป็นตน้ ซึ�งบรษัิทไดจ้ดัจาํหนา่ยตั�วโดยสารทั�งแบบเงินสด และ
การใหเ้ครดติทางการคา้ใหก้บัตวัแทนจดัจาํหนา่ยตั�วโดยสารดงักลา่วโดยใหส้ว่นลดจาํนวนหนึ�งจากราคาปกต ิและไมจ่าํกดั
จาํนวนขั�นตํ�าในการสั�งซื �อ เพื�อเป็นผลตอบแทนและแรงจงูใจในการจาํหน่ายตั�วโดยสารใหก้บับริษัท ซึ�งโดยปกติ ตวัแทน
จาํหนา่ยเหลา่นี �จะซื �อตั�วจากบรษัิทแบบยกเลม่ (ตั�วมีอาย ุ� ปี) แลว้นาํไปจาํหนา่ยควบคูก่บัสนิคา้หรอืบรกิารของตนเอง 
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        บรษัิทไดมี้การประชาสมัพนัธห์รอืโฆษณาผา่นชอ่งทางตา่งๆ เป็นประจาํ เพื�อใหเ้ขา้ถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย เชน่ ผา่นสื�อ
โฆษณาทางสถานีวิทยทุอ้งถิ�น  การแจกแผนที�พกพาของทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� ซึ�งเป็นแผนที�สาํหรบัการเดนิทางไปยงัแหลง่ทอ่ง
เที�ยวตา่งๆ ในเกาะสมยุและเกาะพะงนั พรอ้มทั�งไดร้ะบตุารางเดนิเรอืเฟอรร์ี� และเบอรต์ดิตอ่ของบรษัิท โดยแผนที�ดงักลา่วได้
มีการวางแจกไวบ้นท่าเรือและเรือเฟอรร์ี�ของบรษัิท โรงแรมต่างๆ หรือแหลง่ท่องเที�ยวที�สาํคญับนเกาะสมยุและเกาะพะงนั 
หรอืจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีการประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางของตวัแทนจดัจาํหนา่ยตั�วโดยสาร และไดจ้ดัทาํประชาสมัพนัธผ์า่น
สื�ออิเลก็ทรอนิกส ์อาทิ เวบ็ไซตข์องบรษัิท www.rajaferryport.com / Facebook และ Line อยา่งตอ่เนื�อง

�.�  กลยุทธด์า้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)

               

               -    ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� เป็นที�รูจ้กักนัอยา่งแพรห่ลายในหมูน่กัทอ่งเที�ยวที�ตอ้งการเดนิทางไปยงัเกาะสมยุ และเกาะ
                    พะงนั  จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  ซึ�งเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�สาํคญัในฝั� งอา่วไทยของประเทศไทยและมีชื�อเสียงไปทั�ว
                    โลก ดว้ยประสบการณที์�ยาวนานกวา่ �� ปี และมีมาตรฐานคณุภาพการใหบ้รกิารที�สะดวกรวดเรว็ ตรงตอ่เวลา 
                    และปลอดภยั ทาํใหบ้รษัิทไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 สาํหรบัการบรกิารเดินเรอืเฟอรร์ี�และทา่
                    เรอืจากบรษัิท ยไูนเตด็ รจิีสตรา้ ออฟซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย)จาํกดั (URS) ภายใตม้าตรฐานUKAS
               -    บรษัิทเป็นผูป้ระกอบการเดนิเรอืเฟอรร์ี�เพียงรายเดียวที�สามารถใหบ้รกิารบรรทกุผูโ้ดยสารพรอ้มกบัยานพาหนะ
                    ไปยงัอาํเภอเกาะพะงนั ซึ�งเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ยงัคงมีความเป็นธรรมชาตใินอา่วไทยและมีกิจกรรม เชน่ ฟลูมนู
                    ปารตี์ � (Full Moon Party) ที�มีชื�อเสียงและเป็นที�รูจ้กักนัทั�วโลก 
               -    บรษัิทใหบ้รกิารรถบรรทกุสนิคา้ เชน่ รถบรรทกุนํ�ามนั รถบรรทกุแก๊ส ไปยงัอาํเภอเกาะสมยุ และอาํเภอเกาะพะงนั
               -    บรษัิทมีกองเรอืเฟอรร์ี�จาํนวน �� ลาํ ซึ�งเป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวที�มีเรอืเฟอรร์ี�ใหบ้รกิารมากที�สดุ ทาํให้
                    บรษัิทสามารถใหบ้รกิารไดม้ากกวา่คูแ่ข่ง มีความยืดหยุ่นในการใหบ้รกิารในช่วงเทศกาลที�ผูใ้ชบ้รกิารมีความ
                    ตอ้งการเดนิทางเป็นจาํนวนมาก และยงัสามารถเสรมิเที�ยวเรอืในชว่งเวลาเรง่ดว่นหรอืชว่งที�บรษัิทนาํเรอืเฟอรร์ี�
                    เขา้อูเ่พื�อหยดุซอ่มและบาํรุงรกัษา
               -    บรษัิทเป็นเจา้ของทา่เรอืดอนสกัสากลและทา่เรอืสมยุสากล ซึ�งมีความสาํคญัและเป็นทา่เรอืเฟอรร์ี�เอกชนขนาด
                    ใหญ่ ทาํใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจดัการการเดนิเรอืทั�งแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา และแบบประจาํทางแบบ
                    เชา่เหมาลาํไดต้ามปรมิาณความตอ้งการใชบ้รกิารในแตล่ะชว่งเวลาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และบรษัิทยงัสามารถ
                    พฒันาโครงสรา้งพื �นฐานไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง เชน่ อาคาร และลานจอดรถ พรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ ใหแ้ก่
                    ผูโ้ดยสารในชว่งที�ผา่นมา 
               -    บริษัทไดใ้ชร้ะบบบริหารทรพัยากรสาํหรบัองคก์ร (ระบบ ERP) และระบบการจัดจาํหน่ายบัตรโดยสาร
                    (ระบบ TMS)ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ แมน่ยาํ และสามารถนาํขอ้มลูรายงาน
                    ทางการเงินมาใชใ้นการบรหิารและการตดัสนิใจไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

 

จุดแขง็ของบริษัท
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        ลกัษณะของลกูคา้ของบรษัิทมาจากกลุม่ลกูคา้ผูต้อ้งการเดนิทางหรอืขนสง่สนิคา้ระหวา่งอาํเภอดอนสกักบัอาํเภอเกาะ
สมยุ หรอือาํเภอเกาะพะงนั  หรอืระหวา่งอาํเภอเกาะสมยุกบัอาํเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ซึ�งสามารถแบง่ตามวตัถุ
ประสงคห์ลกัของการเดนิทางไดแ้ก่
              กลุม่นกัทอ่งเที�ยวซึ�งมีทั�งนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยและตา่งชาต ิซึ�งเป็นผูที้�ใชบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�เพื�อเดนิทางไปพกัผอ่นหรอื
              รว่มกิจกรรมนนัทนาการในเขตพื�นที�อาํเภอเกาะสมยุหรอือาํเภอเกาะพะงนั โดยกลุม่ลกูคา้ประเภทนี�นิยมเดินทาง
              โดยใชร้ถยนต ์� ลอ้ รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่(Big Bike)หรอืรถประจาํทางเป็นหลกั
              กลุ่มลกูคา้ทอ้งถิ�นซึ�งใชบ้รกิารเดินเรือเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหว่างอาํเภอดอนสกักบัอาํเภอเกาะสมยุหรืออาํเภอเกาะ
              พะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อไปทาํงานหรอืไปทาํธรุะเป็นประจาํ เชน่ ลกูคา้ที�ทาํงานในอาํเภอเกาะสมยุหรอือาํเภอ
              เกาะพะงนั อีกทั�ง นกัเรยีน พระภิกษุ และผูที้�มีถิ�นฐานในเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั
              กลุม่ลกูคา้ธรุกิจ(Logistic) ซึ�งมีความตอ้งการใชย้านพาหนะเพื�อการขนสง่สนิคา้ เชน่ รถบรรทกุสนิคา้อปุโภคบรโิภค 
              วสัดกุ่อสรา้ง เป็นตน้ ยกเวน้การขนสง่สนิคา้ประเภทแก๊ส นํ�ามนั หรอืวตัถอุนัตราย บรษัิทจะทาํการแยกขนสง่โดย
              เรอืเหมาลาํตา่งหาก โดยมิไดร้วมกบัการขนสง่ผูโ้ดยสารและยานพาหนะทั�วไป โดยกลุม่ลกูคา้ประเภทนี�นิยมเดนิ
              ทางโดยใชร้ถยนตต์ั�งแต ่� ลอ้ขึ �นไป หรอืรถประเภทอื�นๆ ทั�งนี � ดว้ยขนาดของเรอืเฟอรร์ี� และศกัยภาพในการรองรบั
              นํ�าหนกับรรทกุเหนือคูแ่ขง่ ทาํใหเ้รอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทสามารถรองรบัการขนสง่ยานพาหนะที�มีขนาดใหญ่ได้

        ปัจจบุนัประเทศไทยไดก้า้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)โดยอตุสาหกรรมทอ่งเที�ยวถือเป็น � ใน 
�� ภาคบรกิารที�มีความสาํคญัอยา่งมากตอ่ระบบเศรษฐกิจ เนื�องจากประเทศไทยเป็นประเทศที�มีชื�อเสียงดา้นการทอ่งเที�ยว
เป็นอย่างมากดว้ยสภาพภมิูประเทศ สถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงามและมีความหลากหลาย ทั�งแบบเชิงธรรมชาติอย่างทะเล 
ภเูขา นํ�าตก และเชิงศิลปวฒันธรรมที�มีวดัวาอาราม พระราชวงั โบราณสถานตา่งๆ รวมไปถงึแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ตอบสนองวิถี
ชีวิตคนเมือง อาทิแหลง่ช็อปปิ�ง สถานบนัเทิง สปา ประกอบกบัการใหบ้รกิารที�เป็นมิตร และเป็นเอกลกัษณข์องคนไทยที�มี
ความออ่นโยนสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัทอ่งเที�ยว โดยเฉพาะชาวตา่งชาตริวมทั�งคา่ครองชีพในประเทศไทยเปรยีบเทียบ
กบัประเทศอื�นแลว้ถือวา่ไมส่งูมากนกั และยงัมีระบบการสื�อสารและสาธารณปูโภคที�คอ่นขา้งมีความพรอ้ม
        เกาะสมยุและเกาะพะงนัเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�รูจ้กักนัในวงกวา้งทั�งนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยและตา่งชาติ ไดแ้ก่ หาดทราย
ตา่งๆ อาทิ หาดเฉวง หาดละไม หินตาหินยาย หาดปลายแหลม และเกาะใกลเ้คียงที�สามารถเดนิทางจากเกาะสมยุ ไป-กลบั
ไดภ้ายในวนัเดียว ไดแ้ก่ เกาะพะงนั เกาะเตา่ เกาะแตน และหมูเ่กาะอา่งทอง รวมทั�งกิจกรรมฟลูมนูปารตี์ � (Full Moon Party) 
บนเกาะพะงนัที�มีชื�อเสยีงและเป็นที�รูจ้กัแพรห่ลายทั�วโลก อยา่งไรก็ตาม การทอ่งเที�ยวไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัสามารถ
เดนิทางไดต้ลอดทั�งปี โดยการเดนิทางไปยงัเกาะสมยุสามารถใชเ้สน้ทางไดท้ั�งทางเครื�องบนิและทางเรอืโดยสารขา้มเกาะ ใน
ขณะที�การเดินทางไปเกาะพะงนัสามารถใชเ้สน้ทางไดเ้ฉพาะทางเรอืโดยสารขา้มเกาะเทา่นั�น แตก่ารทอ่งเที�ยวบนเกาะสมยุ
และเกาะพะงนัยงัมีผลกระทบบางสว่นตามการเปลี�ยนแปลงฤดกูาลซึ�งสามารถอธิบายไดด้งันี �
              

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

        ก.    ภาวะอุตสาหกรรม

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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ช่วงไตรมาส � (เดอืนมกราคม – มนีาคม)
เป็นช่วงไฮซีซั�นของทะเลฝั� งอ่าวไทยบรรยากาศการท่องเที�ยวอยู่ในช่วงที�คกึคกัที�สดุ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก
เทศกาลปีใหม่ และวนัตรุษจีน ประกอบกบัสภาพอากาศที�เอื �ออาํนวย เนื�องจากคลื�นลมทะเลสงบและฝนตก
ประปราย



ช่วงไตรมาส � (เดอืนเมษายน – มถุินายน)
บรรยากาศการท่องเที�ยวยงัอยู่ในภาวะคึกคกัเช่นเดียวกับไตรมาส � เนื�องจากมีวนัหยุดยาวในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์และวนัหยดุอื�นๆ เช่น วนัแรงงานแห่งชาติ วนัจกัร ีวนัวิสาขบชูา ขณะที�สภาวะอากาศอยู่ในเกณฑที์�
ปกต ิแตจ่ะเริ�มเขา้สูฤ่ดมูรสมุประมาณเดือนมิถนุายน เป็นตน้ไป
ช่วงไตรมาส � (เดอืนกรกฏาคม– กันยายน)
บรรยากาศการทอ่งเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง ไมค่อ่ยมีกิจกรรมดา้นการทอ่งเที�ยวทางทะเล เนื�องจากเป็นช่วง
เขา้มรสมุ แตย่งัมีการเดนิทางจากประชาชนทั�วไป
ช่วงไตรมาส � (เดอืนตุลาคม– ธันวาคม)
บรรยากาศการทอ่งเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง เนื�องจากเป็นชว่งมรสมุ ทะเลมีคลื�นลมแรง อยา่งไรก็ตาม ภาวะ
การท่องเที�ยวจะเริ�มกลบัมาคกึคกัตั�งแตช่่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ�งถือเป็นช่วงเปิดฤดกูารท่องเที�ยว และมีปัจจยั
สนบัสนนุจากเทศกาลครสิมาสตซ์ึ�งเป็นช่วงที�นกัทอ่งเที�ยวเริ�มหยดุพกัทาํงาน โดยเฉพาะชาวตา่งชาติที�ตอ้งการ
หนีฤดหูนาวจากประเทศตนเองเพื�อเดนิทางมาทอ่งเที�ยวมากขึ �น ทาํใหก้ารทอ่งเที�ยวกลบัมาคกึคกัอีกครั�ง

        เกาะสมยุและเกาะพะงนัตั�งอยูใ่นทะเลอา่วไทย ซึ�งหา่งจากอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านีไปทางทิศตะวนัออกเป็น
ระยะทาง �� กิโลเมตร และ ��กิโลเมตร ตามลาํดบั ทั�งนี � การเดนิทางไปเกาะสมยุสามารถเดนิทางไดท้ั�งทางเรอืและเครื�องบนิ 
ขณะที�การไปยงัเกาะพะงนัสามารถเดินทางไดเ้ฉพาะทางเรอืฯเทา่นั�น ซึ�งธุรกิจของบรษัิทสามารถขนสง่ผูโ้ดยสารพรอ้มดว้ย
ยานพาหนะไปยงัเกาะสมยุและเกาะพะงนัได ้ซึ�งการเดนิทางโดยทางเรอืสามารถใชบ้รกิารได้
        (�)   เรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั(มหาชน) และบรษัิท ซีทรานเฟอรร์ี� จาํกดัเป็นเรอืโดยสารที�บรรทกุได้
ทั�งคนและยานพาหนะ 
        (�)   เรอืโดยสารความเรว็สงู (High Speed Boat)ของบรษัิท เรอืเรว็ลมพระยา จาํกดับรรทกุไดเ้ฉพาะผูโ้ดยสาร 
        (�)   เรอืคาตามาราน ของบรษัิท ซีทรานดสิคฟัเวอรร์ี� จาํกดัและบรษัิท สง่เสรมิรุง่เรอืง จาํกดั เรอืบรรทกุไดเ้ฉพาะผูโ้ดย
สาร แตใ่ชเ้วลาเดนิทางนานกวา่เรอืความเรว็สงู
        ผูใ้ชบ้รกิารทั�งชาวไทยและตา่งชาตมิากกวา่รอ้ยละ �� เลอืกการเดนิทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนัผา่นทางเรอืโดย
ใชบ้รกิารสายการบนิ รถไฟ หรอืรถโดยสารประจาํทาง ที�มีผูป้ระกอบการภายนอกใหบ้รกิารรบั-สง่จากสถานีรถไฟหรอืสถานี
รถโดยสารประจาํทางของบรษัิท ขนสง่ จาํกดั (บขส.)ในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีและจงัหวดันครศรธีรรมราชหรอืขบัรถยนตส์ว่น
ตวัไปยงัทา่เรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทในอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อโดยสารเรอืเฟอรร์ี�เดินทางตอ่ไปยงัเกาะสมยุหรอื
เกาะพะงนั นอกจากนี� ผูใ้ชบ้ริการยงัสามารถเลือกเดินทางไปยงัท่าเรือในจงัหวดัชมุพรเพื�อโดยสารเรือคาตามารานไปยงั
เกาะสมยุหรือเกาะพะงนั หรือใชบ้รกิารท่าเรือสาธารณะในอาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อโดยสารเรือเฟอรร์ี�ของ
บรษัิทคูแ่ขง่ไปยงัเกาะสมยุ หรอืเรอืโดยสารความเรว็สงู ไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนัได้
        สาํหรบัการเดนิทางโดยเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางสามารถเลือกทา่อากาศยานปลายทางไดท้ั�งบนเกาะสมยุโดยตรง(ซึ�งมีสาย
การบินบางกอกแอรเ์วย ์และสายการบินไทยเป็นผูใ้หบ้รกิาร) หรอืท่าอากาศยานในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านีและจงัหวดันครศรี
ธรรมราชซึ�งมีสายการบินแอรเ์อเชีย สายการบินนกแอร ์สายการบินไทยไลออ้นแอรแ์ละสายการบินไทยเป็นผูใ้หบ้รกิาร โดย
มีผูป้ระกอบการภายนอกใหบ้รกิารรถโดยสารรบั-สง่จากทา่อากาศยานไปยงัทา่เรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทหรอืทา่เรอืสาธารณะใน
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื�อเดนิทางดว้ยเรอืตอ่ไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนั
        การเดนิทางไปยงัเกาะสมยุหรอืเกาะพะงนัดว้ยเรอืเฟอรร์ี� นั�นไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก เนื�องจากเรอืเฟอรร์ี�สามารถ
ขนสง่ผูโ้ดยสารและยานพาหนะไดใ้นคราวเดียวกนั ทั�งนี � ปัจจบุนัการใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหวา่งอาํเภอดอนสกั และ
อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี มีผูใ้หบ้รกิารจาํนวน � ราย ไดแ้ก่ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท 
ซีทรานเฟอรร์ี� จาํกดั ซึ�งบรษัิทไดพิ้จารณาวา่บรษัิทดงักลา่วเป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงมากกวา่บรษัิทที�ใหบ้รกิารเรอืประเภทอื�นและ
สายการบนิ ที�มุง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แตกตา่งกนั

        ข.    ภาวะการแข่งขัน
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การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ
       การจดัหาเรือเฟอรรี์�

        ในช่วงที�ผ่านมา บรษัิทไดจ้ดัหาเรอืเฟอรร์ี�ที�ใชแ้ลว้แตย่งัคงอยู่ในสภาพที�ดีเพื�อนาํมาใหบ้รกิาร โดยสว่นใหญ่นาํเขา้มา
จากประเทศญี�ปุ่ น และประเทศจีน ซึ�งเป็นประเทศที�มีการใชง้านเรอืเฟอรร์ี�มากที�สดุแห่งหนึ�งของโลก ลา่สดุบรษัิทไดน้าํเรอื
อาร ์�� เขา้มาใหบ้รกิารในช่วงปลายเดือนกมุภาพนัธ ์���� โดยเรอือาร ์�� นี �นาํเขา้มาจากสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยมี
อายกุารใชง้านเรอื �� ปี ซึ�งเป็นเรอืที�มีขนาดใหญ่ของบรษัิทในปัจจบุนั โดยมีขนาดความยาว ��.�� เมตร มีความจผุูโ้ดยสาร 
��� คน และสามารถบรรทกุยานพาหนะไดม้ากกวา่ �� คนั

         แผนการซ่อมบาํรุงครั�งใหญ่
 

 

 
        บรษัิทไดว้า่จา้งอูซ่อ่มเรอืที�ไดม้าตรฐาน ในการทาํหนา้ที�ซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ของเครื�องยนตแ์ละตวัเรอืเฟอรร์ี�แตล่ะลาํใน
ทกุๆวงรอบ �� ถงึ �� เดือน โดยอูซ่อ่มเรอืดงักลา่วตั�งอยูบ่รเิวณกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยมีคณุภาพในการดาํเนิน
การซอ่มไดม้าตรฐานที�กรมเจา้ทา่กาํหนด ทั�งนี �การซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ในอูจ่ะตอ้งนาํเรอืเฟอรร์ี�ขึ �นนอนบนอูล่อย (Floating dock) 
เพื�อตรวจสอบสภาพใตท้อ้งเรอืรวมถึงใบจกัรและหางเสือ ทาํความสะอาดและทาสีใตท้อ้งเรอืใหมพ่รอ้มลงสีกนัเพรยีง รวม
ทั�งซอ่มบาํรุงเครื�องจกัรกลตา่งๆ ตามโครงสรา้งเรอืโดยชา่งที�มีความรูแ้ละความชาํนาญโดยเฉพาะ
        บรษัิทมีแผนการซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่เรอืทั�งหมด �� ลาํในอู ่ตั�งแตช่ว่งเดือน มกราคม ����– กนัยายน ���� ดงันี �
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        ในการซอ่มบาํรุงเรอืเฟอรร์ี�นั�นบรษัิทมีทีมช่างยนต ์ซึ�งเป็นพนกังานประจาํเรอืเฟอรร์ี�โดยมีตน้กลดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้
สงูสดุในแผนกชา่งยนตโ์ดยรายงานตรงตอ่นายเรอืแตล่ะลาํซึ�งพนกังานในแผนกชา่งยนตท์กุคนจะมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื�อ
ปฏิบตังิานตามประกาศของกรมเจา้ทา่ในการทาํหนา้ที�ควบคมุ ดแูลและบาํรุงรกัษาสภาพของเครื�องยนตต์า่งๆใหพ้รอ้มใชง้าน  
รวมทั�งทาํการซอ่มบาํรุงทั�วไปตามรอบอายกุารใชง้านของเครื�องยนต์
        อีกทั�งบรษัิทยงัมีนโยบายซอ่มบาํรุงเรอืเฟอรร์ี�ตามชั�วโมงการใชง้าน (Preventive Maintenance) โดยไดว้า่จา้งบรษัิท
ซอ่มเรอืจากภายนอกเพื�อดาํเนินการบาํรุงรกัษาโครงสรา้งและเครื�องจกัรกลตา่งๆของเรอืเฟอรร์ี�ตามแผนการซอ่มบาํรุง โดย
แบง่เป็น การซอ่มและโอเวอรฮ์อล (Overhaul) ประจาํปี ซึ�งใชง้บประมาณจาํนวน � ถงึ � ลา้นบาทตอ่ลาํตอ่ครั�งและแผนการ
ซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ในอูท่กุวงรอบ �� ถงึ �� เดือน ซึ�งตอ้งใชร้ะยะเวลาการซอ่มบาํรุงในอูค่รั�งละประมาณ � เดือนตอ่ลาํ โดย
ใชง้บประมาณจาํนวน � ถงึ�� ลา้นบาทตอ่การนาํเรอืขึ �นอูแ่ตล่ะครั�ง
        ทั�งนี �โดยทั�วไป บรษัิทมีแผนและตารางงานซอ่มบาํรุงและโอเวอรฮ์อลเครื�องยนตต์า่งๆ เชน่ การโอเวอรฮ์อลเปลี�ยนอะไหล่
เครื�องจกัรใหญ่และเครื�องใชไ้ฟฟา้ โดยมีที�จอดเรอืเฟอรร์ี�เพื�อซอ่มบาํรุงตั�งอยูที่�ทา่เรอืสมยุสากลซึ�งเป็นที�ตั�งของศนูยซ์อ่มบาํรุง
หลกัสาํหรบัเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท และมีคลงัเก็บอะไหลแ่ละวสัดสุิ�งของตา่งๆ สาํหรบัการใชง้านและซอ่มบาํรุงทั�วไปอยูที่�บรเิวณ
ทา่เรอืดอนสกัสากล

         แผนการซ่อมบาํรุงประจาํปี
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หมายเหต:ุ * ชว่งเวลาการซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ในอูอ่า้งอิงจากระยะเวลาของใบอนญุาตใชเ้รอืจากการเขา้อูค่รั�งก่อนซึ�งอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงในกรณีอนญุาตใหใ้ชเ้รอืเพิ�มไดอี้ก �-� เดือน
              * * การประมาณการมลูคา่ซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่จะพิจารณาจากประวตักิารซอ่มบาํรุงครั�งใหญ่ในอูที่�ผา่นมาประกอบกบัการซอ่มบาํรุงประจาํปีที�ทาํโดยทีมงานชา่งของบรษัิท

        ทั�งนี � เรือเฟอรร์ี�ทกุลาํของบรษัิทจะตอ้งผ่านการตรวจสอบสภาพของเรือโดยกรมเจา้ท่าเพื�อใชต้่อใบอนญุาตใชเ้รือใน
แต่ละปี โดยอายใุบอนญุาตใชเ้รือแต่ละลาํจะมีอายไุม่เกิน �� เดือน ซึ�งปัจจบุนัเรือของบรษัิทเฟอรร์ี�ทั�ง ��ลาํ มีการต่อใบ
อนญุาตใหใ้ชเ้รอืครบถว้น

        
          �. นโยบายจดัเกบ็นํ�ามันเชื�อเพลิง

        ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา บรษัิทมีนโยบายในการจดัเก็บนํ�ามนัดีเซลและนํ�ามนัเตา ซึ�งควบดแูลใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 
โดยคาํนงึถงึระดบัราคา ณ จดุเวลาที�ซื �อ ตน้ทนุการจดัเก็บรกัษา (Inventory Carrying Cost) ตน้ทนุการสั�งซื �อ (Order Cost) 
และตน้ทนุสนิคา้ขาดแคลนใหอ้ยูใ่นระดบัตํ�า ทั�งนี �บรษัิทมีนโยบายใหเ้จา้หนา้ที�ในเรอืเฟอรร์ี�ตรวจนบัและบนัทกึนํ�ามนัคงเหลอื
ในแต่ละลาํเป็นประจาํทกุวนั วนัละ � เวลา ไดแ้ก่ เวลาที�หยดุเดินเรอื และเวลาก่อนเริ�มเดินเรอืของแต่ละวนั เพื�อใหบ้รษัิท
สามารถทราบไดว้า่เรอืแตล่ะลาํมีปรมิาณนํ�ามนัเชื �อเพลิงคงเหลือ และกาํหนดใหพ้นกังานบญัชีตรวจนบัปรมิาณนํ�ามนัเชื �อ
เพลิงคงเหลือในคลงัสินคา้และเรอืเฟอรร์ี�ทั�งหมดของบรษัิทเป็นประจาํทกุเดือน โดย ณ ปัจจบุนั บรษัิทไดเ้ช่าที�ดินกบับรษัิท
เกี�ยวขอ้งกนั เพื�อเป็นที�ตั�งของคลงันํ�ามนันอกจากนี�ถงึแมว้า่ที�ผา่นมารฐับาลไทยมีนโยบายควบคมุราคานํ�ามนัดีเซลใหอ้ยูใ่น
ระดบัไมเ่กิน �� บาทตอ่ลิตร แตบ่รษัิทมีนโยบายปอ้งกนัความเสี�ยงทางการตลาดเพื�อควบคมุปรมิาณนํ�ามนัเชื �อเพลิงใหอ้ยู่
ในปรมิาณที�เหมาะสม เพื�อปอ้งกนัมิใหบ้รษัิทมีความเสี�ยงจากการขาดทนุสนิคา้คงคลงัของนํ�ามนัเชื �อเพลงิรวมทั�งอบุตัเิหตทีุ�
อาจเกิดขึ �นจากไฟไหม้
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        เรือเฟอรร์ี�แต่ละลาํใชน้ ํ�ามนัเชื �อเพลิงประเภทนํ�ามนัดีเซลและนํ�ามนัเตาเป็นวตัถดุิบและตน้ทนุหลกัของบรษัิทในการ
ดาํเนินธรุกิจ โดยบรษัิทไดน้าํนํ�ามนัเชื �อเพลงิทั�ง � ประเภทนี�มาผสมกนัตามสดัสว่นที�เหมาะสมสาํหรบัใชเ้ป็นเชื �อเพลงิในการ
เดนิเรอืเฟอรร์ี�ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพซึ�งขึ �นอยูก่บัเครื�องยนตแ์ละอปุกรณเ์รอืแตล่ะลาํ สาํหรบัการบรหิารจดัการระบบการจา่ย
นํ�ามนัอยา่งมีประสทิธิภาพนั�น ถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการประกอบธรุกิจเดินเรอืเฟอรร์ี� เนื�องจากสง่ผลตอ่การแขง่ขนัและ
ผลประกอบการของบรษัิท ทั�งนี � บรษัิทมีการสั�งซื �อนํ�ามนัเชื �อเพลิงจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ โดยมีระบบบรหิารและ
การจดัการนํ�ามนัคงคลงัอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึ�งคลอบคลมุถงึการพิจารณาคดัเลอืกผูจ้ดัจาํหนา่ยวตัถดุบิที�มีความนา่เชื�อถือ
ทั�งในดา้นคณุภาพของนํ�ามนัเชื �อเพลิง และการสง่มอบสินคา้ที�ตรงตอ่เวลา เป็นผลใหบ้รษัิทไมมี่อปุสรรคและปัญหาในการ
รบันํ�ามนัเชื �อเพลงิลา่ชา้ อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั บรษัิทไดมี้การสั�งซื �อนํ�ามนัเชื �อเพลงิประเภทนํ�ามนัดีเซลบี �� และนํ�ามนัเตา 
รวมทั�งนํ�ามนัหลอ่ลื�นจากผูจ้ดัจาํหนา่ย โดยเป็นการจดัซื �อจากผูข้ายรายใหญ่ภายในประเทศ ไดแ้ก่ บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เนื�องจากที�ผา่นมาบรษัิทดงักลา่ว
สามารถจดัหาปรมิาณนํ�ามนัดีเซลและนํ�ามนัเตาไดต้ามที�บรษัิทตอ้งการ โดยมีการนาํเสนอราคาและเงื�อนไขการคา้เหมาะสม
ที�สดุเมื�อเปรยีบเทียบกบัคูค่า้รายอื�นในการสั�งซื �อแตล่ะครั�ง
        นอกจากนั�น บรษัิทฯ มีอปุกรณที์�สามารถผลตินํ�ามนัไบโอดีเซลได ้แตเ่นื�องจากปัจจบุนัตน้ทนุในการผลติของไบโอดีเซล 
ยงัมีตน้ทนุที�สงูกวา่ราคานํ�ามนัดีเซล และนํ�ามนัดีเซลทดแทน ทาํใหบ้รษัิทฯ ทาํใหบ้รษัิทไมจ่าํเป็นตอ้งผลตินํ�ามนัไบโอดีเซล
ที�ผสมกบันํ�ามนัพืชที�ใชแ้ลว้มาใชด้าํเนินงาน อยา่งไรก็ตามบรษัิทไดมี้การผลตินํ�ามนัไบโอดีเซลจากเครื�องจกัรชดุเลก็ (กาํลงั
การผลติ ��� ลติรตอ่วนัตอ่ � รอบการผลติ) เพื�อทดสอบเครื�องจกัร โดยนาํมาผสมกบันํ�ามนัพืชที�ใชแ้ลว้เป็นนํ�ามนัไบโอดีเซล 
เพื�อใชเ้ป็นเชื �อเพลงิสาํหรบัยานพาหนะที�ใชภ้ายในบรเิวณทา่เรอืและโรงงานผลตินํ�ามนัไบโอดีเซล

          �. การจดัหานํ�ามันเชื�อเพลิง



ตวัเรอื o   พ.ร.บ. การเดนิเรอืในนา่นนํ�าไทย พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.เรอืไทย พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.ปอ้งกนัเรอืโดนกนั พ.ศ.����
o   กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอืฉบบัตา่งๆ / คาํสั�ง ประกาศ 
     ระเบียบที�ออกโดย กรมเจา้ทา่

o   ใบอนญุาตใชเ้รอื ซึ�งมีอายใุบอนญุาตเป็น
     เวลาไมเ่กิน �ปี
o   ใบอนญุาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํทางซึ�งมีอายใุบ
     อนญุาตเป็นเวลา �ปี

ทา่เทียบเรอื o   พ.ร.บ.เดนิเรอืในนา่นนํ�าไทย พ.ศ.����
o   พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพาณิชยนาวี พ.ศ.���� 
     และฉบบัที� � พ.ศ.����
o   กฎกระทรวงฉบบัที� �� / กฎกระทรวงฉบบัที��� /
     กฎกระทรวงฉบบัที���
o   พ.ร.บ.ผงัเมือง พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.����
o   พ.ร.บ.ควบคมุมลพิษ พ.ศ.����

o   ใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการทา่เรอืเดนิทะเล
     ซึ�งมีอายใุบอนญุาตเป็นเวลา � ปี
o   หนงัสือรบัรองการตรวจสภาพทา่(เดมิชื�อ “ใบ
     อนญุาตใหใ้ชท้า่เทียบเรอื”)ซึ�งมีอายใุบอนญุาต
     เป็นเวลา �ปี

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

o   ชั�นประกาศนียบตัรของคนประจาํเรอื

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง ใบอนุญาตทิี�สาํคัญ

        อนึ�งเนื�องจากการประกอบธรุกิจใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� บรษัิทจะตอ้งปฏิบตัติามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิเรอืและ
ท่าเรอื โดยมีกรมเจา้ท่าเป็นหน่วยงานหลกัในการกาํกบัดแูล ใหบ้รษัิทดาํเนินการตอ่ใบอนญุาตสาํคญัตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การดาํเนินธรุกิจเดนิเรอืและทา่เรอือยา่งชดัเจน โดยมีสายงานปฏิบตังิานทา่เรอืและเดนิเรอื ทาํหนา้ที�ควบคมุดแูลและปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามกฏเกณฑที์�วางไว ้ซึ�งไดแ้ตง่ตั�งคณะทาํงานฯ ที�ประกอบดว้ยรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตักิารทา่เรอืและ
เดินเรือ ผูอ้าํนวยการปฏิบตัิการท่าเรือ ผูอ้าํนวยการปฏิบตัิการเดินเรือ และนายเรือประจาํเรือเฟอรร์ี�ทั�ง �� ลาํ ดาํเนินการ
ประชมุรว่มกนัเป็นประจาํทกุเดือน เพื�อวางแผนการเดินเรอื การซอ่มบาํรุงเรอื และการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ รวมทั�งการติดตาม
การตอ่ใบอนญุาตตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิเรอื เชน่ ใบสาํคญัการตรวจเรอื 
ใบสาํคญัรบัรองแนวนํ�าบรรทกุ ใบอนญุาตใชเ้รอื ใบอนญุาตใหเ้รอื
กลเดนิประจาํทาง ใบอนญุาตตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการทา่เรอื เชน่ 
หนงัสือรบัรองการตรวจสภาพทา่ และใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการ
ทา่เรอืเดินทะเล และชั�นประกาศนียบตัรของคนประจาํเรอื ทั�งนี � 
คณะทาํงานดงักลา่วไดจ้ดัทาํทะเบียนคมุใบอนญุาตตา่งๆ และ
ชั�นประกาศนียบตัรไวอ้ยา่งครบถว้น

           �. การกาํกับดแูลโดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง         
          การดาํเนินธุรกิจเดินเรอืเฟอรร์ี�ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งโดยมีกรมเจา้ทา่เป็นหน่วยงานหลกั ซึ�งมีหนา้ที�
กาํกบัดแูลกิจการในธรุกิจ โดยมีกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งประกอบดว้ย� สว่นหลกั คือ กฎหมายที�เกี�ยวกบัตวัเรอื ทา่เทียบเรอืและ
คนประจาํเรอื โดยมีรายละเอียดดงันี �

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 32



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)33

          �. ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม
        นอกเหนือจากการพฒันาดา้นบรกิารใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร เพื�อใหเ้กิดความสะดวก รวดเรว็ และมีความปลอดภยั บรษัิทยงั
ไดต้ระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมดว้ยการใหค้วามสาํคญัตอ่สิ�งแวดลอ้มทั�งทางนํ�าและอากาศ โดยจดัใหมี้มาตรการ
รกัษาความปลอดภยัต่างๆ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขในใบอนญุาตใหใ้ชท้่าเทียบเรือของกรมเจา้ท่า ทั�งนี � บรษัิทไดป้ฏิบตัิและ
ดาํเนินการเพื�อลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มดงันี � 
              �. จดัเตรยีมภาชนะรองรบัขยะตามจดุตา่งๆ ใหเ้พียงพอกบัการใชง้านภายในบรเิวณทา่เรอืและกาํหนดใหห้า้มทิ �ง
                  ขยะ นํ�าเสียและสารเคมีลงในทะเล
              �. จดัใหมี้โครงการปลกูไมยื้นตน้ขนาดใหญ่ เพื�อปอ้งกนัการชะลา้งพงัทะลายของดนิ
              �. จดัหาพนกังานและเวรยามเพื�อจดัระเบียบเขา้ควิยานพาหนะขึ �นลงเรอืเฟอรร์ี�และควบคมุนํ�าหนกัรถบรรทกุที�ใช้
                  บรกิารผา่นทา่เรอืใหไ้มเ่กินตามที�กฎหมายกาํหนด และคอยตรวจสอบดแูลความปลอดภยัในการเดนิเรอื รวมทั�ง
                  จดัใหมี้การอบรมดา้นความปลอดภยัและฝึกซอ้มใหค้วามช่วยเหลือผูโ้ดยสารในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินอยา่งสมํ�า
                  เสมอ
              �. ตดิตามและตรวจสอบคณุภาพนํ�าทิ �งจากทกุจดุที�ปลอ่ยออกจากท่าเรอืเป็นประจาํทกุเดือน และตรวจสอบคณุ
                  ภาพนํ�าในทะเลบรเิวณท่าเทียบเรอืเป็นประจาํทกุ�เดือน และรายงานผลการตรวจสอบใหก้รมเจา้ท่าพิจารณา
                  ทกุครั�ง
              �. จดัใหมี้การตรวจสอบระบบบาํบดันํ�าเสียสาํเรจ็รูป (SATS) ทกุๆ � เดือนเพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่ระบบดงักลา่ว
                  สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ
              �. ตดิตั�งไฟฟา้ใหแ้สงสวา่งในชว่งเวลากลางคืนเพื�อเตือนเรอือื�นๆ ที�สญัจรไปมาบรเิวณทา่เรอื
              �. ดแูลรกัษาทา่เทียบเรอืใหอ้ยูใ่นสภาพมั�นคงแข็งแรงและสะอาดอยูเ่สมอ
        นอกจากนี�บรษัิทไดมี้การวา่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญอิสระเพื�อทาํหนา้ที�ในการตรวจวดัคณุภาพนํ�าทิ �ง โดยรายงานผลการวิเคราะห์
ตวัอยา่งนํ�าที�ทา่เรอืดอนสกัสากลและทา่เรอืสมยุสากลเป็นประจาํทกุ � เดือน ซึ�งจดัทาํโดยบรษัิท เอน็ไว แลบ็แอนด ์คอนซลั
แทนท ์จาํกดั ซึ�งเป็นบรษัิทที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั ซี�งผลการตรวจที�ผา่นมา พบวา่ตวัอยา่งนํ�าที�ทา่เรอืของบรษัิทเป็นไปตามมาตรฐาน
นํ�าทิ �งที�ระบายออกจากโรงงานและอาคารตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที� � พ.ศ.���� และประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร์

งานที�ยังไม่ไดส่้งมอบ
        ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษัิทไมมี่งานที�ยงัไมไ่ดส้ง่มอบ



        ปัจจยัความเสี�ยงในการประกอบธรุกิจและแนวทางในการปอ้งกนัความเสี�ยงของบรษัิทซึ�งใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี� สามารถ
แบง่ออกเป็นดา้นตา่งๆ ดงันี �

เรอืเฟอรร์ี�ลาํที�ประสบอบุตัเิหตจุะไมส่ามารถใหบ้รกิาร
ไดต้รงตามตารางเวลาของเที�ยวเรอื หรอืเรอืเฟอรร์ี�อาจ
จะเสยีหายทั�งลาํจนไมส่ามารถใชง้านไดอี้กตอ่ไป ซึ�งจะ
สง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบรษัิท
เกิดค่าใชจ้่ายสาํหรบัใชใ้นการซ่อมแซมหรือจดัหาเรือ
เฟอรร์ี�ลาํใหม่ เพื�อที�จะสามารถใหบ้ริการทดแทนได้
อย่างเพียงพอ อันเป็นเหตุที�จะทาํใหบ้ริษัทตอ้งแบก
ภาระคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุที�เพิ�มขึ �น
มีค่าใชจ้่ายสาํหรบัความเสียหายจากการถกูฟ้องรอ้ง
จากผูโ้ดยสารหรอืผูที้�ใชบ้รกิารบรรทกุยานพาหนะชนิด
ตา่งๆ ทาํใหค้า่ใชจ้า่ยสงูขึ �นและสง่ผลกระทบตอ่ผลกาํไร
จากการดาํเนินงานของบรษัิท

        ทั�งนี � บรษัิทไดต้ระหนกัถงึความเสี�ยงในเรื�องดงักลา่วเป็นอยา่งยิ�ง จงึไดมี้นโยบายปอ้งกนัความเสี�ยงทั�งเชิงรุกและเชิงรบั
ดงันี �

ทาํใหบ้ริษัทมีภาพลกัษณใ์นดา้นลบต่อสาธารณชน 
ผู้โดยสารขาดความเชื�อมั�นในระบบควบคุมความ
ปลอดภยัในการเดนิเรอื ซึ�งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการ
ดาํเนินงานของบรษัิทในอนาคต
บรษัิทผูร้บัประกนัภยัอาจไมร่บัประกนัภยัเรอืและผูโ้ดย
สารกบับรษัิท หรอื อาจเพิ�มคา่เบี �ยประกนัภยัใหส้งูขึ �น 
ทาํใหบ้รษัิทมีคา่ใชจ้า่ยสงูขึ �นและกระทบตอ่ผลการดาํ
เนินงานของบรษัิท

แมว้า่สภาพภมิูอากาศและคลื�นลมทะเลในอา่วไทยจะไมรุ่นแรง เมื�อเทียบกบัทะเลฝั� งอนัดามนั แตบ่รษัิทมีการตดิตาม
การพยากรณอ์ากาศและคลื�นลมทะเลจากกรมอตุนิุยมวิทยาเป็นประจาํทกุวนั เพื�อที�จะสามารถจดัการเดนิเรอืในแตล่ะ
ชว่งเวลาใหมี้ความปลอดภยัมากที�สดุ

การกาํหนดเสน้ทางเดนิเรอืที�ชดัเจนและไมท่บัซอ้นกบัเรอืลาํอื�นๆในเสน้ทางเดียวกนัจะทาํใหโ้อกาสในการเกิดอบุตัเิหตุ
เรอืชนกนัเป็นไปไดย้าก อีกทั�ง บรษัิทยงัไดต้ดิตั�งเครื�องมือและอปุกรณต์า่งๆ เชน่ เรดาห ์เข็มทิศ และจีพีเอส เพื�อตรวจ
สอบเรอืประเภทตา่งๆ ที�เดนิทางเขา้ใกลร้ศัมีหรอืขวางเสน้ทางเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท โดยมีการใชวิ้ทยสุื�อสารเพื�อตดิ
ตอ่เรอืตา่งๆ ที�อยูใ่นทะเล รวมถึงเจา้หนา้ที�ประจาํชายฝั� งทะเล นอกจากนี�ยงัมีการใชส้เกลวดัองศาความเอียงของลาํ
เรอืจากการบรรทกุยานพาหนะลงเรอื เพื�อใหเ้กิดความสมดลุเรอืรวมทั�งจดัใหมี้เสื �อชชีูพครบตามจาํนวนผูโ้ดยสารและ
พนกังานประจาํเรอื พรอ้มตดิตั�งแพชชีูพแบบแข็งในเรอืเฟอรร์ี�ทกุลาํตามระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั

         ความเสี�ยงจากการเกิดอบุตัเิหตใุนระหวา่งการใหบ้รกิารเดนิเรอืเฟอรร์ี� 
         เนื�องจากธุรกิจหลกัของบรษัิทเป็นการใหบ้รกิารเดินเรอืเฟอรร์ี�เพื�อโดยสารและขนสง่ทางเรอืเป็นหลกั มีทั�งการขนสง่ผู้
โดยสาร รถยนตส์ว่นบคุคล รถบรรทกุสนิคา้ และยานพาหนะประเภทตา่งๆ  ซึ�งการเดนิเรอืขา้มฟากทางทะเล จะมีความเสี�ยง
ในการเกิดอบุตัิเหตทีุ�เกิดจากภยัธรรมชาต ิเชน่ คลื�นลมทะเลและพาย ุหรอืเกิดจากการกระทาํของมนษุย ์เชน่ เรอืชนกนัหรอื
เรอืชนโขดหิน การไมร่กัษาคณุภาพการใหบ้รกิารและมาตรฐานของตวัเรอื การประมาทเลนิเลอ่ของพนกังานที�ปฏิบตังิานใน
เรอืแตล่ะลาํ หรอืการฝ่าฝืนคาํสั�ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับนเรอืของผูโ้ดยสาร และหากเกิดเหตกุารณด์งักลา่วบรษัิทจะไดร้บัผล
กระทบในเชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญั คือ

ปัจจัยความเสีย่ง
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ความเสี�ยงดา้นธุรกจิของบริษัท



ที�ตั�งของท่าเรือดอนสกัสากลและท่าเรือสมยุสากลมี
ความลกึมาก โดยเฉพาะท่าเรือดอนสกัที�มีลกัษณะ
เป็นแหลมยื�นเขา้สูท่ะเล ทาํใหไ้ม่มีโขดหินหรือทราย
มาทบัถมบริเวณหนา้ท่า ทาํใหเ้รือเฟอรร์ี�ของบริษัท
สามารถเขา้ออกไดอ้ย่างสะดวก อีกทั�ง บริษัทไดท้าํ
การติดตั�งเครื�องจกัรสาํหรบัดึงและผกูตวัเรือเขา้กบั
ท่าเรอืเพื�อช่วยใหเ้รอืเฟอรร์ี�เขา้จอดเทียบท่าไดอ้ย่าง
ปลอดภยั

บรษัิทไดจ้ดัทาํแผนงานในการบาํรุงรกัษา (Preventive 
maintenance) ทั�งทา่เรอืและตวัเรอื ทั�งแผนซอ่มบาํรุง
ใหญ่ (Major Maintenance) และแผนการบาํรุงรกัษา
ขนาดเลก็ (Minor Maintenance) ซึ�งปฏิบตัเิป็นประจาํ
ตอ่เนื�องทกุเดือน เช่น การเปลี�ยนอะไหล ่การเปลี�ยน
ถ่ายนํ�ามันเครื�อง การซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ ทั�งนี � 
เพื�อใหท้ั�งท่าเรือและตวัเรือมีสภาพสมบรูณพ์รอ้มใช้
งานตลอดเวลาโดยการบาํรุงรกัษาดงักล่าว ทั�งเป็น
การดาํเนินการจากพนกังานของบรษัิทและจากบรษัิท
ซ่อมบาํรุงรกัษาที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเรือ
เฟอรร์ี� ที�ไดก้ารยอมรบัจากกรมเจา้ท่าใหด้าํเนินการ
ซ่อมและบาํรุงรกัษาตวัลาํเรือครั�งใหญ่ นอกจากนี� 
บริษัทยงัปฏิบตัิตามกฎหมาย ดว้ยการนาํเรือเฟอรร์ี�
ใหก้รมเจา้ทา่ทาํการตรวจสอบสภาพการใชง้านทกุลาํ
เป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ � ครั�ง เพื�อปอ้งกนัอนัตราย
ที�อาจจะเกิดขึ �น

บรษัิทไดบ้รรจพุนกังานประจาํเรอืเฟอรร์ี�ที�มีคณุสมบตัิ
ครบถว้นตรงตามที�กรมเจา้ทา่กาํหนดไว ้โดยพนกังาน
ประจาํเรอืจะถกูมอบหมายหนา้ที�และความรบัผิดชอบ
ในแตล่ะตาํแหนง่อยา่งชดัเจน พรอ้มกนันี �บรษัิทยงัได้
จดัใหมี้การอบรมสมัมนาใหค้วามรูท้ั�งในดา้นการปฏิบตัิ
งานโดยตรงตามหนา้ที�ของแตล่ะบคุคล รวมถงึการเฝา้
ระวงัดแูลพฤตกิรรมผูโ้ดยสารใหป้ฏิบตัตินเป็นไปตาม
ระเบียบที�กาํหนดในการโดยสารเรือ การชั�งนํ�าหนกั
บรรทกุก่อนขึ �นเรอืและจดัตาํแหนง่การจอดยานพาหนะ 
การไมอ่นญุาตใหผู้โ้ดยสารอยูบ่นยานพาหนะระหวา่ง
โดยสารเรอืเฟอรร์ี� รวมถงึใหมี้การดงึเบรคมือของยาน
พาหนะและอดัลิ�มลอ้รถเพื�อปอ้งกนัการลื�นไหล พรอ้ม
ปรบัปรุงแกไ้ขกฏระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัติน
สาํหรบัผูโ้ดยสารระหว่างเดินทางใหมี้ความทนัสมยั
และสอดคลอ้งกบัสถานการณอ์ยูเ่สมอ  

การส่งเสริมดา้นความปลอดภยัและป้องกนัอบุตัิภยั
ที�อาจเกิดขึ �นตอ่ชีวิต รา่งกาย และทรพัยส์นิของลกูคา้ 
โดยใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานหรือองคก์รที�เกี�ยว
ขอ้งดา้นความปลอดภยัและอบุตัภิยัเขา้มามีสว่นรว่ม
กบับรษัิทในการดแูล ตรวจสอบ เฝา้ระวงั รกัษาความ
ปลอดภยั และปอ้งกนัการเกิดอาชญากรรมทกุประเภท 
อาทิ การใหค้วามรว่มมือกบัเจา้หนา้ที�ดา้นความมั�น
คงของรฐัในการตรวจตราดา้นความปลอดภยัและเฝา้
ระวงัเพื�อปอ้งกนัอาชญากรรมบรเิวณท่าเรอื และบน
เรอื การตรวจสอบสภาพเรอืและการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของผูโ้ดยสารบนเรือ การฝึกซอ้มแผนใน
สถานการณฉ์ุกเฉิน การตรวจสอบความพรอ้มของ
อปุกรณ ์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูก้ารป้องกนั
อบุตัภิยั เป็นตน้

บริษัทไดจ้ดัทาํประกนัภยัสาํหรบัผูโ้ดยสารและพนกั
งานประจาํเรือที�ใชบ้ริการเรือเฟอรร์ี�ทุกลาํตามที�กฏ
หมายกาํหนดไว ้และยงัไดท้าํประกนัภยัทางทะเลเพื�อ
คุม้ครองเรอืเฟอรร์ี�ทกุลาํจากอบุตัิเหตตุา่งๆ ที�อาจทาํ
ใหเ้รอืเฟอรร์ี�ไดร้บัความเสียหายจนไมส่ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ โดยคิดทุนประกันตามความเหมาะสม
ของสภาพเรอืที�ใชง้านในปัจจบุนั ซึ�งครอบคลมุมลูคา่
ทางบัญชีของเรือเฟอรร์ี�ในแต่ละลาํ อย่างไรก็ตาม 
บรษัิทยงัคงมีความเสี�ยงจากอบุตัเิหตทีุ�อาจเกิดขึ �นกบั
ยานพาหนะของผูโ้ดยสาร ซึ�งบรษัิทไดใ้ชม้าตราตา่งๆ 
ขา้งตน้เพื�อปอ้งกนัความเสี�ยงดงักลา่วที�อาจจะเกิดขึ �น 
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          ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิบุคลากรที�ตอ้งใช้ความ
เชี�ยวชาญพเิศษเฉพาะทาง
          บริษัทมีความจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรที�มีความเชี�ยว
ชาญพิเศษเฉพาะทางในการใหบ้รกิารเดนิเรอืและขนสง่ทาง
เรอื อาทิ กปัตนั นายเรอื ตน้กลเรอื และพนกังานประจาํเรอื 
ซึ�งในแต่ละตาํแหน่งจะตอ้งมีประกาศนียบตัรคนประจาํเรือ
ตามระเบียบขอ้บังคับของกรมเจา้ท่า  รวมถึงตอ้งมีอัตรา
พนักงานประจาํเรือไม่นอ้ยกว่าตามกฎหมายที�กาํหนด ซึ�ง
อาจเป็นอปุสรรคและขอ้จาํกดัแก่บรษัิทในการจดัหาบคุลากร
ดงักลา่ว และอาจสง่ผลกระทบตอ่การประกอบธรุกิจในอนาคต
ของบรษัิทได้
        บรษัิทไดต้ระหนกัถงึความเสี�ยงในดา้นบคุลากรเป็นอยา่ง
ยิ�งโดยที�ผ่านมาบริษัทมีมาตรการในการลดความเสี�ยงจาก
การสญูเสียบคุลากรดงักลา่ว โดยมีนโยบายสง่เสรมิและจดั
ใหมี้การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื�อง 
เพื�อใหมี้ความรูค้วามสามารถเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ทาํงานซึ�งทางบริษัทไดช้่วยดาํเนินการและอาํนวยความ
สะดวกใหก้บัพนกังานประจาํเรอืของบรษัิท ในการเขา้รบัการ
อบรมและทดสอบความรูต้ามที�กฎหมายกาํหนดอย่างสมํ�า
เสมอรวมทั�งจดัใหมี้การสอบเลื�อนชั�นประกาศนียบตัร เพื�อ
ความกา้วหนา้ของพนกังาน โดยมีคา่ตอบแทนในอตัราตลาด
เพื�อสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากร ใหท้าํงานอยู่กับบรษัิท
ในระยะยาว และเตบิโตไปพรอ้มๆ กบัความสาํเรจ็ของบรษัิท 
นอกจากนี�บรษัิทยงัไดส้รา้งความสมัพนัธที์�ดีกบัสถาบนัการ
ศกึษาต่างๆ ในพื �นที�ภาคใตอ้นัเป็นผลที�จะช่วยส่งเสริมและ
สนบัสนนุการสรรหากาํลงัคนใหแ้ก่บรษัิทอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งที�
ผา่นมาบรษัิทไมย่งัเคยประสบปัญหาขาดแคลนพนกังานประ
จาํเรอืและสว่นอื�นๆจนสง่ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารและการ
ขนสง่ทางเรอื
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          ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิอุตสาหกรรมการทอ่ง
เที�ยวในประเทศไทย
          การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เม็ดเงิน
สว่นหนึ�งมาจากรายไดจ้ากภาคการท่องเที�ยว ซึ�งเป็นที�แน่
นอนวา่ หากสถานการณบ์า้นเมืองอยูใ่นความสงบ นกัทอ่ง
เที�ยวจาํนวนมากก็จะเดนิทางหลั�งไหลเขา้สูป่ระเทศ โดยจะ
ส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของบริษัทดว้ยเช่นกนัเนื�องจาก
การดาํเนินธุรกิจเรอืเฟอรร์ี� รายไดห้ลกัมาจากนกัท่องเที�ยว  
อยา่งไรก็ตาม หากสถานะการณบ์า้นเมืองเกิดภาวะไมป่กติ
อาทิ ปัญหาดา้นความมั�นคงทางการเมืองของรฐับาล เกิด
สงคราม การก่อการรา้ย โรคระบาด และภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
ปัจจยัเหลา่นี �ลว้นสง่ผลกระทบตอ่จาํนวนนกัเที�ยวที�จะเดิน
ทางเขา้มาในประเทศ อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินธรุกิจ
ของบรษัิทในเชิงลบได ้ นอกจากนี�ธุรกิจการท่องเที�ยวยงัมี
ลกัษณะเป็นฤดกูาลทอ่งเที�ยว โดยรายไดแ้ละผลการดาํเนิน
งานของบรษัิทจะเปลี�ยนไปตามฤดกูาลทอ่งเที�ยวดว้ยเชน่กนั 
ซึ�งประเทศไทยมีฤดกูาลทอ่งเที�ยวตามช่วงวนัหยดุยาวและ
เทศกาลตา่งๆ  โดยเฉพาะในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาล
สงกรานตข์องทกุปี
          ปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้เป็นปัจจยัที�เกิดจากภายนอก
และควบคมุไดย้ากบริษัทจึงบริหารความเสี�ยงดว้ยการให้
บริการที�เนน้สรา้งความพึงพอใจกับลกูคา้สงูสดุ โดยการ
อาํนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ใหบ้รกิารตรงตอ่
เวลา เนน้ยํ�าในเรื�องของความปลอดภัย เพื�อสรา้งความ
ประทบัใจ ทั�งตอ่ลกูคา้ประจาํและขาจรใหก้ลบัมาใชบ้รกิาร
อยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนี�รายไดข้องบรษัิทไมไ่ดพ้ึ�งพากลุม่
นกัทอ่งเที�ยวเพียงอยา่งเดียวแตร่ายไดส้ว่นหนึ�งมาจากผูป้ระ
กอบการขนสง่โลจิสตกิสที์�ประกอบกิจการรา้นสะดวกซื �อ 
หา้งไฮเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการเชิงพาณิชย์
ที�ตอ้งมีการขนสง่สนิคา้ขา้มฟาก อาทิ ผกั ผลไมอ้าหารแหง้ 
วสัดกุ่อสรา้ง ฯลฯ รวมถึงสินคา้ที�มีลกัษณะพิเศษที�ตอ้งใช้
บรกิารเช่าเหมาลาํเป็นการเฉพาะซึ�งไดแ้ก่ นํ�ามนัเชื �อเพลิง 
แก๊ส หรอืวตัถมีุพิษ เป็นตน้



ความเสี�ยงจากผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
        ความเสี�ยงจากการปฏบิตัติามข้อกฏหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกจิการเดนิเรือโดยสารข้ามฟาก
          การประกอบธรุกิจเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิทจะตอ้งปฏิบตัติามขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งประกอบดว้ย � สว่นหลกั คือ 
กฎหมายที�เกี�ยวกบั ตวัเรอื ทา่เทียบเรอื และคนประจาํเรอื 
        ตวัเรือ    กฎหมายกาํหนดใหเ้รอืตอ้งมีใบทะเบียนเรอืไทยที�ถกูตอ้งตามกฏหมาย และตวัเรอืตอ้งมีความปลอดภยัและ
ทนทานตอ่สภาพการใชง้านในทะเล รวมทั�งตอ้งมีใบอนญุาตตา่งๆครบถว้นและมีผลบงัคบัใช ้ เชน่ ใบสาํคญัรบัรองการตรวจ
เรอื ใบสาํคญัรบัรองแนวนํ�าบรรทกุ ใบอนญุาตใชเ้รอื ใบอนญุาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํทาง เป็นตน้ นอกจากนั�นเจา้หนา้ที�ประ
จาํเรือตอ้งมีประกาศนียบตัรที�ออกโดยกรมเจา้ท่าเพื�อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที�ต่างๆตามตาํแหน่งที�ไดร้บัมอบหมายบนเรือ  
โดยบรษัิทตอ้งดาํเนินการและบรหิารงานต่างๆเพื�อใหเ้รอืและท่าเรอืมีความพรอ้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เพื�อให้
บรษัิทสามารถนาํเรอืของบรษัิททกุลาํมาใหบ้รกิารในนา่นนํ�าไทยได ้โดยมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรอื ทา่เรอื และการเดนิเรอื รวมถงึการขออนญุาตเดนิเรอืของบรษัิทซึ�งเป็นการเดนิเรอืประจาํทางบรษัิทจะตอ้ง
มีใบอนญุาตเรอืเดนิประจาํทางซึ�งตอ้งตอ่อายใุบอนญุาตในทกุๆ � ปี
        กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พ.ร.บ. การเดินเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.เรอืไทย พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ปอ้งกนั
เรอืโดนกนั พ.ศ. ���� / กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอืฉบบัตา่งๆ / คาํสั�ง ประกาศ ระเบียบที�ออกโดยกรมเจา้ทา่ 
        ทา่เทยีบเรือ  ท่าเทียบเรอืถือเป็นสิ�งลว่งลํ�าลาํนํ�าจงึตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง บรษัิทตอ้งมีใบอนญุาตให้
ประกอบกิจการท่าเรอืเดินทะเลและหนงัสือรบัรองการตรวจสภาพท่าและเนื�องจากท่าเทียบเรอืของบรษัิทเป็นท่าเทียบเรอื
ขนาดเกินกวา่ ��� ตนักรอส บรษัิทจงึตอ้งดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้มบรเิวณทา่เทียบเรอืเพื�อไมก่่อใหเ้กิดปัญหาสิ�งแวดลอ้มตาม
เงื�อนไขในใบอนญุาตใหใ้ชท้า่เทียบเรอื
        กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง พ.ร.บ.เดนิเรอืในนา่นนํ�าไทย พ.ศ. ���� /พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพาณิชยนาวี พ.ศ.���� และ
ฉบบัที� � พ.ศ.���� /กฎกระทรวงฉบบัที� �� / กฎกระทรวงฉบบัที� �� / กฎกระทรวงฉบบัที� �� / พ.ร.บ.ผงัเมือง พ.ศ. ���� / 
พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. ���� / พ.ร.บ.ควบคมุมลพิษ พ.ศ. ���� 
        คนประจาํเรือ  การเดินเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากระหวา่งอาํเภอดอนสกั และ อาํเภอเกาะสมยุ และระหวา่งอาํเภอดอนสกั 
และอาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีเป็นเรอืเดนิทะเลเฉพาะเขต ซึ�งจะมีการกาํหนดจาํนวนและชั�นประกาศนียบตัรของ
คนประจาํเรอื รวมถงึตาํแหนง่ตา่งๆ ในลาํเรอื โดยคนประจาํเรอืจะตอ้งมีการสอบความรูต้ามกฎหมายที�กาํหนด
        กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง พ.ร.บ. การเดินเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ. ���� / กฎขอ้บงัคบัการตรวจเรอื ฉบบัที� �� (หมวด ซ.) / 
ขอ้บงัคบักรมเจา้ทา่วา่ดว้ยการสอบความรูฯ้ พ.ศ. ���� / พรบ.ปอ้งกนัเรอืโดนกนั พ.ศ. ����
        บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัในการปฏิบตัิตามกฏหมายอยา่งเครง่ครดั แมว้า่การประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการเดินเรอืเฟอรร์ี�
ของบรษัิทจะมีกฎหมายเขา้มาควบคมุและเกี�ยวขอ้งหลายฉบบั ซึ�งบรษัิทมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบตัติามใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง หาก
บรษัิทฝ่าฝืน หรอืละเมิด และไมป่ฏิบตัติาม บรษัิท
มีความเสี�ยงที�จะถกูตรวจสอบและลงโทษ โดยมีบท
ลงโทษทั�งการปรบัเป็นตวัเงิน การสั�งใหห้ยดุประกอบ
ธรุกิจชั�วคราวจนกวา่จะแกไ้ขแลว้เสรจ็ หรอืการยดึ
ใบอนญุาต เป็นตน้ ทั�งนี �หากบรษัิทไดร้บัการลงโทษ 
จะสง่ผลกระทบใหบ้รษัิทมีรายไดล้ดลงหรอือาจทาํ
ใหมี้คา่ใชจ้า่ยเพิ�มสงูขึ �น ซึ�งจะกระทบตอ่ผลประกอบ
การของบรษัิท ดว้ยเหตนีุ � บรษัิทจงึไดม้อบหมายให้
เจา้หนา้ที�กฎหมายภายในบรษัิททาํหนา้ที�ตรวจสอบ
และประสานงานกบัหนว่ยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การปฎิบตังิาน รวมถงึการทาํเรื�องตอ่ใบอนญุาตตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธรุกิจเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท เพื�อใหป้ฏิบตัติาม
กฏหมายอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง
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         เนื�องจากการปรบัค่าโดยสารการเดินเรือเฟอรร์ี�ของ

บรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิตามทา้ยประกาศของจงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี เรื�องการเปลี�ยนแปลงคา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทาง

อาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีและ

ทา้ยประกาศจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เรื�อง การเปลี�ยนแปลง

คา่โดยสารเรอืประจาํทางเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึ�งอา้งอิงตามราคานํ�ามนั

ดีเซล ณ ชว่งใดชว่งหนึ�งของราคาขายตามประกาศหนา้เวบ็

ไซตข์องบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัการขายใน

อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ซึ�งมีลกัษณะการกาํหนด

เป็นชว่งตามราคานํ�ามนัดีเซลที�มีการเปลี�ยนแปลง โดยคณะ

กรรมการกาํหนดคา่โดยสารจะประกอบไปดว้ย ผูว้า่ราชการ

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ผูแ้ทนกรมเจา้ทา่ ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ ผูแ้ทนการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ประธานหอ

การคา้จงัหวดั และตวัแทนจากเจา้ของเรอื เป็นตน้ ซึ�งผูบ้รหิาร

บรษัิทก็เป็นหนึ�งในคณะกรรมการดงักลา่ว ซึ�งการคิดอตัรา

คา่โดยสารดงักลา่วกาํหนดตามระยะทางของแตล่ะเสน้ทาง 

ประเภทของผูโ้ดยสาร และประเภทของยานพาหนะ ยกเวน้

กรณีคา่โดยสารประเภทเชา่เหมาลาํที�บรษัิทสามารถกาํหนด

ราคาเองได ้เช่น การเหมาเที�ยวของผูโ้ดยสารเป็นกลุม่ การ

เหมาเที�ยวสาํหรบัขนสง่สินคา้ชนิดพิเศษ อาทิ นํ�ามนั แก๊ส 

โดยรายไดค้า่โดยสารแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลาเป็นสดั

สว่นรายไดห้ลกัของบรษัิทและมีแนวโนม้เพิ�มขึ �น ซึ�งราคาคา่

โดยสารแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา เป็นคา่โดยสารที�ถกู

กาํหนดเพดานสงูสดุ อา้งอิงตามการเปลี�ยนแปลงของราคา

นํ�ามนัดีเซล จากหน่วยงานภาครฐั ตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 
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         หากราคานํ�ามนัดีเซลที�เป็นตน้ทนุหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจเดินเรอืของบรษัิท มีการปรบัตวัเพิ�มขึ �นเกินกวา่ลติรละ 

��.�� บาทสาํหรบัเสน้ทางอาํเภอดอนสกัและอาํเภอเกาะ

สมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และ �� บาท สาํหรบัเสน้ทางอาํเภอ

ดอนสกัและอาํเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี บริษัท

จงึไมส่ามารถปรบัราคาคา่โดยสารได ้เนื�องจากอยูน่อกเหนือ

เพดานราคาที�กาํหนดไว ้ ซึ�งจะส่งผลใหต้น้ทนุขายและการ

ใหบ้ริการในส่วนของตน้ทนุนํ�ามนัสงูขึ �น ในขณะที�อตัราค่า

ของบรษัิท 

         ทั�งนี �การจะขอปรบัราคาค่าโดยสารเพิ�มขึ �นเกินกว่า

เพดานราคาที�กาํหนดไว ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาหนึ�งเนื�อง

จากตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการที�ประกอบดว้ย

บคุคลที�เกี�ยวขอ้งในการออกใบอนญุาตใหเ้รอืกลเดนิประจาํ

ทาง โดยมีผูว้่าราชการจังหวัดสุราษฎรธ์านีเป็นประธาน 

พิจารณาปรบัคา่โดยสาร ในขณะที�บรษัิทไดร้บัผลกระทบจาก

ราคานํ�ามนัที�ปรบัตวัเพิ�มขึ �นทนัทีเหตกุารณด์งักลา่วจะสง่ผล

กระทบใหก้าํไรจากการดาํเนินงานของบรษัิทลดลง

        ดงันั�น บรษัิทจงึมีนโยบายบรหิารความเสี�ยงดา้นตน้ทนุ

นํ�ามนัดว้ยการปรบัปรุงสตูรนํ�ามนัที�ใชใ้นการเดินเรอื ซึ�งเป็น

นํ�ามนัที�ผสมระหว่างนํ�ามนัดีเซลและนํ�ามนัเตาในสดัส่วนที�

กาํหนด เพื�อลดตน้ทุนนํ�ามนัที�ใชต้่อลิตรใหต้ ํ�าลง พรอ้มทั�ง

ปรบัสภาพเครื�องยนตข์องเรอืทกุลาํใหส้ามารถใชน้ํ�ามนัสตูร

ผสมดงักลา่วไดน้อกจากนี�ฝ่ายบรหิารของบรษัิทยงัไดต้ดิตาม

ราคานํ�ามนัตลาดโลกอย่างใกลชิ้ดและเตรียมพรอ้มที�จะนาํ

เสนอขอ้มลูต่างๆ ใหก้บัคณะกรรมการดงักล่าวขา้งตน้เพื�อ

พิจารณาปรบัอตัราค่าโดยสารในกรณีที�ราคานํ�ามนัดีเซลมี

ราคาสูงกว่าราคาเพดานนํ�ามันดีเซลที�ใชก้าํหนดอัตราค่า

โดยสาร

ความเสี�ยงจากการปรับค่าโดยสารเดนิเรือแบบประจาํทางตามเที�ยวเวลาเกนิกว่าเพดานราคาที�กาํหนด

          ความเสี�ยงจากการมกีลุ่มผู้ถอืหุน้รายใหญ่ที�มอีทิธิพลตอ่การดาํเนินงาน

          บรษัิทมีกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ กลุม่ครอบครวัชโยภาส ถือหุน้รวมกนัจาํนวน ���,���,��� หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

��.�� ของทนุชาํระแลว้ ���,���,��� บาท(ขอ้มลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) ดงันั�น หากกลุม่ผูถื้อหุน้ดงักลา่วออกเสยีงไป

ในทิศทางเดียวกนัจะทาํใหส้ามารถควบคมุมติที�ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั�งหมด ไม่วา่จะเป็นเรื�องการแตง่ตั�งกรรมการ หรอื

การขอมติในเรื�องอื�นที�ตอ้งใชเ้สียงสว่นใหญ่ของที�ประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื�องที�กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษัิทกาํหนดใหต้อ้ง

ไดร้บัคะแนนเสยีง � ใน � ของที�ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันั�น ผูถื้อหุน้รายอื�นจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงใหเ้พียงพอเพื�อ

ตรวจสอบและถ่วงดลุในเรื�องที�ผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได้

ความเสี�ยงสาํหรับผู้ลงทนุ
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          ความเสี�ยงจากพฤตกิรรมการเดนิทางทอ่งเที�ยวที�เปลี�ยนไป
          การปรบัพฤตกิรรมการเดนิทางทอ่งเที�ยวที�เปลี�ยนไป ลดการเดินทางเพื�อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด �� ทั�ง
จากนกัทอ่งเที�ยวในประเทศ และนกัทอ่งเที�ยวตา่งชาต ิหลายธรุกิจไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกั โดยเฉพาะธรุกิจในภาคอตุสาห
กรรมการทอ่งเที�ยว ที�ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายครั�งใหม ่หลายธรุกิจตอ้งปรบัตวัเพื�อสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้และ
ฝ่าวิกฤตธิรุกิจครั�งนี �ไปใหไ้ด้
          แมส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด �� มีทิศทางที�ผอ่นคลายลง สะทอ้นใหเ้ห็นจากจาํนวนผูต้ิดเชื �อใหมใ่น
ไทยที�ลดลงอย่างตอ่เนื�อง ภาครฐัจงึประกาศผ่อนปรนมาตรการในบางพื �นที� เพื�อใหธุ้รกิจบางประเภทกลบัมาเปิดบรกิารได้
อีกครั�ง แต่การชะลอตวัในภาคการท่องเที�ยวจากจาํนวนนกัท่องเที�ยวต่างชาติและไทยที�ลดลงอย่างหนกั อีกทั�งปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจที�ชะลอตวั อนัเป็นผลจากการที�ภาคธุรกิจตา่งๆ ตอ้งปิดตวัลงชั�วคราว  ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่เนื�องมายงักาํลงัซื �อของ
ผูบ้รโิภคลดลง
          อยา่งไรก็ตาม ธรุกิจเดนิเรอืเฟอรร์ี�เอง แมจ้ะยงัมีกลุม่ขนสง่โลจิสตกิสอ์ยู ่แตก็่ตอ้งเจอโจทยที์�ทา้ทาย ที�ตอ้งปรบัตวัเชน่
กนั  เนื�องจากผูบ้รโิภคระมดัระวงัในการใชจ้า่ยมากขึ �น สง่ผลใหไ้มเ่พียงแตจ่าํนวนผูใ้ชบ้รกิารเฉลี�ยตอ่วนัที�ลดลง ทาํใหก้ระทบ
ต่อรายไดข้องผูป้ระกอบการ ขณะที�ตน้ทนุการประกอบธุรกิจที�เพิ�มขึ �น  ความทา้ทายเช่นนี �ยงัมีแนวโนม้เพิ�มขึ �น เนื�องจาก
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที�หลกีเลี�ยงหรอืลดการเดนิทางทอ่งเที�ยวออกไปอีกระยะ จากแรงกดดนัขา้งตน้ ทาํใหบ้รษัิทฯ ตอ้งปรบั
ตวั ปรบัแผนกลยทุธใ์หมอ่ยูต่ลอดเวลา
 

ความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ ��
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�. กลุม่ครอบครวัชโยภาส
       �.�    บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั*
       �.�    นายอภิชาติ ชโยภาส
       �.�    นางอภิญญา ลอยชศูกัดิ�
       �.�    นายอภิชยั ชโยภาส
       �.�    นายอภิชนม ์ชโยภาส
       �.�    น.ส.อรณิชา ชโยภาส
       �.�    น.ส.ดวงกมล ยืนยง
       �.�    นางพิกลุ  ชโยภาส
       �.�    นางสาวรสัรนิทร ์ ชโยภาส

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

122,162,354

25.88
9.71
9.71
7.97
2.75
2.59
1.78
0.45

0

�. กลุม่ครอบครวัตงัประพฤทธิ�กลุ

       �.� นางประคอง ตงัประพฤทธิ�กลุ

       �.� นางสภุทัร ตงัประพฤทธิ�กลุ

       �.� น.ส.ธีรดา จงกลรตันาภรณ์

3,638,250

2,173,500

1,608,862

1.81

1.08

0.80

60.83

รายชื�อผู้ถอืหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละ

รวมกลุม่ครอบครวัชโยภาส

7,420,612 3.70รวมกลุม่ครอบครวัตงัประพฤทธิ�กลุ

�. นายพิทกัษ ์เกียรตเิดชปัญญา

�.  นายวีรวตั คณุานกุลู

�.  บรษัิท ไทยเอน็วีดีอาร ์จาํกดั

�. นายวิบลูยศ์กัดิ� สมัฤทธิ�

�. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต์

�. นายบลูยช์ยั พงษไ์ชยวณิช

�. นายพรเสก กาญจนจารี

��. นายสพุล กิจศริพิรชยั

3,248,437

2,415,052

2,396,946

1,517,507

1,304,124

1,265,250

1,181,250

1,175,999

1.62

1.20

1.19

0.76

0.65

0.63

0.59

0.59

ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีนายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชัย ชโยภาส นายอภิชนม์ ชโยภาส นางพิกุล ชโยภาส และนายธีรเดช ตังประพฤทธ์ิกุล 
เป็นกรรมการ และมีครอบครัวชโยภาสเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

*หมายเหตุ : 

โครงสร้างการถอืหุน้

   �.   จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแล้ว 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแลว้ของบรษัิท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� มีดงันี � 

                   ทนุจดทะเบียน :              ���,���,��� บาท

                   ทนุที�เรยีกชาํระแลว้ :              ���,���,��� บาท

                   แบง่เป็นหุน้สามญั :              ���,���,��� หุน้

                   มลูคา่ที�ตราไว ้ :              �.�� บาทตอ่หุน้ 

  
   �.  ผู้ถอืหุน้ 

รายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ณ วนัที� �� มกราคม ���� มีดงันี �
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    �.  นโยบายการจา่ยเงนิปันผล

ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

นายธงทอง จนัทรางศุ

นายสมศกัดิ � หม่มว่ง*

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายพานิช พงศพ์โิรดม

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

พลเรอืเอก นวพล ดาํรงพงศ*์

นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปัญญา

นายอภชิาต ิชโยภาส

นายวงศกร พธิุพนัธ*์

นายอภชินม ์ชโยภาส 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

กรรมการกรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ

กรรมการกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอสิระ

กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการ

กรรมการ

�.   คณะกรรมการบริษัท 
        โครงสรา้งการจดัการของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ � ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร 
        คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารของบรษัิท ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒิุที�มีคณุสมบตัคิรบตามมาตรา �� แหง่ พระราช
บญัญตัิบรษัิทมหาชน จาํกดั พ.ศ. ���� (รวมฉบบัที�แกไ้ข) และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที� ทจ.��/���� 
เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่ฉบบัลงวนัที� �� ธนัวาคม ���� ทกุประการ อีกทั�งมีกรรมการ
จาํนวนไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งที�มีสญัชาตไิทย ซึ�งเป็นไปตามคณุสมบตัผิูที้�จะถือกรรมสทิธิ�เรอืจดทะเบียนเป็นเรอืไทยซึ�งทาํการคา้
ในน่านนํ�าไทยไดต้ามพระราชบญัญัติเรือไทย พ.ศ. ���� ทั�งนี � ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 
�� ทา่น ประกอบดว้ย

        โดยมี นายบญัญตั ิแสงนิรตัน ์เป็นเลขานกุารบรษัิท

เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� กรรมการบรษัิท � ทา่น ไดยื้�นลาออก ไดแ้ก่ นายธีรเดช  ตงัประพฤทธิ�กลุ และพลเรอืเอกพีระจิตร ์สรุกัขกะ และนายพรชยั วิรยิะธนะสกลุ 
และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� �/���� เมื�อวันที� �� มกราคม ���� ไดแ้ต่งตั�งกรรมการเขา้ใหม่ � ท่าน  ไดแ้ก่ นายสมศักดิ� ห่มม่วง และ
พลเรอืเอก นวพล ดาํรงพงศ ์และนายวงศกร พิธพุนัธ ์

* หมายเหตุ : 

โครงสร้างการจัดการ

        บรษัิทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ �� ของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล
ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสาํรองตาม
กฎหมาย และเงินสะสมอื�นๆ ตามที�บรษัิทกาํหนด ทั�งนี �การจา่ย
เงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ �นอยูก่บัฐานะการ
เงิน ผลการดาํเนินงาน แผนการลงทนุ ความจาํเป็นและความ
เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ตามที�คณะกรรมการบริษัท และ/
หรอืผูถื้อหุน้ของบรษัิทเหน็สมควร
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         กรรมการซึ�งลงลายมือชื�อผกูพนับรษัิท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายอภิชนม ์ชโยภาส นายพิทกัษ ์เกียรติเดชปัญญา 
กรรมการสองในสามคนนี�ลงลายมือชื�อรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษัิท

กรรมการผู้มอีาํนาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัท 

รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี  ���� มีดงันี �

ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง
จาํนวนครั �งที�

เข้าร่วมประชมุ 
ในปี ����
9/9

8/9*

9/9

9/9

9/9

8/9*

9/9

9/9

7/9*

8/9

องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ

       1.    คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมการไมน่อ้ยกวา่ � คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการ
ทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการบรษัิทจะประกอบดว้ย
             -   กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร และ/หรอื
             -   กรรมการที�มิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร และ
             -   กรรมการที�มิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ซึ�งเป็นกรรมการอิสระ ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่า � ใน � ของกรรมการทั�งหมด และมี
จาํนวนไมต่ ํ�ากวา่ � คน ซึ�งกรรมการอิสระและบคุคลที�เกี�ยวขอ้งถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนทนุจดทะเบียนที�ออกและ
เรยีกชาํระแลว้ของบรษัิท และบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง
       �.    กรรมการทกุทา่นจะตอ้งมีคณุสมบตัเิป็นไปตามมาตรา �� แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� และ
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
       3.    กรรมการที�เป็นอิสระประกอบดว้ยบคุคลตา่งๆ ที�มีคณุสมบตัเิป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ รวมทั�งมีประสบการณที์�เหมาะสมและเป็นผูที้�มีวิจารณญาณ
ที�ดี ปราศจากความลาํเอียง มีความเที�ยงธรรมในการปฏิบตังิาน ซึ�งอาจรวมบคุคลจากสาขาอาชีพใดก็ตามที�ไดร้บัความเหน็
จากคณะกรรมการบรษัิท วา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมในการนาํเสนอเพื�อพิจารณาแตง่ตั�งเป็นกรรมการที�ดาํรงตาํแหนง่เป็นครั�ง
แรกของบรษัิท

นายสมศกัดิ� หม่มว่ง และพลเรอืเอก นวพล ดาํรงพงศ ์และนายวงศกร พิธพุนัธ ์ทั�ง � ทา่น ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการบรษัิท ในที�ประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทครั�งที� �/���� เมื�อวนัที� �� มกราคม ����  และเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครั�งแรก ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครั�งที� �/����

* หมายเหตุ : 

นายธงทอง จนัทรางศุ

นายสมศกัดิ � หม่มว่ง*

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายพานิช พงศพ์โิรดม

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

พลเรอืเอก นวพล ดาํรงพงศ*์

นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปัญญา

นายอภชิาต ิชโยภาส

นายวงศกร พธิุพนัธ*์

นายอภชินม ์ชโยภาส 
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ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ

กรรมการกรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ

กรรมการกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอสิระ

กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการ

กรรมการ
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อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ 
        คณะกรรมการมีภารกิจและความรบัผิดชอบในการจดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบรษัิท ตลอดจนมติของที�ประชมุผูถื้อหุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษัิท โดยสรุปภารกิจ และความรบัผิดชอบที�สาํคญัไดด้งันี �
        �.    จดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายใน � เดือน นบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของ
บรษัิท
        2.    จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ย � เดือน ต่อ � ครั�ง โดยกรรมการทกุคนมีหนา้ที�เขา้รว่มประชมุคณะ
กรรมการบรษัิท และอาจมีการประชมุเพิ�มเตมิในกรณีที�มีความจาํเป็น
        �.    จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจาํปี และรบัผิดชอบตอ่การจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ�งผูส้อบบญัชีตรวจ
สอบแลว้ เพื�อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผา่นมา และนาํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณา
และอนมุตั ิ

        1.    การดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการ เมื�อมีการประชมุสามญัประจาํปีของบรษัิททกุๆ คราว ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่
จาํนวนหนึ�งในสามของกรรมการทั�งหมด  ถา้จาํนวนกรรมการที�แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�
สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการซึ�งอยูใ่นตาํแหนง่นานที�สดุนั�นออกจากตาํแหนง่ก่อน กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บั
เลือกตั�งใหมไ่ด ้
        �.    ที�ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตั�งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี�
             -    ผูถื้อหุน้คนหนึ�ง มีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือ โดยหนึ�งหุน้เทา่กบัหนึ�งเสียง
             -    ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูเ่ลือกตั�งบคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที�เลือก
                  ตั�งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้
             -    บคุคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั�งเป็นกรรมการ เทา่จาํนวนกรรมการที�จะ
                  พงึมีหรอืจะพงึเลอืกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บคุคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
                  จาํนวนกรรมการที�จะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตั�งในครั�งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชี �ขาด
        ทั�งนี � คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูเ้สนอรายชื�อกรรมการที�จะไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการของบรษัิทแทนกรรมการที�
ออกตามวาระ โดยจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอรายชื�อกรรมการที�จะไดร้บัการแตง่ตั�งก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ในแตล่ะปี
        �.    ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษัิทอาจดาํเนิน
การเลอืกบคุคลซึ�งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดั และ พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการนั�นจะเหลือนอ้ย
กวา่สองเดือน โดยบคุคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการดงักลา่วแทนจะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรม
การซึ�งตนแทน โดยมตดิงักลา่วของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนกรรมการ
ที�ยงัเหลืออยู่
        4.    องคป์ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย จาํนวนกรรมการที�เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวน
กรรมการทั�งหมด
        �.    ที�ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน
หุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชุม 
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        4.    มีอาํนาจและรบัผิดชอบในการปฏิบตัหินา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจน
มตทีิ�ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้
โดยสมํ�าเสมอ
        �.    กาํหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษัิท ควบคมุกาํกบัดแูลการบรหิารและการจดั
การของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดร้บัมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมลูคา่
ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่บรษัิทและกาํไรสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
        �.    มีอาํนาจแตง่ตั�ง มอบหมาย หรอืแนะนาํใหอ้นกุรรมการหรอืคณะทาํงาน เพื�อพิจารณาหรอืปฏิบตัใินเรื�องหนึ�งเรื�อง
ใดที�คณะกรรมการบรษัิทเหน็สมควร
        7.    มีอาํนาจตรวจสอบและพิจารณาอนมุตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัโครงการลงทนุขนาดใหญ่
ของบรษัิท ตามที�ไดร้บัเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรอืฝ่ายบรหิาร
        �.    มีหนา้ที�ในการกาํกบัดแูลใหบ้รษัิทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์อาทิเชน่ การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการซื �อหรอืขายทรพัยส์นิที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการ
ตลาดทนุหรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท เป็นตน้
        9.    มีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลู
ตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปรง่ใส
       ��.   พิจารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน รวมทั�งตดิตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่ง
ต่อเนื�อง ตลอดจนติดตามการดาํเนินกิจการและการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการและ/หรือฝ่ายบรหิารอย่างสมํ�าเสมอ 
เพื�อใหก้ารดาํเนินกิจการของบรษัิทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล
       ��.   ตอ้งมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้โดยสมํ�าเสมอ และดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ตลอดจน
มีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปรง่ใส
       ��.   ดาํเนินการใหบ้รษัิทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื�อใหเ้กิดระบบการควบคมุภายในที�มีประสทิธิภาพ รวมทั�ง
การจดัการความเสี�ยง และความเชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงิน โดยจดัใหมี้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ดิตามและ
ดาํเนินการรว่มและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในจากภายนอก
       13.   มีอาํนาจพิจารณาและอนมุตัเิรื�องใดๆ ที�จาํเป็น และเกี�ยวเนื�องกบับรษัิท หรอืที�เหน็วา่เหมาะสมและเพื�อผลประโยชน์
ของบรษัิท
       ��.   เรื�องดงัตอ่ไปนี� คณะกรรมการบรษัิทจะกระทาํไดก็้ตอ่เมื�อไดร้บัอนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ คือ
               ก)    เรื�องใดๆ ที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ และ
               ข)    เรื�องใดๆ ที�กรรมการมีสว่นไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายที�กฎหมายหรอืประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
                      หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที�ประชมุ
                      ผูถื้อหุน้
       ��.   การตดัสินใจของคณะกรรมการบรษัิทเพื�อดาํเนินการในเรื�องดงัตอ่ไปนี� คณะกรรมการจะกระทาํไดก็้ตอ่เมื�อไดร้บั
อนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ � ใน � ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน
               ก)     การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททั�งหมด หรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น
               ข)     การซื �อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื�นมาเป็นของบรษัิท
               ค)     การทาํแกไ้ขหรอืเลกิสญัญา เกี�ยวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษัิททั�งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญั การมอบหมาย
                        ใหบ้คุคลอื�นเขา้จดัการธรุกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาด
                        ทนุกนั
               ง)     การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบับรษัิท
               จ)     การเพิ�มทนุ การลดทนุ หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท
               ฉ)     การควบกิจการ หรอืเลกิบรษัิท 
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ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ์

1

2

3

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ2/

1/

1/

* หมายเหตุ : 

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี ���� มดีงันี�

นายชาตร ีศริพิานิชกร

นายอนนัต ์เกตุพทิยา

พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ์

1

2

3

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

จาํนวนครั �งที�
เข้าร่วมประชมุ 

ในปี ����
ชื�อ – สกลุ ตาํแหน่ง

4/4

4/4

4/4

               ช)     การอื�นใดที�กาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ
                       ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที�ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
                       และที�ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักลา่วขา้งตน้
        ทั�งนี � เรื�องใดที�กรรมการ และ/หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ มีสว่นไดเ้สียหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
และ/หรอื บรษัิทยอ่ย (ถา้มี) กรรมการซึ�งมีสว่นไดเ้สยีหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่วไมมี่สทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ในเรื�องนั�น 

�.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

        คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อชว่ยงานของคณะกรรมการบรษัิทในการปฏิบตัหินา้ที�รบั
ผิดชอบในการสอบทานคณุภาพและความนา่เชื�อถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน ตลอดจนกระบวน
การรายงานทางการเงินของบรษัิท 
        ที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� ��/���� เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� ไดมี้มตแิตง่ตั�งคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท 
โดย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมีจาํนวน � ทา่น ประกอบดว้ย

�/ บคุคลลาํดบัที� � และ � เป็นผูมี้ความรูท้างดา้นบญัชีและการเงิน โปรดดปูระวตัเิพิ�มเตมิของกรรมการตรวจสอบทั�ง � ทา่น
�/ พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ ์ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ ในที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครั�งที� �/���� 
เมื�อวนัที� �� มกราคม ����

โดยมี นางสาววรรณวิมล จองสรุยีภาส จากบรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดทิจาํกดั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที�รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของบรษัิทตอ่ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มทั�งจดัทาํ
รายงานประจาํปี และเปิดเผยงบการเงินประจาํปี ซึ�งผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ เพื�อแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ในรอบปีที�ผา่นมาตอ่ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายใน ��� วนันบัจากวนัสิ �นงวดปีบญัชี นอกจากนี� ภายหลงัจากที�บรษัิทไดเ้ขา้
เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที�ในการจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 
(แบบ ��-�) เพื�อนาํสง่ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นประจาํปีทกุปีภายใน � เดือน
นบัจากวนัสิ �นงวดปีบญัชี 

การรายงาน 
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องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ
    1. ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทหรอืที�ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทกุ
ทา่นจะตอ้งเป็นกรรมการบรษัิท
    �. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � คน และทาํหนา้ที�ประธานกรรมการตรวจ
สอบ � คน 
    �. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูที้�มีคณุสมบตัคิรบถว้น ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที� ทจ. ��/���� 
เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่โดยจะตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี �
        1)    ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
               ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิททั�งนี � ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการตรวจ
               สอบรายนั�นๆ ดว้ย
        �)    ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูมี้อาํนาจ
               ควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูมี้อาํนาจ
               ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาต
               ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี � ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึ
               กรณีที�กรรมการตรวจสอบเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ
               ควบคมุของบรษัิท
        �)    ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บดิามารดา
               คูส่มรส พี�นอ้ง และบตุร รวมทั�งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ 
               หรอืบคุคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
        4)    ไมมี่หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ
               ควบคมุของบรษัิทในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไมเ่ป็นหรอืเคย
               เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูที้�มีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 
               ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 
               � ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี � ความ
               สมัพนัธท์างธรุกิจตามที�กลา่วขา้งตน้รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกตเิพื�อประกอบกิจการ การเชา่
               หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการให ้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
               ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม คํ�าประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี�สิน รวมถึงพฤติการณอื์�นทาํนองเดียวกนั 
               ซึ�งเป็นผลทาํใหบ้รษัิทหรือคู่สญัญามีภาระหนี�ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่รอ้ยละ � ของสินทรพัยที์�มีตวัตน
               สทุธิของบรษัิท หรอืตั�งแต ่�� ลา้นบาทขึ �นไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ�ากวา่  ทั�งนี � การคาํนวณภาระหนี�ดงักลา่วใหเ้ป็น
               ไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
               ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลม  แตใ่นการพิจารณาภาระหนี�ดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนี�ที�เกิดขึ �นใน
               ระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั
        �)    ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบ
               คมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรือหุน้สว่นของสาํนกังาน
               สอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ
               ของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกั
               งาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ
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        6)    ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ  ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงิน 
               ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ � ลา้นบาทตอ่ปีจาก บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
               มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทและไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ
               นั�นดว้ยเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 
               ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที�ไดร้บัแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ
        7)    ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ ซึ�งเป็น
               ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท
        �)    ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่
               เป็นหุน้สว่นที�มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�รบัเงินเดือน
               ประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสทิธิออกเสยีงทั�งหมดของบรษัิทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพ
               อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย
        �)    ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท
       10)   ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
               บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท
       ��)   ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที�เป็นบรษัิทจดทะเบียน
       12)   มีความรู ้และประสบการณเ์พียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั�งนี � ตอ้งมีกรรมการ
               ตรวจสอบอยา่งนอ้ย � คน ที�มีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการบญัชีและ/หรอืการเงินเพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้
               ที�ในการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงินได้
    �. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ตง่ตั�งเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ 
        คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบในการดาํเนินการตา่งๆ ในลกัษณะเดียวกบัที�กาํหนดไว้
ในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง คุณสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. ���� ดงัตอ่ไปนี�
        �.    สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง และเพียงพอ
        2.    สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแตง่ตั�ง โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอื�นใดที�รบัผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจ
สอบภายใน
        �.    สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการประเมินและการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ และตดิตามความคืบ
หนา้ของการบรหิารความเสี�ยงสาํคญั พรอ้มสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจใหก้บับคุลากรของบรษัิท เพื�อเป็นกลไกสาํคญัในการ
สรา้งมลูคา่ตอ่องคก์ร

        1.    คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ � ปี กรรมการที�พน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บัการแตง่ตั�งจาก
ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืที�ประชมุผูถื้อหุน้ใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ได้
        2.    องคป์ระชมุของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย สมาชิกเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
        3.    คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหมี้การประชมุไมน่อ้ยกวา่ไตรมาสละ � ครั�ง และอาจจะมีการประชมุเพิ�มเตมิได ้
ขึ �นอยูก่บัประธานกรรมการตรวจสอบจะเหน็สมควร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชุม 



        4.    สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท
        �.    พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตั�งบคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และเสนอคา่
ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทั�งเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ � ครั�ง
        �.    พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้
กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั�งนี � เพื�อใหม้ั�นใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท
        �.    จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิท ซึ�งรายงานดงักลา่วตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี�
             ก.  ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท
             ข.  ความเหน็เกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท
             ค.  ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกั
                  ทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท
             ง.  ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
             จ.  ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
             ฉ.  จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น
             ช.  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ที�ตามกฎบตัร
             ซ.  รายการอื�นที�เหน็วา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที� และความรบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบ
                  หมายจากคณะกรรมการบรษัิท
        �.    ปฏิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
        �.    ในการปฏิบตัิหนา้ที�ตามที�กลา่วขา้งตน้ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระ
ทาํดงัตอ่ไปนี� ซึ�งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิท ใหร้ายงานตอ่คณะกรรม
การบรษัิท เพื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร
             ก.  รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
             ข.  การทจุรติ หรอืมีสิ�งผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งที�สาํคญัในระบบควบคมุภายใน
             ค.  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยว
                  ขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท
        หากคณะกรรมการของบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไมด่าํเนินการใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�กาํหนด กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานวา่มีรายการหรอืการกระทาํดงักลา่วตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยไ์ด้

การรายงาน

        คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานเกี�ยวกบักิจกรรมของตนตอ่คณะกรรมการบรษัิท และตอ่ผูถื้อหุน้โดยรายงาน
ไวใ้นรายงานประจาํปี 

�.   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

        ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� �/���� เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� มีมตแิตง่ตั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนของบรษัิทโดย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบรษัิทมี จาํนวน 
� ทา่น ดงัตอ่ไปนี�
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ชื�อ – สกุล
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        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จดัตั�งขึ �นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อมีหลกัเกณฑ ์และนโยบายในการสรร
หากรรมการที�มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบรษัิทตามหลกัของบรรษัทภิบาลที�ดี 
และเพื�อมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคา่ตอบแทน ตลอดจนปฎิบตัิงานดา้นอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย และนาํเสนอตอ่คณะ
กรรมการบรษัิท และ/หรอื ที�ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

�/ พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ ์ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ ในที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครั�งที� �/���� 
เมื�อวนัที� �� มกราคม ����

* หมายเหตุ : 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัิ

   �.   คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
   �.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ย กรรมการไมน่อ้ยกวา่ � คน
   �.   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูแ้ตง่ตั�งเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

   �.  สรรหาและนาํเสนอรายชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัเิหมาะสม สาํหรบัการเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการของคณะกรรมการ
บรษัิท และกรรมการของคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถา้มี) รวมทั�ง พิจารณาผลงาน คณุสมบตั ิและความเหมาะสมของกรรมการ
ที�พน้ตาํแหน่งและสมควรไดร้บัเลือกตั�งใหม่ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และนาํเสนอตอ่ที�
ประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อขออนมุตัิแตง่ตั�งเป็นกรรมการบรษัิท และ/หรอื กรรมการของคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถา้จาํเป็น)
   2.  พิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื�อใหค้วามเห็นชอบเกี�ยวกบัโครงสรา้งค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบรษัิท และคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถา้มี) ซึ�งไดแ้ก่ คา่ตอบแทนรายเดือน บาํเหน็จ โบนสั สวสัดกิาร คา่เบี �ยประชมุ 
และผลประโยชนต์อบแทนอื�นๆ ทั�งที�เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน และนาํเสนอต่อที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อขออนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี
  

อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ

1/

จาํนวนครั�งที�เข้าร่วมการประชุม/ 
จาํนวนการประชุมทั�งหมด

ปี ����

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)49

   �.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ � ปี เมื�อครบกาํหนดออกตามวาระ
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บัพิจารณาใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ไปอีกไดต้ามที�คณะกรรมการบรษัิทเหน็วา่เหมาะสม
   �.   องคป์ระชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ย สมาชิกที�เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่กึ�ง
หนึ�งของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
   �.   มตทีิ�ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการที�มาประชมุ
   �.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งจดัใหมี้การประชมุอยา่งนอ้ยปีละครั�ง และอาจจะมีการประชมุ
เพิ�มเตมิได ้ขึ �นอยูก่บัประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเหน็สมควร
   5.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่เตอบแทนมีอาํนาจเชิญผูที้�เกี�ยวขอ้ง หรอืผูที้�เหน็สมควรเขา้รว่มประชมุ หรอืชี �แจง
เรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชุม



ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง

นายอภิชาติ ชโยภาส 

นายชาครติ โอภาสอดุม

นายพทุธพงษ ์ วิมลพนัธ์

นายอภิชนม ์ชโยภาส

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศริพิงษ์

นางสาวกณัณณิ์ชฐา ธิปบรูวฒัน์

1
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3

4

5

6

กรรมการผูจ้ดัการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานและการเงิน

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธรุกิจ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอ้าํนวยการปฏิบตักิารแผนงานบญัชีและการเงิน 

นายอภิชาติ ชโยภาส 

นายชาครติ โอภาสอดุม

นายพทุธพงษ ์ วิมลพนัธ์

นายอภิชนม ์ชโยภาส

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศริพิงษ์

นางสาวกณัณณิ์ชฐา ธิปบรูวฒัน ์

1

2

3

4

5

6

กรรมการผูจ้ดัการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานและการเงิน

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธรุกิจ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอ้าํนวยการปฏิบตักิารแผนงานบญัชีและการเงิน 

โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุกรรมการบรหิาร มีดงัตอ่ไปนี�

จาํนวนครั�งที�เข้าร่วมการประชุม/ 
จาํนวนการประชุมทั�งหมด

ปี ����
ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง
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   �.  พิจารณา สรรหา กาํหนดคณุสมบตั ิและความเหมาะสม รวมทั�งกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและเงื�อนไขในการวา่จา้ง
บคุคลที�จะดาํรงตาํแหนง่กรรมการผูจ้ดัการของบรษัิท
   �.  พิจารณา และใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทและติดตามดแูลการดาํเนินการ เกี�ยวกบัวิสยัทศัน ์และกลยทุธท์าง
ดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษัิท รวมทั�งแผนงานพฒันาผูบ้รหิารของบรษัิท
   �.  ปฏิบตัิงานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายอนัเกี�ยวเนื�องกบัการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรม
การ อนกุรรมการ (ถา้มี) และกรรมการผูจ้ดัการ 

อยูร่ะหวา่งการสรรหา รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการทา่เรอืและเดินเรอื โดยในระหวา่งที�ขาดผูบ้รหิารในตาํแหนง่ดงักลา่ว 
นายอภิชาต ิชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการ ไดท้าํหนา้ที�บรหิารงานสายงานปฏิบตัิการทา่เรอืและเดินเรอื

* หมายเหตุ : 

การรายงาน 
       คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งรายงานขึ �นตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท  และจะตอ้งจดัทาํรายงาน
เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ภายหลงัจากการประชมุทกุครั�ง 

        ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� �/���� เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ���� (เดิม) มีมติแตง่ตั�งคณะกรรมการบรหิาร
ของบริษัท ทั�งนี � ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริหารโดย ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
มีจาํนวน � ทา่น ดงัตอ่ไปนี�

�.   คณะกรรมการบริหาร

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 50



        ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษัทมีผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
ที� กจ.��/���� ลงวนัที� �� ธนัวาคม ���� (รวมสว่นที�มีการแกไ้ขเพิ�มเตมิ) เป็นจาํนวน � ทา่นผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย

�.   ผู้บริหาร

       �.     คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการบรหิาร
       �.     คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทไมน่อ้ยกวา่ � คน
       �.     ประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ตง่ตั�งเลขานกุารของคณะกรรมการบรหิาร

องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบริหาร

อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

       �.     คณะกรรมการบรหิารมีอาํนาจหนา้ที�จดัการงาน และดาํเนินกิจการของบรษัิทตามที�คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด  
หรอืไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทใหด้าํเนินการเฉพาะกรณี 
       �.     คณะกรรมการบรหิารมีอาํนาจหนา้ที�ในการบรหิารธรุกิจของบรษัิทตามนโยบาย และแผนงานที�กาํหนดไว ้
       �.     กิจการดงัตอ่ไปนี�ใหเ้สนอเพื�อรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทก่อน
           �.�   เรื�องเกี�ยวกบันโยบายของบรษัิท
           �.�   เรื�องที�หากทาํไปแลว้จะเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งสาํคญัแก่กิจการของบรษัิท
           �.�   เรื�องที�จะตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายโดยคณะกรรมการบรษัิทเอง
           �.�   เรื�องที�จะตอ้งปฏิบตัติามระเบียบที�บรษัิทวางไว้
           �.�   เรื�องที�คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเสนอเพื�ออนมุตัเิป็นรายเรื�อง หรอืตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบรษัิท
                   ไดว้างไว้

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง

นายอภิชาติ ชโยภาส 

นายชาครติ โอภาสอดุม

นายพทุธพงษ ์ วิมลพนัธ์

นายอภิชนม ์ชโยภาส

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศริพิงษ์

นางสาวกณัณณิ์ชฐา ธิปบรูวฒัน ์

1

2

3

4

5

6

กรรมการผูจ้ดัการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานและการเงิน

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธรุกิจ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอ้าํนวยการปฏิบตัิการแผนงานบญัชีและการเงิน 

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)51 

       1.     การดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการบรหิารไมมี่การกาํหนดใหล้าออกจากตาํแหนง่ตามวาระ อยา่งไรก็ตาม เมื�อกรรมการ
บรษัิท และ/หรือผูบ้รหิารของบรษัิทท่านใดไดพ้น้สภาพจากการเป็นกรรมการบรษัิท และ/หรือผูบ้รหิารของบรษัิทไม่ว่าดว้ย
สาเหตอุนัใด ใหถื้อวา่กรรมการบรษัิท หรอืผูบ้รหิารของบรษัิท ท่านนั�นพน้สภาพจากการเป็นกรรมการบรหิารโดยทนัที และ
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตั�งสมาชิกทา่นใหมเ่ขา้ดาํรงตาํแหนง่แทนตาํแหนง่ที�วา่งลงโดยไมช่กัชา้
       �.     องคป์ระชมุคณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย สมาชิกที�เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการในคณะ
กรรมการบรหิาร 
       �.     คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งจดัใหมี้การประชมุไมน่อ้ยกวา่เดือนละ � ครั�ง  และอาจจะมีการประชมุเพิ�มเตมิได ้ขึ �น
อยูก่บัประธานกรรมการบรหิารจะเหน็สมควร

วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร



       4.     คณะกรรมการบรหิารมีอาํนาจ และหนา้ที� ในการดาํเนินกิจกรรมตามที�กาํหนดเพื�อบรหิารบรษัิทใหป้ระสบความ
สาํเรจ็ บรรลเุปา้หมายของบรษัิท  ซึ�งรวมถงึ
           4.1   จดัทาํและสอบทานวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์แผนทางการเงินและนโยบายที�สาํคญัของบรษัิท และนาํเสนอต่อ
                   คณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
           �.�   พิจารณากลั�นกรองแผนธุรกิจประจาํปี งบประมาณคา่ใชจ้่ายประเภททนุ เปา้หมายการปฏิบตัิงาน รวมถึงสิ�งที�
                   ตอ้งรเิริ�มตา่งๆ ที�สาํคญั เพื�อใหบ้รรลเุปา้หมาย และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื�อพิจารณาอนมุตัิ
           �.�   พิจารณากลั�นกรองโครงการที�มีคา่ใชจ้า่ยประเภททนุที�เกินวงเงินที�คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด เพื�อนาํเสนอตอ่
                   คณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
           4.4   พิจารณา และอนมุตัใินเรื�องตา่ง ๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการหรอืไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ
                   บรษัิท
           4.5   พิจารณาทบทวนอาํนาจดาํเนินการในเรื�องต่างๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นตารางการมอบอาํนาจ และนาํเสนอต่อ
                   คณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ
           �.�   จดัการ และสรา้งสมดลุระหวา่งวตัถปุระสงคใ์นระยะสั�น และวตัถปุระสงคใ์นระยะยาว
           �.�   พฒันา และดแูลทรพัยากรบคุคลใหด้าํเนินไปตามกลยทุธด์า้นทรพัยากรบคุคล ที�กรรมการผูจ้ดัการไดใ้หค้วาม
                   เหน็ชอบไว้
           4.8   ติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทและความกา้วหนา้ในการ
                   ดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท
       �.     พิจารณาเรื�องการจดัสรรงบประมาณประจาํปีก่อนที�จะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและอนมุตัิ ทั�งนี �
ใหร้วมถึงการพิจารณาและอนมุตัิการเปลี�ยนแปลง และเพิ�มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในระหว่างที�ไม่มีการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทในกรณีเรง่ดว่น และใหน้าํเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพื�อทราบในที�ประชมุคราวตอ่ไป
       �.     อนมุตักิารจดัซื �อวตัถดุบิ สนิคา้ หรอืบรกิาร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อการขายหรอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ ในจาํนวนวงเงิน
เกิน �,���,��� บาท แตไ่มเ่กิน �� ลา้นบาทตอ่ครั�ง
       �.     อนมุตัิการลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร เชน่ ที�ดนิ อาคาร หรอืสิ�งปลกูสรา้ง เป็นตน้ ในวงเงินไมเ่กิน �� ลา้นบาทตอ่ครั�ง
       �.     อนมุตัิการใชจ้า่ยเงินลงทนุที�สาํคญัๆ ที�ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจาํปีตามที�จะไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท หรอืตามที�คณะกรรมการบรษัิทไดเ้คยมีมตอินมุตัใินหลกัการไวแ้ลว้
       �.     จดัสรรเงินบาํเหน็จรางวลัซึ�งไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้แก่พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท หรอืบคุคล
ใดๆ ที�กระทาํกิจการใหบ้รษัิท
      ��.    แตง่ตั�งหรอืมอบหมายใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ�งหรอืหลายคนกระทาํการอยา่งหนึ�งอยา่งใดแทนคณะกรรมการบรหิาร
ตามที�เหน็สมควรได ้และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลกิ เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจนั�นๆ ได้

การรายงาน 
       คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งรายงานขึ �นตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท  
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�.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ

กรรมการ

        ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� ของบรษัิทเมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� ไดมี้มติกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี ���� ซึ�งรวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียง เงินเดือน โบนสั เบี �ยประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื�น เป็นจาํนวน
ไมเ่กิน �,���,��� บาท โดยบรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทในปี ���� ดงัตอ่ไปนี�

        อนึ�ง บรษัิทไดก้าํหนดคา่ตอบแทนกรรมการจาํนวน �,���,��� บาท โดยในปี ���� บรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นจาํนวนรวมทั�งสิ �น �,���,��� บาท ทั�งนี � คา่ตอบแทนกรรมการ
ในแตล่ะปีอาจมีจาํนวนเปลี�ยนแปลงไป ขึ �นอยูก่บัมตขิองที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบรษัิทในแตล่ะปี และในอนาคต 
หากบรษัิทมีความประสงคจ์ะจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื�น (นอกเหนือจากคา่เบี �ยประชมุและคา่ตอบแทนราย
เดือน) ใหแ้ก่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษัิทจะใชห้ลกัเกณฑพิ์จารณาจากผลประกอบการและผลกาํไรของบรษัิท
ในแตล่ะปี โดยจะมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรษัิทเป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินสาํหรบัคา่ตอบแทนพิเศษและคา่ตอบ
แทนอื�นๆ และจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแตล่ะราย โดยจาํนวนเงินที�จา่ยใหแ้ก่กรรมการและกรรมการตรวจ
สอบจะมีจาํนวนไมเ่กินวงเงินที�ไดร้บัอนมุตัิจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท และบรษัิทจะนาํเสนอใหที้�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีของบริษัทรบัทราบในปีถดัไป อนึ�ง ที�ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการชดุย่อยอื�นๆ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบรหิาร  

1. ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศุ

�. นายสมศกัดิ � หม่มว่ง

�. นายชาตร ีศริพิานิชกร

�. นายพานิช พงศพ์โิรดม

�. นายอนนัต ์เกตุพทิยา

�. พลเรอืเอก นวพล ดาํรงพงศ์

�. นายพทิกัษ ์เกยีรตเิดชปัญญา

�. นายอภชิาต ิชโยภาส

�. นายวงศกร พธิุพนัธ์

��. นายอภชินม ์ชโยภาส 

640,000 

80,000 

90,000 

90,000 

90,000 

80,000 

90,000 

90,000 

70,000 

80,000 

-

-

 342,000

-

 342,000

 324,000

-

-

 - 

-

-

-

-

20,000

-

10,000

20,000

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

660,000

-

60,000 

60,000 

60,000 

-

60,000 

60,000 

-

60,000 

-

-

360,000

-

360,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

 -

 -

10,000

-

-

- 

20,000

-

20,000

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

20,000

ปี ���� ปี ����

กรรมการ ตรวจสอบ โบนัส
กรรมการ

สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน
กรรมการ ตรวจสอบ โบนัส

กรรมการ

สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน

ชื�อ – สกุล

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที�ผ่านมา                                      หน่วย : บาท

�)     คา่เบี �ยประชมุของคณะกรรมการบรษัิท
           ประธานกรรมการบรษัิท                         จาํนวน ��,��� บาทตอ่ครั�ง
           กรรมการบรษัิท                                                                จาํนวน ��,��� บาทตอ่ครั�ง
�)     คา่ตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบรษัิท                     จาํนวน ��,��� บาทตอ่เดือน
�)     คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
           ประธานกรรมการตรวจสอบ                        จาํนวน ��,��� บาทตอ่เดือน
           กรรมการตรวจสอบ                                                                จาํนวน ��,��� บาทตอ่คนตอ่เดือน
�)     คา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
           ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน            จาํนวน ��,��� บาท ตอ่ครั�ง
           กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                        จาํนวน ��,��� บาท ตอ่ครั�ง

* หมายเหตุ : คา่ตอบแทนกรรมการ ของศาสตราจารยพิ์เศษธงทอง จนัทรางศ ุประธานกรรมการบรษัิท ในปี ���� จาํนวน ���,��� บาท ปี ���� จาํนวน ���,��� บาท 

เป็นคา่ตอบแทนรวมคา่เบี �ยประชมุของคณะกรรมการบรษัิท จาํนวน ��,��� บาทตอ่ครั�ง และคา่ตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบรษัิท จาํนวน ��,��� บาทตอ่เดือน
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        ในปี ���� บรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงินใหแ้ก่ผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานบญัชีและการเงิน จาํนวน 
� คน อนัไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ตาํแหนง่ โบนสั จาํนวนรวม ��.�� ลา้นบาท และคา่ตอบแทนอื�นๆ ไดแ้ก่เงินสมทบกองทนุสาํรอง
เลี �ยงชีพ และรายไดอื้�นๆ เป็นตน้ จาํนวนรวม �.��� ลา้นบาท
         ปี ���� จา่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงินใหแ้ก่ผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานบญัชีและการเงิน จาํนวน � คน อนั
ไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ตาํแหนง่ โบนสั จาํนวนรวม ��.�� ลา้นบาท และคา่ตอบแทนอื�นๆ ไดแ้ก่เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 
และรายไดอื้�นๆ เป็นตน้ จาํนวนรวม �.��� ลา้นบาท
         ปี ���� จา่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงินใหแ้ก่ผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานบญัชีและการเงิน จาํนวน � คน อนั
ไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ตาํแหนง่ โบนสั จาํนวนรวม ��.�� ลา้นบาท และคา่ตอบแทนอื�นๆ ไดแ้ก่เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 
และรายไดอื้�นๆ เป็นตน้ จาํนวนรวม �.��� ลา้นบาท

ผู้บริหาร และผู้อาํนวยการปฏบิตักิารแผนงานบญัชแีละการเงนิ

�.  บุคลากร

        จาํนวนพนกังานทั�งหมดของบรษัิท (ไม่รวมผูบ้รหิารและผูอ้าํนวยการแผนงานบญัชี) ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ
วนัที� �� ธนัวาคม ���� มีจาํนวนทั�งสิ �น ��� คน และ ��� คน โดยบรษัิทไดจ้า่ยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานเป็นจาํนวนทั�งสิ �น 
���.�� ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ตาํแหน่ง โบนสั คา่สวสัดิการอาหาร 
กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ และอื�นๆ เป็นตน้ โดยสามารถแบง่รายละเอียดตามสายงานไดด้งันี � 

สายงานพฒันาธุรกิจ
สายงานอาํนวยการ
สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน
สายงานปฏิบตัิการทา่เรอืและเดินเรอื
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานบรหิาร (สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ)
                     รวม

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน)
ปี ����

60

90

23

276

31

27

507

ปี ����
71

120

24

303

19

48

555

คา่ตอบแทนอื�นๆ แก่พนกังานของบรษัิท (ไมร่วมผูบ้รหิาร)    - ไมมี่–
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        ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� �/���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติแต่งตั�ง 
นายบญัญตั ิแสงนิรตัน ์ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย ดาํรงตาํแหนง่เลขานกุารบรษัิท 
        คณุวฒิุการศกึษา/การอบรม 
              ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
              Company Secretary Program (CSP73/2016) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
              หลกัสตูรพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. ���� : กระบวนการและแนวปฏิบตั ิรุน่ � สมาคมรฐัศาสตร์
              แหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร ์รว่มกบัสถาบนักฎหมายสื�อดจิิทลั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต
              หลกัสตูรอาชญากรรมดจิิทลั (Digital Crimes) สมาคมรฐัศาสตรแ์หง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์
              จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี�
                 �.ทะเบียนกรรมการ
                 �.หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษัิท
                 �.หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้
              เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
              ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง หรอืบคุคล หรอืคณะบคุคลที�ไดร้บัมอบหมายจากหน่วยงาน
              ราชการดงักลา่วประกาศกาํหนด

�.  เลขานุการบริษัท



กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี

ข้อพพิาทดา้นแรงงาน

        บรษัิทไดจ้ดัตั�งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพตั�งแตว่นัที� �� เมษายน ���� กบับรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จาํกดั 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื�อจงูใจใหพ้นกังานทาํงานกบับรษัิทในระยะยาว

        ที�ผา่นมา บรษัิทมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานกบัพนกังานของบรษัิท โดยบรษัิทอยูใ่นฐานะจาํเลย จาํนวนรวม � คดี ซึ�งทั�งสาม

คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา สรุปไดด้งันี �

        �. เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� บรษัิทถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสียหายในขอ้หาผิดสญัญาจา้งแรงงาน เรยีกคา่ชดเชยเป็น

เงิน �.�� ลา้นบาทและสนิจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้ เป็นเงิน �.�� พรอ้มดอกเบี �ยอตัรารอ้ยละ �� ตอ่ปีของยอดจาํนวน

เงินนบัแตว่นัฟอ้ง คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาศาลแรงงานกลาง

        �. เมื�อวนัที� � กนัยายน ���� ถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายในขอ้หาผิดสญัญาจา้งแรงงาน เรยีกสนิจา้งแทนการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้จาํนวน �.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ยอตัรารอ้ยละ �.� ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้งเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระ และเรยีกคา่ชด

เชยเป็นเงิน �.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ยอตัรารอ้ยละ �� ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้งเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระ และคา่เสียหายเลกิ

จา้งไม่เป็นธรรมจาํนวน �.�� บาท พรอ้มดอกเบี �ยอตัรารอ้ยละ �.� ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระ คดีอยู่ใน

ระหวา่งการพิจารณาศาลแรงงานภาค �

        �. เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� ถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายในขอ้หาผิดสญัญาจา้งแรงงาน กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

แรงงาน พระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ เรยีกสนิจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้จาํนวน �.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ย

อตัรารอ้ยละ �.� ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้งเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระ เงินสะสมสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ จาํนวน �.�� ลา้นบาท 

พรอ้มดอกเบี �ยอตัรารอ้ยละ �.� ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้งเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระ คา่ชดเชย �.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ยอตัรา

รอ้ยละ �� ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้งเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระ และคา่เสียหายเลิกจา้งไมเ่ป็นธรรม �.�� ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี �ย

อตัรารอ้ยละ �.� ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้งเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระ
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        บรษัิทไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการพฒันาบคุลากรของบรษัิท ใหมี้ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ ดงันั�น บรษัิท

จงึมีนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของบรษัิทในทกุระดบัอยา่งตอ่เนื�อง โดยบรษัิทไดจ้ดัทาํระบบประเมินผลการ

ปฎิบตังิานโดยมีตวัชี �วดัประสทิธิภาพ ทั�งในระดบัองคก์รและระดบัหนว่ยงาน และทบทวนลกัษณะงานใหส้อดคลอ้งกบัแผน

งานธรุกิจ เพื�อนาํไปสูก่ารสรา้งระบบพฒันาศกัยภาพบคุลากร ทั�งนี � บรษัิทไดว้างแนวทางโยการกาํหนดแผนการฝึกอบรมและ

พฒันาพนกังานในสว่นตา่งๆ โดยบรษัิทไดส้าํรวจความตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรมของสว่นงานตา่งๆ เพื�อให้

บรษัิทสามารถวางแผนการฝึกอบรมใหมี้ความเหมาะสมกบัการพฒันาองคก์รและสามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของหนว่ยงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

        ในปี ���� การดาํเนินการฝึกอบรมเพื�อพฒันาบคุลากรของบรษัิทมีผลการดาํเนินการที�แตกตา่งจากดาํเนินการตามปกต ิ

เนื�องจากผลกระทบจากสถานการณร์ะบาดของโรค COVID-19 และการกาํหนดมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมที�สง่ผลตอ่

การพฒันาบคุลากรของบรษัิทตามแผนการที�ไดว้างไวถ้กูยกเลกิหรอืเลื�อนกาํหนดการดาํเนินการออกไป อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ยงัคงคาํนงึถงึการรกัษาคณุภาพในการใหบ้รกิารทา่เรอืและการเดนิเรอืดว้ยความปลอดภยั บรษัิทจดัใหมี้การฝึกอบรมการฝึก

ซอ้มการปฏิบตักิารตามแผนฉกุเฉินประจาํเรอืสาํหรบักรณีการเกิดอบุตัเิหตภุายในเรอืใหก้บับคุลากรผูป้ฏิบตังิานบนเรอืทกุลาํ 

รวมถงึมีการฝึกการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพื�อชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัทางทะเล ทั�งนี � ในชว่งปี ���� บรษัิทไดด้าํเนิน

การประสานงานกบักรมเจา้ทา่และสถาบนัฝึกอบรมดา้นการปฏิบตังิานบนเรอืเพื�อใหส้ามารถจดัการฝึกอบรมทกัษะการปฏิบตัิ

งานใหก้บับคุลากรผูป้ฏิบตัิงานบนเรอืในพื �นที�ท่าเรอืของบรษัิทได ้ซึ�งจะสง่ผลใหก้ารพฒันาทกัษะของบคุลากรผูป้ฏิบตัิงาน

บนเรอืทั�งในดา้นการเพิ�มประสทิธิภาพและการเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรใหมี้สามารถปฏิบตังิานในตาํแหนง่งานที�สงูขึ �น

มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น ตลอดจนมีแผนการพฒันาคณุลกัษณะของบคุลากรใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

วฒันธรรมองคก์รเพื�อยกระดบัการใหบ้รกิาร โดยคาดวา่การดาํเนินการแผนงานทั�งสองแผนงานนี�จะสามารถดาํเนินการได้

ในปี ����

นโยบายในการพฒันาพนักงาน



        บรษัิทมีการกาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยมีการจดัทาํแผนงาน
ดา้นความปลอดภยัฯและการแตง่ตั�งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จาํนวน � ชดุ 
ชดุที� � ประจาํสาํนกังานดอนสกั ประกอบดว้ยผูแ้ทนบรษัิทฯ ระดบับรหิารเป็นประธานกรรมการความปลอดภยัฯ และผูแ้ทน
บรษัิทฯ ระดบับงัคบับญัชา � คน ผูแ้ทนพนกังาน � คน เป็นกรรมการความปลอดภยั ชดุที� � ประจาํสาํนกังานสาขาเกาะสมยุ 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนบรษัิทฯ ระดบับรหิารเป็นประธานกรรมการความปลอดภยัฯ และผูแ้ทนบรษัิทฯ ระดบับงัคบับญัชา � คน 
ผูแ้ทนพนกังาน � คน เป็นกรรมการความปลอดภยั โดยมีเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพ เป็นกรรมการ
และเลขานกุารของคณะกรรมการทั�ง � ชดุ อีกทั�งยงัมีหนว่ยงานความปลอดภยัของบรษัิทฯ ซึ�งรายงานขึ �นตรงตอ่ผูบ้รหิารสงู
สดุของบรษัิท
        สาํหรบัในปี ���� บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้การดาํเนินการตามแผนงานดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ การตรวจสขุภาพพนกังาน
ประจาํปี การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื �องตน้ การฝึกซอ้มดบัเพลงิขั�นตน้การฝึกซอ้มแผนอพยพหนีไฟการฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน
บนเรอื การตรวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นแสง เสียง ความรอ้น ฝุ่ น สารเคมี ทั�งบรเิวณทา่เรอื และภายในหอ้งเครื�อง
ยนตข์องเรอืเฟอรร์ี� รวมถงึการตรวจรบัรองความปลอดภยัของปั�นจั�นชนิดอยูก่บัที� (แรมป์ทางขึ �น-ลงเรอื) ทกุทา่เรอื อนัจะเป็น
สรา้งความเชื�อมั�นในระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบรษัิทฯ

ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั

คณะกรรมการบริษทัฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที�ปรึกษา

เลขานุการบริษทัฯ
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RAJA FERRY PORT PUBLIC CO.,LTD. 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ดัการ

แผนกนักลงทนุสมัพนัธ์

สาํนักกรรมการผูจ้ดัการ

LEVEL1

LEVEL2

LEVEL3

LEVEL4

LEVEL5

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน

ฝ่ายบญัชี
และการเงิน

ฝ่ายขาย
สินค้า

ฝ่าย
ภตัตาคารฝ่ายบคุคล ฝ่ายโรงงานฝ่ายท่าเรือฝ่ายฝึกอบรม

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่าย CSR กรงุเทพฯ

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่าย CSR สรุาษฎรฯ์

ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานอาํนวยการ

รองกรรมการผูจ้ดัการ
 สายงานพฒันาธรุกิจ

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานปฏิบติัการท่าเรอืและวิศวกรรม

รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่าย
วิศวกรรม

ฝ่ายผลิต
ไบโอดีเซล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่าย Digital
Business

ฝ่ายแผนและ
ควบคมุการเดินเรอื

ฝ่าย CSR 
สมยุ

แผนก
CSR สมยุ

แผนก
บญัชี

แผนก
การเงิน

แผนก
บคุคล

แผนก
ฝึกอบรม

แผนก
ขายสินค้า

แผนก
ภตัตาคาร แผนกผลิตแผนก

ไฟฟ้า
แผนกปฏิบติัการและ
ความปลอดภยับนเรอื

แผนกท่าเรือ
ดอนสกัสากล

แผนกท่าเรือ
สมยุสากล

แผนกควบคมุ
คณุภาพ

แผนก
นายเรอื

แผนก
เครื�องกล

แผนกสนับสนุน
ระบบงาน

แผนกระบบงาน
(Application)

Website &
 Social

แผนก
ตวัเรอื

แผนก CSR
(กรงุเทพฯ)

แผนกช่าง
โยธาทั �วไป

แผนก
คนประจาํเรอื

แผนกท่าเรือ
พะงนัสากล

แผนกธรุการ

แผนก
ขายกาแฟ

แผนกรกัษา
ความปลอดภยั

หน่วยงาน
ความปลอดภยั

แผนกจดัซื�อสินค้า
อปุโภคบริโภค

แผนกคลงัสินค้า
อปุโภคบริโภค

Call Center

ฝ่ายพสัดุ

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานปฏิบติัการเดินเรือ

ฝ่าย CSR 
ดอนสกั,สรุาษฎร์

ฝ่าย CSR 
พะงนั

แผนก
จดัซื�อจดัจ้าง

แผนก
คลงัอะไหล่

แผนก CSR 
ดอนสกั,สรุาษฎร์

แผนก
CSR พะงนั
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ศาสตราจารยพิ์เศษธงทอง จนัทรางศุ

        นิตศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        ปรญิญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New  York  University
        เนตบิณัฑติสาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา
        นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        นิเทศศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
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คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั

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

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น (ไมม่)ี

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งที�สาํคญั
     ตั �งแต่ ����     ประธานกรรมการบรษิทั ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
     ตั �งแต่ ����     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุขิองมหาวทิยาลยั
                         มหามกุฏราชวทิยาลยั
     ตั �งแต่ ����     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุขิองจฬุาลงกรณ์
                         มหาวทิยาลยั
     ตั �งแต่ ����     กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุขิองสถาบนับณัฑติศกึษา
                         จฬุาภรณ์
     ตั �งแต่ ����     กรรมการกฤษฎกีาสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฏกีา

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

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)57



ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอภิชาติ ชโยภาส

        ปรญิญาเอก สาขา Social Sciences , Magadh University, India
        ปรญิญาโท โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติสาํหรบัผูบ้รหิาร 
        รุน่ที� � มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
        ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาผูนํ้าทางสงัคม ธรุกจิการเมอืง 
        รุน่ที� � มหาวทิยาลยัรงัสติ
        ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ Oregon State, USA.
        ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรบันกับรหิาร
        ระดบัสงู รุน่ที� � สถาบนัพระปกเกลา้
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาการจดัการ (Mini Master of Management) 
        รุน่ที� �� สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Micro Tax MBA 4 สถาบนับางกอกเทรนนิ�ง
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูร RMM 3 มหาวทิยาลยัรงัสติ
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกลยทุธก์ารบรหิารธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์
        รุน่ที� �� คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
        ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการบรหิาร และจติวทิยา รุน่ที� �� สถาบนั The Boss
        จบหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์
        (Top Executive Program in Commerce and Trade) จากสถาบนัวทิยาการ
        การคา้ (Commerce Academy) รุน่ที� �
        ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
        รุน่ที� �� (วตท.��)
 

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�  
        Director Certification Program (DCP)  รุน่ ���/����
        Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ �/����
        Ethical Leadership Program (ELP)  รุน่ �/����

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น
     ตั �งแต่ ����       กรรมการบรษิทั      บรษิทั จดัหางาน อารพ์จ๊ีอบ จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั 
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิ�ง ทวัร ์จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั พลงังานราชา จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ              บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จาํกดั

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



จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั ณ วนัที� �� มกราคม ����
        ถอืหุน้ ��,���,��� หุน้ คดิเป็น �.��% ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธิ �ออกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั

การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัยอ่ย
        เป็นบดิาของนายอภชินม ์ ชโยภาส

     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั ราชาวสัดภุณัฑ ์จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       หุน้สว่นผูจ้ดัการ    หา้งหุน้สว่นจาํกดั นิวดาดฟ้า
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั ราชาพาณชิยน์าวแีละบรกิาร จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั เอลการจดัการ จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั อาร.์เอฟ.ท ีจาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั เจา้พระยาเอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั ฮอส จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั วงัหนิอ่อน จาํกดั
     ตั �งแต่ ����       กรรมการ            บรษิทั เจา้พระยาลอดจ ์จาํกดั

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)59



หลกัสตูร SBM : Strategic Board Master Class รุน่ที� �/����
หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ ��/����
หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP)รุน่ที� �/����
หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ �/����
หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุน่ �/����
หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ �/����
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ �/����  
หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ ��/����
หลกัสตูรสมัมนา O-War Room : Board War Room Series 2 
“Leading Your Business Through Pandemic Time” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา R-ACF : Audit Committee  Forum “Strategic Audit 
Committee : Beyond Figure and Compliance” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา R-CF : Chairman Forum “Secret of Successful Leading 
Culture Change from Boardroom to Corporate” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา NDC ; National Director Conference 
“Board of the Future” รุน่ที� �/���� 
หลกัสตูรสมัมนา R-ACF : Audit Committee  Forum “The Audit Committee’s 
Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity 
Risks, Liabilities, and Best Practices” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา NDC : National Director Conference 2017 รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา M-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk “Board of Directors 
and their Roles in Driving Thailand Forward” รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา R-DF : Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO 
Succession Planning” รุน่ที� �/���� 

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

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายอนันต์ เกตุพิทยา

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 60



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

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

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

หลกัสตูรสมัมนา M-DLB : IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster : 
Hot Issues and Outlook for 2017 รุน่ที� �/����
National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
หลกัสตูรสมัมนา C-Conference : “Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” 
รุน่ที� �/����
หลกัสตูรสมัมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสาํคญัของการแกไ้ขปัญหาคอรปัชั �น” รุน่ที� �/����
 

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)61



ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายชาตรี ศิริพานิชกร

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติสภา
ปรญิญาตร ีพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที� ����
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุน่ ���/���� สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

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

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

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 62



พลเรือเอก นวพล ดาํรงพงศ์
อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
และกรรมการอสิระ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

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

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม
ปรญิญาโท การจดัการภาครฐัและภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์(NIDA)
โรงเรยีนนายเรอื รุน่ที� ��
โรงเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที� ��
หลกัสตูร FO MVV CO/XO DESIGNATE COUSE เครอืรฐัออสเตรเลยี
หลกัสตูร สง่ทางอากาศนาวกิโยธนิ รุน่ที� �
หลกัสตูรผูบ้งัคบัการเรอืและเรอืยทุธวธิผีวินํ�า กองการฝึก กองเรอืยทุธการ
หลกัสตูร พฒันาสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร (พสบ.) รุน่ที� �
หลกัสตูร เสนาธกิารทหารเรอื รุน่ที� ��
หลกัสตูร วทิยาลยัการทพัเรอื (วทร.) รุน่ที� ��
หลกัสตูร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที� ��
หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที� ��
หลกัสตูร วทิยาการการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู สถาบนับณัฑติ
พฒันบรหิารศาสตร ์(วบส.) รุน่ที� �

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� ���/����

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�

ตั �งแต่ ���� – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บรษิทั ไอรา่ แฟคตอริ�ง จาํกดั (มหาชน)
ตั �งแต่ ���� – ����    รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ กองบญัชาการกองทพัไทย
ตั �งแต่ ���� – ����    ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารเรอื กองทพัเรอื
ตั �งแต่ ���� – ����    ที�ปรกึษาพเิศษกองทพัเรอื(อตัราพลเรอืเอก) กองทพัเรอื
ตั �งแต่ ���� – ����    สมาชกิองคก์รรว่มไทย-มาเลเซยี (องคก์รระหวา่งประเทศ)
ตั �งแต่ ���� – ����    ผูช้ว่ยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายขบัเคลื�อนเขต
                             เศรษฐกจิพเิศษ
ตั �งแต่ ���� – ����    ที�ปรกึษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหง่
                             ประเทศไทย
ตั �งแต่ ���� – ����    เจา้กรมสง่กาํลงับาํรงุทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)63



นายพานิช พงศพิ์โรดม

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการอสิระ

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�

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

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

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

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

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น
ตั �งแต่ ����     ประธานกรรมการ      บรษิทั ออโตคอรป์ โฮลดิ�ง จาํกดั
ตั �งแต่ ����     กรรมการ                บรษิทั พานิช-วรศกัดิ �และเพื�อน ���� จาํกดั

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

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



นายวงศกร พิธพุนัธ์
อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการบรษิทั

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ����

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม
ปรญิญาโท  MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
อบรม Strategic CFO รุน่ที� � ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
Seminar Investment Promotion ประเทศญี�ปุ่ น
The Business management in the Pacific Basin Corporation ประเทศญี�ปุ่ น

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DAP ปี ���� ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย
อบรมแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีอง SME รุน่ที� �/���� ของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ถอืหุน้ ��,��� หุน้ คดิเป็น �.��% ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมด
ของบรษิทั

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ดงันี�

ตั �งแต่ ���� - ���� CFO  บรษิทั ชารเ์ตอรส์แควรโ์ฮลดิ�ง จาํกดั
ตั �งแต่ ���� - ���� ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส  ธนาคารธนชาต

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)65



นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม

ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสขุาภบิาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ดงันี�

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

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

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

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ����

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

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

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 66



นายสมศกัดิ�  ห่มม่วง
อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองประธานกรรมการบรษิทั

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น/กิจการอื�น

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

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม
ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ การบรหิารจดัการสาธารณะ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี ����
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ(เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปี ����
ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุน่ที� �� มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี ����
หลกัสตูรวฒุบิตัรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
ของรฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุน่ที� �� สถาบนัพระปกเกลา้

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ดงันี�

Director Certification Program รุน่ ���/���� 
ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ตั �งแต่ ����       อธบิดกีรมเจา้ทา่                    กรมเจา้ทา่
ตั �งแต่ ����       ประธานกรรมการ                   การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย
ตั �งแต่ ����       รกัษาการผูอ้าํนวยการ             องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ
ตั �งแต่ ����       รองปลดักระทรวงคมนาคม       กระทรวงคมนาคม
ตั �งแต่ ����       ผูต้รวจราชการ                      กระทรวงคมนาคม

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)67



นายอภิชนม ์ชโยภาส

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง กรรมการ 

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

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

จาํนวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที� �� มกราคม ����

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย 

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

เป็นบุตรนายอภชิาต ิ ชโยภาส  

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 68



นายชาคริต โอภาสอดุม

ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

2544 - 2562 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ไทยออยลม์ารนี จาํกดั 

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

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั

ประวัติคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)69



ประวัติคณะกรรมการบริหาร

นายเอกชยั ลิ�มถาวรศิริพงศ์

ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ(เอกสถติ)ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ ���/����
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini MBA (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini MIS (สมาคมคอมพวิเตอรแ์หง่
ประเทศไทย)
หลกัสตูรพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. ���� : กระบวน
การและแนวปฏบิตั ิรุน่ � สมาคมรฐัศาสตรแ์หง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร ์
รว่มกบัสถาบนักฎหมายสื�อดจิทิลั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
หลกัสตูรอาชญากรรมดจิทิลั (Digital Crimes) สมาคมรฐัศาสตรแ์หง่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์

���� - ����      ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพวิเตอร ์บรษิทั อเิลคโทรลคัส ์
                      ประเทศไทย จาํกดั
���� – ����     นกัวชิาการสถติ ิกรมป่าไม้
���� – ����     เจา้หน้าที�วเิคราะห ์เครอืเจรญิโภคภณัฑ์

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

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ��  ปี
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั
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ประวัติคณะกรรมการบริหาร

นายพทุธพงศ ์วิมลพนัธ์

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

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

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

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานอาํนวยการ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั
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ประวัติคณะกรรมการบริหาร

นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธิปบูรวฒัน์

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

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

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

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไมม่)ี

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม

อาย ุ�� ปี
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

ประสบการณ์ทาํงาน � ปีย้อนหลงั และ/หรือ ตาํแหน่งที�สาํคญั
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นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ

        บรษิทัมนีโยบายการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี�ด ี(Code of Best Practice) เพื�อเสรมิสรา้งความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะทาํใหเ้กดิความเชื�อมั �นในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

ดงันั �น คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ําหนดหลกัการการกํากบัดแูลกจิการซึ�งเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี

กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยหลกัการการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั ครอบคลมุหลกัการ � หมวด 

ดงันี�

หมวดที� � สิทธิของผู้ถอืหุน้ (The Rights of Shareholders)

การกํากับดูแลกิจการ

        บรษัิทตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธิพื �นฐานตา่งๆ 

ของผูถื้อหุน้ ทั�งในฐานะของเจา้ของบริษัท และในฐานะ

นักลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น สิทธิในการซื �อ ขาย หรือโอน

หลักทรพัยที์�ตนถืออยู่ สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลของบริษัท

อย่างเพียงพอ สิทธิในการที�จะไดร้บัส่วนแบ่งผลกาํไรจาก

บริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดง

ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเรื�องสาํคญัของ

บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั�งหรือถอดถอน

กรรมการ การแตง่ตั�งผูส้อบบญัชี การอนมุตัธิรุกรรมที�สาํคญั

และมีผลตอ่ทิศทางในการดาํเนินธรุกิจของบรษัิท เป็นตน้

        นอกเหนือจากสทิธิพื �นฐานตา่งๆ ขา้งตน้แลว้ บรษัิทยงั

ไดด้าํเนินการในเรื�องตา่งๆ ที�เป็นการอาํนวยความสะดวกใน

การใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี � 

        1. บรษัิทจะจดัใหมี้การประชมุใหญ่สามญัประจาํปีทกุปี 

โดยจะจดัภายใน � เดือน นบัจากวนัสิ �นสดุรอบบญัชีในแต่

ละปี พรอ้มทั�งจดัส่งหนงัสือนดัประชมุ และขอ้มลูประกอบ

การประชมุตามวาระตา่งๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบลว่งหนา้ก่อน

วันประชุม � วัน และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วันนัด

ประชุมล่วงหนา้เป็นเวลา � วัน ติดต่อกันก่อนที�จะถึงวัน

ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย

        2. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุม

ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ในเวบ็ไซตข์องบรษัิท พรอ้มทั�งแจง้สทิธิของ

ผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมตขิองผูถื้อหุน้

        3. ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้

โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งที�บรษัิทไดจ้ดัสง่

ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ

        4. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้

ก่อนวนัประชมุผ่านอีเมลแ์อดแดรส (Email Address) ของ

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ir@rajaferryport.com

        �. ในการประชมุบรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั�งขอ้

ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเหน็ตอ่ที�ประชมุใน

ประเดน็ตา่งๆ อยา่งอิสระและเทา่เทียมกนั ทั�งนี �ในการประชมุ

ผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและผูบ้รหิารที�เกี�ยวขอ้งเขา้รว่มประชมุ

เพื�อตอบคาํถาม และใหข้อ้มลูรายละเอียดในที�ประชมุ
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หมวดที� � การปฏบิตัติอ่ผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที� � บทบาทของผู้มส่ีวนไดเ้สีย (The Role of Stakeholders)

       บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูมี้สว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และผูบ้รหิาร

ของบรษัิท หรอืผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก เช่น คูแ่ขง่ คูค่า้ ลกูคา้ เป็นตน้ โดยบรษัิทตระหนกัดีวา่ การสนบัสนนุและขอ้คิดเห็น

จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันั�น บริษัทจะปฏิบตัิตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหส้ทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สียดงักลา่วไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งดี 

       บรษัิทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนัทกุราย 

และกาํหนดใหส้ทิธิออกเสียงในที�ประชมุเป็นไปตามจาํนวน

หุน้ โดยหนึ�งหุน้มีสทิธิเทา่กบัหนึ�งเสยีง และไมก่ระทาํการใดๆ 

ที�เป็นการจาํกดัหรอืละเมิดสทิธิหรอืรดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ 

ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทุน

สถาบนั ผูถื้อหุน้ต่างชาติ บริษัทกาํหนดใหก้รรมการอิสระ

เป็นผูมี้หนา้ที�ดแูลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงั

กรรมการอิสระซึ�งจะพิจารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมในแต่

ละเรื�อง เชน่ หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอิสระจะดาํเนิน

การตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวิธีการแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

กรณีเป็นขอ้เสนอแนะที�เป็นเรื�องสาํคญั และมีผลตอ่ผูมี้สว่น

ไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท 

กรรมการอิสระจะเสนอเรื�องดงักลา่วตอ่ที�ประชมุคณะกรรม

การบรษัิท เพื�อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชมุในการ

ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้

       การดาํเนินการประชมุเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิทตาม

ลาํดบัวาระการประชมุมีการเสนอรายละเอียดในแตล่ะวาระ

ครบถว้น มีการแสดงขอ้มลูประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 

รวมทั�งจะไม่เพิ�มวาระการประชมุที�ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระที�มีความสาํคญัที�

ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ ทั�ง

นี �ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรม

การอิสระหรือบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใช้

หนงัสือมอบฉันทะที�บริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือนดั

ประชมุ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปรง่ใสตามลาํดบั

วาระที�กาํหนด โดยวาระการเลอืกตั�งกรรมการจะเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการแต่งตั�งกรรมการดว้ยการลงมติ

เป็นรายบคุคล

       นอกจากนั�น บรษัิทไดก้าํหนดมาตรการการปอ้งกนัการ

ใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลที�

เกี�ยวขอ้ง ซึ�งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใน

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทั�งคู่สมรสและ

บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว) โดยหา้มบคุคล

ที�เกี�ยวขอ้งทาํการซื �อขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทเป็นระยะเวลา

อยา่งนอ้ย � เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 

และงบการเงินประจาํปีและควรรอคอยอยา่งนอ้ย �� ชั�วโมง 

ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 

รวมทั�งหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนั�นตอ่บคุคลอื�นดว้ย

       บริษัทไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเกี�ยวกับ

หนา้ที�ที�ผูบ้รหิารตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบรษัิท และ

บทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ.���� และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และในกรณีที�กรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซื �อ

ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยใ์น

บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.���� ภายใน � วนัทาํการ ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบ 

เพื�อเผยแพรต่อ่สาธารณะตอ่ไป
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        นอกจากนี�บรษัิทยงัสง่เสรมิใหมี้ความรว่มมือระหวา่งบรษัิทและกลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียแตล่ะกลุม่ เพื�อสรา้งความมั�นคงให้

แก่บรษัิทตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี�

        (ก)   ผูถื้อหุน้: บรษัิทมุ่งเนน้พฒันาองคก์รใหมี้การเติบโตอย่างตอ่เนื�อง ซึ�งจะสง่ผลใหบ้รษัิทมีรายไดแ้ละผลกาํไรเพิ�ม

ขึ �นได ้เป็นการเพิ�มมลูคา่ของบรษัิทและสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิทไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 

        (ข)   ลกูคา้: บรษัิทคาํนงึถงึคณุภาพและมาตรฐานของการใหบ้รกิารผลติภณัฑที์�จาํหนา่ย รวมถงึการเอาใจใสแ่ละรบัผิด

ชอบตอ่ลกูคา้ดว้ยความซื�อสตัย ์และเป็นธรรม 

        (ค)   คู่คา้: บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงใน

สญัญาที�ทาํรว่มกนั เพื�อก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีทางธรุกิจซึ�งจะเป็นประโยชนท์กุฝ่าย

        (ง)   คู่แข่ง: บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการ

แขง่ขนัที�ดี 

        (จ)   พนกังาน: บรษัิทมีนโยบายที�จะปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทน และสวสัดกิาร

ที�เหมาะสม รวมถงึการสนบัสนนุเพื�อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน

        (ฉ)   ชมุชนและสงัคม: บรษัิทใหค้วามสาํคญัและรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยดาํเนินธรุกิจอยา่งมีจรยิธรรม และ

ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ที�เกื �อกลู และสรา้งสรรคต์อ่สงัคมตามความเหมาะสม 

        (ช)   สิ�งแวดลอ้ม: บรษัิทปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั และวางแนวทางใน

การควบคมุผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้มอยา่งตอ่เนื�อง ทั�งนี � บรษัิทจะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ 

ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหส้ทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สีย เหลา่นั�นไดร้บัการดแูลอยา่งดีที�สดุ

หมวดที� � การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

        บรษัิทตระหนกัดีถงึความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลู

ที�มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั�งรายงานขอ้มลู

ทางการเงินและขอ้มลูทั�วไป ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย/ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 

ตลอดจนขอ้มลูอื�นที�สาํคญัที�มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย์

ของบรษัิทซึ�งลว้นมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุ

และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพรข่อ้มลู

สารสนเทศของบรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และสาธารณชน

ผา่นชอ่งทางและสื�อการเผยแพรข่อ้มลูตา่งๆ ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษัิท 

คือ www.rajaferryport.com 

        ในสว่นของงานดา้นผูล้งทนุสมัพนัธน์ั�น บรษัิทไดม้อบ

หมายให ้นายนรนิทร ์ชนวิทยาสทิธิกลุ ทาํหนา้ที�ในสว่นงาน

ดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื�อทาํหนา้ที�

ติดต่อสื�อสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ รวมทั�งนกัวิเคราะหแ์ละ

ภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี � คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิด

ชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏใน

รายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํตามมาตรฐาน

การบญัชีที�รบัรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบาย

บญัชีที�เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั�งมี

การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซึ�งในการนั�น 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน
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หมวดที� � ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors)

�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

        คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยบคุคลที�มีความรู ้ทกัษะและความเชี�ยวชาญที�หลากหลายและมีภาวะผูน้าํ ซึ�งเป็นที�

ยอมรบั โดยคณะกรรมการบรษัิทจะมีสว่นรว่มในการกาํหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ กลยทุธ ์นโยบายแนวทางในการประกอบธรุกิจ 

และกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที�ประชมุผูถื้อหุน้ และ

เพื�อประโยชนใ์นการติดตามและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทอยา่งใกลชิ้ด คณะกรรมการบรษัิทจงึไดจ้ดัตั�งคณะอนุ

กรรมการชดุตา่งๆ เพื�อตดิตามและดแูลการดาํเนินงานของบรษัิท

�. โครงสร้างคณะกรรมการ

        คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบคุคลซึ�งมีความรู ้

ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคัญในการกาํหนด

นโยบาย และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทสาํคญั

ในการกาํกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน

ของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ

        ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิทมีจาํนวน �� ทา่น ประกอบ

ดว้ย กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร � ทา่น และกรรมการที�ไมเ่ป็น

ผูบ้รหิาร � ทา่น โดยกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร � ใน � ทา่น

ดงักลา่ว มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ ซึ�งจะทาํใหเ้กิดการ

ถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตลอดจนกรรม

การอิสระจาํนวน � ทา่น ของกรรมการอิสระทั�งหมด � ทา่น 

ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย เพื�อทาํหนา้ที�

เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการกาํกับดูแลดาํเนินงานของ

บรษัิทใหมี้ความถกูตอ้ง และโปรง่ใส

        ตามขอ้บังคับของบริษัทกาํหนดไวว้่าในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งใน

อตัราสว่นหนึ�งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที�จะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลที้�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะตอ้งออก

จากตาํแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิท

นั�นใหใ้ชวิ้ธีจบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้

กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สดุนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํ

แหนง่ อยา่งไรก็ตาม กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจไดร้บั

เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหนง่ใหมก็่ได้

 

        นอกจากนี� บริษัทฯมีคณะอนุกรรมการจาํนวน � ชุด 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร เพื�อปฏิบตัิ

หนา้ที�เฉพาะเรื�องที�ไดร้บัมอบหมายและเสนอเรื�องใหค้ณะ

กรรมการบรษัิทพิจารณาหรอืรบัทราบ ซึ�งคณะอนกุรรมการ

แตล่ะชดุมีสทิธิหนา้ที�ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหนา้ที�ของ

คณะอนกุรรมการแตล่ะชดุ 

        บรษัิทไดแ้บง่แยกบทบาทหนา้ที�ความรบัผิดชอบระหวา่ง

คณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจนโดยคณะ

กรรมการบรษัิททาํหนา้ที�ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบั

ดแูลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย  ในขณะ

ที�ผูบ้รหิารทาํหนา้ที�บรหิารงานของบรษัิทในดา้นตา่งๆ ใหเ้ป็น

ไปตามนโยบายที�กาํหนด ดงันั�น ประธานกรรมการบริษัท 

และกรรมการผูจ้ดัการจงึเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทั�งสอง

ตาํแหนง่ตอ้งผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษัิทเพื�อ

ใหไ้ดบ้คุคลที�มีความเหมาะสมที�สดุ

        ทั�งนี � บรษัิทมีเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทซึ�งทาํหนา้

ที�ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎเกณฑต์า่งๆ ที�คณะกรรมการจะตอ้ง

ทราบและปฏิบตัหินา้ที�ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

รวมทั�งประสานงานใหมี้การปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ
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�.� นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ

�.� ระบบการควบคุมภายใน

        บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทั�งในระดบับรหิารและระดบัปฏิบตังิาน และเพื�อใหเ้กิดความมีประสทิธิ

ภาพในการดาํเนินงาน บรษัิทจงึไดก้าํหนดภาระหนา้ที� อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบตังิานและผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษัิทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบง่แยกหนา้ที�ผูป้ฏิบตังิาน ผูต้ดิ

ตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั โดยบรษัิทไดมี้การแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทาํหนา้ที�ในการสอบทาน

ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ความเหมาะสม และมีประสทิธิผล และมีการวา่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญจาก

ภายนอกเพื�อทาํหนา้ที�ตดิตาม ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อ

ใหม้ั�นใจวา่การปฏิบตังิานหลกัที�สาํคญัของบรษัิทไดด้าํเนินการตามแนวทางที�กาํหนดและมีประสทิธิภาพ

�.� รายงานของคณะกรรมการ

        บรษัิทไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิท

เป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ�งที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดใ้ห้

ความเหน็ชอบนโยบายดงักลา่ว ทั�งนี � คณะกรรมการจะจดัให้

มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว

เป็นประจาํ และบรษัิทถือปฏิบตัิตามกฎและขอ้บงัคบัตา่งๆ 

ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลกั

ทรพัย ์เอม็เอไอ กาํหนดทกุประการ

�.� ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

        บรษัิทไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผล

ประโยชนบ์นหลกัการที�ว่า การตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนิน

กิจกรรมทางธรุกิจจะตอ้งทาํเพื�อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท

เทา่นั�น และควรหลกีเลี�ยงการกระทาํที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์โดยกาํหนดใหผู้ที้�มีสว่นเกี�ยวขอ้งหรอืเกี�ยว

โยงกบัรายการที�พิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบถึงความ

สมัพนัธห์รอืการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และตอ้ง

ไม่เขา้รว่มการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนมุตัิใน

ธรุกรรมนั�นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรม

การบริษัทเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการที�มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ�งไดมี้การพิจารณาความ

เหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑที์�

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื สาํนกังานคณะ

กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด รวม

ทั�งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงานประจาํปี และ

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ ��-�) ดว้ย

�.� จรรยาบรรณธุรกจิ

        บรษัิทไดก้าํหนดหลกัปฏิบตัิเกี�ยวกบัจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้ง

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัหินา้ที�ตามภารกิจของบรษัิท

ดว้ยความซื�อสตัย ์สจุริต และเที�ยงธรรมทั�งการปฏิบตัิต่อ

บรษัิท ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ สาธารณชน และสงัคม

        คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

และผูส้อบบญัชีมาประชมุรว่มกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการ

บรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบรษัิท รวมทั�งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

ตอ่รายงานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักลา่วจดัทาํขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองและตรวจ

สอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต รวมทั�งจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที�สาํคญั ทั�งขอ้มลูทางการเงิน และไมใ่ช่การ

เงิน บนพื�นฐานของขอ้เทจ็จรงิอยา่งครบถว้น และสมํ�าเสมอ
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�. การประชุมคณะกรรมการ

�. ค่าตอบแทน

        บรษัิทกาํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม

กบัหนา้ที�และความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน เพียงพอที�จะดแูลรกัษากรรมการที�มีความรูค้วามสามารถ และตอ้ง

ผา่นการอนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)

        ทั�งนี � บรษัิทกาํหนดใหมี้การเปิดเผยคา่ตอบแทนที�จา่ยใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารตามรูปแบบที�สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด

        ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท บรษัิทจดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยทกุ � เดือน และจะจดัใหมี้การประชมุ

พิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น มีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุลว่งหนา้ � วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรบีดว่นเพื�อรกัษา

สทิธิประโยชนข์องบรษัิท ทั�งนี � ในการประชมุแตล่ะครั�งไดมี้การกาํหนดวาระในการประชมุอยา่งชดัเจน มีเอกสารประกอบการ

ประชมุที�ครบถว้นเพียงพอ โดยจดัสง่ใหก้บัคณะกรรมการลว่งหนา้ เพื�อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอ

ก่อนเขา้รว่มประชมุ 

        ในการประชมุ ประธานกรรมการบรษัิทและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ว่มกนักาํหนดวาระการประชมุและพิจารณาเรื�อง

เขา้วาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเรื�องตา่งๆ เพื�อเขา้รบัพิจารณา

เป็นวาระการประชมุได ้โดยที�กรรมการทกุท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย และมีประธานที�

ประชมุเป็นผูป้ระมวลความเหน็และขอ้สรุปที�ไดจ้ากการประชมุ ทั�งนี � ในการลงมตใินที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหถื้อมติ

เสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีสว่นไดเ้สียจะไมเ่ขา้รว่มประชมุและ/หรอืไมใ่ชส้ิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นๆ ถา้คะแนนเสียงเทา่กนั ประธานในที�ประชมุจะออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสียงเพื�อชี �ขาด นอก

จากนี� รายงานการประชมุจะถกูจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายหลงัจากการประชมุแลว้เสรจ็ พรอ้มทั�งจดัเก็บรายงานการ

ประชมุที�ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระเบียบ พรอ้มใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจ

สอบได้
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�. การสอบทานรายงานทางการเงนิ

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบรษัิท ประจาํรายไตรมาสและงบการ

        เงินประจาํปีรว่มกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชี ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิท

        ประชมุเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชี และ/หรอื ผูต้รวจสอบภายใน โดยไมมี่ฝ่ายบรหิารรว่มประชมุดว้ย สาํหรบัรายงาน

        ทางการเงินของบรษัิทรอบปี ����  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบรษัิท ไดจ้ดัทาํขึ �นอย่าง

        ถกูตอ้งเป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รบัรองโดยทั�วไป  มีการเปิดเผยขอ้มลูที�สาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ

        งบการเงิน และมีขอ้มลูซึ�งจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ

�. รายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

�. การสอบทานการบริหารความเสี�ยง

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทในกรณีที�เกิดรายการเกี�ยวโยง หรือรายการที�อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถกูตอ้งและครบถว้น  และมีความเหน็วา่การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทมีความเพียงพอ

และเป็นไปตามเงื�อนไขหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ ก.ล.ต.

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณานโยบายการบรหิารความเสี�ยง แผนงาน และการบรหิารจดัการความเสี�ยงทั�งภายใน  

และภายนอกองคก์ร  โดยคณะกรรมการไดมี้การประชุมร่วมกับฝ่ายจดัการของบริษัทฯ รวมทั�งพิจารณา และสอบทาน

ประสทิธิภาพ และความเหมาะสมของการบรหิารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอทกุไตรมาส พรอ้มทั�งใหมี้ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํไป

ปรบัปรุงใหดี้ยิ�งขึ �น

�. การสอบทานการกาํกับดแูลกจิการที�ดี

        คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบรษัิทฯ พบว่า กรรมการ

บรษัิทและพนกังานไดป้ฏิบตัติามหลกัการที�กาํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั โดยคณะกรรมการไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิต

สาํนกึในจรยิธรรมและคณุธรรมอยา่งสมํ�าเสมอและตอ่เนื�อง  เพื�อใหเ้กิดการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีตามหลกัการของตลาดหลกั

ทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  เพื�อใหมี้ความโปรง่ใสและมีจรยิธรรม  ก่อใหเ้กิดความเชื�อมั�นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ลกูคา้ คูค่า้และผูที้�

เกี�ยวขอ้งทกุฝ่าย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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        คณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซึ�งเป็นผูท้รงคณุวฒิุ

และมีประสบการณด์า้นกฏหมาย  การบญัชี  การเงิน  การบรหิารองคก์ร  จาํนวน � ทา่น ดงันี �

        �. คณุชาตร ี ศริพิานิชกร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

        �. คณุอนนัต ์ เกตพิุทยา กรรมการตรวจสอบ

        �. พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัหินา้ที�ตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  และตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจ

สอบ  ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมีนโยบายที�สาํคญัคือ ดแูลรายงานทางการเงิน

ของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชีที�รบัรองทั�วไป  สอบทานการดาํเนินงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามหลกั

การกาํกบัดแูลกิจการที�ดี  มีระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง

ตลอดจนดแูลกรณีที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั  ทั�งนี � ในรอบปีบญัชี ���� 

ไดจ้ดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน � ครั�ง โดยไดมี้การหารอืรว่มกบัฝ่ายบรหิาร   ผูต้รวจสอบภายใน และ

ผูส้อบบญัชีในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัหินา้ที�ไดด้งันี �



�. การสอบทานประสิทธิผลการควบคุมภายใน

�. การพจิารณาแตง่ตั�งผู้สอบบญัชแีละการกาํหนดค่าสอบบญัชี

        คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบการควบคมุมภายในตามแนวทางที�กาํหนดโดยสาํนกังานคณะ

กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งครอบคลมุถงึการควบคมุดา้นการปฏิบตังิานการเงิน การปฏิบตัติามกฎหมาย 

ตลอดจนสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิทฯ โดยทาํการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคมุภายใน ซึ�งผลการประเมิน โดยฝ่ายบรหิารและสาํนกังานตรวจสอบภายในมีความเหน็วา่การควบคมุภายในของ

บรษัิทฯมีความเพียงพอ

�. การสอบทานการกาํกับดแูลงานตรวจสอบภายใน

        เพื�อความเป็นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดว้่าจา้งให ้บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท 

จาํกดั ซึ�งเป็นบรษัิทที�ใหบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  รายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการตรวจ

สอบภายในกบัฝ่ายบรหิารอยา่งตอ่เนื�อง พรอ้มทั�งใหค้าํแนะนาํกบัผูต้รวจสอบภายใน เพื�อใหเ้กิดความเชื�อมั�นวา่การปฏิบตัิ

งานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยผลการตรวจสอบภายใน

ประจาํปี ���� ไมพ่บขอ้บกพรอ่งดา้นการควบคมุภายในที�มีนยัสาํคญั

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความรู ้ความสามารถ คณุสมบตัแิละผลการปฏิบตังิานของ บรษัิท พีวีออดทิ จาํกดั 

ในรอบระยะเวลาบญัชีที�ผ่านมาแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตั�งผูส้อบบญัชี 

พรอ้มทั�งคา่สอบบญัชี เพื�อขออนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้

        โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที�และความรบัผิดชอบตามที�ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยใชค้วามรูค้วามสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื�อประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นไดส้ว่น

เสียอยา่งเทา่เทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานขอ้มลูทางการเงินของบรษัิทฯมีความถกูตอ้ง เชื�อถือ

ได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองทั�วไป บรษัิทฯมีการบรหิารจดัการความเสี�ยงอยา่งเพียงพอ มีระบบการควบคมุ

ภายใน การตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ มีการปฏิบตังิานที�สอดคลอ้งตามระบบการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

มีการปฏิบตัิตามกฏหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผกูพนัตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธรุกิจของบรษัิทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชาตร ี ศิรพิานิชกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

และกรรมการบรหิารผูมี้ประการณก์ารบรหิารงานมายาวนาน จาํนวน � ทา่น ดงันี �

        �. นายพานิช  พงศพิ์โรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ

        �. นายพิทกัษ ์ เกียรตเิดชปัญญา        กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

        �. พลเรอืเอกนวพล ดาํรงพงศ ์            กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดป้ฏิบตัิหนา้ที� ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษัิท สรรหาบคุคลที�มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบรษัิทตามหลกัของ

บรรษัทภิบาลที�ดี รวมทั�ง พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ เพื�อนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทและ

ที�ประชมุผูถื้อหุน้ตามลาํดบั โดยในรอบปี ���� ขอสรุปสาระสาํคญัของการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ดงัตอ่ไปนี�

        1. พิจารณาสรรหาบคุคลที�มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ เหมาะสม สาํหรบัการเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

            แทนกรรมการที�ลาออก 

        �. พิจารณาแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ 

            และเสนอรายชื�อบคุคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษัิท ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ����

        �. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทเพื�อใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที�ความรบัผิดชอบ และผลการดาํเนินงานของบรษัิท

       คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดป้ฏิบตัหินา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทอยา่งครบถว้น 

โดยใชค้วามรูค้วามสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ความสามารถและเป็นอิสระ เพื�อประโยชนโ์ดยรวมตอ่บรษัิท

และผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมแลว้

เรียน ผู้ถอืหุน้ บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน)

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

(นายพานิช  พงศพิ์โรดม)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)81



        บรษัิทมุง่มั�นในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ดว้ยคณุภาพบรกิารที�มาตรฐานสากล และบรหิารงานภายใตน้โยบายการกาํกบัดแูล

กิจการที�ดี สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องบรษัิท โดยกาํหนดแนวทางปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล

ที�มุง่เนน้ดาํเนินธรุกิจดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม ทั�งนี � การเจรญิเตบิโตของบรษัิทจะควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต

ของพนกังาน ชมุชน และสงัคม

นโยบายภาพรวม

�.� ป้องกันการมส่ีวนเกี�ยวข้องกับการคอรรั์ปชั�น 

�.� สิทธิมนุษยชน

        นอกจากนี� บรษัิทยงัไดใ้หค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัการปอ้งกนัการมีสว่นเกี�ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั�น บรษัิทจงึไดจ้ดัทาํนโยบาย

เป็นลายลกัษณอ์กัษรและอนมุตัิโดยมติของที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครั�งที� �/���� เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ ์���� ซึ�ง

ครอบคลมุเรื�องการป้องกนัการคอรร์ปัชั�น เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจรยิธรรมที�

บรษัิทใชใ้นการดาํเนินธรุกิจ

�.� การปฏบิตัดิา้นแรงงาน

        บรษัิทฯ มีการกาํกบัดแูลใหค้า่จา้งอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม การปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งและการจดัระเบียบองคก์ร

นั�น จะดาํเนินการอยา่งรบัผิดชอบโดยอยูภ่ายใตก้รอบแหง่กฎหมายไทย รวมทั�งปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง

กบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั สรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงานที�มีความปลอดภยัสาํหรบัพนกังาน โดยมี

เปา้หมายใหท้กุคนปลอดภยัจากอบุตัิเหตแุละอนัตรายใดๆ ที�อาจจะเกิดขึ �นได ้รวมถึงสง่เสรมิโอกาสและความกา้วหนา้ใน

การทาํงานใหก้บัพนกังาน โดยสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพื�อยกระดบัการทาํงานใหเ้ป็นมืออาชีพ

มากยิ�งขึ �น

        บรษัิทฯ ยงัคงดาํเนินธรุกิจโดยใหค้วามเคารพสทิธิมนษุยชนที�

ทกุคนตอ้งไดร้บัในฐานะที�เป็นสว่นหนึ�งของสงัคม ตลอดจนความมี

เสรีภาพและศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย ์โดยใหค้วามเสมอภาค

ปราศจากการเลอืกปฏิบตั ิเคารพความเทา่เทียมกนั ไมแ่บง่แยกเพศ

และชนชั�น ไมใ่ชแ้รงงานเดก็ มีการปฏิบตัทีิ�เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน 

เชน่ การสื�อสารใหข้อ้มลูความรูเ้กี�ยวกบัความผิดทางกฎหมาย พ.ร.บ.

คอมพิวเตอรฉ์บบัใหม ่ในเรื�องของการละเมิดสทิธิของบคุคลอื�นบน

โลกออนไลน ์โดยอาจไมรู่ต้วั

การดําเนินกิจกรรมด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR)

        บรษัิทฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื��อนาํไปสู่

การพฒันาอย่างยั�งยืน และใหค้วามสาํคญัเป็นหนึ�งในนโยบายหลกัของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั�งในระดบัองคก์รและนอก

องคก์ร ดว้ยการบรหิารกิจการอย่างโปรง่ใสและมีประสิทธิภาพตามหลกับรรษัทภิบาล นอกจากนี� ยงัตระหนกัและใหค้วาม

สาํคญัในการสนบัสนนุการดาํเนินกิจกรรมเพื�อสงัคมและชมุชน เพื�อใหอ้งคก์รและคนในชมุชนหรอืสงัคม สามารถอยูร่ว่มกนั

ไดอ้ยา่งมีความสขุและยั�งยืน โดยมีรายละเอียดดงันี �

       �.การกาํกับดแูลกจิการ

รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 82



�.� สร้างสมดุลการทาํงานและการใช้ชวีติแบบ “สุขนิยม”

        จากแนวคดิที�วา่ เมื�อพนกังานมีความสขุ องคก์รก็ยอ่มมีความสขุเชน่กนั เพราะนั�นหมายถงึประสทิธิภาพการทาํงานที�ดี

ขึ �น เหตนีุ �บริษัทจึงกาํหนดนโยบาย “สขุนิยม” เพื�อส่งเสริมคณุภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน (Happy Work Place) 

ผา่นกิจกรรมความสขุดา้นตา่งๆ เพื�อสรา้งสมดลุของการทาํงานและการใชชี้วิตใหมี้ความสขุ นาํไปสูก่ารเตบิโตของธรุกิจอยา่ง

ตอ่เนื�องและยั�งยืน โดยไมทิ่ �งใครไวข้า้งหลงั เพราะชาว RP ทกุคนคือครอบครวัเดียวกนั

        �.� ความสัมพนัธกั์บลูกค้า

เข้าพบตัวแทนจาํหน่าย

        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) มุง่เนน้ในการสรา้งความพงึพอใจและความมั�นใจใหแ้ก่ลกูคา้ที�จะไดร้บับรกิาร

ที�ดีมีคณุภาพในระดบัราคาที�เหมาะสม รวมทั�งรกัษาสมัพนัธภาพที�ดีระหวา่งการใหบ้รกิาร ซึ�งพนกังานของบรษัิทราชาเฟอรร์ี�

ทกุคนไดร้บัการปลกูฝังเรื�องของความซื�อสตัย ์ความไวว้างใจและมุ่งมั�นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั�นใจแก่ลกูคา้

ในการรบับรกิารที�มีคณุภาพ ปลอดภยั ในราคาที�เป็นธรรม  โดยเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเกี�ยวกบัการบรกิารอยา่งครบถว้น ถกู

ตอ้ง และไมบ่ดิเบือนขอ้เทจ็จรงิ รวมทั�งจดัระบบการบรกิารลกูคา้ ใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนความไมพ่อใจและดาํเนินการตอบ

สนองความตอ้งการลกูคา้  จงึทาํใหล้กูคา้ที�มาใชบ้รกิารมั�นใจเรื�องความปลอดภยัของทรพัยส์ินได ้และกลบัมาใชบ้รกิารซํ�า 

ดงัสโลแกน  “Always on the go” 

        ตวัแทนบรษัิทฯ เขา้พบตวัแทนจาํหน่ายทั�งฝั� งดอนสกั เกาะสมยุ และเกาะพะงนั เพื�อมอบประกาศนียบตัรแก่ตวัแทนที�

ใหก้ารสนบัสนนุบรษัิทดว้ยดีมาโดยตลอด
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        ฝ่ายการตลาดออกพบลกูคา้ เพื�อคอยอพัเดตขอ้มลูตารางเวลาเดนิเรอื บรกิารเดนิรถเสน้ทางตา่ง รวมถงึโปรโมชั�นใหก้บั

ลกูคา้ทั�งกลุม่ตวัแทนและลกูคา้ทั�วไป 

สายงานการตลาดออกพบลูกค้าเพื�อแจ้งข้อมูลโปรโมชั�น

        การบรกิารดว้ยใจ เพื�อสง่ตอ่รอยยิ �มใหล้กูคา้ที�มาใชบ้รกิารเรอืราชาเฟอรร์ี�สบายใจไดว้า่ เดนิทางปลอดภยัของหายไดคื้น 

Lost&Found
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        ภาพหอ้งพกัผูโ้ดยสารบนเรอืที�เนน้เรื�องความปลอดภยัไปพรอ้มกบัสิ�งอาํนวยความสะดวกและอปุกรณค์วามปลอดภยั 

สิ�งอาํนวยความสะดวก

การใหข้้อมูลลูกค้า

        ปา้ยประชาสมัพนัธ ์เพื�อแจง้ขอ้มลูการบรกิารของทางบรษัิทแก่ลกูคา้ เชน่ ตารางเที�ยวเรอื เสน้ทางที�ใหบ้รกิาร และโปร

โมชั�น ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ทั�ง ปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ ์หนา้เวบ็ไซด ์และแอพพลเิคชั�น Line
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        �.� เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

        บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูที�มีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรง

เวลา และไดม้าตรฐานตามเกณฑที์�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด ทั�งรายงานทางการเงิน

และขอ้มลูทั�วไป ตลอดจนขอ้มลูอื�นๆ ที�สาํคญัที�มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยแ์ละมีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุและผูมี้

ส่วนไดส้่วนเสียของบริษัทเพื�อใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งของบริษัททั�งหมดไดร้บัทราบขอ้มลูเท่าเทียมกนั โดยบริษัทจะรายงานขอ้มลู

ผา่นทางตลาดหลกัทรพัยฯ์และผา่นเวบ็ไซดข์องบรษัิทที� www.rajaferryport.com

พบนักลงทนุ : เมื�อวนัที� �� มิถนุายน ���� นายอภิชาต ิชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการ และนายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดั
การสายงานบญัชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกัด (มหาชน) หรือ RP ไดร้่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน 
(Opportunity Day) เพื�อชี �แจงขอ้มลูเกี�ยวกบัธุรกิจและแผนการดาํเนินงานของบริษัทแก่นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุ ผ่าน
ระบบออนไลนข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยไดร้บัความสนใจจากนกัลงทนุเป็นจาํนวนมาก 
(สามารถรบัชมยอ้นหลงัไดที้� : https://www.youtube.com/watch?v=jjbsRo357tM )
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�.การดูแลสิ�งแวดล้อม

        บริษัทไดต้ระหนักว่าการดาํเนินกิจการ

ทา่เรอื และเรอืเฟอรร์ี�เพื�อใชโ้ดยสารและขนสง่

มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม บรษัิทจึงไดแ้สดง

ความรบัผิดชอบต่อสังคมดว้ยการใหค้วาม

สาํคญัตอ่สิ�งแวดลอ้มทั�งทางนํ�า เสยีง และอากาศ

รวมทั�งจดัใหมี้มาตรการรกัษาความปลอดภยั

ตา่งๆ เพื�อปอ้งกนัและรกัษาไวซ้ึ�งระบบนิเวศน์

และสิ�งแวดลอ้มของชุมชนที�บริษัทประกอบ

กิจการอยู ่รวมทั�งสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ดว้ย

การสรา้งจิตสาํนึกของพนกังานและผูป้ฏิบตัิ

งานที�ทา่เรอืและบนเรอืเฟอรร์ี�ใหร้กัและหวงแหน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มของชมุชน 

เติมสุขรอบด้านผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคมตลอดปี 2563

        ทั�งนี � บรษัิทไดป้ฏิบตัแิละดาํเนินการเพื�อลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม อาทิ ตดิตามและตรวจสอบคณุภาพนํ�าทิ �งจากทกุ

จดุที�ปลอ่ยออกจากท่าเรอืเป็นประจาํทกุเดือน และตรวจสอบคณุภาพนํ�าในทะเลบรเิวณท่าเทียบเรอืเป็นประจาํทกุ � เดือน 

และรายงานผลการตรวจสอบใหก้รมเจา้ทา่พิจารณาทกุครั�ง จดัใหมี้การตรวจสอบระบบบาํบดันํ�าเสียสาํเรจ็รูป (SATS) ทกุๆ 

� เดือน เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจในประสิทธิภาพการทาํงาน  และจดัเตรยีมภาชนะรองรบัขยะ ณ จดุตา่งๆ ใหเ้พียงพอกบัการ

ใชง้านภายในบรเิวณทา่เรอื รวมทั�งรณรงคใ์หพ้นกังานชว่ยกนัคดัแยกขยะ เพื�อใหง้า่ยตอ่การจดัการ
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� การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม

        การมีสว่นในการพฒันาชมุชน  โดยใหก้ารสนบัสนนุและดาํเนินกิจกรรม

ตา่ง ๆ รว่มกบัคนในชมุชน  เพื�อสรา้งความสมัพนัธที์�ดีระหวา่งองคก์ร ตลอด

จนพนกังานและคนในชมุชนและลดปัญหาความขดัแยง้ตา่ง ๆ ที�อาจเกิดขึ �น

        ดว้ยการสนบัสนนุและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่เยาวชนจากสถาน

ศกึษา และหนว่ยงานตา่งๆ ในการเดนิทางขา้มจากเกาะสมยุและเกาะพะงนั

ไปทศันศกึษา เพื�อสรา้งเสรมิประสบการณชี์วิต รวมทั�งเป็นการเปิดโอกาส

ใหเ้ด็กและเยาวชนจากเกาะสมยุและเกาะพะงนัไดอ้อกไปเรยีนรูโ้ลกกวา้ง 

เชน่ การสนบัสนนุชมรมฟตุบอลเยาวชนเกาะพะงนัในการพานอ้งๆ ไปแขง่

ขนัฟตุบอลเยาวชน “โลมาคพั”  รุน่ � คน อายไุมเ่กิน �� ปี ที�จงัหวดันครศรี

ธรรมราช  และการสนบัสนนุการแขง่ขนัฟตุบอลเยาวชนเกาะสมยุ 

(FAN : Football For All Nations)

       �.� ส่งเสริมและส่งตอ่โอกาสทางการศกึษา
            ใหกั้บเดก็และเยาวชน

นอ้งๆ จากชมรมฟุตบอลเยาวชนเกาะพะงนั เขา้รว่มแข่งขนั
รายการ “โลมาคพั” รุน่อายไุม่เกิน �� ปี กบัทีมเยาวชนจาก
จงัหวดันครศรีธรรมราช

สนบัสนนุการแขง่ขนัฟตุบอลเยาวชนเกาะสมยุ (FAN : Football For All Nations) 
ถ่ายทอดผา่นระบบสตรมี
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        ดว้ยการเปิดพื �นที�ใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการคมนาคมทางนํ�าและ

มาตรการความปลอดภยัในการเดินทางบนเรอืแก่คณะอาจารยแ์ละ

นกัศึกษาวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที� �� ในโอกาส

ลงพื �นที�เยี�ยมชมทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล (หมูเ่กาะอา่งทอง) 

�.� การเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้

        กลุม่จิตอาสาของบรษัิทฯ รว่มกิจกรรมทาํความสะอาด Big Cleaning Day บรเิวณชายหาดเกาะแตน รว่มกบัเทศบาล

อาํเภอเกาะสมยุและกลุม่จิตอาสาอื�นๆ ในพื �นที� รวมทั�งสนบัสนนุอาหารและนํ�าดื�มแก่กลุม่จิตอาสาตา่งๆ

�.� การมส่ีวนรับผิดชอบตอ่พื�นที�ประกอบกจิการ
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        ดว้ยการนิยมพระภิกษุสงฆม์าสวดมนตรแ์ละฉนัเพลที�บรษัิทฯ ทกุวนัพระ โดยเปิดใหพ้นกังานทกุฝ่ายสามารถเขา้รว่ม

กิจกรรมถวายเพลและสงัฆทานไดต้ามสะดวก โดยกิจกรรมนี�ทาํตอ่เนื�องมาตลอด เพื�อช่วยทาํนบุาํรุงศาสนาและสง่เสรมิให้

พนกังานมีโอกาสเขา้ถึงธรรมะไดง้่ายขึ �น   

        โดยการจดักิจกรรมการตลาดผา่นโปรโมชั�นอยา่งตอ่เนื�อง 

โดยเฉพาะโปรโมชั�น “ซื �อตั�วรถยนตไ์ปกลบั ฟรตีั�วโดยสารคน

ขาไป” ที�ไดร้บัการตอบรบัอยา่งดี เนื�องจากชว่ยประหยดัคา่

ใชจ้า่ยในการเดนิทางเขา้-ออกเกาะไดก้วา่ครึ�ง โดยเฉพาะคน

ในพื�นที�ที�เดนิทางไปกลบัเป็นประจาํ        

�.� การส่งตอ่ความสุขใหกั้บลูกค้า
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�.� การทาํนุบาํรุงศาสนา    



�.การรับผิดชอบตอ่พนักงาน

        บรษัิทฯ ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพใหก้บัพนกังานในทกุระดบัอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อตอบสนองความตอ้งการทางธรุกิจ และ

เพื�อรองรบัการขยายตวัของธรุกิจ เพราะเราเชื�อวา่ทรพัยากรบคุคลมีสว่นสาํคญัตอ่ธรุกิจ บรษัิทจงึมุง่เนน้การพฒันาบคุคลากร 

เพื�อใหบ้คุลากรทกุคนในบรษัิทไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ เพื�อเสรมิสรา้งทกัษะในการทาํงาน สามารถ

ปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

        ทั�งนี � ที�ผา่นมา บรษัิทฯ ไดส้ง่เสรมิและสนบัสนนุพนกังานในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรหลายๆ ดา้นดว้ยกนั เชน่ การ

ใหท้นุในการอบรมวิชาชีพเฉพาะสาํหรบัหลกัสตูรคนประจาํเรอื การจดัฝึกซอ้มแผนฉกุเฉินบนเรอื และแผนเผชิญเหตภุยัพิบตัิ

ทางทะเล รวมถงึการจดัสมัมนาแบบ Workshop ในแตล่ะสายงาน เพื�อระดมสมองและความเหน็ในการนาํมาจดัทาํแผนยทุธ

ศาสตรร์ว่มกนั อนัจะนาํไปสูว่ฒันธรรมการทาํงานอย่างสรา้งสรรค ์เพื�อขบัเคลื�อนองคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็ และเติบโต

อยา่งยั�งยืน 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ฝึกอบรมคนประจาํเรือ

ซ้อมแผนเผชญิเหตุภยัพบิตัทิางทะเล �� กันยายน ����

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบนเรือประจาํปี ����

การสัมมนา Working Group แต่ละฝ่ายงาน
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        บรษัิทใหค้วามสาํคญัในการมุง่เนน้ปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในทกุสว่นงานและทกุกระบวนการทาํงาน

ทั�งองคก์ร ซึ�งตั�งบนหลกัพื �นฐานของความถกูตอ้ง โปรง่ใส ยตุธิรรม ตรวจสอบได ้นอกจากนี� พนัธกิจของบรษัิทที�วางไว ้“มุง่มั�น

พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ” เพื�อใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครอบคลมุ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความยึดมั�นในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ�งบรษัิทเรง่สรา้งมาตรฐาน

กาํกบัดแูลกิจการที�ดีอยา่งตอ่เนื�อง โดยบรษัิทยงัไดร้บัรางวลัตา่งๆ นบัเป็นความสาํเรจ็และความภาคภมิูใจในการขบัเคลื�อน

องคก์รใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งยั�งยืนตอ่ไปในอนาคต

รางวลัรษัฎากรพิพฒัน ์ปี ����

รางวลั IPOP Award ปี ����

รางวลั The Market of Alternative

Investment ปี ����

นายอภิชาต ิชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการ

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)

คุณภาพสู่รางวัลแห่งความสําเร็จ
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รางวลั Asia Pacific Enterpreneurship 

Award 2017 (APEA 2017) ปี ����

"บุคคลคุณภาพแหง่ปี ���� -ภาคธรุกิจขนสง่และโลจิสตกิส"์ ภายในงานพิธีประกาศเกียรตคิณุ "บคุคลคณุภาพแหง่ปี ����"  

(QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) ที�จดัขึ �นโดยมลูนิธิสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) 

ซึ�งรางวลันี �ผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คดักรองจากผูเ้ขา้รว่มประกวด �,��� คน เหลอื ��� คน (�� ภาค

ธรุกิจ) ซึ�งทา่เรอืราชาเฟอรร์ี�ตดิ � ใน �� ของผูไ้ดร้บัรางวลับคุคลคณุภาพแหง่ปี ���� ในภาคธรุกิจขนสง่และโลจิสตกิส์

รางวลั Social Enterprise  ปี ����
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        บรษัิทมีการทาํรายการกบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ตา่งๆ โดยรายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ �นนั�นเป็นการทาํรายการ

กบัผูถื้อหุน้ของบรษัิท และบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งมีบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้เป็นผูถื้อหุน้และ/หรอืผูบ้รหิาร ซึ�งสามารถ

สรุปลกัษณะความสมัพนัธไ์ดด้งันี �

�. รายการระหว่างกัน

�. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

        ในการดาํเนินธรุกิจที�มีการแขง่ขนัสงู การมีพนัธมิตรหรอืเครอืขา่ยทางธรุกิจจะชว่ยใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการดาํ

เนินธรุกิจมากกวา่การที�ตอ้งพึ�งพิงบคุคลภายนอก

�. มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน

        ขั�นตอนการอนมุตักิารทาํรายการระหวา่งกนัของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรอืขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดย

เครง่ครดั โดยที�กรรมการ หรอืบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้มีสว่นไดเ้สีย หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ กบั

บรษัิท  ไมมี่สทิธิออกเสยีงในการพิจารณาอนมุตักิารเขา้ทาํรายการระหวา่งกนันั�นๆ และหากรายการระหวา่งกนัมีมลูคา่สงู

ตามเกณฑที์�กาํหนด บรษัิทจะจดัใหมี้ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื�อใหค้วามเห็นตอ่การทาํรายการดงักลา่ว พรอ้มทั�งนาํ

เสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนมุตัก่ิอนการทาํรายการ 

�. การสอบทานการกาํกับดูแลกจิการที�ดี

        นโยบายของบรษัิทในการทาํรายการระหวา่งกนัสามารถจาํแนกตามประเภทรายการไดด้งันี �

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษัิทมีรายการทางบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกนัตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ขอ้ �

รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ�งมีเงื�อนไขทางการคา้ทั�วไป เช่น การจาํหน่ายบตัรโดย

สารเรอืเฟอรร์ี� การจาํหนา่ยสนิคา้สาํเรจ็รูป อาหาร และเครื�องดื�ม คา่โฆษณาปา้ยและ Guide Map คา่รบัรอง 

และคา่ใชจ้า่ยเดนิทางปฏิบตังิาน (คา่ที�พกั) เป็นตน้ บรษัิทไดก้าํหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัให้

มีเงื�อนไขตา่งๆ เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึ�งสามารถเปรยีบเทียบไดก้บัราคา

ที�เกิดขึ �นกบับคุคลภายนอก และใหป้ฏิบตัิเป็นไปตามสญัญาที�ตกลงรว่มกนัอย่างเครง่ครดั พรอ้มทั�งกาํหนด

ราคาและเงื�อนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ทั�งนี � ผูต้รวจ

สอบภายใน(Internal Auditor) จะทาํหนา้ที�ตรวจสอบขอ้มลูและจดัทาํรายงานเพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการเป็นประจาํ

ทกุๆ ไตรมาส

รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ�งไม่มีเงื�อนไขทางการคา้ทั�วไป และรายการระหว่างกนั

อื�นๆ บรษัิทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัความสมเหตสุมผล

และความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทาํรายการ และจะตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�งหรอืขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการที�เกี�ยว

โยงกนัและการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึ�งทรพัยส์นิที�สาํคญัของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) โดยรายการระหวา่ง

กนัอื�นๆ ไดแ้ก่ รายการเกี�ยวกบัทรพัยส์นิหรอืบรกิารอื�นๆ เชน่ การไดม้าหรอืจาํหนา่ยทรพัยส์นิ เป็นตน้ และ

รายการระหว่างกัน
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        สาํหรบัรายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ �นในอนาคตนั�น กรรมการจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบตา่งๆ ที�ไดก้าํหนดขึ �น 

และกรรมการจะตอ้งไม่อนมุตัิรายการใดๆ ที�ตนหรอืบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใดกบับรษัิท 

รวมทั�งจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื�อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

        ทั�งนี � กรรมการตรวจสอบทกุท่านไดร้บัทราบภาระหนา้ที�ดงักลา่วนี �แลว้ และในอนาคตหากมีการแตง่ตั�งกรรมการ

ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูจ้ดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ที้�จะไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการ

ตรวจสอบใหม่ทกุท่านรบัทราบภาระหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบตัิก่อนที�จะใหมี้การแตง่ตั�งดว้ย 

        ในการทาํรายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต กรรมการจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบตา่งๆ ที�ไดก้าํหนดขึ �น และ

กรรมการจะตอ้งไม่อนมุตัิรายการใดๆ ที�ตนหรอืบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใดกบับรษัิท 

รวมทั�งจะตอ้งเปิดเผยลกัษณะความสมัพนัธ ์และรายละเอียดของรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื�อใหค้ณะกรรม

การบรษัิทพิจารณา 

รายการรบัหรอืใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูยื้ม การคํ�าประกนั และการใชท้รพัยส์ินเป็นหลกัประ

กนั เป็นตน้ ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 

บรษัิทจะใหผู้เ้ชี�ยวชาญอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการ หรอืผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณี
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        คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบรษัิท ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

รวมถึงขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี ซึ�งจดัทาํขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองทั�วไปในประ

เทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั ใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณ

การที�สมเหตสุมผลในการจดัทาํ รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื�อให้

สามารถสะทอ้นฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดไดอ้ย่างถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้

และนกัลงทนุทั�วไป โดยไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจาก บรษัิท พีวี ออดิท จาํกดั ซึ�งใหค้วามเห็นอย่าง

ไม่มีเงื�อนไข โดยในการตรวจสอบบรษัิทไดใ้หก้ารสนบัสนนุขอ้มลูตลอดจนเอกสารตา่งๆ เพื�อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจ

สอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี

        คณะกรรมการบรษัิท  ไดจ้ดัใหมี้และดาํรงไวซ้ึ�งระบบบรหิารความเสี�ยง ระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน

และการกาํกบัดแูลที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื�อใหม้ั�นใจวา่ขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอที�จะ

ดาํรงรกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์ินของบรษัิทและปอ้งกนัความเสี�ยง ตลอดจนเพื�อไม่ใหเ้กิดการทจุรติหรอืดาํเนินการที�ผิดปกติอย่าง

มีสาระสาํคญั

        ทั�งนี � คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอิสระ เป็นผูด้แูลรบัผิด

ชอบการสอบทานนโยบายการบญัชีและรบัผิดชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบ

คมุภายใน การตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสี�ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการเกี�ยวโยงระหวา่ง

กนัอย่างครบถว้น โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งแสดงไว้

ในรายงานประจาํปีเรยีบรอ้ยแลว้

        คณะกรรมการบรษัิท  มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษัิท มีความเพียงพอและเหมาะสม

สามารถสรา้งความเชื�อมั�นไดอ้ย่างมีเหตผุลวา่งบการเงินของ บรษัิท ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัปีสิ �นสดุ

วนัที� �� ธนัวาคม ���� มีความเชื�อถือได ้โดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และปฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง

(นายอภิชาติ  ชโยภาส)

กรรมการผูจ้ดัการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการดาํเนินการ

โครงสร้างรายได้
ไตรมาส� ปี����

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ไตรมาส� ปี���� %เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

โครงสร้างรายได้
ปี ���� ปี ����

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดนิเรือ

“แบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา”

“แบบประจาํทางแบบเหมาลาํ”

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสาร

รายไดบ้รกิารอื�น

รายไดอื้�น

รายไดจ้ากการจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซื �อ

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดนิเรือ

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ

รายไดร้วม

รายไดร้วม

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดนิเรือ

“แบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา”

“แบบประจาํทางแบบเหมาลาํ”

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสาร

รายไดบ้รกิารอื�น

รายไดอื้�น

รายไดจ้ากการจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซื �อ

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดนิเรือ

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ

 

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%

 

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%

  

-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%

  

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%

  

-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%

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ยจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี ่จํากัด (มหาชน)
(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาส 4 และ ประจําปี 2563 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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ไตรมาส� ปี����

ล้าน
บาทเที�ยว

ไตรมาส� ปี����

ตอ่
เที�ยว

ล้าน
บาทเที�ยว

ตอ่
เที�ยว

ล้าน
บาทเที�ยว

ตอ่
เที�ยว

โครงสร้างรายไดต้ามเส้นทาง
การเดนิเรือแบบตามเที�ยวเวลา

อาํเภอดอนสกั - อาํเภอเกาะสมยุ

อาํเภอดอนสกั - อาํเภอเกาะพะงนั

อาํเภอเกาะสมยุ - อาํเภอเกาะพะงนั

รวม

อาํเภอดอนสกั - อาํเภอเกาะสมยุ

อาํเภอดอนสกั - อาํเภอเกาะพะงนั

อาํเภอเกาะสมยุ - อาํเภอเกาะพะงนั

รวม

ปี ���� ปี ����

11,350

4,001

2,700

18,051

276.15

150.85

31.58

458.59

24,331

37,704

11,698

25,405

13,643

4,517

3,587

21,747

399.44

210.1

32.92

642.46

29,278

46,513

9,178

29,542

-16.81%

-11.42%

-24.73%

-17.00%

-30.87%

-28.20%

-4.07%

-28.62%

-16.90%

-18.94%

27.46%

-14.00%

2,875

1,111

552

4,538

57.56

34.33

6.79

98.68

20,023

30,896

12,305

21,746

3,357

1,130

920

5,407

92.2

48.6

8.02

148.82

27,465

43,009

8,717

27,524

-14.36%

-1.68%

-40.00%

-16.07%

-37.57%

-29.36%

-15.34%

-33.69%

-27.10%

-28.16%

41.16%

-20.99%

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

ล้าน
บาทเที�ยว

ตอ่
เที�ยว

ล้าน
บาทเที�ยว

ตอ่
เที�ยว

ล้าน
บาทเที�ยว

ตอ่
เที�ยว

โครงสร้างรายไดต้ามเส้นทาง
การเดนิเรือแบบตามเที�ยวเวลา

        บรษัิทมีรายไดร้วมในงวดไตรมาสที� � ปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากงวดปีก่อน ��.�� ลา้นบาท (ลด

ลงรอ้ยละ ��.��) เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชื �อไวรสัโคโรนา ���� ทาํใหน้กัทอ่งเที�ยวชะลอการ

เดินทาง โดยมีรายไดห้ลกัมาจากการใหบ้รกิารเดนิเรอื คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ ��.�� ของรายไดร้วม สว่นรายไดร้องลงมา 

ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซื �อ มีสดัสว่นรอ้ยละ �.�� ของรายไดร้วม

        บรษัิทมีรายไดร้วมในปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน ���.�� ลา้นบาท (ลดลงรอ้ยละ ��.��) 

โดยมีสาเหตมุาจากรายไดห้ลกัมาจากการใหบ้รกิารเดนิเรอื และรายไดจ้ากการจาํหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซื �อ ลดลง

จาํนวน  ���.�� ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่เชื �อไวรสั

โคโรนา ���� ตลอดทั�งปี ����

        อนึ�ง ธรุกิจการใหบ้รกิารเดินเรอืของบรษัิทเป็นการใหบ้รกิารเดินเรอืเฟอรร์ี� แบบประจาํทางตามเที�ยวเวลา และแบบ

ประจาํทางแบบเหมาลาํ ที�อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยเสน้ทางการเดนิเรอืเฟอรร์ี�ของบรษัิท มี � เสน้ทาง คือ

        บรษัิทมีรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารเดนิเรอืในไตรมาสที� � ปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อน ��.�� ลา้นบาท คดิเป็นลดลง ��.��% และมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอืในปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน ���.�� ลา้นบาท คิดเป็น ��.��% เนื�องจากช่วงตน้ปี ���� มีการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื �อไวรสั

โคโรนา ���� ระบาดทั�วโลก ตอ่เนื�องตลอดปี ���� ทาํใหน้กัทอ่งเที�ยวชะลอการเดนิทางรวมถงึสถานการณเ์ศรษฐกิจโลก

ที�ชะลอตวั

        ในขณะที�จาํนวนเที�ยวเรอืวิ�งทั�งหมดในงวดไตรมาสที� � ปี ���� มีจาํนวนลดลง ��.��% และ ปี ���� มีจาํนวนลดลง

ประมาณ ��% โดยไดล้ดเที�ยวเรอื ในเสน้ทางระหวา่ง  เกาะสมยุ และ เกาะพะงนั เพื�อใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนผูโ้ดยสาร 

และรถยนตที์�ใชเ้สน้ทาง เกาะสมยุ – เกาะพะงนั ที�มีปรมิาณลดลง จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชื �อไวรสั

โคโรนา ���� 

        บรษัิทมีรายไดจ้ากการขาย ซึ�งมาจากการจาํหนา่ยสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภค ในบรเิวณทา่เรอืและในเรอืเฟอรร์ี�

ของบรษัิท ซึ�งในงวดไตรมาสที� � ปี ���� บรษัิทมีรายไดจ้ากการขาย �.�� ลา้นบาท และ ปี ���� มีรายไดจ้ากการขาย 

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

เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืดอนสกัสากล และทา่เรอืสมยุสากล

เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืดอนสกัสากล และทา่เรอืเกาะพะงนั

เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืสมยุสากล และทา่เรอืเกาะพะงนั
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        บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายรวมในไตรมาสที� � ปี ����  รวมทั�งสิ �น ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน ��.�� 

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ ��.�� สาเหตหุลกัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด ของโรคติดตอ่เชื �อไวรสัโคโรนา ���� จงึทาํให้

ตอ้งปรบัลดจาํนวนเที�ยวเรอื สง่ผลใหต้น้ทนุการใหบ้รกิารเดนิเรอื และตน้ทนุขายที�ลดลง อีกทั�งมาจากการรบัรูร้ายไดช้ดเชย

ประกนัภยัจากเรอืราชา� อปัปางประมาณ �� ลา้นบาท ไวใ้นคา่ใชจ้า่ยอื�น 

        บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายรวมในปี ����  รวมทั�งสิ �น ���.�� ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน ���.�� ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 

��.�� สาเหตมุาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด Covid19  ปรบัลดจาํนวนเที�ยวเรือส่งผลใหต้น้ทนุการใหบ้ริการเรือใน

ปี ���� ลดลง ��.�� ลา้นบาทคิดเป็นลดลงรอ้ยละ ��.�� ตน้ทนุการขายและบรกิารลดลงแตมี่คา่ใชจ้่ายเพิ�มขึ �นจากเรอื

ราชา� อปัปางประมาณ ��.�� ลา้นบาทและตน้ทนุทางการเงินจากดอกเบี �ยเงินกูเ้พิ�มขึ �น �.�� ลา้นบาทคิดเป็นเพิ�มขึ �น

รอ้ยละ ��.��

ค่าใช้จา่ย

โครงสร้างตน้ทนุ ค่าใช้จา่ย
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท% % %

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารเดินเรอื

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารรถโดยสาร

ตน้ทนุขาย

คา่ใชจ้า่ยการขายและบรกิาร

คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร

คา่ใชจ้า่ยอื�น

ตน้ทนุทางการเงิน

ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล

ค่าใช้จา่ยรวม

ไตรมาส� ปี���� ไตรมาส� ปี����

108.35

1.67

6.15

2.04

22.33

-16.62

3.58

-3.96

123.54

87.70%

1.35%

4.98%

1.65%

18.08%

-13.45%

2.90%

-3.21%

100.00%

133.63

7.81

6.70

3.36

22.44

-

2.71

-2.83

173.82

76.88%

4.49%

3.85%

1.93%

12.91%

-

1.56%

-1.63%

100.00%

-25.28

-6.14

-0.55

-1.32

-0.11

-16.62

0.87

-1.13

-50.28

-18.92%

-78.62%

-8.21%

-39.29%

-0.49%

-

32.10%

39.93%

-28.93%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารเดินเรอื

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารรถโดยสาร

ตน้ทนุขาย

คา่ใชจ้า่ยการขายและบรกิาร

คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร

คา่ใชจ้า่ยอื�น

ตน้ทนุทางการเงิน

ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล

ค่าใช้จา่ยรวม

446.56

11.12

29.22

8.68

78.34

12.09

14.45

-18.39

582.07

76.72%

1.91%

5.02%

1.49%

13.46%

2.08%

2.48%

-3.16%

100.00%

528.77

32.71

43.93

13.01

83.14

-

11.16

2.03

714.75

73.98%

4.58%

6.15%

1.82%

11.63%

-

1.56%

0.28%

100.00%

-82.21

-21.59

-14.71

-4.33

-4.80

12.09

3.29

-20.42

-132.68

-15.55%

-66.00%

-33.49%

-33.28%

-5.77%

-

29.48%

-1005.91%

-18.56%

โครงสร้างตน้ทนุ ค่าใช้จา่ย
% % %ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ปี ���� ปี ����

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/
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        ในไตรมาสที� � ปี ���� บรษัิทขาดทนุขั�นตน้รวม ��.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ �.�� ของรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน พบว่า กาํไรขั�นตน้ ลดลง จาํนวน  ��.�� ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ ���.�� โดย

ขาดทนุขั�นตน้จากธรุกิจหลกั คือ การใหบ้รกิารเรอืโดยสาร จาํนวน �.�� ลา้นบาท ลดลง จาํนวน  ��.�� ลา้นบาท เทียบจาก

งวดเดียวกนั คดิเป็นรอ้ยละ ���.��

        ปี ���� บรษัิทมีกาํไรขั�นตน้รวม ��.�� ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ �.��  ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร โดย

มีกาํไรขั�นตน้รวม ลดลง จาํนวน  ��.�� ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ ��.��  ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้หลกัจากการใหบ้รกิารเรอืโดยสาร

จาํนวน ��.�� ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ �.�� ลดลง เปรยีบเทียบจากปี ���� ลดลง จาํนวน ���.�� ลา้นบาท และคิดเป็น

รอ้ยละ ��.��   ขาดทนุขั�นตน้จากการใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร จาํนวน  �.�� ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ �.�� ลดลง เปรยีบเทียบ

จากปี ���� จาํนวน �.�� ลา้นบาท

กาํไรขั�นตน้

หน่วย หน่วย หน่วย% % %

รายไดจ้ากใหบ้รกิารเรอืโดยสาร

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร

กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจใหบ้รกิารเรอืโดยสาร

รายไดจ้ากการขาย

ตน้ทนุขาย

กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจการขาย

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร

กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร

รวมตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร

กาํไรขั�นตน้

ไตรมาส� ปี���� ไตรมาส� ปี����

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%

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%

-50.14

25.28

-24.86

-2.86

0.55

-2.31

-4.23

6.14

1.91

-57.23

31.97

-25.26

-33.69%

-18.92%

-163.66%

-32.99%

-8.21%

-117.26%

-75.40%

-78.62%

-86.82%

-35.09%

-21.58%

-168.85%

% % %

รายไดจ้ากใหบ้รกิารเรอืโดยสาร

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร

กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจใหบ้รกิารเรอืโดยสาร

รายไดจ้ากการขาย

ตน้ทนุขาย

กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจการขาย

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร

กาํไรขั�นตน้-ธรุกิจใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสาร

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร

รวมตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร

กาํไรขั�นตน้

458.59

-446.56

12.03

28.59

-29.22

-0.63

10.31

-11.12

-0.81

497.49

-486.90

10.59

100.00%

-97.38%

2.62%

100.00%

-102.20%

-2.20%

100.00%

-107.86%

-7.86%

100.00%

-97.87%

2.13%

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%

-183.87

82.21

-101.66

-17.63

14.71

-2.92

-15.63

21.59

5.96

-217.13

118.51

-98.62

-28.62%

-15.55%

-89.42%

-38.14%

-33.49%

-127.51%

-60.25%

-66.00%

-88.04%

-30.38%

-19.58%

-90.30%

หน่วย หน่วย หน่วย

ปี ���� ปี ����

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/

%เปลี�ยนแปลง(   )+ -/
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        บรษัิท ขาดทนุสทุธิในงวดไตรมาสที� � ปี ���� ที� ��.�� ลา้นบาท ลดลง �.�� ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ ��.��  

เนื�องจากเป็นชว่งการระบาดของโรคตดิตอ่เชื �อไวรสัโคโรนา ���� ตน้ทนุในการบรหิาร และตน้ทนุการขาย ผลประกอบการ

ในไตรมาสที� � ปี ���� ขาดทนุสทุธิ �.�� บาทตอ่หุน้ 

        ตลอดปี ���� บรษัิทมีขาดทนุสทุธิ จาํนวน ��.�� ลา้นบาท โดยกาํไรลดลงจากปีก่อน ��.�� ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 

����.��) เนื�องจากเป็นช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื �อไวรสัโคโรนา ���� ทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที�ยวที�ลดลง บริษัทมี

ขาดทนุสทุธิตอ่หุน้ �.�� บาท คิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิ ที� ����% อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เท่ากบั -�.��% 

และ อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยเ์ทา่กบั �.��% 

งบกาํไรขาดทนุสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

        บรษัิทมีสนิทรพัยร์วม ณ สิ �นปี ���� จาํนวน �,���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก ณ สิ �นปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท 

คดิเป็นเพิ�มขึ �นรอ้ยละ �.�� 

หนี�สิน

        บรษัิทมีหนี�สินรวม ณ สิ �นปี ���� จาํนวน ���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก ณ สิ �นปี ���� จาํนวน  ���.�� ลา้นบาท 

คดิเป็นเพิ�มขึ �นรอ้ยละ ��.��  เนื�องจากบรษัิทไดใ้ชเ้งินกูยื้มจากสถาบนัการเงินประมาณ ���.�� ลา้นบาท เพื�อก่อสรา้งทา่

�,� (ทา่เรอืดอนสกั) ชาํระคืนเงินกูแ้ละชาํระคา่ใชจ้า่ยนาํเรอืขึ �นคาน ซึ�งสง่ผลใหบ้รษัิทมีอตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ สิ �นปี ���� เทา่กบั �.��  เพิ�มขึ �นจาก �.�� ณ สิ �นปี ����

ส่วนของผู้ถอืหุน้

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

ลา้นบาท จากผลขาดทนุ ทาํใหท้นุมลูคา่หุน้ตามบญัชี ณ สิ �นปี ���� เป็น �.�� บาทตอ่หุน้

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ปี ���� ปี ����

%

%
กาํไร/(ขาดทนุ)

กาํไร/(ขาดทนุ) บาทตอ่หุน้

กาํไร/(ขาดทนุ)

กาํไร/(ขาดทนุ) บาทตอ่หุน้

ไตรมาส� ปี����
ข้อมูลไตรมาสที��

ข้อมูลสิ�นสุด ณ วันที�

ไตรมาส� ปี���� เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

-16.59 -15.50%

-0.08

-9.01 -5.45%

-0.05

-7.58

-0.03

-84.13%

-60%

-78.38 -15.56%

- 0.39

7.29 1.01%

0.04 

-85.67

-0.43

-1175.17%

-1075.00%

สนิทรพัยร์วม

หนี�สนิรวม

สว่นของผูถื้อหุน้

มลูคา่หุน้ตามบญัชี บาทตอ่หุน้

รายการ
�� ธันวาคม ���� �� ธันวาคม ����

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
เปลี�ยนแปลง

%

1,235.28

430.91

804.37

100.00%

34.88%

65.12%

1,205.75

321.93

883.82

100.00%

26.70%

73.30%

29.53

108.98

-79.45

-0.39

2.45%

33.85%

-8.99%

-8.86%4.01 4.40
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        บรษัิทมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงานในปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ยขาดทนุก่อนภาษีเงินได้

ประมาณ ��.�� ลา้นบาท คา่เสื�อมราคาประมาณ ���.�� บาท เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�นลดลงประมาณ ��.�� ลา้นบาท

        บรษัิทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุในปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม

บาํรุงรกัษาและงานซอ่มเรอืครั�งใหญ่ ประมาณ �� ลา้นบาท และงานระหวา่งก่อสรา้งท่า �-� ประมาณ ��.�� ลา้นบาท

        บรษัิทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ยจา่ยคืนชาํระเงินกูยื้ม 

ใหแ้ก่สถาบนัการเงินประมาณ ��.�� ลา้นบาท ในขณะที�ระหวา่งปี ���� บรษัิทไดร้บัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินประมาณ 

���.�� ลา้นบาท

        บรษัิทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียน ในปี ���� เท่ากบั �.�� เท่า และ �.�� เท่า

ตามลาํดบั

งบกระแสเงนิสด

ปี ����หน่วย : ล้านบาท ปี ����

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดลดลงสทุธิ

เงินสดยกมาตน้งวด

เงินสดคงเหลือปลายงวด

34.02

-98.13

55.75

-8.36

116.99

108.63

162.01

-148.75

-24.44

-11.18

128.17

116.99
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          ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และ
บรษัิทยอ่ย (“กลุม่บรษัิท”) และของเฉพาะบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ซึ�งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบกาํไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการงบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั
          ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี �แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย และของเฉพาะบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เสนอ ผู้ถอืหุน้ของบริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน)

ความเหน็

          ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบั
ผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกลุม่บรษัิทและบรษัิทตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน
สว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัติามความรบัผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหลา่นี � ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสม
เพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

          เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องตา่ง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สดุตามดลุยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหลา่นี �มาพิจารณาในบรบิทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทั�งนี � ขา้พเจา้ไมไ่ด้
แสดงความเหน็แยกตา่งหากสาํหรบัเรื�องเหลา่นี �

          ตามที�กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ � นโยบายการบญัชีของการรบัรูร้ายได ้บรษัิทมีรายไดห้ลกัจากการ
บรกิารเรอืโดยสารและขนสง่ทางเรอื ซึ�งมีปรมิาณรายการเป็นจาํนวนมากและมีนยัสาํคญัตอ่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดงันั�น บรษัิทไดน้าํระบบคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการรวบรวมรายการและการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีดา้นรายได ้
ทาํใหบ้รษัิทอาจมีความเสี�ยงจากการรบัรูร้ายไดไ้มถ่กูตอ้ง
          ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินการออกแบบและการนาํไปปฏิบตัขิองการควบคมุภายในที�สาํคญัและการควบ
คมุระบบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศที�บรษัิทใชใ้นการรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูเกี�ยวกบัวงจรการรบัรูร้ายไดแ้ละทดสอบ
ความมีประสทิธิผลของการควบคมุที�สาํคญัของการบนัทกึรายได ้นอกจากนี�ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายงานการขายประจาํวนั
กบัรายงานการรบัชาํระเงินและใบแจง้ยอดเงินฝากธนาคาร และสุม่ตรวจสอบกบัใบกาํกบัภาษีหรอืใบเสรจ็รบัเงิน และทดสอบ
การตดัยอดเพื�อตรวจสอบรายไดที้�รบัรูใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั�นถกูตอ้ง

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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          ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ � กลุม่บรษัิทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� 
เรื�อง สญัญาเชา่ ซึ�งมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนัมาถือปฏิบตัิ ทั�งนี � ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากเรื�องนี �

ข้อมูลและเหตุการณท์ี�เน้น

          ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอื�น ขอ้มลูอื�นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แตไ่มร่วมถงึงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานประจาํปีนั�น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บั
รายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี
          ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชื�อมั�นตอ่ขอ้มลูอื�น
          ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอา่นและ
พิจารณาวา่ขอ้มลูอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรอืกบัความรูที้�ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอื
ปรากฏวา่ขอ้มลูอื�นมีการแสดงขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่
          เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักลา่วกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลเพื�อใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูที�แสดง
ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ

ข้อมูลอื�น

          ผูบ้รหิารมีหนา้ที�รบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี �โดยถกูตอ้ง
ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผูบ้รหิารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระ
สาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 
          ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่
บรษัิทและบรษัิทในการดาํเนินงานตอ่เนื�อง การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานตอ่เนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานตอ่เนื�องเวน้แตผู่บ้รหิารมีความตั�งใจที�จะเลกิกลุม่บรษัิทและบรษัิทหรอืหยดุดาํเนิน
งานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานตอ่เนื�องตอ่ไปได ้
          ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลมีหนา้ที�ในการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุม่บรษัิทและ
 บรษัิท

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที�ในการกาํกับดแูลตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

          การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอื
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลคือความ
เชื�อมั�นในระดบัสงูแตไ่ม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการที�ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวม
กนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหลา่นี �

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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          ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยง
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

          ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลในเรื�องตา่ง ๆ ที�สาํคญัซึ�งรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
          ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส้ื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูลเกี�ยวกบัความสมัพนัธท์ั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อวา่
มีเหตผุลที�บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อปอ้งกนัไมใ่ห้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

ระบแุละประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหลา่นั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไมพ่บขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจาก
การทจุรติจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทจุรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซง
การควบคมุภายใน 
ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พื�อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของ
กลุม่บรษัิทและบรษัิท 
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ �นโดยผูบ้รหิาร 
สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานตอ่เนื�องของผูบ้รหิารและจากหลกั
ฐานการสอบบญัชีที�ไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณที์�อาจ
เป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษัิทและบรษัิทในการดาํเนินงานต่อเนื�อง
หรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ �นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดร้บัจนถงึวนัที�
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุม่
บรษัิทและบรษัิทตอ้งหยดุการดาํเนินงานตอ่เนื�อง 
ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนื �อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิด
เผยขอ้มลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํ
เสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที�ควรหรอืไม ่
ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธรุกิจภายในกลุม่บรษัิทเพื�อแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบตอ่การกาํหนดแนว
ทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตังิานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ความ
เหน็ของขา้พเจา้
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          จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องตา่ง ๆ ที�มีนยัสาํคญัมากที�สดุในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เรื�องเหลา่นี �ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว หรอืใน

สถานการณที์�ยากที�จะเกิดขึ �น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไมค่วรสื�อสารเรื�องดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักลา่ว

สามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สียสาธารณะจากการ

สื�อสารดงักลา่ว

(นายบญุเกษม สารกลิ�น)

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน �����

บรษัิท พีวี ออดทิ จาํกดั

กรุงเทพฯ �� กมุภาพนัธ ์����
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงนิเฉพาะการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย ์

สนิทรพัยห์มนุเวียน
    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
    ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น
    สนิคา้คงเหลือ
    สนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั
           รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน
    เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั
    เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย
    อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ
    ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์
    สนิทรพัยส์ทิธิการใช้
    สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน
    สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
    สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น
           รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน
           รวมสินทรัพย์

3

5

2, 4, 6, 33

7

8

4, 9

10

2, 4, 11

2, 12

13

19

4

108,634,280.12

30,733,745.05

14,315,641.80

514,758.39

154,198,425.36

1,598,331.76

-     

1,230,000.00

982,773,281.74

77,253,679.31

5,992,361.00

8,207,607.11

4,029,060.11

1,081,084,321.03

1,235,282,746.39

116,988,477.19

17,993,513.36

20,053,411.91

2,450,798.11

157,486,200.57

1,354,186.75

-     

1,230,000.00

1,035,502,179.02

-     

6,153,625.19

1,180,352.07

2,842,162.00

1,048,262,505.03

1,205,748,705.60

84,289,665.71

32,267,512.78

14,315,641.80

514,758.39

131,387,578.68

1,598,331.76

42,999,970.00

1,230,000.00

979,890,787.13

67,089,979.54

5,848,487.00

8,138,986.81

3,807,460.11

1,110,604,002.35

1,241,991,581.03

91,197,178.60

17,738,320.27

20,053,411.91

2,450,798.11

131,439,708.89

1,354,186.75

42,999,970.00

1,230,000.00

1,026,041,688.45

-     

5,938,644.72

-     

2,640,562.00

1,080,205,051.92

1,211,644,760.81
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงนิเฉพาะการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 
หนี�สนิหมนุเวียน 
    เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน
    เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
    สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
       ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
    สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่
       ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
    ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลคา้งจา่ย
    ประมาณการหนี�สนิหมนุเวียนอื�น
           รวมหนี�สนิหมนุเวียน
หนี�สนิไมห่มนุเวียน
    เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
    หนี �สนิตามสญัญาเชา่
    ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน
    หนี �สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
    หนี �สนิไมห่มนุเวียนอื�น
           รวมหนี�สนิไมห่มนุเวียน
           รวมหนี�สิน

ส่วนของผู้ถอืหุน้
    ทนุเรอืนหุน้
        ทนุจดทะเบียน
           หุน้สามญั ���,���,��� หุน้ ในปี ���� และ 
           ���,���,��� หุน้ ในปี ���� มลูคา่หุน้ละ � บาท
        ทนุที�ออกและชาํระแลว้ 
           หุน้สามญั ���,���,��� หุน้ ในปี ���� และ
           ���,���,��� หุน้ ในปี ���� ชาํระเตม็มลูคา่แลว้
    สว่นเกินมลูคา่หุน้
    สว่นเกินทนุจากการรวมธรุกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั
    กาํไรสะสม
        จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย
        ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร
    องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุน้
           รวมส่วนของผู้ถอืหุน้
         รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุน้

3

14

4, 15

16

2, 17

33

16

2, 17

18

19

4

 

20

23

21

22

23

15,000,000.00

46,940,828.37

97,911,982.61

7,680,155.35

102,498.93

1,815,527.35

169,450,992.61

183,331,868.17

67,714,517.33

5,997,747.97

-     

4,419,315.08

261,463,448.55

430,914,441.16

200,812,238.00

200,811,609.00

398,514,262.00

(162,377,639.22)

19,017,316.64

204,098,947.71

144,303,809.10

804,368,305.23

1,235,282,746.39

-     

77,723,901.66

61,821,951.32

5,138,262.95

-     

-     

144,684,115.93

152,291,134.29

2,004,717.63

5,929,600.72

11,508,788.52

5,507,466.66

177,241,707.82

321,925,823.75

191,249,751.00 

191,249,751.00 

398,514,262.00 

(162,377,639.22)

19,017,316.64 

293,115,382.33 

144,303,809.10 

883,822,881.85 
1,205,748,705.60 

15,000,000.00

47,141,012.73

97,911,982.61

5,993,391.23

-     

1,815,527.35

167,861,913.92

183,331,868.17

62,691,542.48

5,997,747.97

-     

4,419,315.08

256,440,473.70

424,302,387.62

200,812,238.00

200,811,609.00

398,514,262.00

(162,377,639.22)

19,017,316.64

217,419,835.89

144,303,809.10

817,689,193.41

1,241,991,581.03

-     

78,095,708.35

61,821,951.32

3,381,483.16

-     

-     

143,299,142.83

152,291,134.29

339,306.50

5,929,600.72

11,508,788.52

5,507,436.66

175,576,266.69

318,875,409.52

191,249,751.00

191,249,751.00

398,514,262.00

(162,377,639.22)

19,017,316.64

302,061,851.77

144,303,809.10

892,769,351.29

1,211,644,760.81
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงนิเฉพาะการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
กาํไรขั�นตน้
รายไดอื้�น 
ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
คา่ใชจ้า่ยอื�น
กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดาํเนินงาน
ตน้ทนุทางการเงิน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได ้

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได ้
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�น :
รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร
   หรือขาดทนุในภายหลัง
ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง
     ผลประโยชนพ์นกังาน
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไมถ่กูจดัประเภทใหม่
    ไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
ขาดทนุเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขั�นพื �นฐาน 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้)

3, 4

25

25

25

25, 33

26

27

18

27

3

3

 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)

-     

-     

-     

(78,382,975.02)

(0.39)

 200,811,609

 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)

189,617.48 

(758,469.90)
6,533,969.43

 0.04

 200,811,609

 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)

-     

-     

-     

(74,008,556.29)

(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
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุ ส่วนเกนิ
มูลค่าหุน้ จดัสรรแล้ว ยังไม่ไดจ้ดัสรร รวม

บาท

ส่วนเกนิทนุจาก
การรวมธุรกจิภายใต้
การควบคุมเดยีวกัน

ทนุที�ออก
และชาํระแล้ว

ส่วนเกนิทนุจาก
การตรีาคาสนิทรัพย์

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����

การเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้
      กาํไรสาํหรบัปี
      ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี
      เงินปันผลจา่ย 
      จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลอื ณ วันที� �� ธันวาคม ����

การเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้
      เพิ�มทนุหุน้สามญั
      ขาดทนุสาํหรบัปี
      เงินปันผลจา่ย 
ยอดคงเหลอื ณ วันที� �� ธันวาคม ����

23

22

23

23

191,249,751.00

-     

-     

-     

-     

191,249,751.00

9,561,858.00

-     

-     

200,811,609.00

398,514,262.00

-     

-     

-     

-     

398,514,262.00

-     

-     

-     

398,514,262.00

18,368,889.16

-     

-     

-     

648,427.48

19,017,316.64

-     

-     

-     

19,017,316.64

297,213,077.37

7,292,439.33

(758,469.90)

(9,983,237.00)

(648,427.48)

293,115,382.32

-     

(78,382,975.02)

(10,633,459.59)

204,098,947.71

(162,377,639.22)

-     

-     

-     

-     

(162,377,639.22)

-     

-     

-     

(162,377,639.22)

144,303,809.10

-     

-     

-     

-     

144,303,809.10

-     

-     

-     

144,303,809.10

887,272,149.41

7,292,439.33

(758,469.90)

(9,983,237.00)

-     

883,822,881.84

9,561,858.00

(78,382,975.02)

(10,633,459.59)

804,368,305.23

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�น
ของส่วนของผู้ถอืหุน้

หมายเหตุ ส่วนเกนิ
มูลค่าหุน้ จดัสรรแล้ว ยังไม่ไดจ้ดัสรร รวม

บาท

องคป์ระกอบอื�น
ของส่วนของผู้ถอืหุน้

ส่วนเกนิทนุจาก
การรวมธุรกจิภายใต้
การควบคุมเดยีวกัน

ทนุที�ออก
และชาํระแล้ว

ส่วนเกนิทนุจาก
การตรีาคาสนิทรัพย์

ยอดยกมา ณ วันที� � มกราคม ����

การเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้
      กาํไรสาํหรบัปี
      ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี
      เงินปันผลจา่ย 
      จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลอื ณ วันที� �� ธันวาคม ����

การเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้
      เพิ�มทนุหุน้สามญั
      ขาดทนุสาํหรบัปี
      เงินปันผลจา่ย 
ยอดคงเหลอื ณ วันที� �� ธันวาคม ����

23

22

23

23

191,249,751.00

-     

-     

-     

-     

191,249,751.00

9,561,858.00

-     

-     

200,811,609.00

398,514,262.00

-     

-     

-     

-     

398,514,262.00

-     

-     

-     

398,514,262.00

18,368,889.16

-     

-     

-     

648,427.48

19,017,316.64

-     

-     

-     

19,017,316.64

300,483,436.52

12,968,549.63

(758,469.90)

(9,983,237.00)

(648,427.48)

302,061,851.77

-     

(74,008,556.29)

(10,633,459.59)

217,419,835.89

(162,377,639.22)

-     

-     

-     

-     

(162,377,639.22)

-     

-     

-     

(162,377,639.22)

144,303,809.10

-     

-     

-     

-     

144,303,809.10

-     

-     

-     

144,303,809.10

890,542,508.56

12,968,549.63

(758,469.90)

(9,983,237.00)

-     

892,769,351.29

9,561,858.00

(74,008,556.29)

(10,633,459.59)

817,689,193.41
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
    กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้
    ปรบักระทบกาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสทุธิ 
           ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน
           คา่เสื�อมราคาและรายการตดับญัชี 
           ดอกเบี �ยรบั
           ตน้ทนุทางการเงิน 
           กลบัรายการหนี�สงสยัจะสญู 
           ขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �น 
           กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิคา้ 
           ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยสนิทรพัย ์
           ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยสนิทรพัยจ์ากเหตเุรอือบัปาง 
           กาํไรจากการจาํหนา่ยสนิทรพัย ์ 
           ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
           กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง 
                ในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน 
    การเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ �น)ลดลง
           ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น
           สนิคา้คงเหลือ
           เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั
           สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น
    การเปลี�ยนแปลงในหนี�สนิดาํเนินงานเพิ�มขึ �น(ลดลง)
           เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
           ประมาณการหนี�สนิหมนุเวียนอื�น
           จา่ยชาํระหนี�สนิผลประโยชนพ์นกังาน
           หนี �สนิไมห่มนุเวียนอื�น
    เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน
    รบัดอกเบี �ย 
    จา่ยภาษีเงินได้
         เงนิสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน

(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

(13,000,377.59)

5,934,237.67

(244,145.01)

536,220.00

(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

 9,325,939.80

 123,917,030.54

(449,171.91)

 11,160,322.27

(11,240.77)

-     

(327,524.93)

 222,918.36

-     

-     

 1,634,935.86

145,473,209.22

783,829.67

(3,074,140.61)

4,079.91

(864,846.35)

26,945,835.07 

-     

(1,242,211.56)

339,091.19 

168,364,846.54

449,171.91

(6,807,596.35)

162,006,422.10

(93,656,331.62)

137,473,229.39

(129,930.82)

14,098,175.82

-     

116,460.90

(391,545.39)

6,398,473.00

8,061,054.98

(772.78)

570,443.04

72,539,256.52

(14,774,053.41)

5,934,237.67

(244,145.01)

556,220.00

(31,122,257.40)

1,815,527.35

(334,969.66)

(1,088,121.58)

33,281,694.48

129,930.82

(514,758.39)

32,896,866.91

16,182,402.17

122,481,167.58

(360,070.80)

10,891,404.30

(11,240.77)

-     

(327,524.93)

 57,561.44

-     

-     

1,634,935.86

150,548,634.85

705,963.38

(3,074,140.61)

4,079.91

(864,846.35)

25,513,567.54

-     

(1,242,211.56)

339,091.19

171,930,138.35

360,070.80

(6,642,239.44)

165,647,969.71
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บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
    ลงทนุในบรษัิทยอ่ย
    ซื �ออาคารและอปุกรณ์
    เงินสดรบัจากการจาํหนา่ยสนิทรพัย์
    ซื �อสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน
           เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
    รบัเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน
    จา่ยชาํระเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน
    รบัเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
    จา่ยชาํระเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
    จา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่
    จา่ยเงินปันผล
    จา่ยดอกเบี �ย
         เงนิสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสุทธิ
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้ปี
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันปลายปี

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ
รายการที�ไมใ่ชเ่งินสด
    หุน้ปันผล (หมายเหต ุ��)
    ซื �อยานพาหนะโดยทาํสญัญาเชา่การเงิน

-     

(96,647,408.08)

3,271.03 

(1,482,018.00)

(98,126,155.05)

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 

 -   

-     

(144,036,270.31)

-     

(4,712,708.00)

(148,748,978.31)

-     

(39,000,000.00)

 77,170,000.00 

(36,850,000.00)

(5,593,089.75)

(10,001,791.65)

(10,168,386.67)

(24,443,268.07)

(11,185,824.28)

128,174,301.47 

116,988,477.19 

 -   

 882,680.21 

-     

(96,596,660.68)

3,271.03 

(1,482,018.00)

(98,075,407.65)

 15,000,000.00 

-     

 130,287,850.10 

(63,160,000.00)

(8,172,075.76)

(1,071,365.94)

(14,613,380.55)

58,271,027.85 

(6,907,512.89)

91,197,178.60 

84,289,665.71 

9,561,858.00 

-     

(2,000,000.00)

(143,272,590.99)

39,433.16 

(4,551,138.00)

(149,784,295.83)

 -   

(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 

 -   

 -   
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          บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลที�จดัตั�งขึ �นในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ ์���� และไดแ้ปรสภาพบรษัิทเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม 
���� เพื�อประกอบธรุกิจหลกัเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารเรอืโดยสารและขนสง่ทางเรอื ใหบ้รกิารทา่เทียบเรอื จาํหนา่ยสนิคา้บนทา่
เรอืและในเรอืโดยสาร
          เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ���� บรษัิทไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ” 
          บรษัิทมีสาํนกังานจดทะเบียนตั�งอยูเ่ลขที� ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
และบรษัิทมีสาขาทั�งในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัรวม � สาขา

�. ข้อมูลทั�วไป

�. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ
          งบการเงินนี �จดัทาํขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถงึการตีความและแนวปฏิบตัทิางการบญัชีที�ประกาศ
ใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รบัรองทั�วไปของประเทศไทย
          การแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึ �นเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้ลงวนัที� �� ธนัวาคม 
���� ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. ����
          งบการเงินของบรษัิทไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ�งการจดัทาํงบการเงินดงักลา่วเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั�น เพื�อความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงินที�ไมคุ่น้เคยกบัภาษาไทย บรษัิท
ไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ �นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย
          ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้รหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ�งมีผลกระทบตอ่การกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สนิทรพัย ์หนี �สนิ รายได ้และคา่ใช้
จา่ย การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการจากประสบการณใ์นอดีต และปัจจยัตา่ง ๆ ที�ผูบ้รหิารมีความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุ
สมผลภายใตส้ภาวการณแ์วดลอ้มนั�นซึ�งไมอ่าจอาศยัขอ้มลูจากแหลง่อื�นและนาํไปสูก่ารตดัสนิใจเกี�ยวกบัการกาํหนดจาํนวน
สินทรพัยแ์ละหนี�สินนั�น ๆ ดงันั�น ผลที�เกิดขึ �นจรงิตอ่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนี�สินอาจแตกตา่งไปจากที�ประมาณ
การไว้
          การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ การปรบัประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�การประมาณการดงักลา่วไดร้บัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั�น ๆ และจะบนัทกึในงวดที�ปรบัและในงวดอนาคตหากการปรบัประมาณการกระทบทั�งงวดปัจจบุนัและอนาคต
          สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัเป็นผลตา่งระหวา่งตน้ทนุของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบ
คมุเดียวกนักบัมลูคา่ตามบญัชีของกิจการที�ถกูนาํมารวม ซึ�งการลงทนุดงักลา่วเป็นการรวมกิจการที�มีผูถื้อหุน้เดมิและผูบ้รหิาร
ชดุเดียวกนั โดยสว่นเกินทนุดงักลา่วไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต ้“สว่นของผูถื้อหุน้”

บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����
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          สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา ���� ที�ปัจจบุนัไดข้ยายวงกวา้งขึ �นอย่างตอ่เนื�อง ทาํใหเ้กิด
การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณด์งักลา่วอาจนาํมาซึ�งความไม่
แนน่อนและผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิท
          อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักลา่วและประเมินผลกระทบทาง
การเงินเกี�ยวกบัมลูคา่ของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี�สนิและหนี�สนิที�อาจเกิดขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง ทั�งนี �ฝ่ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณ
การและดลุยพินิจในประเดน็ตา่ง ๆ เมื�อสถานการณมี์การเปลี�ยนแปลง

เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิรวม

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา ����

          งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (รวมกนัเรยีกวา่ “กลุม่
บรษัิท”) ดงัตอ่ไปนี�

          รายการบญัชีระหวา่งบรษัิทกบับรษัิทยอ่ยที�เป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม

          งบการเงินรวมจดัทาํขึ �นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรบัรายการบญัชีหรือเหตกุารณท์างบญัชีที�เหมือนกนั
หรอืที�คลา้ยคลงึกนั

          บรษัิทยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษัิท บรษัิทจะถือวา่มีการควบคมุกิจการที�เขา้ไปลงทนุหรอืบรษัิท
ยอ่ยได ้หากบรษัิทมีสทิธิไดร้บัหรอืมีสว่นไดเ้สยีในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทนุ และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการ
กิจกรรมที�สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่จาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้งบการเงินของบรษัิทยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงิน
รวมนบัแตว่นัที�มีการควบคมุจนถงึวนัที�การควบคมุสิ �นสดุ

          ในระหวา่งปี ���� กลุม่บรษัิทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผล
บงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหมี้ขึ �นเพื�อใหมี้เนื �อหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
สว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตันีิ �ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงิน
ของกลุม่บรษัิท อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่ซึ�งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถ
สรุปไดด้งันี �

การเปลี�ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เริ�มมผีลบงัคับใช้ในปีปัจจุบนั

บรษิทัยอ่ย จดัตั �งขึ�นในประเทศ ประเภทธุรกจิ
สดัสว่นเงนิลงทนุ
2563 2562

บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั �น จาํกดั ไทย ใหบ้รกิารรถโดยสาร 100%

100%บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั ไทย ใหบ้รกิารจดัหางาน 100%

100%
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมอืทางการเงนิ

        มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน � ฉบบั ไดแ้ก่ 

          มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่า

เครื�องมือทางการเงินดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืราคาทนุตดัจาํหนา่ยโดยพิจารณาจากประเภทของเครื�องมือทางการเงิน ลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตามสญัญาและโมเดลธรุกิจของกลุม่บรษัิท (Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยคา่

ของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีปอ้งกนั

ความเสี�ยง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมือทางการเงิน

          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� เรื�อง สญัญาเชา่ และการตีความ

มาตรฐานการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี �ไดก้าํหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเชา่ และกาํหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี�สนิสาํหรบัสญัญาเชา่ทกุราย

การที�มีระยะเวลาในการเชา่มากกวา่ �� เดือน เวน้แตส่นิทรพัยอ์า้งอิงนั�นมีมลูคา่ตํ�า

          การบญัชีสาํหรบัผูใ้หเ้ชา่ไมมี่การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั ผูใ้หเ้ชา่ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเชา่เป็นสญัญา

เชา่ดาํเนินงานหรอืสญัญาเชา่เงินทนุโดยใชห้ลกัการเชน่เดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� ��

          กลุม่บรษัิทนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี �มาถือปฏิบตั ิโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบันี �มาถือปฏิบตัคิรั�งแรกโดยปรบัปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที� � มกราคม ���� และไมป่รบัยอ้นหลงังบ

การเงินปีก่อนที�แสดงเปรยีบเทียบ

          ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เรื�องสญัญา

เชา่ มาถือปฏิบตัแิสดงไดด้งันี �

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื�อง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� ��

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� ��

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� ��

การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ

การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ

เครื�องมอืทางการเงนิ

การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ

การชาํระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ

          การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงิน

ของกลุม่บรษัิท

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �� เรื�อง สัญญาเช่า
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         การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� เรื�อง สญัญาเชา่ มาถือปฏิบตัคิรั�งแรก กลุม่บรษัิทรบัรูห้นี �สนิตาม
สญัญาเชา่สาํหรบัสญัญาเชา่ที�เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินจา่ยชาํระตามสญัญาเชา่
ที�เหลอือยูค่ดิลดดว้ยอตัราดอกเบี �ยเงินกูยื้มสว่นเพิ�มของกลุม่บรษัิท ณ วนัที� � มกราคม ���� สาํหรบัสญัญาเชา่ที�เคยจดั
ประเภทเป็นสญัญาเชา่เงินทนุ กลุม่บรษัิทรบัรูม้ลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตามสญัญาเชา่ดว้ยมลูคา่ตามบญัชี
เดมิก่อนวนัที�นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัคิรั�งแรก

บาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที���

งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรัพย์
สนิทรพัยห์มนุเวียน
     ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน
     ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์
     สนิทรพัยส์ทิธิการใช้
หนี�สิน
หนี�สนิหมนุเวียน
     สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่
          ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
หนี �สนิไมห่มนุเวียน
     หนี �สนิตามสญัญาเชา่

� มกราคม ����        �� ธันวาคม ����

งบการเงนิรวม

17,993,513.36

1,035,502,179.02
-

5,138,262.95

2,004,717.63

(48,400.00)

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

5,386,080.06

67,023,884.04

17,945,113.36

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

10,524,343.01

69,028,601.67

บาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที���
งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรัพย์
สนิทรพัยห์มนุเวียน
     ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน
     ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์
     สนิทรพัยส์ทิธิการใช้
หนี�สิน
หนี�สนิหมนุเวียน
     สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่
          ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
หนี �สนิไมห่มนุเวียน
     หนี �สนิตามสญัญาเชา่

� มกราคม ����        �� ธันวาคม ����

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

17,738,320.27

1,026,041,688.45
  - 

3,381,483.16

339,306.50

(48,400.00)

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

4,938,511.12

61,979,556.18

17,689,920.27

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

8,319,994.28

62,318,862.68
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        แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสาํหรับทางเลอืกเพิ�มเตมิทางบญัชเีพื�อรองรับผล
กระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา ���� (COVID-19)

บาท

งบการเงนิรวม

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ที�เปิดเผย ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
บวก สทิธิที�จะขยายระยะเวลาที�คอ่นขา้งแนที่�จะมีการใชส้ทิธิ
หกั ดอกเบี �ยจา่ยรอตดับญัชี
หนี �สนิตามสญัญาเชา่เพิ�มขึ �นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน
      ทางการเงินฉบบัที� �� มาถือปฏิบตัคิรั�งแรก
หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงิน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
หนี�สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที� � มกราคม ����

ประกอบดว้ย
      หนี �สนิตามสญัญาเชา่หมนุเวียน
      หนี �สนิตามสญัญาเชา่ไมห่มนุเวียน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

17,247,882.37
76,844,287.81

(21,682,206.08)

72,409,964.10
7,142,980.58

79,552,944.68

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

16,248,682.37
71,051,487.81

(20,382,102.87)

66,918,067.30
3,720,789.66

70,638,856.96

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

ที�ดนิ
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

21,278,328.71
44,421,641.44

4,754,885.40
70,454,855.55

          รายการปรบัปรุงสินทรพัยส์ิทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� มาถือปฏิบตัิครั�งแรก 
ณ วนัที� � มกราคม ���� สรุปไดด้งันี �

          สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัทิางการบญัชี เรื�อง มาตรการผอ่นปรนชั�วคราวสาํหรบัทางเลอืกเพิ�มเตมิทาง
บญัชีเพื�อรองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื �อไวรสัโคโรนา ���� (COVID-19) โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื�อลดผลกระทบในบางเรื�องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื�อใหเ้กิดความชดัเจนใน
วิธีปฏิบตัทิางการบญัชีในชว่งเวลาที�ยงัมีความไมแ่นน่อนเกี�ยวกบัสถานการณด์งักลา่ว
          แนวปฏิบตัทิางการบญัชีดงักลา่วไดป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� และมีผลบงัคบัใชส้าํหรบั
การจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษัทที�มีรอบระยะเวลารายงานสิ �นสดุภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� � มกราคม ���� ถึง
วนัที� �� ธนัวาคม ����
          กลุม่บรษัิทเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชั�วคราวสาํหรบัทางเลือกเพิ�มเตมิทางบญัชีดงัตอ่ไปนี�

          ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบตอ่งบการเงินหลงัจากการสิ �นสดุการถือปฏิบตัแินวปฏิบตัิ
ทางการบญัชีฉบบัดงักลา่ว

เลือกที�จะไมน่าํขอ้มลูที�มีการคาดการณไ์ปในอนาคตมาใชใ้นการวดัมลูคา่ของผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะ
เกิดขึ �นโดยใชวิ้ธีการอยา่งงา่ย
เลือกที�จะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสญัญาจากผูใ้หเ้ช่า มาถือเป็นการเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าโดยทยอยปรบัลด
หนี�สินตามสญัญาเช่าที�ครบกาํหนดแต่ละงวดตามสดัสว่นที�ไดส้ว่นลด พรอ้มทั�งกลบัรายการค่าเสื�อมราคาของ
สินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละดอกเบี �ยจากหนี�สินตามสญัญาเช่าที�ยงัคงรบัรูใ้นแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าที�
ลดลง และบนัทกึผลตา่งที�เกิดขึ �นในกาํไรหรอืขาดทนุ
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          ตน้ทนุทางการเงิน
          ตน้ทนุการกูยื้มของเงินกูที้�ใชใ้นการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยที์�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้รอ้มใชห้รือขาย ไดถ้กูนาํไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรพัยจ์นกว่าสินทรพัยน์ั�นจะอยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามที�มุ่ง
ประสงค ์สว่นตน้ทนุการกูยื้มอื�นถือเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดที�เกิดรายการ ตน้ทนุการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบี �ย และตน้ทนุอื�นที�
เกิดขึ �นจากการกูยื้มนั�น
          ดอกเบี �ยซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของคา่งวดตามสญัญาเชา่บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิ
          คา่ใชจ้า่ยอื�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

ค่าใช้จา่ย

         สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงใหมจ่าํนวนหลายฉบบั ซึ�งจะมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรบังบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว
ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหมี้ขึ �นเพื�อใหมี้เนื �อหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่
เป็นการปรบัปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบตัทิางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัทิางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
         ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบตอ่งบการเงินในปีที�เริ�มใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักลา่ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ปรับปรุงใหม่ แตย่ังไม่มผีลบงัคับใช้

�. สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคัญ

          นอกจากที�เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อื�น ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื�นๆ เกณฑใ์น
การจดัทาํงบการเงินใชร้าคาทนุเดมิ

          รายไดที้�รบัรูไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม และแสดงสทุธิจากสว่นลดการคา้
          รายไดจ้ากคา่บรกิาร
          รายไดค้า่บรกิารรบัรูเ้มื�อกิจการใหบ้รกิารเสรจ็สิ �น
          รายไดจ้ากขายสนิคา้
          รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื�อไดโ้อนอาํนาจควบคมุในสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบสินคา้ 
รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูคา่ที�ไดร้บัหรอืคาดวา่จะไดร้บัสาํหรบัสนิคา้ที�ไดส้ง่มอบ
          จาํนวนเงินที�กิจการไดร้บัหรอืมีสิทธิไดร้บัจากลกูคา้แตย่งัมีภาระที�ตอ้งโอนสินคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้แสดงไวเ้ป็น 
“เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้” ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต ้บญัชีเจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น ซึ�งจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อได้
ปฏิบตัติามภาระที�ระบไุวใ้นสญัญาเสรจ็สิ �น
          รายไดค้า่เชา่รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่
          ดอกเบี �ยรบัถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิ
          รายไดอื้�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

เกณฑก์ารวัดค่าในการจดัทาํงบการเงนิ

รายได้
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ภาษีเงนิได้

          คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจบุนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ เวน้แตภ่าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในสว่นที�เกี�ยวกบัรายการที�บนัทกึในสว่น

ของผูถื้อหุน้หรอืกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

          ภาษีเงินไดปั้จจบุนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดวา่จะจา่ยชาํระหรอืไดร้บัชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรอืขาดทนุประจาํปีที�ตอ้งเสยี

ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รอืที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทาง

ภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

          ผลประโยชนร์ะยะสั�น

          กลุม่บรษัิทรบัรูเ้งินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดที�เกิดรายการ

          ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว้

          ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยพนกังานในกาํไรหรอืขาดทนุในรอบระยะเวลาที�

พนกังานไดท้าํงานใหก้บักลุม่บรษัิท 

          ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว้

          หนี �สนิผลประโยชนพ์นกังานสว่นที�เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยตลอดอายกุารทาํงานของ

พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชนใ์นอนาคตที�พนกังานจะไดร้บัจากการทาํงานใหก้บักลุม่บรษัิทตลอดระยะ

เวลาทาํงานถงึปีที�เกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชนด์งักลา่วไดถ้กูคิดลดเป็นมลู

ค่าปัจจบุนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอา้งอิงเริ�มตน้ การประมาณการหนี�สินดงักลา่ว

คาํ นวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชว้ิธีคดิลดแตล่ะหนว่ยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)

          เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชนข์องโครงการหรอืการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชนที์�เกี�ยวขอ้ง

กบัการบรกิารในอดีต หรอื ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการลดขนาดโครงการตอ้งรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุทนัที กลุม่บรษัิทรบัรูผ้ล

กาํไรและขาดทนุจากการจา่ยชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ �น

          เมื�อขอ้สมมตทีิ�ใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัมีการเปลี�ยนแปลง กลุม่บรษัิทรบัรูผ้ลกาํไร(ขาดทนุ)

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�เกิดขึ �นทนัทีในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

          มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาที�จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาที�จะจา่ยเพื�อโอนหนี�สนิใหผู้อื้�นโดยรายการ

ดงักลา่วเป็นรายการที�เกิดขึ �นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้ �อและผูข้าย (ผูร้ว่มตลาด) ณ วนัที�วดัมลูคา่ กลุม่บรษัิทใชร้าคาเสนอ

ซื �อขายในตลาดที�มีสภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยว

ขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนี �สินที�มี

ลกัษณะเดียวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซื �อขายในตลาดที�มีสภาพคลอ่งได ้กลุม่บรษัิทจะประมาณมลูคา่ยตุิธรรมโดย

ใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลูที�สามารถสงัเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสิน

ทรพัยห์รอืหนี �สนิที�จะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนั�นใหม้ากที�สดุ 

ผลประโยชนข์องพนักงาน

การวัดมูลค่ายุตธิรรม

          ลาํดบัชั�นของมลูคา่ยตุธิรรมที�ใชว้ดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในงบการเงินแบง่ออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที�นาํมาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี �

          ระดบั �  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื �อขายของสนิทรพัยห์รอืหนี �สนิอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคลอ่ง

          ระดบั �  ใชข้อ้มลูอื�นที�สามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี �สนิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม

          ระดบั �  ใชข้อ้มลูที�ไมส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กลุม่บรษัิทประมาณขึ �น 

          ทกุวนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษัิทจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมลูค่า

ยตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�ถืออยู ่ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมแบบเกิดขึ �นประจาํ
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          ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกตา่งชั�วคราวที�เกิดขึ �นระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ฐาน
ภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ 
          ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกตา่งชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รอืที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน 
          การกาํหนดมลูคา่ของภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุม่บรษัิทตอ้งคาํนงึถงึผลกระทบของสถาน
การณท์างภาษีที�ไมแ่นน่อนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจา่ยเพิ�มขึ �น และมีดอกเบี �ยที�ตอ้งชาํระ กลุม่บรษัิทเชื�อวา่ไดต้ั�งภาษี
เงินไดค้า้งจา่ยเพียงพอสาํหรบัภาษีเงินไดที้�จะจา่ยในอนาคต ซึ�งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตี
ความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณใ์นอดีต  การประเมินนี �อยูบ่นพื �นฐานการประมาณการและขอ้สมมตฐิาน และ
อาจเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเกี�ยวกบัเหตกุารณใ์นอนาคต  ขอ้มลูใหม ่ๆ อาจทาํใหก้ลุม่บรษัิทเปลี�ยนการตดัสนิใจโดยขึ �นอยู่
กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจา่ยที�มีอยู ่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจา่ยจะกระทบตอ่คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดใ้น
งวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง
          สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี�สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสทิธิตามกฎ
หมายที�จะนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนี�สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดนี้ �ประเมิน
โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรบัหน่วยภาษีเดียวกนัหรอืหน่วยภาษีตา่งกนั สาํหรบัหน่วยภาษีตา่งกนันั�น
กิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี�สินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรือตั�งใจจะรบัคืนสินทรพัย์
และจ่ายชาํระหนี�สนิในเวลาเดียวกนั 
          สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทกึตอ่เมื�อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั�วคราวดงักลา่ว  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ 
ทกุวนัสิ �นรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่ที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ

          นโยบายการบญัชทีี�ถอืปฏบิตัติั�งแตว่นัที� � มกราคม ����
          กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของสนิทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม บวกดว้ยตน้ทนุการทาํรายการเฉพาะใน
กรณีที�เป็นสนิทรพัยท์างการเงินที�ไมไ่ดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ อยา่งไรก็ตาม สาํหรบัลกูหนี�การคา้
ที�ไมมี่องคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั กลุม่บรษัิทจะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงินดงักลา่วดว้ยราคาของรายการ 
ตามที�กลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรบัรูร้ายได้
          การจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงินและหนี�สนิทางการเงิน
          สนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย เมื�อเขา้เงื�อนไขทั�งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธรุกิจที�มี
วตัถปุระสงคเ์พื�อรบักระแสเงินสดตามสญัญา และขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสด
ซึ�งเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี �ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนด สินทรพัยท์างการเงินเหล่านี �รบัรู ้
รายการเมื�อเริ�มแรก ณ วนัที�ทาํรายการ (Trade date) และวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่ายสทุธิจากคา่เผื�อผล
ขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �น (ถา้มี)
          หนี �สนิทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหนา่ย

          กลุม่บรษัิทรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตอ่สนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหนา่ย 
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอใหเ้หตกุารณที์�มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตเกิดขึ �นก่อน กลุม่บรษัิทพิจารณาการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยง
ดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติและการคาํนวณดอกเบี �ยที�
แทจ้รงิที�แตกตา่งกนัในแตล่ะระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรบัลกูหนี�การคา้ที�ไมมี่องคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั 
ซึ�งกลุม่บรษัิทใชวิ้ธีการอยา่งงา่ยในการพิจารณาคา่เผื�อผลขาดทนุที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตลอดอายุ

เครื�องมอืทางการเงนิ

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ
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ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
          ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หกัคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �น
          กลุม่บรษัิทตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตอ่สนิทรพัยท์างการเงินโดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอใหเ้หตกุารณ์
ที�มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดติเกิดขึ �นก่อน กลุม่บรษัิทจะใชวิ้ธีการอยา่งงา่ยโดยใชข้อ้มลูสถานะคงคา้งในการพิจารณาคา่เผื�อผล
ขาดทนุที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตลอดอายสุาํหรบัลกูหนี �การคา้
          ในการประมาณคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �นของลกูหนี� ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทนุที�คาดวา่จะเกิดขึ �นจากลกูหนี�แตล่ะราย โดยคาํนงึถึงประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต ความน่าจะ
เป็นของการไดร้บัชาํระหนี� อายขุองหนี�ที�คงคา้ง ภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น และขอ้สมมตฐิานรวมถงึการเลอืกขอ้มลู
การคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใชใ้นแบบจาํลอง อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ที�แตกตา่งกนัอาจมีผลตอ่จาํนวนคา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �น ดงันั�น การปรบัปรุงคา่เผื�อผลขาดทนุดา้น
เครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �นอาจมีขึ �นไดใ้นอนาคต

          สนิคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั หรอืมลูคา่สทุธิที�จะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตํ�ากวา่
          ตน้ทนุสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทนุที�ซื �อ ตน้ทนุในการดดัแปลง หรอืตน้ทนุอื�น เพื�อใหส้นิคา้อยูใ่นสถานที�และสภาพปัจจบุนั 
ในกรณีของสินคา้สาํเรจ็รูป ตน้ทนุสินคา้รวมการปันสว่นของคา่โสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคาํนงึถึงระดบักาํลงัการ
ผลติปกติ
          มลูคา่สทุธิที�จะไดร้บัเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธรุกิจปกตหิกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยที�จาํเป็นในการขาย
          กลุม่บรษัิทบนัทกึคา่เผื�อมลูคา่สนิคา้ลดลงสาํหรบัสนิคา้ที�เสื�อมคณุภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน

          อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุไดแ้ก่ ที�ดนิ ที�ถือครองเพื�อหาประโยชนจ์ากรายไดค้า่เชา่หรอืจากมลูคา่ที�เพิ�มขึ �นหรอืทั�ง
สองอยา่ง ทั�งนี �ไมไ่ดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกตธิรุกิจหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้นการบรหิารงาน
          ที�ดนิ แสดงในราคาทนุหกัคา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

          ที�ดินแสดงมลูคา่ตามราคาที�ตีใหม่ อาคารและอปุกรณ ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสื�อมราคาสะสม และคา่เผื�อ
การดอ้ยคา่ (ถา้มี)
          กลุม่บรษัิทบนัทกึมลูคา่เริ�มแรกของที�ดนิในราคาทนุ ณ วนัที�ไดส้นิทรพัยม์า หลงัจากนั�นกลุม่บรษัิทจดัใหมี้การประเมิน
ราคาที�ดนิโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทกึที�ดนิดงักลา่วในราคาที�ตีใหม ่ทั�งนี �กลุม่บรษัิทจะจดัใหมี้การประเมินราคาที�ดนิ
ดงักลา่วเป็นครั�งคราวเพื�อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงานแตกตา่งจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมีสาระสาํคญั

สินค้าคงเหลือ

เงนิลงทนุในบริษัทย่อย

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทกึบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทนุหกัคา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสั�นที�มีสภาพคลอ่งสงู 
ซึ�งพรอ้มที�จะเปลี�ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที�ทราบได ้และมีความเสี�ยงที�ไมมี่นยัสาํคญัตอ่การเปลี�ยนแปลงมลูคา่

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
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         กลุม่บรษัิทบนัทกึราคาตามบญัชีของที�ดนิที�เพิ�มขึ �นจากการตีราคาใหมใ่นบญัชี “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย”์ 
ในสว่นของผูถื้อหุน้โดยแสดงเป็นยอดสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี อยา่งไรก็ตาม หากที�ดนินั�นเคยมีการตีราคาลด
ลงและกลุม่บรษัิทไดร้บัรูร้าคาที�ลดลงเป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทนุแลว้ สว่นที�เพิ�มจากการตีราคาใหมนี่ �จะถกูรบัรูเ้ป็นราย
ไดไ้มเ่กินจาํนวนที�เคยลดลง ซึ�งรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทนุปีก่อนแลว้
         กลุม่บรษัิทรบัรูร้าคาตามบญัชีของที�ดนิที�ลดลงจากการตีราคาใหมใ่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น อยา่งไรก็ตาม หากที�ดนิ
นั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ �นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย”์ อยูใ่นสว่นของผูถื้อหุน้ สว่น
ที�ลดลงจากการตีราคาใหมจ่ะถกูนาํไปหกัออกจาก “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย”์ ไมเ่กินจาํนวนซึ�งเคยตีราคาเพิ�มขึ �น
ของสนิทรพัยช์นิดเดียวกนั และสว่นที�เหลือจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทนุ

ตน้ทนุที�เกดิขึ�นในภายหลัง

         ตน้ทนุในการเปลี�ยนแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ�งของมลูคา่ตามบญัชีของที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์ถา้มีความ
เป็นไปไดค้อ่นขา้งแนที่�กลุม่บรษัิทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และสามารถวดัมลูคา่ตน้ทนุของ
รายการนั�นไดอ้ยา่งนา่เชื�อถือ ชิ �นสว่นที�ถกูเปลี�ยนแทนจะถกูตดัจาํหนา่ยตามมลูคา่ตามบญัชี ตน้ทนุที�เกิดขึ �นในการซอ่มบาํรุง
อาคารและอปุกรณที์�เกิดขึ �นเป็นประจาํจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุเมื�อเกิดขึ �น

ค่าเสื�อมราคา

          คา่เสื�อมราคาบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุซึ�งคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัย ์
ดงันี �

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

5 - 20
3 - 20
5 - 20
2.5

5 - 10
2 - 20
5

         กลุม่บรษัิทไมค่ดิคา่เสื�อมราคาสาํหรบัที�ดนิและสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง
         วิธีการคดิคา่เสื�อมราคา อายกุารใหป้ระโยชน ์และมลูคา่คงเหลอื ไดร้บัการทบทวนทกุสิ �นรอบปีบญัชี และปรบัปรุงตาม
ความเหมาะสม
         คา่ใชจ้า่ยที�เกิดขึ �นระหวา่งการตรวจสอบ สภาพเรอืและคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มเรอืครั�งใหญ่จะรบัรูร้วมในรายจา่ยการซอ่ม
เรอืครั�งใหญ่ คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มเรอืครั�งใหญ่จะถกูตดัจาํหนา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตลอดอายกุารใหป้ระโยชนจ์นกระทั�งมีการซอ่ม
เรอืครั�งใหญ่ครั�งตอ่ไป ซึ�งอายกุารตดัจาํหนา่ยสงูสดุไมเ่กิน � ปี ในกรณีที�มีการซอ่มเรอืครั�งใหญ่ก่อนวนัครบกาํหนด ตน้ทนุที�
เหลืออยูข่องการซอ่มเรอืครั�งใหญ่จะถกูตดัจาํหนา่ยทนัที
         รายการกาํไรหรอืขาดทนุจากการจาํหน่าย คือ ผลตา่งระหวา่งสิ�งตอบแทนสทุธิที�ไดร้บัจากการจาํหน่ายกบัมลูคา่ตาม
บญัชี โดยรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ
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สัญญาเช่า

          นโยบายการบญัชทีี�ถอืปฏบิตัติั�งแตว่นัที� � มกราคม ����

          สนิทรพัยส์ทิธิการใช้

          กลุม่บรษัิทรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใช ้ณ วนัที�สญัญาเชา่เริ�มมีผล สนิทรพัยส์ทิธิการใชว้ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุหกัคา่เสื�อม

ราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม และปรบัปรุงดว้ยการวดัมลูคา่ของหนี�สินตามสญัญาเช่าใหม ่ราคาทนุของสิน

ทรพัยส์ทิธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี�สนิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่เริ�มแรก ตน้ทนุทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ �น 

จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลหรอืก่อนวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล และหกัดว้ยสิ�งจงูใจตาม

สญัญาเชา่ที�ไดร้บั

          หากกลุม่บรษัิทไมมี่ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงจะถกูโอนใหแ้ก่กลุม่บรษัิท

เมื�อสิ �นสดุอายสุญัญาเชา่ สนิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ะถกูคดิคา่เสื�อมราคาโดยวิธีเสน้ตรงนบัจากวนัที�สญัญาเชา่เริ�มมีผลจนถงึวนั

สิ �นสดุของอายกุารใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัยส์ทิธิการใชห้รอืวนัสิ �นสดุอายสุญัญาเชา่แลว้แตว่นัใดจะเกิดขึ �นก่อน ดงันี �

ประเภทสนิทรพัย์ จาํนวนปี

ที�ดนิ

อาคาร

ยานพาหนะ

5, 20

5, 10

2, 5

         

          ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล กลุ่มบริษัทรบัรูห้นี �สินตามสญัญาเช่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตาม

สญัญาเชา่ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี �ยตามนยัของสญัญาเชา่หรอือตัราดอกเบี �ยเงินกูยื้มสว่นเพิ�มของกลุม่บรษัิท หลงัจากวนัที�

สญัญาเช่าเริ�มมีผล มลูคา่ตามบญัชีของหนี�สินตามสญัญาเช่าจะเพิ�มขึ �นโดยสะทอ้นดอกเบี �ยจากหนี�สินตามสญัญาเช่าและ

ลดลงโดยสะทอ้นการจา่ยชาํระตามสญัญาเชา่ที�จา่ยชาํระแลว้ นอกจากนี� มลูคา่ตามบญัชีของหนี�สนิตามสญัญาเชา่จะถกูวดั

มลูคา่ใหมเ่มื�อมีการเปลี�ยนแปลงหรอืประเมินสญัญาเชา่ใหม่

          จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าที�มีอายสุญัญาเช่า �� เดือนหรอืนอ้ยกวา่นบัตั�งแตว่นัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล หรอื

สญัญาเชา่ซึ�งสนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ�า จะถกูรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่

        

          

          รายจา่ยภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงานบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ ประโยชนที์�ไดร้บั

ตามสญัญาเชา่จะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุเป็นสว่นหนึ�งของคา่เชา่ทั�งสิ �นตามสญัญา คา่เชา่ที�อาจเกิดขึ �นจะบนัทกึในกาํไรหรอื

ขาดทนุในรอบบญัชีที�มีรายการดงักลา่ว

        นโยบายการบญัชทีี�ถอืปฏบิตัก่ิอนวนัที� � มกราคม ����

หนี�สินตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าดาํเนินงาน

สัญญาเช่าการเงนิ

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ้์างองิมมูีลค่าตํ�า

          

          สญัญาเช่าสินทรพัยที์�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญา

เชา่การเงิน สญัญาเชา่การเงินจะบนัทกึเป็นรายจา่ยฝ่ายทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยที์�เชา่ หรอืมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของ

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แตม่ลูคา่ใดจะตํ�ากวา่ โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะปันสว่นระหวา่งหนี�สนิและคา่ใช้

จ่ายทางการเงินเพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี �ยคงที�ตอ่หนี �สนิคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแตล่ะสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า

หกัคา่ใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนี�สินระยะยาว สว่นดอกเบี �ยจ่ายจะบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญา

เช่าสินทรพัยที์�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยที์�เช่า หรืออายขุอง

สญัญาเชา่ แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะตํ�ากวา่
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สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน
          สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจาํหนา่ยสะสมและคา่เผื�อการดอ้ยคา่ (ถา้มี) คา่ตดัจาํหนา่ยรบัรูใ้นกาํไร
หรอืขาดทนุ ซึ�งคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัย ์� ปี
          วิธีการตดัจาํหน่าย อายกุารใหป้ระโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ ไดร้บัการทบทวนทกุสิ �นรอบปีบญัชี และปรบัปรุงตาม
ความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจา่ย

          ค่าใชจ้่ายทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัการกูยื้มเงินซึ�งเกิด
ขึ �นก่อนหรอื ณ วนัทาํสญัญาวงเงินกูยื้มและก่อนการเบิกถอน
เงินกูยื้มจะถกูบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 
โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายตามสดัสว่นของเงินกู้
ยืมที�ไดเ้บกิถอนแลว้จะแสดงหกัจากเงินกูยื้มที�เกี�ยวขอ้งและถกู
ตดัจาํหนา่ยโดยวิธีอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิตามอายขุองเงินกู้

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ
          ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชีของกลุม่บรษัิทไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บง่ชี �เรื�องการดอ้ย
คา่หรอืไม ่ในกรณีที�มีขอ้บง่ชี �จะทาํการประมาณมลูคา่สนิทรพัยที์�คาดวา่จะไดร้บัคืน
          ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูเ้มื�อมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ตามบญัชีของหน่วยสนิทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสงูกวา่มลูคา่ที�จะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึกาํไรหรอืขาดทนุ เวน้แตเ่มื�อมีการกลบัรายการการประเมินมลูคา่
ของสินทรพัยเ์พิ�มของสินทรพัยชิ์ �นเดียวกนัที�เคยรบัรูใ้นสว่นของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยคา่ในเวลาตอ่มา ในกรณีนี �ใหร้บัรูใ้น
สว่นของผูถื้อหุน้

          

          มลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคืนของสนิทรพัยห์มายถงึมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการ
ใชข้องสนิทรพัยแ์ลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่  ในการประเมินมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะได้
รบัในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมลูค่าที�อาจประเมินไดใ้น
ตลาดปัจจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีตอ่สินทรพัย ์สาํหรบัสินทรพัยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระ
จากสนิทรพัยอื์�นใหพิ้จารณามลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคืนรวมกบัหน่วยสนิทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สนิทรพัยน์ั�นมีความเกี�ยว
ขอ้งดว้ย

          ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ที�คาดวา่จะ
ไดร้บัคืน
          ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเพื�อใหม้ลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่เกินกวา่มลูคา่ตามบญัชีภาย
หลงัหกัคา่เสื�อมราคาหรอืคา่ตดัจาํหนา่ย เสมือนหนึ�งไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่มาก่อน

การคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคนื

การกลับรายการดอ้ยค่า
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          ประมาณการหนี�สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เมื�อกลุม่บรษัิทมีภาระหนี�สนิเกิดขึ �นจากขอ้พิพาททางกฎหมาย
หรอืภาระผกูพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีต และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถกูจา่ย
ไปเพื�อชาํระภาระหนี�สนิดงักลา่ว โดยจาํนวนภาระหนี�สนิดงักลา่วสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งนา่เชื�อถือ ถา้ผลกระทบ
ดงักลา่วเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจา่ยในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดในตลาด
ปัจจบุนัก่อนคาํนงึภาษีเงินได ้ เพื�อใหส้ะทอ้นมลูคา่ที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มี
ตอ่หนี �สนิ ซึ�งการใชด้ลุยพินิจและการประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัมีดงันี �

          กลุม่บรษัิทมีหนี�สนิที�อาจเกิดขึ �นจากขอ้พิพาททางการคา้และการถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย ซึ�งฝ่ายบรหิารไดใ้ชด้ลุย
พินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีที�ถกูฟอ้งรอ้งแลว้และเชื�อมั�นวา่ประมาณการหนี�สนิที�บนัทกึไว ้เพียงพอกบัความ
เสยีหายที�อาจเกิดขึ �น ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามผลที�เกิดขึ �นจรงิอาจแตกตา่งไปจากที�ไดป้ระมาณการไว้

ประมาณการหนี�สิน

          

          รายการบญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ
          รายการบญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกลุ
เงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด
รายการ
          สินทรพัยแ์ละหนี�สินที�เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่าง
ประเทศ ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคา่เป็นสกลุเงิน
ที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ �นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
          ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ �นจากการแปลงคา่ใหร้บัรูเ้ป็นกาํไรหรอืขาดทนุในงวดบญัชีนั�น

เงนิตราตา่งประเทศ

          

          เงินปันผลจา่ยและเงินปันผลจา่ยระหวา่งกาลบนัทกึในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชมุผูถื้อหุน้และคณะ
กรรมการของบรษัิทไดอ้นมุตักิารจา่ยเงินปันผล 

เงนิปันผลจา่ย

          

         กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขั�นพื �นฐานสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทนุ)
สาํหรบัปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายในระหว่างปี โดยไดมี้การปรบัจาํนวนหุน้สามญัเพื�อ
สะทอ้นผลกระทบของการออกหุน้ปันผลตามที�กลา่วไวใ้นหมายเหตขุอ้ �� โดยกาํไรตอ่หุน้ขั�นพื �นฐานของปีก่อนไดถ้กูคาํนวณ
ใหม ่โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ �นตั�งแตว่นัเริ�มตน้ของปีแรกที�เสนอรายงาน

กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั�นพื�นฐาน

ข้อพพิาททางการค้าและคดฟ้ีองร้อง
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งบการเงนิรวม

2562 25622563 2563

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี (บาท) 

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้)

หุน้สามญัที�ออก ณ วนัที� � มกราคม

ผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้)

 

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขั�นพื �นฐาน (บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(78,382,975.02)

 

  191,249,751

9,561,858

200,811,609

 

(0.39)

7,292,439.33

 

191,249,751

9,561,858

200,811,609

 

0.04

(74,008,556.29)

 

191,249,751

9,561,858

200,811,609

 

(0.37)

12,968,549.63

 

      191,249,751

9,561,858

200,811,609

 

0.06

งบการเงนิรวม

2562 25622563 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร

     บรษัิทยอ่ย

     บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายไดอื้�น

     บรษัิทยอ่ย

     บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั

คา่เชา่

     บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั

     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

คา่ใชจ้า่ยอื�น

     บรษัิทยอ่ย

     บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั

     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

ซื �อทรพัยส์นิ

     บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั

ขายทรพัยส์นิ

     บรษัิทยอ่ย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บาท

 -

7,630,097.09

 -

262,410.19

4,043,878.50

2,133,066.24

 -

2,918,444.42

92,930.49

658,050.00

-

 -

2,152,490.00

 -

103,357.50

-

-

 -

1,632,816.00

97,673.08

-

-

241,537.71

2,152,490.00

1,115,924.12

97,000.00

 -

 -

8,828,797.59

1,518,376.00

97,673.08

 -

-

624,230.02

7,614,397.09

847,215.05

254,664.19

3,784,678.50

2,133,066.24

6,263,680.18

2,587,188.87

92,930.49

658,050.00

39,433.16

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ����  แสดงไดด้งันี �

          บคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุม่บรษัิท หมายถึง บคุคลหรอืกิจการที�มีอาํนาจควบคมุกลุม่บรษัิท หรอืถกูกลุม่

บรษัิทควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบักลุม่บรษัิท

          นอกจากนี�บคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษัิทรว่มและบคุคลที�มีสทิธิออกเสียงโดยทางตรงหรอืทาง

ออ้มซึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่กลุม่บรษัิท ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของกลุม่บรษัิทที�มีอาํนาจ

ในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของกลุม่บรษัิท

          ในระหวา่งปี กลุม่บรษัิทมีรายการธรุกิจที�สาํคญักบับคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธรุกิจดงักลา่วเป็นไปตาม

เงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสญัญาที�ตกลงกนัระหวา่งกลุม่บรษัิทและบคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหลา่นั�น ซึ�งเป็น

ไปตามปกตธิรุกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี �

�. รายการบญัชกัีบบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน

รายการบญัชีสาํคญักบับคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี �
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บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ

25622563

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

17,019,357.50
273,229.80

17,292,587.30

18,220,638.86
359,951.64

18,580,590.50

ผลประโยชนร์ะยะสั�น
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน
รวม

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญัสาํหรบัปีวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ประกอบดว้ย

ยอดคงเหลือกบับคุคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี �

งบการเงนิรวม
2562 25622563 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 -

 -

62,874.94
500.00

5,750.00
 -

 -

200,000.00
 -

21,600.00
696,000.00

 -

 -

6,930.00
88,792.12

 -

9,420.28
16,933.40

 -

48,979.60

 -

420.00
 -

 -

300,000.00

 -

 -

452,460.00
140.00

4,874.00
1,688.46

550.00
171,500.00

 -

70,000.00
696,000.00

 -

 -

28,083.50
131,919.40

32,000.00
27,023.65
54,380.87
17,560.00
80,000.00

 -

30,800.00
13,300.00
13,300.00

600,000.00

2,031,432.00
9.00

61,674.94
500.00

5,750.00
 -

 -

200,000.00
42,999,970.00

 -

696,000.00

1,197,214.10
146,741.94

 -

88,792.12
 -

9,420.28
16,933.40

 -

48,979.60

 -

420.00
 -

 -

300,000.00

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

48,400.00
696,000.00

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

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

600,000.00

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
     บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั
     บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     บรษัิท อาร.์เอฟ.ที. จาํกดั
     บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั
     บรษัิท ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั
     บรษัิท แปซฟิิค ไซท-์ซีอิ �ง ทวัร ์จาํกดั
     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (ดหูมายเหต ุ�)
เงินมดัจาํ/คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั
เจา้หนี �อื�น
     บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั
     บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั
     บรษัิท อาร.์เอฟ.ที. จาํกดั
     บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั
     บรษัิท ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั
     บรษัิท แปซฟิิค ไซท-์ซีอิ �ง ทวัร ์จาํกดั
     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั
รายไดร้บัลว่งหนา้
     บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั
     บรษัิท แปซฟิิค ไซท-์ซีอิ �ง ทวัร ์จาํกดั
เจา้หนี �เงินประกนั
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
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บาท

สัญญาเช่าที�สาํคัญ

การคํ�าประกันหนี�สินระหว่างกัน

หลักเกณฑใ์นการคดิรายไดแ้ละค่าใช้จา่ยระหว่างกัน

งบการเงนิรวม
2562 25622563 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

5,853,271.04
25,018,440.21

4,625,759.89
27,974,289.31

 -

 -

 -

 -

3,928,227.19
25,018,440.21

4,625,759.89
27,974,289.31

 -

 -

 -

 -

หนี�สนิตามสญัญาเชา่
     บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
     บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั
     บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั
     บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

          กลุม่บรษัิททาํสญัญาเชา่ที�ดนิและอาคารกบับคุคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั กาํหนดชาํระคา่เชา่เป็นรายเดือนหรอืรายปี
ตามอตัราที�ระบไุวใ้นสญัญา

          กรรมการบรษัิทไดค้ ํ�าประกนัหนี�สนิตามสญัญาเชา่บางสว่น (ดหูมายเหต ุ��)

บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั
บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั
บรษัิท ราชาเฟอรร์ี�พฒันา จาํกดั
บรษัิท เจา้พระยาลอดจ์ จาํกดั
บรษัิท อาร.์เอฟ.ที. จาํกดั
บรษัิท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกดั
บรษัิท ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จาํกดั
บรษัิท เอลการจดัการ จาํกดั
บรษัิท แปซฟิิค ไซท-์ซีอิ �ง ทวัร ์จาํกดั
บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บรษัิทยอ่ย
บรษัิทยอ่ย
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
ผูถื้อหุน้ กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
กรรมการและ/หรอืผูถื้อหุน้รว่มกนั
ผูถื้อหุน้

ชื�อ                         ประเทศ/สญัชาต ิ                      ลกัษณะความสมัพนัธ์

มลูคา่จากการขายและใหบ้รกิาร
มลูคา่จากการใหบ้รกิารอื�น
มลูคา่ตามสญัญาเชา่
คา่ใชจ้า่ยอื�น
ดอกเบี �ยรบั
ซื �อ-ขายทรพัยส์นิ
การคํ�าประกนัหนี�สนิระหวา่งกนั

ราคาตามปกตธิรุกิจ
ราคาตามปกตธิรุกิจ
ราคาที�ตกลงรว่มกนัเทียบเคียงราคาประเมินจากผูป้ระเมินอิสระหรอืราคาตลาด
ราคาที�ตกลงรว่มกนั
อา้งอิงอตัราดอกเบี �ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที�ตกลงรว่มกนั
ไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการคํ�าประกนั

นโยบายการกาํหนดราคา

ลักษณะความสัมพนัธ์
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25622563

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงนิรวม

บาท

2562 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2,207,355.59
106,426,924.53
108,634,280.12

3,171,933.59
113,816,543.60
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

�. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

งบการเงนิรวม

บาท

2562 25622563 2563

ลกูหนี�การคา้
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �น
ลกูหนี �การคา้ - สทุธิ
ลกูหนี �อื�น
    คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้
    เงินทดรองจา่ย
    เงินชดเชยความเสียหายคา้งรบั (ดหูมายเหต ุ��)
    อื�น ๆ
รวม
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �น
ลกูหนี �อื�น - สทุธิ
ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ
สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม
- กลบัรายการหนี�สงสยัจะสญู
- ขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ �น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

6,963,542.40
(1,618,618.32)

5,344,924.08

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

-

131,745.90

9,722,006.26
(1,469,740.55)

8,252,265.71

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

(11,240.77)
-

8,978,498.40
(1,603,333.32)

7,375,165.08

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

-

116,460.90

9,928,306.57
(1,469,740.55)

8,458,566.02

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

(11,240.77)
-

งบการเงนิรวม

บาท

2562 25622563 2563

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ
เกินกาํหนดชาํระ
    ไมเ่กิน � เดือน
    มากกวา่ � เดือน ถงึ � เดือน
    มากกวา่ � เดือน ถงึ �� เดือน
    มากกวา่ �� เดือน
รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

3,864,997.08

1,511,975.00
95,430.00
33,305.00

1,457,835.32
6,963,542.40

7,139,019.48

947,665.99
113,220.01

50,550.23
1,471,550.55
9,722,006.26

5,901,016.08

1,506,197.00
95,430.00
29,630.00

1,446,225.32
8,978,498.40

7,358,149.78

947,826.00
113,220.01

38,940.23
1,470,170.55
9,928,306.57

�. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

กลุม่บรษัิทมียอดลกูหนี�การคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนที�คา้งชาํระไดด้งันี �
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�. สินค้าคงเหลือ

�. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลักประกัน

25622563

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

1,230,000.00 1,230,000.00ที�ดนิ

25622563

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

1,742,644.50
7,492,663.29
5,162,580.27

14,397,888.06
(82,246.26)

14,315,641.80

(391,545.39)
-

195,077.83

2,300,016.07
8,696,185.39
9,531,002.10

20,527,203.56
(473,791.65)

20,053,411.91

(327,524.93)
36,075.49

-

อาหารและเครื�องดื�ม
นํ�ามนัเชื �อเพลงิ
อะไหลแ่ละวสัดสุิ �นเปลือง
รวม
หกั คา่เผื�อการลดมลูคา่สนิคา้
สนิคา้คงเหลือ - สทุธิ

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม
-  กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิคา้
-  ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยสนิคา้
-  ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา � ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)

         เงินฝากธนาคารของบรษัิทไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสอืคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟา้ของบรษัิท และคํ�า
ประกนัการซื �อสนิคา้และบรกิาร (ดหูมายเหต ุ��)

�. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

��. อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ

บาท
ทนุชาํระแล้ว ราคาทนุสัดส่วนเงนิลงทนุ

2563บริษัทย่อย 2562 2563 2562 2563 2562

100%

100%

บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั
บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั

100%

100%

40,000,000.00
3,000,000.00

40,000,000.00
3,000,000.00

39,999,985.00
2,999,985.00

42,999,970.00

39,999,985.00
2,999,985.00

42,999,970.00

          ที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั (“บรษัิทยอ่ย”) เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� ไดมี้มตพิิเศษ
ใหเ้พิ�มทนุจดทะเบียนจากเดมิจาํนวนเงิน � ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน � ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน ���,��� หุน้ 
มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพิ�มทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� �� กนัยายน ���� 

          บรษัิทไดว้า่จา้ง บรษัิท ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั�น (����) จาํกดั ซึ�งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระใหท้าํการประเมินราคา
ที�ดนิ ซึ�งมีราคาประเมิน รวมจาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท (ดหูมายเหต ุ��) โดยราคาประเมินไดพิ้จารณาจากวิธีเปรยีบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) ตามรายงานการประเมินราคาทรพัยส์นิ ลงวนัที� � มกราคม ���� และวนัที� � กมุภาพนัธ ์����
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��. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงนิรวม
บาท

ราคาทนุ
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
โอนออก
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� �� (ดหูมายเหต ุ�)
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
จาํหนา่ย  / โอนออก
โอน / ปรบัปรุง
ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา � 
ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� �� (ดหูมายเหต ุ�)
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
จาํหนา่ย / โอนออก
ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา � 
ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

191,520,000.00 
-

-

-

191,520,000.00 

-

191,520,000.00
-

-

-

-

191,520,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191,520,000.00
191,520,000.00

24,239,024.23 
-

-

-

24,239,024.23 

-

24,239,024.23
-

-

401,950.00

-

24,640,974.23

17,543,426.59
610,669.91

-

18,154,096.50

-

18,154,096.50
612,782.99

-

-

18,766,879.49

6,084,927.73
5,874,094.74

256,485,947.09 
25,904,730.80 

-

2,986,750.00 
285,377,427.89 

-

285,377,427.89
229,954.86

-

1,082,148.10

-

286,689,530.85

118,898,290.52
17,955,443.72

-

136,853,734.24

-

136,853,734.24
20,018,537.68

-

-

156,872,271.92

148,523,693.65
129,817,258.93

720,196,088.35 
88,818,491.14 

(51,398,216.00)
137,953,579.22

895,569,942.71 

-

895,569,942.71
36,844,324.75

(15,022,800.00)
-

(19,607,233.99)
897,784,233.47

204,188,589.51
95,463,116.16

(51,388,715.47)
248,262,990.20

-

248,262,990.20
102,063,434.98
(15,022,800.00)

(11,940,666.89)
323,362,958.29

647,306,952.51
574,421,275.18

23,104,767.93 
1,404,971.60 
(232,741.82)

-

24,276,997.71 

-

24,276,997.71
2,048,528.09

(3,852.00)
-

(106,230.37)
26,215,443.43

17,523,315.77
2,028,035.54
(227,644.70)

19,323,706.61

-

19,323,706.61
1,594,135.06

(1,353.75)

(91,538.31)
20,824,949.61

4,953,291.10
5,390,493.82

32,600,026.67
3,126,485.08
(156,785.29)

-

35,569,726.46

-

35,569,726.46
2,412,804.21

-

-

(483,230.15)
37,499,300.52

24,393,028.51
3,411,657.06
(149,896.99)

27,654,788.58

-

27,654,788.58
3,315,068.09

-

(298,512.16)
30,671,344.51

7,914,937.88
6,827,956.01

43,011,096.33 
1,513,430.21 

-

-

44,524,526.54 

(14,834,368.71)
29,690,157.83

1,808,621.00
(3,656,593.96)

-

-

27,842,184.87

20,679,117.90
3,607,477.74

-

24,286,595.64

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

(2,194,742.88)

-

18,617,006.57

20,237,930.90
9,225,178.30

125,214,932.78 
24,685,841.69 

-

(140,940,329.22)
8,960,445.25 

-

8,960,445.25
54,628,974.97
(2,408,297.36)
(1,484,098.10)

-

59,697,024.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,960,445.25
59,697,024.76

1,416,371,883.38
145,453,950.52
(51,787,743.11)

-

1,510,038,090.79

(14,834,368.71)
1,495,203,722.08

97,973,207.88
(21,091,543.32)

-

(20,196,694.51)
1,551,888,692.13

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

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

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

1,035,502,179.02
982,773,281.74

ที�ดนิ ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวมส่วนปรับปรุง

ที�ดนิ
อาคารและ
สิ�งปลูกสร้าง

เรือและส่วน
ซ่อมแซมและ

สาํรวจเรือ
เครื�องจกัร

และอุปกรณ์
เครื�องตกแตง่
และอุปกรณ์
สาํนักงาน
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

ราคาทนุ
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
โอนออก
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� �� (ดหูมายเหต ุ�)
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
จาํหนา่ย  / โอนออก
โอน / ปรบัปรุง
ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา � 
ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� �� (ดหูมายเหต ุ�)
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
จาํหนา่ย / โอนออก
ตดัจาํหนา่ยจากเหตกุารณเ์รอืราชา � 
ประสบเหตอุบัปาง (ดหูมายเหต ุ��)
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

191,520,000.00
-

-

-

191,520,000.00

-

191,520,000.00
-

-

-

-

191,520,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191,520,000.00
191,520,000.00

24,239,024.23
-

-

-

24,239,024.23

-

24,239,024.23
-

-

401,950.00

-

24,640,974.23

17,543,426.59
610,669.91

-

18,154,096.50

-

18,154,096.50
612,782.99

-

-

18,766,879.49

6,084,927.73
5,874,094.74

256,297,509.39
25,904,730.80

-

2,986,750.00
285,188,990.19

-

285,188,990.19
229,954.86

-

1,082,148.10

-

286,501,093.15

118,882,472.84
17,892,689.07

-

136,775,161.91

-

136,775,161.91
19,955,611.24

-

-

156,730,773.15

148,413,828.28
129,770,320.00

720,196,088.35
88,818,491.14

(51,398,216.00)
137,953,579.22
895,569,942.71

-

895,569,942.71
36,844,324.75

(15,022,800.00)
-

(19,607,233.99)
897,784,233.47

204,188,589.51
95,463,116.16

(51,388,715.47)
248,262,990.20

-

248,262,990.20
102,063,434.98
(15,022,800.00)

(11,940,666.89)
323,362,958.29

647,306,952.51
574,421,275.18

23,104,767.93
1,404,971.60
(232,741.82)

-

24,276,997.71

-

24,276,997.71
2,048,528.09

(3,852.00)
-

(106,230.37)
26,215,443.43

17,523,315.77
2,028,035.54
(227,644.70)

19,323,706.61

-

19,323,706.61
1,594,135.06

(1,353.75)

(91,538.31)
20,824,949.61

4,953,291.10
5,390,493.82

32,218,618.73
2,993,555.76
(196,218.45)

-

35,015,956.04

-

35,015,956.04
2,373,077.81

-

-

(483,230.15)
36,905,803.70

24,232,608.67
3,319,121.45
(149,896.99)

27,401,833.13

-

27,401,833.13
3,205,267.12

-

(298,512.16)
30,308,588.09

7,614,122.91
6,597,215.61

32,519,885.10
-

-

-

32,519,885.10

(7,453,805.43)
25,066,079.67

1,797,600.00
(3,656,593.96)

-

-

23,207,085.71

18,943,458.43
2,388,306.00

-

21,331,764.43

(3,965,417.18)
17,366,347.25

1,415,118.32
(2,194,742.88)

-

16,586,722.69

11,188,120.67
6,620,363.02

125,214,932.78
24,685,841.69

-

(140,940,329.22)
8,960,445.25

-

8,960,445.25
54,628,974.97
(2,408,297.36)
(1,484,098.10)

-

59,697,024.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,960,445.25
59,697,024.76

1,405,310,826.51
143,807,590.99
(51,827,176.27)

-

1,497,291,241.23

(7,453,805.43)
1,489,837,435.80

97,922,460.48
(21,091,543.32)

-

(20,196,694.51)
1,546,471,658.45

401,313,871.81
121,701,938.13
(51,766,257.16)
471,249,552.78

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

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

1,026,041,688.45
979,890,787.13

ที�ดนิ ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวมส่วนปรับปรุง

ที�ดนิ
อาคารและ
สิ�งปลูกสร้าง

เรือและส่วน
ซ่อมแซมและ

สาํรวจเรือ
เครื�องจกัร

และอุปกรณ์
เครื�องตกแตง่
และอุปกรณ์
สาํนักงาน



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)133

          กลุม่บรษัิทไดบ้นัทกึที�ดนิตามมลูคา่ยตุธิรรม เมื�อวนัที� �� และ �� มิถนุายน ���� กลุม่บรษัิทไดป้ระเมินมลูคา่ที�ดนิใหม ่
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ�งวดัมลูคา่ยตุธิรรมที�ดนิโดยใชวิ้ธีการเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) (ดหูมายเหต ุ��)

          ตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� สินทรพัยภ์ายใตห้นี �สินตามสญัญาเช่าไดแ้ยกแสดงรายการต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงิน เป็นสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ซึ�งไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตขุอ้ �� การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วเป็นผลมาจากนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� มาถือปฏิบตัคิรั�งแรก ซึ�งไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตขุอ้ �
          บรษัิทไดจ้ดจาํนองเรอื และที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ �นในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชนจ์ากการ
ทาํประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ�� และ ��)

งบการเงนิรวม
2562 25622563 2563

คา่เสื�อมราคาสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม 
แสดงไวใ้น
   - ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
   - ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
รวม

ณ วนัที� �� ธนัวาคม 
ราคาทนุก่อนหกัคา่เสื�อมราคาสะสมของ
อาคารและอปุกรณซ์ึ�งหกัคา่เสื�อมราคา
เตม็จาํนวนแลว้แตย่งัคงใชง้านอยู่

ณ วนัที� �� ธนัวาคม
เครื�องจกัรที�หยดุใชง้านเป็นการชั�วคราว 
มลูคา่สทุธิทางบญัชี

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม
บรษัิทไดร้วมดอกเบี �ยเงินกูยื้ม เป็นสว่นหนึ�ง
ของตน้ทนุงานระหวา่งก่อสรา้ง (ดหูมายเหต ุ��)

ณ วนัที� �� ธนัวาคม 
มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสนิทรพัยภ์ายใต้
หนี �สนิตามสญัญาเชา่ (ดหูมายเหต ุ��)
   - ยานพาหนะ
   - เครื�องจกัรและอปุกรณ์
รวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

124,128,261.98
5,353,175.92

129,481,437.90

127,256,889.33

1,462,491.20

518,119.80

-

-

-

117,135,744.33
5,940,655.80

123,076,400.13

112,586,300.07

1,462,491.20

-

14,674,457.91
104,102.19

14,778,560.10

123,687,046.85
5,159,302.86

128,846,349.71

127,176,960.33

1,462,491.20

518,119.80

-

-

-

115,937,660.53
5,764,277.60

121,701,938.13

112,586,300.07

1,462,491.20

-

7,390,820.66
104,102.19

7,494,922.85

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ราคาตามบญัชีของที�ดนิที�ตีราคาใหมเ่ปรยีบเทียบกบัราคาทนุเดมิ มีดงันี �

ราคาทนุเดมิราคาที�ตีใหม่

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

191,520,000.00 35,261,420.31ที�ดนิ



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 134

บาท
งบการเงนิรวม

อาคาร รวมที�ดนิ ยานพาหนะ

ราคาทนุ
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที� �� (ดหูมายเหต ุ�)
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที� �� (ดหูมายเหต ุ�)
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
ผลตา่งจากการลดคา่เชา่
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

-

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

-

49,913,538.24
49,913,538.24

106,852.05
-

50,020,390.29

-

-

-

4,818,908.29
232,034.39

-

5,050,942.68

44,969,447.61

-

16,100,865.86
16,100,865.86

-

(6,954,974.74)
9,145,891.12

-

5,352,325.29
5,352,325.29
2,007,716.44

-

(4,426,650.18)
2,933,391.55

6,212,499.57

-

87,292,732.81
87,292,732.81
6,413,800.67

(6,954,974.74)
86,751,558.74

-

5,352,325.29
5,352,325.29
8,340,169.93

232,034.39
(4,426,650.18)

9,497,879.43

77,253,679.31

บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
อาคาร รวมที�ดนิ ยานพาหนะ

ราคาทนุ
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที� �� (ดหูมายเหต ุ�)
ณ วนัที� � มกราคม ����
เพิ�มขึ �น
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

-

21,278,328.71
21,278,328.71
6,306,948.62

-

27,585,277.33

-

44,421,641.44
44,421,641.44

106,852.05
-

44,528,493.49

-

8,720,302.58
8,720,302.58

-

(6,954,974.74)
1,765,327.84

-

74,420,272.73
74,420,272.73

6,413,800.67
(6,954,974.74)
73,879,098.66

��. สินทรัพยส์ิทธิการใช้
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บาท
งบการเงนิรวม

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ระหว่างพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวม

ราคาทนุ
ณ วนัที� � มกราคม ����
ซื �อ
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ซื �อ
จาํหนา่ย / โอนออก
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

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)
-

9,219,372.67 
  4,712,708.00 

-

 13,932,080.67 
1,482,018.00

(83,460.00)
-

15,330,638.67

บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
อาคาร รวมที�ดนิ ยานพาหนะ

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที� �� (ดหูมายเหต ุ�)
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่เสื�อมราคา
ผลตา่งจากการลดคา่เชา่
โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

-

-

-

1,513,545.20
-

-

1,513,545.20

26,071,732.13

-

-

-

4,304,443.02
195,648.16

-

4,500,091.18

40,028,402.31

-

3,965,417.18
3,965,417.18
1,236,715.74

-

(4,426,650.18)
775,482.74

989,845.10

-

3,965,417.18
3,965,417.18
7,054,703.96

195,648.16
(4,426,650.18)

6,789,119.12

67,089,979.54

��. สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน

คา่เสื�อมราคาสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ����
แสดงไวใ้น
   - ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
   - ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
รวม

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

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

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ระหว่างพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวม

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่ตดัจาํหนา่ย
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
คา่ตดัจาํหนา่ย
จาํหนา่ย / โอนออก
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

6,937,825.07
  840,630.41

  7,778,455.48
1,637,887.02

(78,064.83)
9,338,277.67

5,262,315.19
5,992,361.00

   -

-

-

-

-

-

891,310.00
-

6,937,825.07
     840,630.41
7,778,455.48
1,637,887.02

(78,064.83)
9,338,277.67

6,153,625.19
5,992,361.00

บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ระหว่างพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวม

ราคาทนุ
ณ วนัที� � มกราคม ����
ซื �อ
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ซื �อ
โอน / ปรบัปรุง
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ วนัที� � มกราคม ����
คา่ตดัจาํหนา่ย
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
คา่ตดัจาํหนา่ย
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

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

6,886,358.50
779,229.45

7,665,587.95
1,572,175.72
9,237,763.67

5,047,334.72
5,848,487.00

  1,256,822.00
2,480,688.00

(2,846,200.00)
891,310.00
381,990.00

(1,273,300.00)
-

-

-

-

-

-

891,310.00
-

9,053,094.67
4,551,138.00

-

13,604,232.67
1,482,018.00

-

15,086,250.67

6,886,358.50
779,229.45

7,665,587.95
1,572,175.72
9,237,763.67

5,938,644.72
5,848,487.00
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งบการเงนิรวม

บาท

2562 25622563 2563

คา่ตดัจาํหนา่ยสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม
แสดงไวใ้น
- ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร
- คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

ณ วนัที� �� ธนัวาคม
ราคาทนุก่อนหกัคา่ตดัจาํหนา่ยสะสมของสนิทรพัย์
ไมมี่ตวัตนไดต้ดัจาํหนา่ยทั�งจาํนวนแลว้แตย่งัคง
ใชง้านอยู่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

6,539,204.77

38,963.55
801,666.86
840,630.41

6,242,343.97

892.04
1,571,283.68
1,572,175.72

6,539,204.77

2,041.72
777,187.73
779,229.45

6,242,343.97

งบการเงนิรวม

บาท

2562 25622563 2563

เจา้หนี �การคา้

เจา้หนี �อื�น
      คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย
      เงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้
      เงินประกนัผลงาน
      เจา้หนี �จากการซื �อและซอ่มแซมทรพัยส์นิ
      เจา้หนี �กรมสรรพากร
      อื�น ๆ
รวม

เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

17,080,136.13

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

46,940,828.37

25,830,092.12

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

77,723,901.66

16,477,814.94

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

47,141,012.73

24,370,302.90

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

78,095,708.35

��. วงเงนิสินเชื�อระยะสั�น

��. เจ้าหนี�การค้าและเจา้หนี�อื�น

เจา้หนี � ประเภทสนิเชื�อ
อา้งอิงอตัราดอกเบี �ย

(รอ้ยละ)
วงเงิน (ลา้นบาท)

2563 2562
บริษัท    

ธนาคาร            เงินเบกิเกินบญัชี                           ��       ��                         MOR 
ธนาคาร            ตั�วสญัญาใชเ้งิน                           ��       ��                         MLR 

          บรษัิทไดจ้ดจาํนองเรอื และที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ �นในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชนจ์ากการ
ทาํประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ��)
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��. เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ

25622563

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

284,171,978.10
(2,928,127.32)

281,243,850.78
(97,911,982.61)
183,331,868.17

217,044,128.00
(2,931,042.39)

214,113,085.61
(61,821,951.32)
152,291,134.29

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หกั คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี

หกั สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

25622563

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

217,044,128.00
130,287,850.10
(63,160,000.00)
284,171,978.10

175,394,128.00
78,500,000.00

(36,850,000.00)
217,044,128.00

ยอดยกมา ณ วนัที� � มกราคม
บวก เงินกูเ้พิ�มขึ �น
หกั จา่ยชาํระ
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ดงันี �

โดยมีรายละเอียดแยกตามมลูหนี�ดงันี �

          ในปี ���� บรษัิทไดกู้ยื้มจากสถาบนัการเงินเพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบาํรุงเรอื จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท และเพื�อ
ใชใ้นการก่อสรา้ง จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท (ในปี ���� บรษัิทไดกู้ยื้มจากสถาบนัการเงินเพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบาํรุง
เรอื และชาํระคืนสนิเชื�อประเภทเงินกูร้ะยะสั�น จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท)
     บรษัิทไดจ้ดจาํนองเรอื และที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ �นในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชนจ์ากการทาํ
ประกนัภยัสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ��)

เจา้หนี � ระยะเวลา การชาํระหนี�

อา้งอิง
อตัราดอกเบี �ย

(รอ้ยละ)

ลา้นบาท
วงเงิน มลูหนี�

2563 2562 2563 2562
บริษัท
ธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคาร

ธนาคาร

รวม

100 

100 

30 

133 

100 

100 

100 

30 

133 

-

35

52

22

99

76

284

49 

66 

27 

75 

- 

217 

MLR

MLR

MLR

MLR

MLR

จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ �.�� ลา้นบาท
เริ�ม ม.ค. ����
จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ �.�� ลา้นบาท
เริ�ม ธ.ค. ����
จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ �.�� ลา้นบาท
เริ�ม เม.ย. ����
จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ �.�� ลา้นบาท
ในเดือนที� � - �� และสว่นที�เหลอืชาํระ
เดือนละ �.�� ลา้นบาท เริ�ม ธ.ค. ����
จา่ยชาํระเงินตน้เดือนละ �.�� ลา้นบาท
เริ�ม ส.ค. ����

ต.ค. ���� - มิ.ย. ����

ก.ย. ���� - มิ.ย. ����

ธ.ค. ���� - ธ.ค. ����

ต.ค. ���� - ต.ค. ����

ส.ค. ���� - ก.ค. ����
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งบการเงนิรวม

บาท

2562 25622563 2563

หนี�สนิตามสญัญาเชา่
หกั ดอกเบี �ยรอตดับญัชี
รวม
หกั สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
หนี �สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

95,565,874.10
(20,171,201.42)

75,394,672.68
(7,680,155.35)
67,714,517.33

7,533,233.21
(390,252.63)
7,142,980.58

(5,138,262.95)
2,004,717.63

87,723,274.81
(19,038,341.10)

68,684,933.71
(5,993,391.23)
62,691,542.48

3,906,353.84
(185,564.18)
3,720,789.66

(3,381,483.16)
339,306.50

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ปรบัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �� (ดหูมายเหต ุ�)
ยอดยกมา ณ วนัที� � มกราคม ����
บวก เพิ�มขึ �น
หกั จา่ยชาํระ
หกั สว่นลดคา่เชา่
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

��. หนี�สินตามสัญญาเช่า

การเปลี�ยนแปลงของหนี�สนิตามสญัญาเชา่สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� สรุปไดด้งันี �

         กลุม่บรษัิทไดท้าํสญัญาเช่าที�ดิน อาคารและยานพาหนะ เพื�อใชใ้นการดาํเนินงาน อายสุญัญาเช่าโดยประมาณ � ปี 
ถึง �� ปี กรรมการของบรษัิทไดค้ ํ�าประกนัหนี�สินตามสญัญาเช่าบางสว่น (ดหูมายเหต ุ�)

กลุม่บรษัิทมีหนี�สินตามสญัญาเช่าที�จะตอ้งจ่ายคา่เช่าขั�นตํ�า ดงันี �

งบการเงนิรวม
2563 2562

บาท

ไมเ่กิน �
1 - 5

เกิน �
รวม

7,680,155.35
25,967,234.50
41,747,282.83
75,394,672.68

3,148,380.95
9,658,305.52
7,364,514.94

20,171,201.41

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

5,138,262.95
2,004,717.63

-

7,142,980.58

318,623.14
71,629.49

-

390,252.63

5,456,886.09
2,076,347.12

-

7,533,233.21

มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี�ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั�นตํ�ามูลค่าปัจจุบนัปี ดอกเบี�ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั�นตํ�า

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2563 2562

บาท

ไมเ่กิน �
1 - 5

เกิน �
รวม

5,993,391.23
23,432,226.75
39,259,315.73
68,684,933.71

2,883,188.99
9,019,470.06
7,135,682.05

19,038,341.10

8,876,580.22
32,451,696.81
46,394,997.78
87,723,274.81

3,381,483.16
339,306.50

-

3,720,789.66

178,322.86
7,241.32

-

185,564.18

3,559,806.02
346,547.82

-

3,906,353.84

มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี�ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั�นตํ�ามูลค่าปัจจุบนัปี ดอกเบี�ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั�นตํ�า
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การเปลี�ยนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
และ ���� มีดงันี �

��. ประมาณการหนี�สินสาํหรับผลประโยชนพ์นักงาน

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัสญัญาเชา่ที�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ
     - คา่เสื�อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธิการใช้
     - ดอกเบี �ยจา่ยจากหนี�สนิตามสญัญาเชา่
     - คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวกบัสญัญาเชา่ระยะสั�นและสนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ�า
     - ผลตา่งการลดคา่เชา่ตามสญัญา
รวม

กระแสเงินสดที�จา่ยทั�งหมดของสญัญาเชา่

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8,340,169.93
3,317,405.51

397,766.50
40,545.79

12,095,887.73

14,055,210.29

7,054,703.96
2,960,622.73

374,226.50
34,011.01

10,423,564.20

11,506,924.99

โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน
ยอดยกมา ณ วนัที� � มกราคม
สว่นที�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ:
     ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั
     ตน้ทนุดอกเบี �ย
     ตน้ทนุบรกิารในอดีต
สว่นที�รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น:
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
     สว่นที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงสมมตทิางการเงิน
     สว่นที�เกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชนพ์นกังานที�จา่ยในปีปัจจบุนั
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2563 2562

5,929,600.72

426,791.38
143,651.66

-

-

-

(502,295.79)
5,997,747.97

4,588,789.04

509,923.30
143,401.93
981,610.63

136,003.28
812,084.10

(1,242,211.56)
5,929,600.72

ขอ้มลูเกี�ยวกบัสญัญาเชา่สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� สรุปไดด้งันี �

          ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� กลุม่บรษัิทคาดวา่จะจา่ยชาํระผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานภายใน � ปีขา้ง
หนา้ เป็นจาํนวนเงินประมาณ �.�� ลา้นบาท 
          ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการจา่ยชาํระผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ
พนกังานประมาณ � ปี 
          กลุม่บรษัิทกาํหนดโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจา่ยเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ�งใหส้ทิธิแก่
พนกังานที�เกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาที�กาํหนด เชน่ พนกังานที�ทาํงานตดิตอ่กบัครบ �� ปีขึ �นไปใหมี้สทิธิไดร้บัคา่
ชดเชยไมน่อ้ยกวา่อตัราเงินเดือน ๆ สดุทา้ย ��� วนั
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��. ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

บาท
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ลดลง
2562

ลดลงเพิ�มขึ�น
2563

เพิ�มขึ�น

อตัราคดิลด (เปลี�ยนแปลง �%)
อตัราการขึ �นเงินเดือน (เปลี�ยนแปลง �% )
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (เปลี�ยนแปลง ��%)

(291,841.34)
409,178.43

(1,335,581.59)

324,552.87
(342,198.83)
1,900,996.65

(314,204.87)
374,168.03

(1,230,440.59)

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

งบการเงนิรวม

บาท

2562 25622563 2563

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
หนี �สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8,207,607.11
-

1,180,352.07
(11,508,788.52)

8,138,986.81
-

-

(11,508,788.52)

งบการเงนิรวม
บาท

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
ประมาณการหนี�สนิหมนุเวียนอื�น
หนี�สนิตามสญัญาเชา่
ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน
ผลขาดทนุสะสมทางภาษี
รวม

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
สว่นเกินทนุจากการตีราคาที�ดนิ
หนี �สนิตามสญัญาเชา่
รวม

-

-

917,757.81 
-

917,757.81 

(11,954,770.59)
(360,801.41)

(12,315,572.00)

-

-

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

-

(379,136.68)
(379,136.68)

-

-

189,617.48 
-

189,617.48 

-

-

-

-

-

1,185,920.16 
1,180,352.07 
2,366,272.23 

(11,954,770.59)
(739,938.09)

(12,694,708.68)

2,417,011.00
339,943.27
47,094.67

15,130,516.35
17,934,565.29

 -

601,478.27
601,478.27

2,417,011.00
339,943.27

1,233,014.83
16,310,868.42
20,300,837.52

(11,954,770.59)
(138,459.82)

(12,093,230.41)

ณ วันที�
�� ธันวาคม ���� กาํไร ณ วันที�

�� ธันวาคม ����
ณ วันที�

� มกราคม ���� กาํไร(ขาดทุน) กาํไร
เบด็เสร็จอื�น

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�สาํคญั (แสดงดว้ยคา่เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั) มีดงันี �

          ขอ้สมมตเิกี�ยวกบัอตัราคดิลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี�ยของพนัธบตัรรฐับาล ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลา
รายงานและสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจา่ยผลประโยชน์

2563 2562

อตัราคดิลด
อตัราการขึ �นเงินเดือน
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน
อตัรามรณะ
เกษียณอายุ

รอ้ยละ  �.��
รอ้ยละ  �

 รอ้ยละ  � - ��.�� 
 รอ้ยละ ��� ของตารางมรณะไทย ปี ���� 

�� ปี

รอ้ยละ  �.��
รอ้ยละ  �

 รอ้ยละ  � - ��.�� 
 รอ้ยละ ��� ของตารางมรณะไทย ปี ���� 

�� ปี

          ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมตฐิานที�สาํคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� สรุปไดด้งันี �

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหนี�สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ �นในระหวา่งปี มีดงันี �
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��. ทุนเรือนหุน้

��. ส่วนเกนิมูลค่าหุน้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
บาท

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
ประมาณการหนี�สนิหมนุเวียนอื�น
หนี�สนิตามสญัญาเชา่
ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน
ผลขาดทนุสะสมทางภาษี
รวม

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
สว่นเกินทนุจากการตีราคาที�ดนิ
หนี �สนิตามสญัญาเชา่
รวม

-

-

917,757.81
-

917,757.81

(11,954,770.59)
(360,801.41)

(12,315,572.00)

-

-

78,544.87
-

78,544.87

-

(379,136.68)
(379,136.68)

-

-

189,617.48
-

189,617.48

-

-

-

-

-

1,185,920.16
-

1,185,920.16

(11,954,770.59)
(739,938.09)

(12,694,708.68)

2,417,011.00
317,132.25
47,094.67

16,265,059.14
19,046,297.06

-

601,478.27
601,478.27

2,417,011.00
317,132.25

1,233,014.83
16,265,059.14
20,232,217.22

(11,954,770.59)
(138,459.82)

(12,093,230.41)

ณ วันที�
�� ธันวาคม ���� กาํไร ณ วันที�

�� ธันวาคม ����
ณ วันที�

� มกราคม ���� กาํไร(ขาดทุน) กาํไร
เบด็เสร็จอื�น

ปี ����

ปี ���� 

          ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� มีมติอนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน 
���,���,��� บาท เป็นจาํนวนเงิน ���,���,��� บาท โดยออกหุน้สามญัใหม ่�,���,��� หุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไว ้หุน้ละ � บาท 
เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล (ดหูมายเหต ุ��) โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชย ์เมื�อวนัที� � สงิหาคม ����

          ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� มีมตอินมุตักิารลดทนุจดทะเบียนจากเดมิจาํนวนเงิน ���,���,��� 
บาท เป็นจาํนวนเงิน ���,���,��� บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที�ยงัมิไดจ้ดัสรรจาํนวน ��� หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ � บาท 
โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ����

         ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� มาตรา �� ในกรณีที�บรษัิทเสนอขายหุน้ สงูกวา่
มลูคา่หุน้ที�จดทะเบียนไว ้บรษัิทตอ้งนาํคา่หุน้สว่นเกินนี �ตั�งเป็นทนุสาํรอง (“สว่นเกินมลูคา่หุน้”) สว่นเกินมลูคา่หุน้นี �จะนาํไป
จา่ยเป็นเงินปันผลไมไ่ด้

��. ทุนสาํรองตามกฎหมาย
         ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� บรษัิทจะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทนุสาํรอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนี �จะมี
จาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนาํไปจา่ยเป็นเงินปันผลได้
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บาท

2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
25622563

งบการเงนิรวม
2563

การเปลี�ยนแปลงในอาหาร เครื�องดื�มและ
นํ�ามนัเชื �อเพลงิ
ซื �ออาหารและเครื�องดื�ม
ซื �อนํ�ามนัเชื �อเพลงิ
เงินเดือน คา่แรงและผลตอบแทนของพนกังาน
คา่เสื�อมราคาและรายการตดัจา่ย
คา่วสัดอุปุกรณแ์ละของใชส้ิ �นเปลือง
คา่ซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา
คา่เชา่และคา่บรกิาร
คา่เสียหายจากเหตเุรอือบัปาง - สทุธิ (ดหูมายเหต ุ��)

(1,760,893.67)
16,308,403.75

142,897,817.74
121,206,929.37
139,459,494.85

10,007,399.22
40,938,706.51
28,024,637.09
12,085,054.98

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

-

บาท

2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
25622563

งบการเงนิรวม
2563

ดอกเบี �ยจา่ย
คา่ธรรมเนียมทางการเงินตดัจา่ย
รวม
หกั ดอกเบี �ยจา่ยที�ถือเป็นรายจา่ยฝ่ายทนุ
สทุธิ

13,470,163.33
1,502,915.07

14,973,078.40
(518,119.80)

14,454,958.60

10,142,188.43
1,018,133.84

11,160,322.27
-

11,160,322.27

13,113,380.55
1,502,915.07

14,616,295.62
(518,119.80)

14,098,175.82

9,893,397.46
998,006.84

10,891,404.30
-

10,891,404.30

��. การจ่ายเงนิปันผล

ปี ����

ปี ���� 

          ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� มีมตอินมุตัจิา่ยเงินปันผลเป็นหุน้ปันผลในอตัราสว่น �� หุน้เดมิ
ตอ่ � หุน้ปันผล รวมเป็นเงินปันผลจา่ยจาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท และจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดอีกในอตัราหุน้ละ �.���� บาท 
เป็นจาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลจา่ยจาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท 
          บรษัิทไดจ้่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทจาํนวน �,���,��� หุน้ และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุ
ชาํระแลว้จากการจา่ยหุน้ปันผลดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ����

          ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� มีมตใิหจ้า่ยเงินปันผลในอตัราหุน้ละ �.���� บาท รวมเป็นจาํนวน
เงิน �.�� ลา้นบาท

��. การออกหุน้กู้

��. ค่าใช้จา่ยตามลักษณะ

��. ตน้ทนุทางการเงนิ

         ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� ไดมี้มตอินมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจาํนวนเงิน
ไมเ่กิน ��� ลา้นบาท โดยมีอายไุมเ่กิน ��� วนั สาํหรบัหุน้กูร้ะยะสั�น และไมเ่กิน �� ปี สาํหรบัหุน้กูร้ะยะยาว เพื�อรองรบัการ
ขยายธรุกิจของบรษัิท รวมถงึการลงทนุในดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท
         ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ยงัไมมี่การออกและเสนอขายหุน้กู้
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บาท

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังาน - 189,617.48

งบการเงนิรวม

2563

อัตราภาษี
(ร้อยละ) บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ) บาท

2562

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้
รายไดที้�ไมต่อ้งเสียภาษี
รายจา่ยที�ไมใ่หถื้อเป็นรายจา่ยทางภาษี
คา่ใชจ้า่ยที�มีสทิธิหกัไดเ้พิ�มขึ �น
ผลขาดทนุปีปัจจบุนั
ผลขาดทนุสะสมทางภาษี
ภาษีเงินไดส้าํหรบัปีปัจจบุนั
การเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราว
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได้

บาท

2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
25622563

งบการเงนิรวม
2563

ภาษีเงนิไดปั้จจุบนั
สาํหรบัปีปัจจบุนั

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
การเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราว

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได้

(146,714.27)

18,536,043.56

18,389,329.29

(2,913,260.73)

879,760.26

(2,033,500.47)

-

19,647,775.33

19,647,775.33

(2,913,260.73)

300,591.81

(3,213,852.54)

��. ภาษีเงนิได้

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินไดที้�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี �

ภาษีเงินไดที้�รบัรูใ้นกาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงันี �

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้รงิ

20

-

19

(96,772,304.31)

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

20

31

22

9,325,939.80 

(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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��. เครื�องมอืทางการเงนิ

นโยบายการบริหารความเสี�ยง
          เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของกลุม่บรษัิทตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� � เรื�อง การเปิด
เผยขอ้มลูเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น เงินฝากธนาคาร
ตดิภาระหลกัประกนั เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินและหนี�สนิตามสญัญาเชา่ กลุม่บรษัิทมีความเสี�ยง
ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบรหิารความเสี�ยงดงันี �

��. กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
         กลุม่บรษัิทและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตั�งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพตามพระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ พ.ศ. ���� ซึ�ง
ประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�กลุม่บรษัิทจ่ายสมทบให ้ในปัจจบุนักองทนุสาํรองเลี �ยงชีพนี �บรหิารโดยบรษัิท 
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จาํกดั กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพนี �ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพตามขอ้กาํหนดของ
กระทรวงคลงัและจดัการกองทนุโดยผูจ้ดัการกองทนุที�ไดร้บัอนญุาต

��. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน
         ขอ้มลูสว่นงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรบัใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงาน
และประเมินผลการดาํเนินงานของสว่นงานของผูมี้อาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุม่บรษัิท คือ กรรมการบรษัิท
         กลุม่บรษัิทประกอบกิจการเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารเรอืโดยสารและขนสง่ทางเรอื ใหบ้รกิารท่าเทียบเรอื จาํหน่ายสินคา้บน
ทา่เรอืและในเรอืโดยสารและใหบ้รกิารรถโดยสาร ดงันั�น ฝ่ายบรหิารจงึพิจารณาวา่กลุม่บรษัิทมีสว่นงานธรุกิจเพียงสว่นงานเดียว
         กลุม่บรษัิทดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั�น ฝ่ายบรหิารจงึพิจารณาวา่กลุม่บรษัิทมีสว่นงานทางภมิูศาสตรเ์พียง
สว่นงานเดียว

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563

อัตราภาษี
(ร้อยละ) บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ) บาท

2562

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้
รายไดที้�ไมต่อ้งเสียภาษี
รายจา่ยที�ไมใ่หถื้อเป็นรายจา่ยทางภาษี
คา่ใชจ้า่ยที�มีสทิธิหกัไดเ้พิ�มขึ �น
ผลขาดทนุปีปัจจบุนั
ภาษีเงินไดส้าํหรบัปีปัจจบุนั
การเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราว
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได้

20

-

21

(93,656,331.62)

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

20

18

20

16,182,402.17

(3,236,480.43)
-

(900,932.16)
1,224,151.86

-

(2,913,260.73)
(300,591.81)

(3,213,852.54)
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การบริหารจดัการทนุ
          นโยบายของคณะกรรมการบรษัิท คือการรกัษาระดบัเงินทนุใหม้ั�นคงเพื�อรกัษานกัลงทนุ เจา้หนี �และความเชื�อมั�นของ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดแูลผลตอบแทนของเงินทนุ ซึ�งบริษัท
พิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ อีกทั�งยงักาํกบัดแูลระดบัการจา่ยเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั

ความเสี�ยงดา้นเครดติ
          ความเสี�ยงดา้นเครดิต หมายถึง ความเสี�ยงที�ลกูคา้ไม่สามารถชาํระหนี�ตามเงื�อนไขที�ตกลงไว ้และความเสี�ยงจากคู่
สญัญาไมส่ามารถปฏิบตัติามเงื�อนไขในสญัญา ซึ�งอาจทาํใหเ้กิดความสญูเสียทางการเงินได ้กลุม่บรษัิทไมมี่การกระจกุตวั
อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ ทั�งนี �ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทบรหิารความเสี�ยงนี �โดยการกาํหนดใหมี้นโยบาย
และวิธีการในการควบคมุสนิเชื�อที�เหมาะสม  ดงันั�น กลุม่บรษัิทจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการ
ใหส้นิเชื�อ จาํนวนเงินสงูสดุที�กลุม่บรษัิทอาจตอ้งสญูเสยีจากการใหส้นิเชื�อ คือ มลูคา่ตามบญัชีของลกูหนี�การคา้ซึ�งไดห้กัคา่
เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �นตามที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี�ยงดา้นตลาด
          กลุม่บรษัิทมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี �ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ กลุม่บรษัิทมี
การบรหิารความเสี�ยงดงักลา่วดงัต่อไปนี�

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง
          ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง คือ ความเสี�ยงที�กลุม่บรษัิทอาจไดร้บัความเสียหายอนัสืบเนื�องมาจากที�กลุ่มบรษัิทไม่
สามารถเปลี�ยนสินทรพัยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาที�กลุ่ม
บรษัิทจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้มื�อครบกาํหนด
          กลุม่บรษัิทมีนโยบายในการบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง โดยจดัใหมี้การติดตามและวางแผนเกี�ยวกบักระแส
เงินสด รวมทั�งจดัหาวงเงินสนิเชื�อจากสถาบนัการเงินเพื�อใหเ้พียงพอตอ่การดาํเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิท
          รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี�สนิทางการเงินที�ไมใ่ชต่ราสารอนพุนัธข์องกลุม่บรษัิท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
ซึ�งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาที�ยงัไมค่ดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั ดงันี �

พนับาท
งบการเงนิรวม

� - � ปี รวมไม่เกนิ � ปี เกนิ � ปี

เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

43,731

114,660
10,828

-

184,512

35,626

-

-

49,112

43,731

299,172

95,566

พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
� - � ปี รวมไม่เกนิ � ปี เกนิ � ปี

เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

43,931

114,660
8,876

-

184,512

32,452

-

-

46,395

43,931

299,172

87,723
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งบการเงนิรวม
พนับาท

สนิทรัพยท์างการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั

หนี�สนิทางการเงนิ
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

105,593

-

1,598

-

296,244
-

-

-

-

-

-

75,395

3,041

30,733

-

43,731

-

-

108,634
30,733

1,598

43,731

296,244
75,395

0.05 - 0.13
-

0.05

-

5.47
3.44 - 8.27

รวม อัตราดอกเบี�ย
ร้อยละ 

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง

ตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี�ย

คงที� ไม่มดีอกเบี�ย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
พนับาท

สนิทรัพยท์างการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั

หนี�สนิทางการเงนิ
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน
หนี�สนิตามสญัญาเชา่

81,359

-

1,598

-

296,244
-

-

-

-

-

-

68,685

2,931

32,268
-

43,931

-

-

84,290

32,268
1,598

43,931

296,244
68,685

0.05 - 0.13
-

0.05

-

5.47
3.44 - 4.38

รวม อัตราดอกเบี�ย
ร้อยละ 

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง

ตามอัตราตลาด
อัตราดอกเบี�ย

คงที� ไม่มดีอกเบี�ย

ความเสี�ยงดา้นอัตราดอกเบี�ย
          ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี �ย หมายถึง การที�มลูคา่ของสินทรพัยท์างการเงินหรอืหนี �สินทางการเงิน หรอืรายไดด้อก
เบี �ยสทุธิ อาจเกิดการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี �ยในตลาด
          สนิทรพัยท์างการเงินและหนี�สนิทางการเงินของกลุม่บรษัิทโดยสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบี �ยลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัรา
ตลาด เช่น อตัราดอกเบี �ยลกูคา้ชั�นดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบี �ยเงินฝากออมทรพัย/์เงินฝากประจาํ หรือ อตัราดอกเบี �ย
อา้งอิงอื�น เป็นตน้
          สนิทรพัยท์างการเงินและหนี�สนิทางการเงินที�สาํคญั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี �ย
ไดด้งันี �

มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ
          เนื�องจากสนิทรพัยท์างการเงินสว่นใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น ซึ�งจดั
อยูใ่นประเภทระยะสั�น เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั ที�มีดอกเบี �ยในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี �ยในตลาด และหนี�
สนิทางการเงินสว่นใหญ่เป็นเจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น ซึ�งจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�น เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินและหนี�สนิ
ตามสญัญาเชา่ ที�มีดอกเบี �ยในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี �ยในตลาด มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงินและหนี�สนิ
ทางการเงินดงักลา่วใกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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บาท
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ระดบั � รวมระดบั � ระดบั �

สินทรัพยท์ี�วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ที�ดนิ
สินทรัพยท์ี�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ

-

-

191,520,000.00

9,665,000.00

-

-

191,520,000.00

9,665,000.00

��. ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม
          ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยที์�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรม
แยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี �

เทคนิคการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมและข้อมูลที�ใช้สาํหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดบั �

         มลูคา่ยตุิธรรมของที�ดิน และอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ�งวดัมลูคา่โดยใชวิ้ธีการ
เปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

         ในระหวา่งปี ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมลูคา่ยตุธิรรม

��. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

บริษัท

บริษัทย่อย

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัและหนี�สนิที�อาจเกิดขึ �น ดงันี �

��.�  หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารเพื�อใชใ้นการคํ�าประกนั จาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท 
         ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจา่ยฝ่ายทนุที�เกี�ยวกบัสญัญาการก่อสรา้งอาคารและซื �อสนิทรพัยอื์�น จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท 
         และสญัญาออกแบบเรอื จาํนวนเงิน �.�� ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา
��.�  ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเชา่สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ�าและบรกิารอื�นที�บอกเลกิไมไ่ด ้ดงันี �

32.2

��.�  ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเชา่สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ�าและบรกิารอื�นที�บอกเลกิไมไ่ด ้ดงันี �

ระยะเวลา ลา้นบาท
ไมเ่กิน � ปี
มากกวา่ � ปี แตไ่มเ่กิน � ปี
รวม

10.08
0.19

10.27

ระยะเวลา ลา้นบาท
ไมเ่กิน � ปี
มากกวา่ � ปี แตไ่มเ่กิน � ปี
รวม

0.61
0.67
1.28
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         เมื�อวนัที� � สงิหาคม ���� เกิดเหตกุารณเ์รอืราชา � ประสบเหตอุบัปางระหวา่งใหบ้รกิาร สาเหตเุกิดจากสภาพอากาศ
มีคลื�นลมแรง และพดัเขา้หาเรอื ทาํใหเ้รอืเสยีการทรงตวั และลม่ลง เหตกุารณด์งักลา่วสง่ผลใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ
ของบรษัิท พนกังานของบรษัิท ผูโ้ดยสาร รวมถึงทรพัยส์ินของผูโ้ดยสาร บรษัิทไดป้ระเมินความเสียหาย และรบัรูค้่าใชจ้่าย
“คา่เสยีหายจากเหตเุรอือบัปาง” จาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท บรษัิททาํประกนัภยัเรอืเดินทางทะเล (Marine Hull Insurance 
Policy) คุม้ครองความเสียหายตอ่เรอืราชา � และไดร้บัเงินชดเชยความเสียหายจากเหตกุารณด์งักลา่ว จาํนวนเงิน �� ลา้นบาท 
ทั�งนี � บรษัิทรบัรูเ้งินชดเชยความเสยีหายและคา่เสยีหายจากเหตเุรอือบัปางเป็นรายการสทุธิ ในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ภายใต้
บญัชี “คา่ใชจ้า่ยอื�น”

��. ผลกระทบจากเหตุการณเ์รือราชา � ประสบเหตุอับปาง

��. การจัดประเภทรายการใหม่
         รายการบางรายการในงบการเงินปีก่อนไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ใหส้อดคลอ้งกับการแสดงรายการในงบการเงินปี
ปัจจุบนัมีดงันี � บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื�น
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
หนี �สนิสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
     ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่
     ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
หนี �สนิหมนุเวียนอื�น
หนี�สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หลังจดัประเภท
 รายการใหม่ 

ก่อนจดัประเภท
รายการใหม่

จดัประเภท
รายการใหม่

งบการเงนิรวม

8,547,902.16
10,776,593.20

-

1,511,180.00
70,083,691.26
66,960,214.27

-

-

7,640,210.40
10,328,436.45

9,445,611.20
(10,776,593.20)

1,180,352.07
1,330,982.00
7,640,210.40

(66,960,214.27)

61,821,951.32

5,138,262.95
(7,640,210.40)

1,180,352.07

17,993,513.36
-

1,180,352.07
2,842,162.00

77,723,901.66
-

61,821,951.32

5,138,262.95
-

11,508,788.52
บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื�น
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น
เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น
หนี �สนิสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
     ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเชา่
     ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
หนี �สนิหมนุเวียนอื�น

หลังจดัประเภท
 รายการใหม่ 

ก่อนจดัประเภท
รายการใหม่

จดัประเภท
รายการใหม่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8,746,202.47
10,323,099.80

1,309,580.00
70,654,855.28
65,203,434.48

-

-

7,440,853.07

8,992,117.80
(10,323,099.80)

1,330,982.00
7,440,853.07

(65,203,434.48)

61,821,951.32

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

17,738,320.27
- 

2,640,562.00
78,095,708.35

- 

61,821,951.32

3,381,483.16
 -
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��. คดฟ้ีองร้อง

��. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน

��. การอนุมัตงิบการเงนิ

35.1  เมื�อวนัที� � พฤษภาคม ���� เรอืของบรษัิท ไดเ้กยตื �นและสง่ผลกระทบต่อแนวปะการงับางสว่นใกลท้่าเรอือ่าวทอ้ง
         ศาลาเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั� ง (“กรมทรพัยากรฯ”) ไดมี้คาํสั�งใหบ้รษัิท
         ดาํเนินการแกไ้ขหรอืบรรเทาความเสยีหายที�เกิดขึ �น โดยบรษัิทไดต้ดิตอ่ประสานใหส้ถาบนัวิจยัทรพัยากรทางนํ�า จฬุา
         ลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นผูจ้ดัทาํแผนฟื�นฟแูละเป็นผูแ้กไ้ขและฟื�นฟคูวามเสียหายของปะการงัดงักลา่ว 
               เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� บรษัิทไดท้าํหนงัสอืตอ่กรมทรพัยากรฯ เสนอแผนงานเพื�อขออนญุาตเขา้พื �นที�ทาํการ
          ฟื�นฟคูวามเสยีหาย แตไ่มมี่การตอบรบัแตป่ระการใด ตอ่มา เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� กรมทรพัยากรฯ ไดมี้หนงัสอื
         ขอใหบ้รษัิทชดใชค้า่เสยีหาย เป็นจาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท บรษัิทจงึมีความเหน็วา่ การกระทาํดงักลา่วไมเ่ป็นธรรม
         แก่บรษัิทเป็นอยา่งยิ�ง ดว้ยบรษัิทไดป้ฏิบตัิตามคาํสั�งของกรมทรพัยากรฯ แลว้ทกุประการ แตก่รมทรพัยากรฯ ก็ยงัไม่
         อนญุาตใหบ้รษัิทดาํเนินการแกไ้ขฟื�นฟ ู
               เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� บริษัทไดยื้�นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอใหศ้าลมีคาํสั�งใหก้รมทรพัยากรฯ 
         อนญุาตเขา้พื �นที�และ/หรอืสง่มอบพื�นที�เพื�อที�จะใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามคาํสั�งทางปกครองได ้และขอใหก้รมทรพัยากรฯ 
         ยกเลกิคาํสั�งที�ขอใหบ้รษัิทชดใชค้า่เสียหายดงักลา่ว
               เมื�อวนัที� �� มิถนุายน ���� บรษัิทและพนกังานของบรษัิทถกูฟอ้งคดีแพง่จากกรมทรพัยากรฯ ขอ้หาละเมิดเรยีก
         คา่เสียหายจาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท
               ปัจจบุนัคดีความดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาลชั�นตน้ อยา่งไรก็ดี ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมินผลกระทบ
          จากคดีความดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย
35.2  บริษัทถกูฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายในขอ้หาผิดสญัญาจา้งแรงงาน รวมจาํนวนเงิน �.�� ลา้นบาท อย่างไรก็ดี ฝ่าย
         บรหิารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีความดงักลา่ว คาดวา่จะไมไ่ดร้บัผลเสียหาย
 

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ ์���� มีมตติอ่ดงัตอ่ไปนี�

งบการเงินนี �ไดร้บัการอนมุตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการของบรษัิทเมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ ์����

-    ใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน ���,���,��� บาท 
     เป็นจาํนวนเงิน ���,���,��� บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที�ยงัไมไ่ดช้าํระของบรษัิท จาํนวน ��� หุน้ มลูคา่ที�
     ตราไวหุ้น้ละ � บาท
-    ใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน ���,���,��� บาท 
     เป็นจาํนวนเงิน ���,���,��� บาท โดยออกหุน้สามญัใหม ่��,���,��� หุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไว ้หุน้ละ � บาท ทั�งนี � 
     การเพิ�มทนุดงักลา่วเป็นการเพิ�มทนุจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) สาํหรบัการใชใ้นการ
     ขยายกิจการในอนาคต และสาํหรบัการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนบรษัิท และ/หรอื บรษัิทยอ่ย การเพิ�มทนุดงักลา่ว 
     เพื�อเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)
-    ใหน้าํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารมอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอื บคุคลที�
     ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษัิท ในการกาํหนดหรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และรายละเอียดตา่ง ๆ ที�
     เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน
ข้อมูลทั�วไปของบริษัท

ชื�อบริษัท :    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) (RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED)
ชื�อยอ่ :    RP
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    การบรกิารขนสง่ทางนํ�าภายในประเทศ
ทนุจดทะเบียน :    ���,���,���.�� บาท (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����)
ทนุชาํระแลว้ :    ���,���,���.�� บาท (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����)
มลูคา่หุน้ :    หุน้ละ� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
      โทรศพัท ์���-���-���-�   โทรสาร ���-���-���    
เวบ็ไซต ์ :    http://www.rajaferryport.com
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ซอยสทุธิพงศ ์� ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����
      โทรศพัท ์��-���-����   โทรสาร ��-���-����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ���/� หมูที่� �� ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��/��� หมูที่� � ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    � หมูที่� � ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ���/�� หมู ่� ซอยศรวิีชยั �� ถนนศรวิีชยั ตาํบลมะขามเตี �ย อาํเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
                                             84000

ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย

ชื�อบริษัท :    บริษัท อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั�น จาํกัด (RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    ใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสารไมป่ระจาํทาง 
      อาํนวยความสะดวกลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารของ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ทนุจดทะเบียน :    ��,���,���.�� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    � หมูที่� � ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ซอยสทุธิพงศ ์� แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����



รายงานประจาํปี ����  บรษิทัทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 152

ชื�อบริษัท :    บริษัท ทา่เรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) (RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED)
ชื�อยอ่ :    RP
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    การบรกิารขนสง่ทางนํ�าภายในประเทศ
ทนุจดทะเบียน :    ���,���,���.�� บาท (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����)
ทนุชาํระแลว้ :    ���,���,���.�� บาท (ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����)
มลูคา่หุน้ :    หุน้ละ� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
      โทรศพัท ์���-���-���-�   โทรสาร ���-���-���    
เวบ็ไซต ์ :    http://www.rajaferryport.com
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ซอยสทุธิพงศ ์� ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����
      โทรศพัท ์��-���-����   โทรสาร ��-���-����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ���/� หมูที่� �� ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��/��� หมูที่� � ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    � หมูที่� � ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ���/�� หมู ่� ซอยศรวิีชยั �� ถนนศรวิีชยั ตาํบลมะขามเตี �ย อาํเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย

ชื�อบริษัท :    บริษัท อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั�น จาํกัด (RP TRANSPORTSPORTATION CO., LTD.)
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    ใหบ้รกิารรถตูโ้ดยสารไมป่ระจาํทาง 
      อาํนวยความสะดวกลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารของ บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)
ทนุจดทะเบียน :    ��,���,���.�� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    � หมูที่� � ตาํบลลปิะนอ้ย อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  �����
ที�ตั�งสาขาที� � :    ��� ซอยสทุธิพงศ ์� แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลทั�วไปบริษัทย่อย

ชื�อบริษัท :    บริษัท จดัหางาน อารพ์ ีจอ๊บ จาํกัด (RP JOB RECRUITMENT CO., LTD.)
เลขทะเบียนบรษัิท :    �������������
ประเภทธรุกิจ :    จดัหางาน
      สนบัสนนุการจดัหาบคุลากรใหก้บับรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั(มหาชน)
ทนุจดทะเบียน :    �,���,���.�� บาท
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ :    ��/� หมู ่� ถนนมิตรภาพ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี�����

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ :     บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั
       �� ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����
       โทรศพัท ์��-���-����     โทรสาร��-���-����
ผูส้อบบญัชี :     บรษัิท พีวี ออดทิ จาํกดั
       ���/�� อาคารวอ่งวานิช อาคารบี ชั�น �� ถนนพระรามเกา้ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
       โทรศพัท ์��-���-����     โทรสาร ��-���-����
ผูต้รวจสอบ :     บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอนลัออดทิ จาํกดั
       ��/��� หมู ่� เดอะฟิฟอเวนิว คอนโดมิเนียม ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ีอาํเภอเมือง นนทบรุี
       โทรศพัท ์��-���-����



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

Line@ Web RajaferryportFacebook


