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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
ของ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
**************************************************************************************
ประชุม ณ วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สานักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนิก้า
เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี รับหน้าที่เป็ นพิธีกรผูด้ าเนินรายการ และเริ่มต้นด้วยการ
แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึง
แนวปฏิบตั ิตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 โดยขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องแสดงใบรับรองการได้รบั วัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศัพท์หรือรู ปแบบเอกสาร
และกรณี ไม่ได้รบั วัคซีน ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และในกรณี ไม่ได้รบั วัคซีนและไม่มีผลตรวจ ATK
จะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุม
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีไข้หรือมีอณ
ุ หภูมิรา่ งกาย 37.5 องศาเซลเซียลขึน้ ไป มีอาการไอ มีนา้ มูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือ
มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่อาจสงสัยว่าติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา บริษัทฯขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ใช้
วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
4. เพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม ให้ท่าน
เขียนข้อซักถามบนกระดาษและนาใส่กล่องรับคาถาม
จึงขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ทุกท่านปฏิบตั ิตนตามแนวทางมาตรการดังกล่าวด้วยความ
เคร่งครัด
ลาดับต่อไป ขออนุญาตแนะนาข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัทให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี ้
- บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน
220,811,609 บาท
- ทุนชาระแล้ว
200,811,609 บาท
- แบ่งออกหุน้ สามัญจานวน
200,811,609 บาท
- มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ
1 บาท
โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทัง้ สิน้ 10
ท่าน เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
โดยมี ค ณะกรรมการชุด ใหญ่ ที่เ รียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่อ ย จ านวน 2 ชุด คื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พร้อมทัง้ การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5 สาย
งาน ได้แก่ สายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงาน
บัญชีและการเงิน และสายงานอานวยการ เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่
บริษัทได้วางไว้
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ในการประชุมในวันนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี ้
จานวนผูถ้ ือหุน้ ประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 33 รายนับรวมจานวนหุน้ ได้
111,062,066 หุน้ คิดเป็ น 55.3066% ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท เป็ นอันครบองค์ประชุม
โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้วา่ ต้องมีผถู้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมดของบริษัท
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบตั ิในการ
ประชุม บริษัทฯจึงขอเรียนชีแ้ จง วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทัง้ กฎเกณฑ์ของที่ประชุม
เพื่อให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฏระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออก
เสียง อย่างใดอย่างหนึง่ ในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้
ถือหุน้ ต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย ให้ถือหุน้ และดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนน
ดังกล่าวเป็ นโมฆะ
2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ื อหุน้ ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่า นั้น โดยให้ผู้ถื อ หุ้น ที่ ได้อ อกเสีย ง ไม่เห็ น ด้วยหรืองดออกเสีย ง ให้ย กมื อ ขึ น้ เพื่ อ ที่ เ จ้า หน้า ที่ จ ะเดิ น ไปเก็ บ ใบ
ลงคะแนนมาบันทึกและสรุ ปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครัง้ นีม้ ี นายณพล นุชเนตร เป็ นพยานในการนับ
คะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทัง้ นี ้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการ
ลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ดี ดังนัน้ บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ ในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี ้ ขอให้ท่านผูถ้ ือ
หุน้ กาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึน้
จากนัน้ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงว่ามีผถู้ ือ หุน้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็ นจานวนเท่าไหร่ และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
ในภายหลังทัง้ หมด สาหรับท่านผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้รบั บัตรลงมติตงั้ แต่ลงทะเบียนนัน้ หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ได้
ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนัน้ แล้ว โดยมติดงั กล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผถู้ ือหุน้ ในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวแล้ว
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการซักถามกรุณา เขียนชื่อและนามสกุล และคาถาม หรือแสดงความคิดเห็น
ในแบบฟอร์ม ข้อ สอบถาม เพื่ อประโยชน์ใ นการจัด ท าบันทึกการประชุม ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ้น มีค าถามหรือ ความเห็ น ที่
นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการ
ประชุม
ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนา ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่
ปรึกษาบริษัท ซึง่ เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ประกอบด้วย
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กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
2. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
3. นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
4. นายพานิช พงศ์พิโรดม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
กรรมการอิสระ
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ (ประชุมโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
7. นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
8. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายวงศกร พิธุพนั ธ์
กรรมการ
10. นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 10 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททัง้ หมด 10 ท่าน คิดเป็ น 100% ของ
คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเอกชัย ลิม่ ถาวรศิรพิ งศ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายชาคริต โอภาสอุดม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชีท่เี ข้าประชุม
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่ปรึกษากฎหมาย
นายธีระพร พ่วงเจริญ
ลาดับต่อไป พิธีกรได้กล่าวเชิ ญ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ประธานฯ ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เมื่อองค์ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงขอทาการเปิ ดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตามระเบียบวาระที่ได้กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่
29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุ งเทพมหานคร และบริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ และได้นาส่ง
ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของ
บริษัทแล้ว
โดยบริษัทได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือ หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏ
รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1

4/26

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมไปทีละหน้า รวมทัง้ หมด 25 หน้า เริ่มจาก
หน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้าย และประธานฯได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่าต้องการสอบถามหรือเสนอให้ขอ้ คิดเห็นใดหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรือ่ งใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 จะต้อง
ผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียง
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รบั รองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
111,062,066
100
2. ไม่เห็นด้วย
0
0
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน
ผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานและกิจกรรมของ
บริษัทที่ได้ปฏิบตั ิงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี 2564 โดยบริษัทได้จดั ทารายงานประจาปี ใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
ลาดับแรก ผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564 เปิ ดใช้งานท่าเทียบเรือ ท่า 4 และ ท่า 5 ท่าเทียบเรือดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทเปิ ดทดลองใช้งานท่าเทียบเรือใหม่ฝ่ ั งดอนสักในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 ทาให้ประสิทธิภาพ
การให้บริการเดินเรือมีมากขึน้ เนื่องจากสามารถให้บริการเรือเฟอร์รี่ทงั้ ขาเข้าและขาออกได้พร้อมกันทัง้ 5 ท่า โดยไม่ตอ้ ง
เสียเวลารอ สร้างโอกาสธุรกิจในเส้นทางยอดนิยม
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ลาดับที่สอง เดินหน้าสร้างท่าเทียบเรือ เกาะพะลวย ตอกยา้ การเป็ น Island Gateway บริษัทเดินหน้าขยายท่า
เทียบเรือแห่งใหม่ สู่ “เกาะพะลวย” ตอกยา้ นโยบายการเป็ น Island Gateway รักษาความเป็ นผูน้ าตลาดในการให้บริการ
เรือเฟอร์รขี่ า้ มฟากรายใหญ่ในภาคใต้ พร้อมอานวยความสะดวกสาหรับผูโ้ ดยสารทุกคนในการเดินทางคมนาคมขนส่ง และ
ท่องเที่ยวจากเมืองสูห่ มูเ่ กาะทะเลใต้ โดยผ่านการรับฟั งความเห็นจากชาวบ้านเกาะพะลวยแล้ว ขณะนีบ้ ริษัทผูร้ บั เหมาอยู่
ระหว่างการเข้าพืน้ ที่เพื่อเริม่ ดาเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ทาให้ราชาเฟอร์รี่เป็ นผูใ้ ห้บริการเรือเฟอร์รี่ขา้ มฟากรายแรกที่
ให้บริการเรือเฟอร์รจี่ ากฝั่งดอนสักไปยังเกาะพะลวย

ลาดับที่สาม ต่อยอดธุรกิจเดินรถไปสูก่ ารบริการขนส่งอย่างครบวงจร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาด
หายไปจากสถานการณ์โรคระบาดCovid-19 โดยให้บริการขนส่งพัสดุเข้าเกาะสมุย และเกาะพะงัน
ไม่หยุดนิ่ง พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดินรถที่มีอยูเ่ ดิมไปสูก่ ารบริการขนส่งอย่างครบวงจร ด้วยการให้บริการรับ-ส่ง พัสดุ
ข้ามเกาะ ในนาม RPT Logistic ทัง้ กลุม่ ลูกค้า B2B, B2C และ C2C โดยมีพนั ธมิตรทางธุรกิจระดับชัน้ นา ภายใต้การ
บริหารจัดการโดยจับมือกับบริษัท Kerry Express , นิ่มเอ็กเพรส และ TP Logistic โดยมีรายได้เติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด ปั จจุบนั มีรถโลจิสติกส์กว่า 10 คัน พร้อมให้บริการรับส่งพัสดุครอบคลุม
เส้นทางสุราษฎร์ธานี – ดอนสัก – เกาะสมุย – เกาะพะงัน
ลาดับที่สี่ ปรับปรุ งระบบการจองใน www.rajaferryport.com ใหม่ ให้สะดวกและทันสมัยขึน้ สนับสนุนทางด้าน
การตลาดออนไลน์ รวมทัง้ นาระบบ Could Call Center และระบบ Zen desk มาใช้ เพื่อปรับปรุ งระบบการให้บริการ
ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
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ลาดับที่หา้ ออกโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย กระตุน้ การใช้บริการ อาทิเช่น
โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
- โปรโมชั่นซือ้ ตั๋วรถยนต์ ประเภท ไป-กลับ ฟรี ตัวผูโ้ ดยสารขาไป
- โปรโมชั่นซือ้ ตั๋วรถยนต์ 4 ล้อและ 6 ล้อ แบบไป-กลับ ลงเรือทันที
- Package VIP Bus + Ferry กรุงเทพฯ-ดอนสัก-สมุย-พะงัน ราคาพิเศษ
- โปรโมชั่น ฉลองเปิ ดกล่อง เที่ยว 2 เกาะ ดอนสัก - สมุย- พะงัน ตั๋วรถยนต์+ ตั๋วโดยสารคน( ไม่เกิน 4 คน)
1,990 บาท
- โปรโมชั่น ซือ้ ตั๋วรถ บวกเรือ ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ไปเกาะพงัน หรือ เกาะพะงัน ไปตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ลด
ทันที 30 บาท จากปกติ 330 บาท ราคาพิเศษ 300 บาท
- โปรโมชั่นซือ้ ตั๋วรถบวกเรือ ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปเกาะสมุย หรือ เกาะสมุยไปตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ลดทันที
30 บาท จากปกติ 230 บาท ราคาพิเศษ 200 บาท
เพิ่มศักยภาพการให้บริการ
- Payment channel ชาระง่าย จ่ายได้ทกุ ที่ Mpay wallet , mPay Station ,Family Mart, Top Supermarket,
Robinson, บิก๊ ซี, B2S , AIS และ ATM& Internet booking , Credit Card และ Debit Card
- Booking channel จองตั๋ว เรือได้ที่ไหนบ้าง
1 จองผ่านเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ค่าธรรมเนียมการจอง 30 บาทต่อคัน
2 จองผ่านตัวแทนจาหน่ายตั๋วเรือราชาเฟอร์รี่
3 ราชาเฟอร์รี่ mobile Application ค่าธรรมเนียมการจอง 30 บาทต่อคัน
4 จองตั๋วได้ที่ท่าเทียบเรือ ท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย ท่าเรือท้องศาลา
เกาะพะงัน
5 จองตั๋วที่สนามบินสุราษฎร์ธานี Airport และสนามบินนครศรีธรรมราช Airport
- บริการใหม่จากราชาเฟอร์รี่ ชาระค่าบริการง่ายๆ QR Code และบัตรเครดิต ชาระง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
- Transfer Airport to Hotel การรับส่งจากสนามบินถึงโรงแรม ผ่าน Line
- สมัครสมาชิก ง่ายๆ 3 ขัน้ ตอน
1 สมัครทางออนไลน์ facebook line@
2 เติมเงิน
3 รับ User password
ผลประกอบการประจาปี 2564
ในส่วนผลประกอบการในปี ที่ผา่ นมา บริษัทมีรายได้รวม 372.81 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 จานวน 503.68 ล้าน
บาท และเทียบกับปี 2562 จานวน 722.05 ล้านบาท โดยแบ่งรายได้ออกเป็ น
- รายได้จากการให้บริการเดินเรือ เป็ นจานวน 345.11 ล้านบาท
- รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร เป็ นจานวน 4.40 ล้านบาท
- รายได้บริการอื่น ไม่มี
- รายได้จากการจาหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ้ เป็ นจานวน 15.24 ล้านบาท
- รายได้อื่น เป็ นจานวน 8.06 ล้านบาท
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ประเภทรายได้

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ

642.46

458.62

345.11

รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร

25.60

10.31

4.40

รายได้บริการอื่น

0.10

0.11

-

รายได้จากการจาหน่ายอาหารและ
สินค้าสะดวกซือ้

45.79

28.45

15.24

รายได้อ่ืน

8.10

6.19

8.06

รายได้รวม

722.05

503.68

372.81

โดยผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงนัน้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง Covid-19 ทาให้
ภาครัฐโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอ้ งออกมาตรการณ์ป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการตรวจหาผูต้ ิดเชือ้ Covid-19
ก่อนการเดินทาง ซึง่ ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางลดลง
รายได้แยกตามเส้นทางการให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)
- เส้นทาง อาเภอดอนสัก – อาเภอเกาะสมุย จานวน 204.66 ล้านบาท
- เส้นทาง อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะพะงัน จานวน 113.98 ล้านบาท
- เส้นทาง อาเภอเกาะสมุย - อาเภอเกาะพะงัน จานวน 26.47 ล้านบาท
รายได้แยกตามเส้นทางการให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)
เส้นทาง

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะสมุย

399.44

276.15

204.66

อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะพะงัน

210.10

150.85

113.98

อาเภอเกาะสมุย - อาเภอเกาะพะงัน

32.92

31.58

26.47

642.46

458.59

345.11

รวม

โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
- ต้นทุนขายและการให้บริการ จานวน 407.52 ล้านบาท
- ต้นทุนในการจัดจาหน่าย จานวน 24.2 ล้านบาท
- ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร จานวน 66.38 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน จานวน 13.90 ล้านบาท
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น (R4)
ต้นทุนทางการเงิน

2562
561.48
56.94
83.14
11.16

2563
455.68
37.9
78.34
12.09
14.45

2564
407.52
24.2
66.38
13.9
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โดยผลกระทบหลักอีกประการหนึ่ง คือราคานา้ มันเชือ้ เพลิงที่ปรับตัวสู งขึน้ จากต้นปี 2564 นา้ มันดีเซลอยู่ที่ ลิตร
ละ 19.73 บาทต่อลิตร ซึง่ เปรียบเทียบกับปลายปี 2564 ที่นา้ มันดีเซลปรับขึน้ มาถึง 28.94 บาทต่อลิตร จึงเห็นได้ว่าต้นทุน
นา้ มันเชือ้ เพลิงต้นทุนหลักปรับสูงขึน้ เป็ นอย่างมากในปี ที่ผา่ นมา
กาไรขั้นต้น และกาไรสาหรับปี ประกอบด้วย
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 372.81 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 จานวน 503.68
ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส่งผลให้สาหรับงวดสิน้ ปี 2564 บริษัทขาดทุนขัน้ ต้น 59.99 ล้านบาท และขาดทุนสาหรับปี ทัง้ สิน้ 110.10 ล้านบาท
2562
2563
2564
กาไรขัน้ ต้น
108.54
10.59
-59.99
กาไรสาหรับปี
7.29
-78.38
-110.1
จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ กล่าวเสริมให้ที่ประชุมทราบว่า โดยรวมจากที่ นายชาคริต โอภาสอุดม ได้อธิบายให้ทราบนัน้ ปี ที่ผา่ นมา
บริษัทยังคงอยู่ในสถานะที่จะต้องประคับประคองบริษัทให้เดินหน้าไปได้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 และปี ที่ผ่านมา
ต่อเนื่องมายังปี นี ้ คือสถานการณ์ราคานา้ มันเชือ้ เพลิงที่ปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ เป็ นรายจ่ายค่าใช้จ่ายหลักสาหรับประกอบกิจการ
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์มีคาถามสามารถเขียนคาถามเพื่อสอบถามได้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
คาชีแ้ จง
1. นางสาววันทนา แพรธารงกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
แนวโน้มในการดาเนินงานปี 2565 และ ปี 2566 เป็ นอย่างไร แผนสาหรับปี นีถ้ งึ ปี 2566 มีแผนเพิ่มรายได้ ได้แก่
บ้าง
1.1 แผนการให้บริการ ไปยัง เกาะพะลวย ที่อ ยู่ร ะหว่างการ
ทาท่าเทียบเรือ เมื่อสร้างท่าเทียบเรือแล้วเสร็จ รายได้ส่วนหนึ่ง
มาจากการท่องเที่ยว และงานก่อสร้างภายในเกาะ
1.2 รายได้จากการขนส่งทางรถ Logistic รับพัสดุสินค้าจากต้น
ทาง จากบริษัทเคอรี่ บริษัททีพีโลจิสติกส์ บริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรส
รับ จาก อ าเภอพุน พิ น น าไปส่ง ยังเกาะสมุย และเกาะพะงัน
ธุรกิจนีเ้ ริ่มเติบโตและจะมาชดเชยรายได้ท่ขี าดหายไป
1.3 บริษั ท มี แ ผนศึก ษาท าคลัง สิ น ค้า กลาง ที่ ด อนสัก ที่ ดิ น
ประมาณ 60 ไร่ เพื่ อ รับ สิ น ค้า จากส่ ว นต่ า งๆไม่ ว่ า จะเป็ น
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกรุ งเทพฯ เพื่อนาสินค้ามาฝากที่
ดอนสัก และนารถขนส่งสินค้าเข้าสู่เกาะ เพื่ อ ลดต้นทุนของ
ผูบ้ ริโภค เรียกโครงการว่าโครงการ Fullfillment Center
1.4 บริษัทมีโครงการ ปลูกต้นกระท่อม ขณะนีอ้ ยู่ในระหว่าง
การทดลองปลูก ในพื ้น ที่ ภ าคกลาง และอยู่ร ะหว่า งวิจัย ว่ า
สามารถแปรรู ป เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั บริษัทได้หรือไม่
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จากการเปิ ดประเทศมาตัง้ แต่ตน้ ปี มีแนวโน้มที่ดีอยู่ 2 เรื่อง คือ
สังเกตได้ว่าเกาะพะงันกลับมาคึกคักใกล้จะเหมือ นเดิม โดย
สงกรานต์ท่ี ผ่ า นมา ช่ ว ง 4-5 วัน มี นัก ท่อ งเที่ ย วเข้า เกาะ
ประมาณ 80,000 คน
แนวโน้มที่ดีท่สี อง คือ บริษัทได้ขอเสนอปรับค่าโดยสาร เรือทุก
เส้นทาง ที่บริษัทให้บริการ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเส้นทาง
สมุยพะงัน โดยได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รบั ผิดชอบแล้ว ราคาค่า
โดยสารบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ป รับ อัต ราค่า โดยสารมา 12 ปี แ ล้ว ซึ่ง
ปัจจุบนั ไม่วา่ ค่าแรง ค่านา้ มัน ต่างก็ปรับตัวสูงขึน้ ในขณะนีอ้ ยู่
ในระหว่างการพิจารณาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้าปั จจัยบวก
นีส้ ามารถปรับได้ ปี นีน้ ่าจะดีขนึ ้
บริษัทไม่ได้น่งิ เฉยพยายามจะผลักดันการท่องเที่ยว ในการเปิ ด
เส้นทางเที่ยวระหว่างอันดามันและทะเลอ่าวไทย ภูเก็ต กระบี่
พังงา ให้มาเที่ยวยัง เกาะสมุยและ เกาะพะงัน และส่งเสริมการ
ให้บ ริการเดินรถจากเกาะสมุ ย เกาะพะงัน เพื่ อ ไปยัง กระบี่
ภูเก็ต และพังงา เช่นเดียวกัน โดยจับมือกับบริษัทเดินรถบริษัท
พันทิพย์ 1970 จากัด บริษัท 12go เพื่อเพิ่ม Traffic จานวน
ผูโ้ ดยสาร โดยปี ท่ีผ่านมาจานวนผู้โดยสารลดลง 50% หาก
บริษัทสามารถชดเชยจานวนผูโ้ ดยสารตามแผนงานดังกล่าวก็
คาดว่าจะสามารถช่วยเสริมรายได้ท่ีขาดหายไปได้ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่
กับนโยบายของภาครัฐด้วย ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการ covid-19 ก็
ดี เรื่องราคานา้ มันเชือ้ เพลิงก็ดี การเปิ ดประเทศก็ดี ว่านโยบาย
จะเป็ นไปในทางทิศทางเดียวกันกับบริษัทหรือไม่
2. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
เส้นทางใหม่มีเงินลงทุนเท่าไหร่ คาดการณ์ผลตอบแทนจะเป็ น เส้นทางเกาะพะลวย เป็ นการใช้หลักทรัพย์ท่ีดินของกระผมเอง
อย่างไร
ในการคา้ ประกันเงินกู้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนร้อย
กว่าล้า น เกาะพะลวยจะคล้ายกั บเกาะพี พี เ มื่ อ 30 ปี ท่ีแ ล้ว
เป็ นเกาะที่ติดกับวนอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ถ้าออกจากเกาะ
พะลวยไปยังหมู่เกาะอ่างทองใช้เวลาประมาณ 5 นาที เป็ นการ
ลงทุนที่ เห็นอนาคต หากจะถามว่าเกาะพะลวยมี อ ะไร เป็ น
เกาะเดียวที่อยู่กลางอ่าวไทยที่มีนกเงือกหลายพันตัว มี ศูนย์
ปฏิบตั ิธรรม มีถา้ ลอด มีความเป็ นธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โปรดปราน ช่วงสงกรานต์ท่ผี ่านมา มีนกั ท่องเที่ยวเข้า
เกาะพะลวยหลายหมื่นคน
ปั จจุบนั การเดินทางเข้าเกาะใช้การบริการโดยเรือไม้ ชาวบ้าน
อยากให้เรือเฟอร์ร่ีมาให้บริการ เพื่อความปลอดภัยและความ
สะดวกสบาย และในอนาคตอัน ใกล้เกาะพะลวยก็ จะมี ก าร
ก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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3. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
มูลค่าการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวยมีมลู ค่าเท่าไร
4. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
การก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวยนัน้ บริษัทได้ใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ หรือจะต้องเพิ่มจานวนพนักงาน หรือเพิ่มทรัพยากรใน
การทางานหรือไม่อย่างไร

5. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
การก่อ สร้างท่าเทียบเรือ เกาะพะลวยนั้น มีความจาเป็ นมาก
น้อยแค่ไหนที่จะต้องซือ้ เรือเพิ่ม

6. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
หากให้บริการเดินเรือเกาะพะลวยจะมีรายได้มากน้อยเพียงใด
ผูโ้ ดยสารจะมากน้อยเพียงใด

7. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
แนวทางการปรับ ลดค่ า ใช้จ่ า ยให้ส อดคล้อ งกั บ รายได้ใ น
สถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นอย่างไร

8.นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
การเดินเรือในแต่ละรอบพิจารณาอย่างไรให้เหมาะสม และมี
รายได้ตอ่ เที่ยวคุม้ ค่าต่อการเดินเรือต่อเที่ยวอย่างไร

และบริษัทสามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย
การขนส่งนา้ มันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
3. นายชาคริต โอภาสอุดม ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
มูลค่าการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวยมีมูลค่าประมาณ
82 ล้านบาท
4. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
ด้วยท่าเทียบเรือเกาะพะลวยเป็ นท่าเทียบเรือที่ต่ากว่า 500 ตัน
กรอส เพราะฉะนัน้ บริษัทจะต้อ งซือ้ เรือเพิ่มที่ มีขนาดต่ากว่า
500 ตันกรอสเพื่อใช้ในการให้บริการ
ปั จจุบนั การก่อสร้างท่าเทียบเรือ ก็มิได้มีการเพิ่มบุคลากรแต่
อย่างใด ใช้พนักงานเท่าที่มีในการดาเนินงาน
5. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
มีความจาเป็ นอย่างมาก เนื่ อ งจากท่าเรือ เกาะพะลวยได้ร ับ
อนุญ าตให้ใช้เรือ ไม่เกิน 500 ตันกรอส และบริษัทไม่มีเรือ ที่
ขนาดต่ากว่า 500 ตันกรอส จึงจาเป็ นต้อ งซือ้ เรื อ ในอนาคต
และบริษัทได้จดั สรรเงินดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
6. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
ช่วงปี แรกในการให้บริการยังคงไม่ได้รายได้มากนัก แต่จะได้
รายได้จ ากส่ ว นอื่ น เช่ น งานขนวัส ดุก่ อ สร้า ง ขนอาหารและ
วั ต ถุ ดิ บ ต่ า ง ๆ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ยวจะ ได้ ช่ ว ง วั น หยุ ด จา ก
ประสบการณ์ท่ี ทาท่าเรือ เกาะ พะงัน ใช้เ วลา 3 ปี จากการ
ตรวจสอบมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองปี ละ
หลายแสนคน หากเดินทางโดยเรือสปี ดโบ๊ทจะใช้เวลาในการ
เดิน ทางน้อ ยแต่ค่ า ใช้จ่ า ยแพงกว่า และความปลอดภัย ไม่
เที ยบเท่า เรือ เฟอร์ร่ี ซึ่ง บริษั ท มองว่า เป็ น รายได้ใ หม่ ท่ี สร้า ง
อนาคตให้กบั บริษัท ซึง่ ต้องใช้เวลา และในอนาคตก็จะศึกษาที่
จะทาท่าเรือเกาะเต่าเช่นเดียวกัน
7. นายชาคริต โอภาสอุดม ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
ในปี ท่ีผ่านมามีบริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ อันได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งลดลงมามากกว่า 20% แต่ท่ีไม่
สามารถลดได้ คือ ค่าใช้จ่ายนา้ มันเชื ้อ เพลิ ง เนื่ อ งจากราคา
นา้ มันเชื อ้ เพลิ งปรับ สูงขึน้ จากปลายปี 2563 จนถึง ปลายปี
2564 ปรับสูงขึน้ ถึง 10 บาท ทาให้บริษัทจะต้องบริหารการ
เดินเรือให้เหมาะสมกับจานวนผูโ้ ดยสาร
8. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
บริษัทพิ จารณาจานวนผู้โดยสารที่ มาใช้บริการก่อ นเดินเรื อ
แน่นอน โดยพิจารณาจากBooking Online ล่วงหน้า บริษัท
ทราบจานวนผูโ้ ดยสารล่วงหน้า แต่อย่าลืมว่าหากฝั่ งหนึ่งเราไม่
เดินเรือ อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีลกู ค้าที่รอเราอยู่ ซึง่ ไม่สามารถผูกสูตร
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9.นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
รัฐบาลมี การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว ไปยังเกาะสมุย ซึ่ง
เป็ นเรือ ท่อ งเที่ยวขนาดใหญ่ ไม่ทราบว่าบริษัทมี การปรับตัว
อย่างไรกับเรื่องดังกล่าว

10.นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
บริ ษั ท มี แ ผนจะเสริม รายได้จ ากหลายช่ อ งทาง แต่ก ลับ ยัง
ขาดทุนอยู่ จะแก้ไขให้ได้กาไรอย่างไร

ได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ อีกอย่างเรือของบริษัทก็มีขนาดที่ไม่เท่ากัน
หากขนาดเรือเท่ากันอาจคานวณการเดินเรือได้ง่ายกว่านี ้ เช่น
ออกจากดอนสักเรือเล็ก แต่พอไปถึงอาจจะต้องใช้เรือใหญ่ก็
เป็ น ได้ ทั้ง นี ้ทั้ง นั้น ความเหมาะสมในการเดิน เรื อ ต้อ งอยู่ท่ี
ประสบการณ์ในการพิจารณาเป็ นสาคัญ
บริษัทสามารถรับรู ร้ ายได้ในแต่ละเที่ยวได้จากระบบ สามารถรู ้
รายได้ในแต่ละเที่ยวและในแต่ละวันได้
หากพิเคราะห์จากผลประกอบการในปี ท่ีผ่านมา จะเห็นได้ชัด
ว่ า เกิ ด จากปั ญ หาผู้ โ ดยสารที่ ห ายไป แต่ ก็ ยัง โชคดี ว่ า ช่ ว ง
สงกรานต์ท่ผี ่านมาบริษัทได้ลกู ค้าจากฝั่งอันดามัน
ประธานฯ ได้เสริมให้ท่ีประชุมทราบว่า เรื่องดังกล่าวเป็ นเรื่อง
สาคัญที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ต้องให้ความสาคัญในการดูแล
การจัดเที่ยวเรือให้เหมาะสมกับภารกิจ ให้เหมาะสมกับรายรับ
และยังมีตวั แปรอื่น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องจานวนคน ค่าใช้จ่าย รวม
ไปถึ ง การบริ ก ารที่ เ ป็ น สาธารณะด้ว ย ที่ จ ะต้อ งรัก ษาการ
เดินเรือ ให้เป็ นไปตามกรอบ ที่กาหนด ขอขอบคุณสาหรับข้อ
ซักถามที่มีความเป็ นห่วงเป็ นใยบริษัท
9. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
น่าจะเป็ นท่าเทียบเรือครู ซที่มีข่าวว่าจะมีการก่อสร้าง ในขณะ
นีภ้ าคการท่อ งเที่ยวการขนส่งเรือ ครู ซยังไม่ฟื้นตัว เนื่ องจาก
สถานการณ์โควิด-19 อีกอย่างหนึ่งการที่จะสร้างท่าเทียบเรือ
กว่า 500 ตันกรอส ยังไงก็จะต้องมีการ EIA และต้องใช้เวลา
อีกทัง้ งบประมาณของภาครัฐมีจากัด คงยังไม่เสร็จในเร็ววันนี ้
ประธานฯ เสริมให้ท่ปี ระชุมพิจารณาว่า การที่จะมี ท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่ และเป็ นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จะต้องมี
กระบวนการมากมาย บริษัทในฐานะผูท้ าธุรกิจขนส่งเรือเฟอร์ร่ี
คงไม่ลงทุน ใน Project ที่ใหญ่ข นาดนัน้ จากข่าวน่าจะเป็ น
การลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งในเวลานี ้ คิดว่าภายใน 5 ปี คงจะยัง
ไม่เกิดขึน้ ซึง่ พิจารณาแล้วไม่น่าจะกระทบกับธุรกิจของบริษัท
10. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
ผลประกอบการของปี ท่ีผ่านมา ก็เห็นได้ชัดจากสถานการณ์
โควิด -19 สร้า งผลกระทบต่ อ การท าธุ ร กิ จ เป็ น อย่ า งมาก มี
มาตรการต้องเดินทางเข้าเกาะสมุยก่อนเวลา 5 โมงเย็น ก่อน
เข้าเกาะก็ จะต้อ งมี การตรวจATK และผู้เดินทางจะต้อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง
ปี ท่ีผ่านมา มีอยู่หนึ่งวัน มีลูกค้าเข้าเกาะในรอบนัน้ รอบเดียว
เพียง 3 คน รถยนต์ไม่ถึง 4 คัน เป็ นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยพบเคย
เจอมาก่อน
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อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เห็นถึงโอกาส
ในการทาธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ การขนส่งโลจิสติกส์มีการเติม
โตเพิ่มขึน้ จากเดิมวันละหนึ่ง พันบาท ปั จจุบัน สร้า งรายได้
ขึน้ มาเกื อ บวันละหนึ่ง แสนบาท แต่ก็ ยัง ไม่ แ น่ น อนว่า ธุ ร กิ จ
ดังกล่าวจะมั่นคงถาวรมากน้อยเพียงใด
และที่คาดว่าจะสร้างกาไรในอนาคตคือการเดินเรือไปยังเกาะ
พะลวย และแผนงานอื่นดังที่เรียนให้ทราบข้างต้น ไม่ว่าการทา
คลังสินค้า Fullfillment Center ตามแผนงานก็ไม่ได้มีการ
ลงทุนเพิ่มเติม เนื่อ งจากสถานที่มีอยู่แล้ว และการขนส่งโลจิ
สติกส์ บริษัทก็มีรถอยู่แล้ว
ปี ท่ีผ่านมา ที่รายได้ลดลงส่วนหนึ่งก็มาจาก ไม่มีงานก่อสร้าง
ในเกาะ และที่เลวร้ายไปกว่านัน้ คือ แรงงานต่ างด้าวห้ามเข้า
พืน้ ที่เกาะ เมื่อ ไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเกาะก็ไม่มีงาน
ก่อสร้าง ตอนนีก้ ารจ้างแรงงานสาหรับธุร กิจโรงแรมต่างๆใน
พืน้ ที่เกาะ ค่าจ้างต่อหัวอยู่ท่ีประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาท
ต่อ วัน ไม่ร วมอาหาร เนื่ อ งจากไม่มีแ รงงาน แต่ส ถานการณ์
ตอนนี ้ เริ่มดีขนึ ้ กว่าปี ท่ผี ่านมา
ประธานฯเพิ่มเติมให้ท่ปี ระชุมพิจารณาว่า โดยรวมแล้วบริษัทก็
ไม่ ไ ด้น่ิ ง นอนใจ ในช่ว งเวลาที่ ผ่า นมา สิ่ งที่ บ ริษัท กระท าคื อ
หนึ่ ง ส ารวจตัว เราเอง อะไรลดได้ตัด ได้ก็ ต ้อ งท า ดู ร ายรับ
รายจ่ายของเราให้ดีท่สี ุด สองเตรียมความพร้อมสาหรับโอกาส
ทางธุรกิจ เช่น การเปิ ดโปรเจคใหม่ การลงทุนที่มีความเป็ นไป
ได้สูง อย่างเช่น การก่อ สร้างท่าเรือ ที่เกาะพะลวย ซึ่งหากทา
สาเร็จ การลงทุนในวันนี ้ ก็สามารถให้บริษัทสามารถมีรายได้
ในระยะยาว เป็ นรายได้ท่ีสม่าเสมอในวันข้างหน้า ประการที่
สามคือการหาช่องทางทางธุรกิจใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนเอง
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับผูอ้ ่ืน หากทาแล้วลงทุนไม่คมุ้ ก็ไป
จับมือกับผูอ้ ่ืน ขยายเครือข่ายการทาธุรกิจใหม่
ทุก ท่ า นคงทราบดี ถึ ง ข่ า วสารบ้า นเมื อ งตอนนี ้เ ป็ น อย่ า งไร
สถานการณ์ covid-19 เป็ นอย่างไร สถานการณ์การเมืองและ
สถานการณ์โลกเป็ นอย่างไร การทาธุรกิจก็เริ่มจะต้องปรับตัว
ซึ่งช่วงแรกอาจจะมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาตินอ้ ย แต่นกั ท่องเที่ยว
ชาวไทยเริ่มคุน้ เคยกับระบบมาตรการภายในประเทศมากขึน้
แต่ตอนนีส้ ่ิงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้คือ ราคานา้ มันเชือ้ เพลิง แต่
บริ ษั ท จะจั บ ตาดู แ ลเป็ นพิ เ ศษ และรั บ ปากว่ า จะดู แ ล
ผลประโยชน์ข องบริษัทให้ได้มากที่สุด และเตรียมพร้อ มกับ
ความผันแปร ให้ดีท่สี ดุ
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11.นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
11. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
การลงทุนใหม่ใ นการสร้างท่าเทียบเรือ เกาะพะลวยมี ค วาม แน่นอนว่าการลงทุนก็ตอ้ งคาดว่ากับผลตอบรับ โดยการลงทุน
มั่นใจอย่างไรว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัทมีกาไรได้ใน ในครัง้ นี ้ กระผมเป็ นผูน้ าหลักทรัพย์ส่วนตัวเข้าคา้ ประกันวงเงิน
อนาคต
กู้ และกระผมเป็ นผูเ้ ข้าซือ้ สิทธิ์ในที่ดินเกาะพะลวย และเป็ นผู้
เดินทางไปซือ้ ด้วยตนเองเมื่อ 20 ปี ก่อน กระผมมีความมั่นใจ
ในศักยภาพของเกาะ เกาะดังกล่าวมีพัฒนาการ มีการเติบโต
และมีการลงทุนมากขึน้
หากจะถามว่าจะฟื ้ นกิจการอย่างไร บริษัทไม่ได้อยู่น่ิงเฉย ถ้า
ไม่มีแผนงานก็เป็ นการเพ้อฝั น หากจะถามว่าทาไมต้องซือ้ เรือ
ใหม่ ลงทุนสร้างท่าเรียบร้อยล้าน ซือ้ เรือใหม่แค่หลักสิบล้าน ก็
เห็ น ว่า เป็ น การลงทุน ที่ ไ ม่ ม ากนัก สาเหตุท่ี ต ้อ งซื ้อ เรื อ ใหม่
เนื่องจากเราจะต้องมีเรือที่ต่ากว่า 500 ตันกรอสมาให้บริการ
ไม่งนั้ ก็จะเป็ นการผิดกฎหมาย
ขอเรียนให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า เรือขนสินค้าขนหิน ขนดิน ขนทราย
จากจากฝั่ งดอนสัก ไปยัง เกาะพะลวย ครั้ง ละ 40,000 บาท
รถปิ คอัพขึน้ เกาะพะลวย คันละ 10,000 บาท ถ้าเป็ นเรือเฟอร์ร่ี
สามารถขนส่งวันหนึ่งได้มากกว่าหลายเท่า ชาวบ้านก็อยากให้
บริษัทไปทาท่าเทียบเรือ ดูปริมาณการใช้งานกับราคา ก็พอจะ
สามารถประเมิน ศักยภาพของเกาะได้ โดยส่วนตัว กระผมมี
ความมั่นใจว่าเกาะพะลวยจะสร้างรายได้ระยะยาวให้กบั บริษัท
ในอนาคต

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งใดเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ภาพรวมที่บริษัทได้อภิปรายให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ทราบดังกล่าวนัน้ ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้
กรุ ณามีคาถามและมีคาแนะนาประกอบการอภิปราย ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับเป็ นข้อคิด เป็ นข้อระมัดระวัง ที่
บริษัทจะต้องนาข้อมูลเหล่านัน้ ไปดาเนินการต่อ โดยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารน้อมรับคาแนะนาต่างๆไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระดังกล่าวนี ้ เป็ นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระ
ที่ 2 นี ้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็ นสาระสาคัญ บริษัทได้รายงานให้
ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 แล้ว ซึง่ งบการเงินประจาปี 2564
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลาดับแล้ว ใน
วาระดังกล่าวนี ้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี ้ บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้
สอบถามอีกครัง้ หนึง่ และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด
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ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบอนุมัติงบการเงิ นประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

111,063,465
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน
ปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
ประธานฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กาหนดให้บริษัทจักต้องจัดสรรกาไร
สุทธิในแต่ละปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงิน
สารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกาหนด ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่
กับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน แผนการลงทุนความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมในปี 2564 ตามที่บริษัทได้อธิบายให้ทราบในวาระที่ 2 ที่ผ่านมา
บริษัทมีผลดาเนินงานขาดทุนสุทธิประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 108.53 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุน้
เท่ากับ 0.54 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการงดการจัดสรร
กาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้
และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด
ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564 นี ้ จะต้องได้รบั การรับรอง
ด้วยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบอนุมตั ิการงดการจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติทลี่ ง

111,063,465

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

0
0
0

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ผถู้ ือ
หุน้ ลงคะแนนได้อย่างอิสระ ขอให้กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตัง้ ใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครัง้
นี ้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็ นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนีเ้ สร็จสิน้ และขอมอบให้นาย
อภิชาติ ชโยภาส ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมแทน จนจบวาระนี ้
นายอภิชาติ ชโยภาส นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 18 ได้กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในอัตราหนึ่งใน
สามของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจาเป็ นต้องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ หรือเสนอ
แต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระสาหรับปี 2565 กรรมการครบกาหนดออกตามวาระมีดงั นี ้
1

ชื่อ
1 นายธงทอง จันทรางศุ
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา
3 นายพานิช พงศ์พิโรดม
4 พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
อิสระ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 มกราคม – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับ
การพิจารณาเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน คือ
นายธงทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุพิทยา นายพานิช พงศ์พิโรดม และพลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง่ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์อนั เป็ น
ประโยชน์ต่อ การด าเนิน ธุ รกิ จ ของบริษัท และเป็ น บุคคลที่ ไม่ได้ประกอบกิ จการ/เข้า เป็ น หุน้ ส่ว นหรือ กรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของ
บริษัท
นายอภิ ช าติ ชโยภาส แจ้ง ให้ผู้ถื อ หุ้น ทราบว่า รายละเอี ย ดของกรรมการบริษั ท ที่ น าเสนอแต่ง ตั้ง ทั้ง 4 ท่า น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4. จึงขอเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระ
พิจารณาดังกล่าวนี ้
5
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ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
คาชีแ้ จง
1. นางสาวหยาดอรุ ณ ลักษมีเศรษฐ รับมอบฉันทะจากสมาคม 1. นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ เลขานุการบริษัท ได้อธิบายว่า
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามดังนี ้
กรรมการอิสระ เป็ นคุณสมบัติหนึ่งของกรรมการที่ ไม่มีอานาจ
กรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน เริ่มดารงตาแหน่งปี ไหน มีท่านใดที่ ในการบริหารงาน มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
เกิน 9 ปี
โดยปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ช่วยเหลื อให้คาแนะนารวมถึงตรวจสอบการทางานของฝ่ าย
บริหาร
บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ปี 2558 จนถึงปี นีเ้ ป็ นปี ท่ี 7 ดังนัน้ กรรมการอิสระที่แต่งตัง้ ใน
คราวดังกล่าว ยังไม่ถงึ 9 ปี

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใดเพิ่มเติม นายอภิชาติ ชโยภาส จึงมอบหมายให้พิธีกรทาการนับ
คะแนนเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สาหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระนี ้ จะทาการลงคะแนนมติแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รบั การ
รับรองด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. กรรมการท่านแรก นายธงทอง จันทรางศุ
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิแต่งตัง้ นายธงทอง จันทรางศุ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
111,063,465
100
2. ไม่เห็นด้วย
0
0
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
2. กรรมการท่านที่สอง นายอนันต์ เกตุพิทยา
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายอนันต์ เกตุพิทยา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
109,759,224
98.8257
2. ไม่เห็นด้วย
117
0.0001
3. งดออกเสียง
1,304,124
1.1742
4. บัตรเสีย
0
0
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3. กรรมการท่านที่สาม นายพานิช พงศ์พิโรดม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายพานิช พงศ์พิโรดม กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติท่ลี ง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
111,063,465
100
2. ไม่เห็นด้วย
0
0
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
4. กรรมการท่านที่สี่ พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
109,759,341
98.8258
2. ไม่เห็นด้วย
0
0
3. งดออกเสียง
1,304,124
1.1742
4. บัตรเสีย
0
0
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2565
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจาปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผถู้ ื อหุน้ ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทประจาปี 2565 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดได้กาหนดไว้
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส
เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิมคือ ไม่ เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี ้
ก) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตามระยะเวลาที่
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจานวน 50,000 บาทต่อเดือน
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ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2563 – 2565
รายการ
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน
ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ

ปี 2565
ปี ทีเ่ สนอ
5,000,000 บาท
10,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/คน/เดือน
10,000 บาท/ครัง้

ปี 2564

ปี 2563

5,000,000 บาท
10,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/คน/เดือน
10,000 บาท/ครัง้

5,000,000 บาท
10,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/คน/เดือน
10,000 บาท/ครัง้

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 2,200,000 บาท ซึง่ ไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปี ที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 โดยเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ซึง่ รวมถึง เงินเดือน
โบนัส เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ตามที่ได้
นาเสนอข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้ และไม่มีผถู้ ือหุน้
ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีก รได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษั ท
ประจาปี 2565 นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุม มี ม ติ อ นุมัติ ค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท ฯ ในปี 2565 ซึ่ ง รวมถึ ง เงิ น เดื อ น โบนัส เบี ย้ ประชุ ม
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิ น 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทดังนี ้
ก) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตามระยะเวลาที่
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจานวน 50,000 บาทต่อเดือน ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
109,759,341
98.8258
2. ไม่เห็นด้วย
1,304,124
1.1742
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
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วาระที่ 7 แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2565
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน
วาระพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
และข้อบังคับของบริษัท ได้กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทเป็ นประจาทุกปี ผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ มีดงั นี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
2 เลขทะเบียน
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
3 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
4917
2 ปี (ปี 2556– 2557)
4 นายเทอดทอง เทพมังกร
3787
5 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
9622
3 ปี (ปี 2559-2561)
6 นายบุญเกษม สารกลิน่
11888
3 ปี (ปี 2562-2564)
หรือผูส้ อบบัญชีทา่ นอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของ
บริษัทโดยกาหนดค่าตอบแทน เป็ นจานวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ
ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส ปี 2563-2565
ที่
1

2

3

หน่วย

ปี ทีเ่ สนอ
2565

ปี 2564

ปี 2563

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี

(บาท)

640,000

640,000

640,000

1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

630,000

630,000

630,000

2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี

(บาท)7

210,000 8

210,000

210,000

2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)9

165,000 10 165,000

165,000

รายละเอียด

ไตรมาสละ 210,000
บาท

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด
ไตรมาสละ 55,000 บาท

บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จากัด
3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี

(บาท)

100,000 12

100,000

100,000

3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

90,000

90,000

90,000

4

งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจาปี

(บาท)

140,000 13 140,000

140,000

5

งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

105,000 14 105,000

105,000

(บาท)

140,000 15 140,000

140,000

6

หมายเหตุ

งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคุมเฉพาะระบบงาน
รวมค่าตอบแทน

11

(บาท) 2,220,000

2,220,000

ไตรมาสละ 30,000 บาท
ไตรมาสละ 35,000 บาท

2,220,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั รายชื่อที่นาเสนอข้างต้น หรือผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 และเห็นควรอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 จานวน
2,220,000 บาทต่อปี คงเดิม ตามที่ได้นาเสนอดังกล่าว
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ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2565 ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิ ธี ก รได้แ จ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ในการลงคะแนนในมติ ว าระพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2565 นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุม
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนีจ้ าก บริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี
ประจาปี 2565
 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
 นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
 นายบุญเกษม สารกลิน่ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888
หรือผูส้ อบบัญชีทา่ นอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของ
บริษัท และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี 2565 จานวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติท่ลี ง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
111,063,465
0
2. ไม่เห็นด้วย
0
0
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) จานวน 20,000,000 หุ้น
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน
วาระพิจารณาอนุมตั ิขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จานวน 20,000,000 หุน้ ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ จดทะเบียนของบริษัทเป็ นจานวน
20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดยวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการขยายกิจการใน
อนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ ทัง้ นี ้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็
ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ น
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และสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย
3.)
โดยตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัท
จดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ที่ได้รบั อนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่
เกินสิบสองเดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามเกณฑ์ราคาของสานักงาน
ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551
เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใน
ราคาต่า โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกาหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักของ
หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
โดยเมื่อวัน ที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัท ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น
220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ จดทะเบียนของบริษัทเป็ นจานวน 20,000,000 หุน้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จะครบ
กาหนดในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้มีการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว จึง
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดยให้
ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี สิน้ สุดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจดาเนินการต่างๆในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคย
อนุมตั ิไว้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานี ้ และไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ท่านใดสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด
ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 20,000,000 หุน้ นี ้ จะต้องได้รบั การรับรองด้วย
คะแนนเสียงสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นของบริษัท ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยให้
ขยายระยะเวลาออกไปอี ก 1 ปี สิน้ สุดวัน ประชุม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้น ประจ าปี 2566 โดยให้ใช้เ งื่ อนไขต่า งๆ รวมถึ ง การ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจดาเนินการต่างๆในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคย
อนุมตั ิไว้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
109,759,224
98.8257
2. ไม่เห็นด้วย
117
0.0001
3. งดออกเสียง
1,304,124
1.1742
4. บัตรเสีย
0
0
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน
วาระพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนใน
ด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท
จานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายเบือ้ งต้น มีดงั นี ้
วัตถุประสงค์
ประเภท

จานวนเงินรวม

อัตราดอกเบีย้
อายุ
การเสนอขาย

: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท
: หุน้ กู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หนุ้ กู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ หรือไม่ดอ้ ยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มี
หรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ หรือเป็ นหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
: มูลค่ารวมของหุน้ กู้กาหนดไว้ไม่เกิ น 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงิ นสกุลอื่นใน
จานวนที่เทียบเท่า
ทัง้ นี ้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อทดแทน
หุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุน้ กูท้ ี่บริษัทออกจาหน่ายแล้วในขณะ
ใดขณะหนึง่ จะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
: ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
: สาหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
: เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็ น
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โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็ นรายครัง้ ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้
การไถ่ถอนก่อน : ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครัง้
กาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
: ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่
ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการออกและเสนอ
ขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกาหนด การจดทะเบียนใน
ตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ ที่จะพิจารณากาหนดต่อไป
ทั้ง นี ้ เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ัดการ ในการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ ละครัง้ รวมทัง้ ให้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ
อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว ให้สาเร็จ และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และ
รวมถึงการมีอานาจในการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ ัดการการจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ ตาม
กฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ ง หรื อ ในกรณี อื่ น ใดตามที่ เ ห็ น ควรการเข้า ท าและลงนามในสัญ ญาแต่ ง ตั้ง ผู้จัด จ าหน่ า ยหุ้น กู้
(Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทา การลง
นาม และการยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ กับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติ
บุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายดังกล่าวข้างต้น
จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้ และไม่มีผถู้ ือหุน้
ท่านใดอภิปราย สอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯจึงมอบหมายให้พิธีกรดาเนินการในส่วนของการนับ
คะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่
นาเสนอดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

109,759,341
0
1,304,124
0

98.8258
0
1.1742
0

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผใู้ ดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรือ่ งอื่นใด นอกจากวาระที่กาหนด
หรือไม่ และมีผถู้ ือหุน้ สอบถามและนาเสนอความเห็นดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม/เสนอความเห็น
1. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิ ิจ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
เรื่องการขอปรับค่าโดยสารจะทราบประมาณเดือนไหน และ
1 พฤษภาคม 2565 นี ้ จะมีการปรับขึน้ นา้ มันดีเซลเราจะรับมือ
อย่างไร

2. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
ผลประกอบการต้นปี 2565 เป็ นอย่างไรบ้าง

ผูบ้ ริหารตอบข้อสอบถาม
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ชีแ้ จงว่า
จากการตรวจสอบทราบข่าวมาว่า ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
นี ้ ราคานา้ มันดีเซลอาจจะขึน้ ถึง 38 บาทต่อ ลิตร บริษัทได้ทา
หนังสื อ ขอปรับค่าโดยสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ งแล้ว ว่า
บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ และไม่ได้ปรับค่าโดยสารมากว่า
10 ปี แ ล้ว ซึ่ง บริษั ท ยัง รอการอนุมัติอ ยู่ และก าลัง ติด ตามว่ า
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวเมื่อไหร่ ครัง้ นี ้
จ าเป็ นต้ อ งร้ อ งขอให้ ห น่ ว ยงานราชการต้ อ งช่ ว ยเหลื อ
ผู้ป ระกอบการ ซึ่ง หากราคาน า้ มันที่ ดอนสักราคา 38 บาท ที่
เกาะสมุ ย และเกาะพะงั น ราคาก็ จ ะสู ง ขึ ้น ถึ ง 40 กว่ า บาท
เนื่ อ งจากค่า ขนส่ ง ท าให้ร าคาสู ง ขึ น้ ไม่ ใ ช่ ว่ า บริษั ท จะได้ร ับ
ผลกระทบบริษัทเดียว บริษัทอื่นที่ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้พลังงานเชือ้ เพลิงก็ได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน ฐานะ
ที่เราเป็ นผูป้ ระกอบการสาธารณูปโภค บริษัทก็พยายามเต็มที่
เพื่ อ ที่ จ ะแก้ไ ขปั ญ หาและช่ ว ยเหลื อ บริษั ท เองให้ไ ด้ม ากที่ สุด
อย่างไรก็ดี โชคดีท่ียงั มีระบบนา้ มันสารอง ถ้าถึงจุดหนึ่งบริษัทก็
จะเร่งทาการผลิตนา้ มันไบโอดีเซลทดแทน อย่างไรก็ดี ก็ตอ้ ง
พิ จ ารณาน ้า มัน ปาล์ม และน ้า มัน พื ช ใช้แ ล้ว ประกอบด้ว ยว่ า
คุม้ ค่าในการผลิตหรือไม่อย่างไร
2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ชีแ้ จงว่า
ผลประกอบการต้นปี 2565 ดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา แต่ก็ยงั เป็ นที่น่ากังวลอยู่เนื่องจากต้นทุนราคานา้ มันปี
ที่แล้ว อยู่ท่ีลิตรละ 20 กว่าบาท แต่ตอนนีร้ าคานา้ มันดีเซลปรับ
ขึน้ มาที่ 30 กว่า บาทแล้ว ตามที่ แ จ้ง ให้ท ราบว่า บริ ษั ท มี แ ผน
สารองการผลิ ตน า้ มันไบโอดีเ ซลซึ่งทุกท่านทราบดี อ ยู่แ ล้วว่า
จะต้องคานึงถึงนา้ มันพืชใช้แล้วและนา้ มันปาล์มด้วยว่าราคาจะ
คุม้ ค่ามากน้อยเพียงใดในการผลิต ซึ่งต้นทุนนา้ มันเชือ้ เพลิงเป็ น
ปัจจัยหลักที่กระทบต่อผลประกอบการของบริษัท
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3. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิ ิจ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
3. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ชีแ้ จงว่า
ใน 1 ปี จะต้องมีนกั ท่องเที่ยวกี่เดือน จึงจะทากาไรได้ดีขนึ ้ และ จานวนผู้โดยสารที่ทาไว้สูงสุดอยู่ท่ีประมาณ 1.4 ล้านคนต่อ ปี
ปัจจุบนั บริษัทต้องจ่ายดอกเบีย้ ต่อเดือนประมาณเท่าไร
ในปี ท่ีผ่านมาตัวเลขผูโ้ ดยสารคนจะอยู่ท่ีประมาณ 3-4 แสนคน
ต่อปี โดยนักท่องเที่ยวที่หายไปหลักคือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่
หายไป และ ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe) แต่ในช่วง
สงกรานต์ท่ี ผ่ า นมาได้ก ลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวอิ ส ราเอล และ
ประเทศสเปน มีเข้ามาเยอะขึน้ อย่างไรก็ดีธุรกิจของบริษัทก็ยัง
ดีกว่าหลายๆธุรกิจ โดยเฉพาะช่วงฟูลมูนปาร์ตี ้ เกาะพะงัน Full
Moon Party Koh Phangan ซึง่ เป็ นหนึ่งเดียวในโลก เป็ นจุดเด่น
ที่ ข ายได้ หากราคาน ้า มัน คงที่ ก็ จ ะคาดการณ์แ ละควบคุ ม
ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ และหากมาตรการของรั ฐ ผ่ อ นคลายเรื่ อ ง
สถานการณ์ covid-19 ก็จะทาให้ธุรกิจสามารถเดินไปได้ดว้ ยดี
โดยตัง้ แต่ภาครัฐเปิ ดนโยบาย test and Go ในช่วงสัปดาห์แรกก็
มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาเพิ่มมากขึน้
หากจะพิเคราะห์จาก Full Moon Party เมื่อสงกรานต์ท่ีผ่านมา
นักท่องเที่ยวเข้าเกาะพะงัน ในช่วง 4 วัน มากถึงแปดหมื่นคน
สินค้าบนเกาะแทบจะไม่พอขาย จะเห็น ได้ว่าการท่อ งเที่ยวมี
ความอัดอัน้ เป็ นอย่างมาก
กลุ่ม นัก ท่อ งเที่ ย วที่ บ ริษั ท ให้ค วามส าคัญ เป็ น พิ เ ศษ คื อ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ
ถ้าเป็ นนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย จะมาเที่ยว Full Moon
Party ด้วยสายการบิน Lion Air ซึ่งเป็ นที่แน่นอนว่าบริษัทรู จ้ กั
ลูกค้าบริษัทเป็ นอย่างดี แต่หากเปิ ดประเทศแล้วปิ ดประเทศอีกก็
ส่งผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวแน่นอน
การท่องเที่ยวเกาะสมุยและเกาะพะงัน ถ้าเป็ นนักท่องเที่ยวชาว
ไทยจะเที่ยวมากในช่วงต้นปี แต่หากเป็ นนักท่องเที่ยวยุโรป จะ
เป็ นช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว
ในยุ โ รป โดยเฉพาะกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวรัส เซี ย ส่ ว นใหญ่
เดินทางด้วยเครื่องบิน shutter Fight
ในส่วนอัตราดอกเบีย้ ต่อเดือนที่บริษัทชาระให้แก่สถาบันการเงิน
อยู่ท่ปี ระมาณหนึ่งล้านกว่าบาทต่อเดือน
4. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิ ิจ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
4. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ชีแ้ จงว่า
หากปี 2565 covid-19 จบคาดว่าบริษัทเพิ่มทุนแบบ PP หาก บริษัทยืนยันว่ามีนกั ลงทุนให้ความสนใจในการซือ้ หุน้ ร่วมลงทุน
เสนอขายจะกาหนดเวลาเจาะจงในการขายหุน้ หรือไม่อย่างไร ในหุน้ PP กับบริษัท การขอมติหนุ้ กูน้ นั้ ก็เช่นเดียวกัน เพื่อเพิ่ม
สภาพคล่องและเพื่อแผนรองรับในการซือ้ เรือลาใหม่ ข้อดีธุรกิจ
ของบริษัทคือ มี ร ายได้ค่อ นข้างจะคงที่ หากไม่ติดปั ญ หาเรื่อ ง
สถานการณ์ covid-19 ในส่วนกลุ่มนักลงทุนยังไม่สามารถบอก
ได้ชัดเจน แต่มี นัก ลงทุนสนใจแน่น อนเพราะธุร กิจ ค่อ นข้างมี
อนาคตในการลงทุน
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5. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
จากสถานการณ์ covid-19 สองปี ท่ีผ่านมา รัฐบาลได้มีการ
ออกนโยบายต่ า งๆในการช่ ว ยเหลื อ และกระตุ้น ภาคการ
ท่องเที่ยว บริษัทได้มีการเข้าร่วมโครงการ การสนับสนุน จาก
รัฐบาลหรือภาครัฐอย่างไรบ้าง

5. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ชีแ้ จงว่า
บริษัทขอรับการสนับสนุนตามนโยบายต่างๆแล้ว แต่ก็ไม่เข้า
เงื่อนไขที่กาหนด
ประธานฯ กล่าวเสริมให้ท่ีประชุมทราบว่า ดังที่บริษัทได้รายงาน
ถึงโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทได้ออกไปในปี ท่ีผ่านมา การสนับสนุน
การขาย การตลาด สิ่งเหล่านีบ้ ริษัททาอยู่ตลอดทุกปี ขอบคุณ
สาหรับคาแนะน าความเห็นของผู้ถือ หุน้ โดยส่วนตัวแล้วสิ่ง ที่
รัฐบาลกาหนด ไม่ว่าโครงการเรื่อ งโรงแรม โครงการเรื่อ งการ
ท่องเที่ยวต่างๆ บริษัทไม่มีอานาจเพียงพอที่จะกาหนดให้รฐั บาล
ทาโครงการให้ส อดคล้อ งกับธุ ร กิจ ของบริษัท ได้โ ดยตรง โดย
บริษั ท ได้ห ารื อ แล้ว และก็ อ ยากเข้า ร่ว มโครงการที่ ไ ด้ร ับ การ
สนับสนุนเช่นเดียวกัน แต่เมื่อไม่เข้าเงื่อ นไขของภาครัฐ ก็ตอ้ ง
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของเราเองให้ดี ท่ี สุ ด อย่ า งไรก็ ดี ก็ ข อบคุ ณ ใน
ความเห็ น ของท่ า นผู้ถื อ หุ้น บริ ษั ท ก็ จ ะน าข้อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ
ดังกล่าวนัน้ มาพัฒนาติดตาม หากมี โครงการที่สอดคล้องและ
ท าได้ก็ จ ะเร่ ง เข้ า ร่ ว มโดยเร็ ว หากยั ง ไม่ มี โ ครงการอะไรที่
สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท บริษัทก็ตอ้ งพิจารณาในการดูแล
ตัวเอง ก็ตอ้ งดาเนินธุรกิจของบริษัทเองที่มีอยู่แล้วให้ดีท่ีสุด เพื่อ
จูงใจให้ลกู ค้ามาใช้บริการให้ได้มากที่สดุ

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดอภิปราย สอบถาม หรือเสนอข้อหารือใดเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมกับบริษัท ขอบคุณในความ
ห่วงใยและข้อเสนอแนะต่างๆที่มีให้แก่บริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทน้อมรับข้อคิดเห็นต่างๆ ด้วยความเคารพเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ปรับปรุงให้ดีขนึ ้ เพื่อให้บริษัทประสบความสาเร็จก้าวหน้าร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ณ โอกาสนี ้ และขอ
อนุญาตปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ปิ ดการประชุมผูถ้ ือหุน้ เวลา 16.00 น.

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

( นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ )
ผูบ้ นั ทึกกการประชุม

